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Trimestrul I-iii 

PARTEA I* 

CAP. 1. 

PROPOSIŢIUNEA 

$. 1. Iarna vine, vara frece. Apa frece, pie- 
trele 7Zwâz. Graba strică trâba. Copacul se psucă. 
Cerul se înfunecă. Vorba rea se crede. Inţeleptuly 
făgăduesce, iar prostul frage nădejde. Ţiganul câză, 
iar ursul Jdcă. Copiii se zâcă. Nevoia te învaţă ce 
nu ţi-e voia. " 

$ 2. Furnica e /arnică,, iar greerele /eneș. 
Copacul e zscaf. Cerul e înluneăat, Vremea e umedă. 
Copiii sut liniştifi. Cireșele sânt -câple. Casa, e des- 

coperită. Cocoşul şi găina sânt faseri domestice. 
Leul şi tigrul sâzț fiare selbatece. . i. 

: E ui 

$. 3. Cartea te face om. Regels'e capul ţării. 
Silinţa taie pânza. Ce e mic mititel șingrădesce 

frumușel? Nucul e înalt cât casa; nucul e verde ca 
matasa ; nucul e dulce ca mierea; nucul e amar ca 

fierea. Şi minciuna e vorbă. 

Proposiţiunea; este spunerea unei gân- 
diri prin cuvinte rostite ori scrise: - 

„In ori ce proposiţiune spunem despre ființi şi lucruri . că 

fac ceva sai că sînt ceva: Horea bea, se veselesce, ţara 

plânge şi plătesce. Mama și tata sint părinţii noștri.
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Deprinderea 1. Boii ară şi caii mănâncă. Buturuga; 

mică răstârnă carul mare. Calul de dar nu se caută pe 

dinţi. Minciunosul nu e credut. Cărţile scrise bine se cetese 

„lesne. Omul multe învățături pâte scâte din cetirea cărților. 

Chiria învaţă pe cărăuș. Șcâla şi biserica sînt două așede- 
minte folositâre 6menilor. Ciobanii aduc oile la strungă. 

Deprinderea 2. Solul se duse. Asaltul începu. Tunu- 

zile aședate pe scaune de lemn loviaii cetatea. Plăeșii îm- 

proșcaii cu glânţe. Fie-care glonte lovia un Leş. Leșii pe- 

răaii întru una. În diua I-a pieriră doi vînători. In alte dou& 
gile pieriră cinci, și se răniră alţi doi. Nu mai rămăsese de 

cât nouă inși.. Numărul lor scădea pe fie care di. A patra 

gi mai pieriră patru Moldoveni. 

Deprinderea 3. (Vedi povățuitorul). 
  

| Copiare, dictare, transformare 

GRÂUL 

Țăranii cu multă trudă 
Ară câmpul şi aruncă 

Semânţa, care rodesce | 
Grâiu, ce dilnic ne hrănesce. 

Grâul, dacă-i treerat, 
Se duce la măcinat, 

Și din mâră se strecâră 
Făină albă, ușcră,; 

2 Iar pitarul (brutarul) o frământă, 
Șin cuptorul, ce'nferbiută, 

C6ce pânea hrănitâre 
Pentru noi toţi, mic şi mare. 

Exere.ţiul I. (Transformarea, poesiei de mai sus). 
__ "Țăvanii ară câmpul cu multă trudă ; azot aruncă se- 

mânța, din care se rodesce grâul, ce ne hrănesce gihic. 
Grâul, duză ce se treeră, se duce de se macină /a miră. 
Grâul macinându-se se preface în făină albă şi uşoră. Făina,
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puntndu-se în saci, se duce ln pitărie, unde pitarul o frămân= 
tă, şi aşa punând-o în cuptorul înferbintat se câce şt ne dă 

pânea cea hrănitâre pentru fo/ omul, mic și mare. 

| Esereitiul II. Elevii vor lucra același subiect, Grâul, 

povestind mai pe larg schimbările, prin care trece grâul, 
pănă ce-l avem pâne. 

Exereiţiul ILI. Subiectul: Cum se face pânza : Se- 

mnănatul inului șial cânepei, stiînsul inului, muiatul la baltă, 

meliţatul, răghilatul, perietul, facerea, fuidrelor, torsul, r&s- 

chietul, calspul, tortul, urzitul. învălitul, neveditul, țesutul, 

bilitul; cămeșa de in ;—folosul ocupaţiunii femeii în gos- 

podărie. 

Exerciţiul IV —V. (Vegi Povăţuitorul). 
  

A. Compuneri: 

CU LIMBĂ DE MORTE 
(Compunerea elevului) 

Un părinte, care era pe 
patul de morte, chemă la 
sine pe fiii săi, care erai 
trei la număr. Văgdend că 
sînt toţi, le dete următorea 
povaţă, care o dise cu lim- 
bă de msârte: „Feţii mei, 
simţese că am să mor; voi 
însă, să știți că în via, care 
o las vouă drept moșteni- 
re, stă ascunsă o comâră“. 

Bătrânul muri. Copiii du- 
pă ce-l îngropară, îşi adu- 
seră aminte de vorbele, ce 
le spusese tatăl lor: Lacomi 
de a găsi combra, care era 
ascunsă în via, ce le era 
de moștenire, se puseră s'o 
sape. Comâra însă, care o 
doreaă, nu o găsiră. In 
schimb via a dat râdă bună   

(Corectarea învăţătorulul) 

Un părinte, find pe pa- 
tul de mârte. chemâ, la sine 
pe cei trel fii ai săi. V&den- 
du-i că-s toți, le dete urmă- 
t6rea povaţă, sfusă cu lim- 
bă de mârie: „Feţii mei, 
simțesc că am să mor; Yo 
însă să sciți că în via, Ză- 
sută vouă moştenire, stă as- 
cunsă o comâră...



şi multă. Atunci ei înţele- 

seră că combra, care le-o - 

spusese tatăl lor, era munca, 

care o făcuse ei în vie. 

COMORA VIEȚII E MUNCA 
Regulă de compunere. Compunerile, în care avem mul 

te proposiţii cu care și ce, sînt greve, lungă şi întunecate 

căci scriem de prisos pr6 multe cuvinte. 
  

I. Ex. ortografic: <7rei Domne şi foți rel. 

Avea, şi dînsul trei feciori 
Şi i-ai plecat toţi trei de-odată 
La tab&ră, sermanul tată ! 
Ce griji pe dînsul, ce fiori, 
„Când se gândia, că-i grei răsboiul 

N'ai timp să simţi că mori, 

Şi luni trecut-aii după luni— 
„Şi-a fost de veste lumea plină, 

Că stegul Turcului se'nchină; 
Şi mândrii codrului păuni, 
Românii-aii isprăvit răsboiul, 

Că sai bătut nebuni. 

Scriea 'n gazetă, că s'a dat 
Poruncă să re'ntârcă ?n ţară 
Toţi cei plecați de astă vară— 
Şi rând pe rând veneaii în sat 
Şi eri și astă-di câte unul 

Din cei care-ai plecat, 

Şi-ai lui întârziaii ! Plângând 
De drag că are să-i revadă 
Sta diua 'n prag, eșia pe stradă 
Cu ochii zarea măsurând, 
Şi nu veneaă! și dintr'o vreme 

Gemea bătut de-un gând.
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Nădejdea caldă în el slăbea, 
Pre cât crescea de rece gândul. 
EI a 'ntrebat pe toți de-a rîndul, 
Dar nimeni scire nu-i scia. 
El plecă 'n urmă la cazarmă 

Să afle ce dorea. 

Căprarul vechii îi ese 'n prag. 
«Ce-mi face Radu ?» el întrebă; 
Radu-i este mai cu grabă, 
Că Radu-i este cel mai drag. 
«E mort! EI a cădut la Plevna. 

In cel dintăi șirag» ! 

O bietul om! De mult simțea 
Că Radu-i dus de pe-astă lume, 
Dar astă-di, când scia anume, 
EI sta năuc și nu credea. 
Să-i mâră Radu! Acest lucru 

El nu-l înţelegea. 

Blăstem pe tine, braţ dușman! 
«Dar George-al nostru cum o duce 2— 
«Sub glie 1), taică și sub cruce | 
«Lovit în piept de-un iartagan !» 
«Dar bietul Mircea?-— > Mort și Mircea. 
Prin văi pe la Smărdan.» 

El n'a mai dis nică un cuvînt: 
Cu fruntea 'n piept, ca o statue, 
Ca un Christos bătut în cue, 
Ținea. privirile 'n pămînt, 
Părea, că vede din 'nainte-i 

Trei morți și un murmînt. 

Cu pasul slab, cu ochii beți 
„El a plecat gemând pe-afară, 

- Şi” mpletecindu-se pe scară 

1) pămînt, ţărnă



Chema pe nume pe băeţi; 
Şi se proptea de slab, sermaniul ! 

Cu mâna de păreți. 

Nu se simţea de-i mot ori trâz, 
N'avea, puteri să se simțâscă : 
EI trebuia să s'odihnescă. 
Pe-o pâtră m drum, sub un zăplaz 
S'a pus. înmormîntând în palme-i 

Slăbitul s&i obraz, 

Și-a stat așa, pierdut și dus. 
ka "n amiazi şi n miez de vară 
Și s6rele-a cădut spre sră, - 
Şin urmă s6rele-a, apus, 
Iar bietul om sta tot acolo 

Ca mort, precum s'a pus. 

Treceaii bărbaţi, treceai femei, 
Și uruiaă trăsuri pe stradă, 
Soldaţi treceaii făcând paradă— 
Și-atunci deștept privind la, ei 
Iși duse pumnii strîns pe tâmple: 

«Trei, dâmne, și toți trei !» 
G. Coşhue - 

Liniuţa (-) se întrebuinţeză pentru a deosebi în scris 
două cuvinte: că-i, să-z, împletecindu-se, şi-şi, I-ai, ete, 

Apostroful () se întrebuințâză pentru a, deosebi două 
cuvinte, între care lipsesce o vocală: mul (ma ai), senchină 

“ (se închină), şimpletecindu-se (şi împletecindu-se). 

II. Ex. ortografic. CÂNELE ȘI CĂȚELUL. 

începuse vorba cam asttel : 
— Vedi, Dumneta, cum în lumea asta; mie mis forte urîte animalele, cazes pr6 fudule, /ăvdânduse căs de nm mare. În alte părţi este egalitate; r2/i5 una, Vegimă pe. mine cms. Esi nu mă supăr, dacă cinevamt dice câne sa- dea, iar nu Domnia-vâstră, 

Samson, dulăii mare de curte vorbind îz/70 di cun boi,
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— Samurache, un cățeluș mic, audind vorba eânelui, 
începuse a se gudura spunând că plac sentimentele nobile 
ale lui Samson, fratele săă. | 

— Samson, audind că cățelușul îi dice frate, începu: 
al amerința, eu vorba pe Samurache, că/ va învăţa el săr 
gică lui frate; noi vrem egalitate dar nu pentru căţei. 

CAP. II. 

SUBIECT, PREDICAT. 
__$ €. Prutul se varsă în Dunăre. Stefan cel 

Mare more în 1501. Pescii trăesc în apă. loan nu 
scie spune „Credul“. Scolarii să se deprindă a scrie 
ortografic. Gimnastica întăresce corpul. Unirea face 
putere. 

$ 5. Fracţiunea e un cât. Inmulţirea e o adu- 
nare prescurtată. Linia dreptă e drumul cel maj 
scurt între două puncte pe un plan dat. Sistemul 
metric a luat locul numerelor complexe. Economia 
din cale afară e sgârcenie. 

$ 6. Românul e câm credător şi lăsător. Bo- 
ul-e robace. Vinatul e prâspăt. Tinca e cuminte. 
Țăranul e supus. Cârpa e murdară. Cămeşa e nouă. 
Inul e folositor omului. Mâncarea cotlită e otrăvi- 
tore. Lecţiile explicate bine sînt înțelese. Copiii 
buni sînt atenţi. 

Subiectul e partea, care ne arată ființa 
saii lucrul, despre care se vorbesee în propo- 
sițiune. 

Pescii trăesc în apă;—cine trăese în 
apă? — Pescii. |
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Subiectul răspunde la întrebarea cine: Cârza e mur- 
dară ; — cine e murdară ? — cârpa. 

Predicatul e partea proposiţiunii care 
ne Spune ceia ce se dice despre subiect. . 

(fuce). Elena învaţă ; ce fuce Elena 2— 
învaţă. 

(este). Cânele este animal; ce este câ- 
nele?t— animal; cânele e credincivs. Cum 
este cânele ? — credincios. 

Predicatul răspunde la, întrebările : ce face, ce este, 
şi cum este: Frunzele se scuar ; Psalmii sînt nişte cântece; 
Nucul e perde, 

Deprinderea 4. (cine 2): împletesce ; — câse ; — mă- 
nâncă ; — scrie; — ţese ; — curge; — rage; — râde ; — târce; 
— urlă, — măcăesce; — tușesce ; — învață ; — explică ; 

Model: //ena împletesce. 

Deprinderea 5. (ce face): Paserea —;. Cucul —; Clopo- 
țelul —; Școlarul —; Invăţătorul —, Purcelul -—; Apa—; Pia- 
tra —; Vântul —; Cânele —; Mâţa—; Boul —; Vremea —; 
Iarna —; Vara —;. 

Deprinderea 6. (ce est): Banca —; Cocoșul —; Car- 
tea —; Masa —; Casa —; Tata —; Mama —; Fratele—; Sora 
—; Şedla —; Hârtia —; Peniţa —; Cernâla —; Condeiul— 

Deprinderea d. (cum este): Condica—; Casa, —; Ma- 
ma —; Tata —; Preutul —; Domnul —; Ușa —;, Păretele— 
Crida —; Buretele —; Șeola —; Curtea. 

Deprinderea 8. Puneţi tâte exemplele din depr. 4-7 
în plural.
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Deprinderea 9. Vorba rea lesne se crede. Inv&ţăto- 
rul iubește numai școlazii cei silitori și buni. Vorba vorbă, 
aduce. Lupul părul schimbă, dar naravul ba. Nemulţemito- “ 
rului i se ia darul. Adam a fost alungat din raii. Ingerii 
pismuind pe D-deiă saii făcut draci. Iov a fost drept cre- 
dincios. | 

Model: Varza se crede AR & 
  

Deprinderea 10. „Şi ai mâncat și aii băut și ai cân- 
tat pănă ai adormit cu tâtele pe loc. Când se sc6lă baba. 
în zori de diuă, ia nurori, dacă ai de unde. Ese afară spe- 
riată; dă încolo, dă pe dincolo şi când intră în bordeiă, ce: 
să vadă |... Da ce-i acolo? strigă baba înspăimântată. Nu- 
rorile atunci sar arsa, în pici6ret. 

Model: Narorife sar. (. Orângă) 
  

„Deprinderea 11. (Veg Bovăţuitorul), 

Il. Copiare, dictare, transformare. 

MORA 

In săpătura gâr/ei stă mora, îndosită, 
Supt streșina cea lată. abia se vede ea. 
La stânga-i o fântână adâncă, pietruită, 
Din care călătorul cu sete apă bea. 

Pe ada morii vine mătrefa de pe baltă, 
Șomuzul pe /ăzâce se rupe sgomotos. 
Şi apa cea sburlită pe /ada mori! saltă, 
ŞI valul printre Zoz:7 se duce sgomotos. 

A roților măse/e prind câte o şi/âre 
Și crângul pârtă iute o piatră râșnitâre, 
Iar coșul cu stomahul de grâne îndopat 

„De roţi pus în mișcare tresare ne'ncetat.
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Morărul în coș târnă și piatra în rotire 
Grăunţele sdrobesce cu aspră Zurzire; 
Ca pulberea măruntă de aur curgător, 
Ferbinte isvorăsce făina pe isvor. 

| (N. Beldiceanu) , 

Cuvinte explicate: Gârlă—wpă curgătâre, Șomuzul—riii lângă Fălti- 
ceni ; , 

+ 

Exerciţiul VI. Mora stă îndosită în săpătura, gârlei, 
unde abia se vede de supt streșina cea lată. La stânga, mo- 

„zii se află o fântână adâncă şi petruită, din care călătorul 
bea cu sete apă rece. 

Pe lada morii vine apa Șomuzului plină de mătreţă, 
xupându-se sgomotos pe lăptâcele morii. Apa sburlită saltă 
pe lada morii, iar valul se duce sgomotos printre lozii. 

Măselele roților prind. câte o şitore, far crângul portă 
iute pietrele, care rișnesc. Coșul morii îndopat cu grâii tre- 
sare întru ura fiind pus în mișcare de roți... 

Exerciţiul VIL—VIII. (eg? zovăţuitoru!). 

Exercitiul IX. Compunere : mâra. 

Mâra este o căse. (ce este). 

Mora se alcătuesce din temelie, păreţi și acoperiș. (păr- 
ţile morii). 

Morile se fac din cărămidă, din bârne şi din nuele li- 
pite cu pămînt (Din ce se clădesce o mâră). 

-Mâra de apă se așâdă pe lângă rîuri. Din rii se a- 
“duce apă pe un șanț saii canal, numit gâr/ă. Din gârlă apa 
e dusă pe un canal de scânduri numit /adi. Din ladă se as- 
vârle pe fofezele roții, în lăztoc, punând'o în mișcare. Râta 
are la mijloc un fus saii grindeii, care mișcă, pietrele râş- 
nit6re. De-asupra, pietrilor e coșul, în care se târnă grâul. 

(Unde se așadă mâra şi cum umblă ea). 
Sînt mai multe feluri de mori: 

apă şi de foc. (Felurile morilor), 
Cele mai bune sînt morile de foc. 

de vînt, cu cai, de
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Exserciţiul X. Compunere: Crama, răspundendu-se la, 
întrebările : Ce este crama ?—Cum este crama ? Din ce se 
face crama ? Părţile crămei? Ce se pune în cramă ? 

“Când spunem despre fiiuţi, lucruri şi locuri ce 
sînt şi cum sînt, se dicecă le descriem. 

Compunerile, în care spunem mai mult ce sînt. 

şi cum sînt locurile lucrarile şi fiinţele, despre care 

vo-bim, se dic descrieri (descriptive). 

Aşa Crama şi mâra sînt descrieri. 
  

B. Compuneri: 

MÂNCĂTORUL DE PLĂCINTE 

(Compunerea îlevulul) . 

Unui calic îi plăceaii fOr- 
te mult plăcintele. Cum că- 
păta câte un ban doi ca//- 
cul se ducea. la pitărie (bru- 
tărie) şi cumpăra plăcinte. 
Plăcintele eraii sufletul ca/:- 
culuă. Adi aşa, mâne așa, 
pitarul observă pe culic' 
şi se făcu ciudos de nemă- 
surata, poftă de mâncare a 
calicului, mai ales că pifa- 
rul. suferea de stomah.. 

Intro di gifarul chemă la 
sine pe calic şi dise ca/zzu- 
fai :- «Măi calicule; ce să-ţi 
duii ei ţie să-mi dai tu pof- 

ta ta de mâncare? Cu/i- 

cultăcu. Pilarul scâse atunci 
o basma cu galbeni şi o de- 
te caliculuă, Qicendu-i: „na- 
ți, colicule să nu mai ai ne- 
voe de cerșit.   

(Corectarea învățătorului) 

Unui calicîi plăcea forte 
mult plăcintele. Cum căpă- 
ta, câte un ban doi, se du- 
cea la brutărie şz-ș cum- 
păra plăcinte. sufletul 777. 
Adi așa, mâne așa, bruta- 
vul î/ observă și devezi ge- 
los de nemăsurata lzi poftă, 
de mâncare, mai ales că dîz- 
sul sufexia de stomah. 

Intr'o gi î/ chemă la size 
şi-I gise: „Ce să-ți daii ei 
ţie si az pofta ta de mân- 
care 7...



Calicul luă basmaua cu 
galbeni, după ce se încre- 
dință că zizarul îi spune cu 
tot dinadinsul. 

Calicul nu se mai arăta, 
acum pe uliţe; era bogat. 
Dar având grija banilor în- 
-cepu a, pierde pofta de mân. 
care, 

Nu trecu mult şi gifarau/ 
vădu pe calic că vine la pi- 
“tărie aducând pifarulu? îna- 
poi basmaua, cu galbeni. 

Calicul era galbăn şi pră- 
pădit la faţă. Se vedea că 
calicul sufere, 

— Poftim banii, Domnule 
Pitar, gise calicul cu voce 

„slabă, De când mi-ai dat 
banii ăștia am pierdut și 
singurul bun ce aveam: fof- 
Za de mâncare.   

Regulă de tompunere : Sint rele compunerile, în cart 
se repetă des unul şi același cuvint. 

In locul substantivelor e bine a se pune pe alocure: 
pronume, 

  

III. Ex. orțografic: (Din „Sergentul“). 

De-odat” el dă cu ochii de sarbedul Român, 
Ce stase'n loc la umbră suptun stejar bătrân. 
Și mult se minunâză şi nici că-i vine-a crede, 
Când Crrcea, Sfântul Gheorghe pe sinul lui o vede 

+  S'opresce regimentul, iar bravul Colonel 
Se'nchină la drumeţul, sapropie de el 
Şi-i gice cu blândeţă:— De unde vii, străine ? 
—Vin tocmai dela Plevna.— Cum e acolo?— Bin 
—Dar aste decoraţii cum, cine ţi le-a dat?
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— Chiar Domnitorul nostru ș'al vostru Împărat. 

—Dar pentru care fapte?— Ştii eii |... Ci că drept. 
[plată 

Că am luat eii stâgul redutei... ȘI pe dată 

-Cu el străpuns de glonţuri, m'-am prăbușit în 
[șan 

—Dar ce rang ai. voinice?—Am rang de aiobnţ 
V. Alexandri 

Regulă: 1) Liniuţa, se întrebuinţeză pentru a arăta 

legătura între cele două vocale ale unui diftong, făcut din 

întâlnirea a două cuvinte, dintre care unul sfârșesce și al- 

tul începe cu vocală. 

Ex: nu-i vine-a crede, ca în vizea. 
Cine ţi le-a dat, ca în leat, lezh, leac. 

2) Liniuţa, se întrebuinţază şi spre a deosebi pers6- 
- mele în vorbire: Ex :—Cum e acolo ?—Bine. 

Wota : Compunerile, în care vorbesc doză persâne, se 
ic în dialog. 

1V. Ex. ortografie: (Din „Danii? Sihastru“) 

Sub o ripă stârpă, pe un rii în spume, 
Unde un Sihastru a fugit de lume, 
Cu vărsarea, sării un strein sosi: 

“Stefan al Moldovei vine 27: vorbi. 
Stefan al Moldovei, Daniil îi spune, 
Să aştepte afară, sînt în rugăciune. 
Bunule părinte, sînt rănit şzzviss, 
Însăși a mea mumă astăgi ma respins, 
Voi săzi cer povaţă, dacă zu? mai bine. 
Turcilor Moldova Zaszăgi să senchine ? 

D. Bolhintinenu
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CAP. UI 

ATRIBUTUL 

$ 7. Iarba rea din holde piară. Găina băzrâ- 
ză face zema Gună. Punga gilă e grea bâlă. Lem- 
nul ze7de nu arde bine. Caşulprâspăt e dulce. Gâs- 
ca mănâncă iarbă verde. nu însă și iarbă zscață. 
Gardul fără proptele îl dă vântul Jos. Căscatul azn- 
făiii cere căpătăiii. Banul e ochiul dracul. Musafi- 
rul oGrazurc scote sufletul gazdei. 

| $ 8. Când deschise za ușă de Grad, el zări 
pe bătrânul Armaş, uscat Şi galbău, cu frunţea z/e- 
suv, cu barbă a/fă, zăcând lungit pe spate peo 
velință albă, în căpătăiul. unui pat; ce ţinea: de-o 
parte totă întinderea odăii. Alături ardea o făclie 
de câră galbănă, și un biet călugăr bogonosea pe 
slovenesce, dar cu glas slab, rugile agoniei. 

$ 9. A plouat t6tă nâptea, dar o ploe mărun- - 
tă şi încâtă. Treba de adi n'o lăsă pe mâne. Sci 
bine tabla înmulţirei. La, șe6lă învăţăm fracţii or- 
dinare, fracții decimale şi nuimere complexe. Harta. 
României e ușâră de făcut. Pe lângă casa omului 
trăesc animalele domestice, jar prin pădure trăese 
animalele selbatece. Moleuţă, aburie, budinca țărăn6- „că de-o dată se răstârnă cu lene pe lădoiii ; Români- lor “morarul le dă ca să prânzescă din măcinișul prospăt de prâspeţi popușoi. 

Atributul e acea parte a proposiţiunii, care lămuresce înţelesul unui substantiv. 
Atributul r&spunde- la întrebările: care? ce fe]? a cui?
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Analisăm: Punga s6lă 
E grea bâlă. 

Aici avem o vroposițiune, căci se sfune o gândire. 

Punga, sfiecț, răspunde la întrebarea cine ? (cine este . 
o grea bâlă ?— Punga). 

g6lă, afridut, lămuresce pe subst. guzea; răspunde la 
întrebarea care ? (care pungă e grea bâlă ?—(punga 
g6lă). 

e b6lă; gredicat, spune ce este subiectul (ce este pun- 
ga gâlă? e bâlă). 

grea, afridut, lămuresce pe subst 46/ă; răspunde la 
întrebarea ce fel? (ce fel de bâlă e punga g6lă?— 
grea). 
o 

Oăs. Atributul răspunde la întrebarea care, când lă- 
muresce pe un substantiv articulat; iar la întrebarea ce fe, 
când lămuresce pe un substantiv nearticulat. 

Deprindevea 12. Calul—nu se caută pe dinți. Am 

cumpărat o carte—, Dacii aii fost un popor—; Traian a fost 

Impăratul—; Mirces—a demnit vre-o 32 de ani; ele contem- 

poran cu Alexandru—; Cismarul pârtă adesa cisme—; Adi 

avem lecţie la Gramatica—; Adunarea uumerelor —- se face 

deosebit de a fracţii lor—-: Prutul, Carpaţii şi Dunărea fac 

hotarul țării—. 

Deprinderea 13. Era acest Stefan Vodă om nu mare 

la stat, mânios și degrabă vărsa sânge nevinovat. Jară în- 

treg la minte, nelenevos și lucrul săi scia să-l acopere. 

„Un măcieş ghimpos selbatec, de prin locuri depărtate, 

noduros, râios, iernatic, smuls de criveţe turbate, aruncat 

într'o grădină roditâre, vrea să prindă rădăcină între flori 

mirositâre.— Cântarea dimineţii din buzi nevinovate, cui 

(Sete 
| 

 CENTea 4! | 40
.
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altui se cuvine, puternice părinte, de cât ţie a da?2.— Sub 

cer de plumb întunecos. pe câmp plin de zăpadă, se trăgă- 
n&ză, meet; pe jos o jalnică grămadă de 6meni trişti și în- 
gheţaţi, cu lanțuri ferecaţi. 

Deprinderea 14. (Vedi povăţuitorul). , 
  

III.  Copiare, dictare, transformare. 

HÂRTIA ȘI FRÂNGHIA. 

Un copil o dată 
Vorbind cu-al seii tată 
Astfel i-a, rostit.: 
— „Tatăl mei iubit, 
Fiind eă pe drumuri 
Găsii două lucruri: 
Unul da mereii 
Un miros prea grei; 
Altul da miros, 
Dei. forte frumos. 
— Tatăl seii vorbi 
Şi mi-l desluşi: 
„In acea hârtie, ce-ai găsit pe jos 
Mirodenii scumpe închise aii fost; 
lar de-acea frânghie, 6re când legat 
Fu pesce stricat. 

Vrei să fii mintos? 
Cu Gmeni înţelepţi te-adună, vorbesce ; | 
Vrei însă ticălos? 
Cu Gmeni smintiţi și vei te însoţesce. 

P. Ispirescu 

_„_. Exereiţiul XI. Un copil xorbind odată cu tatăl sei îi dise astfel: „Tată dragă, venind pe drum am găsit dou: lucruri; unul din ele mirosea, răi de tot, iar altul din po irivă da un miros forte plăcut. 
Tatăl sei îl lămuri astfel: Hârtia, dădea miros plăcut



pentru că în ea se pusese mirodenii; pe când frânghia 
mirosea, rsii, căci se legase cu dinsa pesce stricat. 

Tot așa fătul mei, dacă te aduni cu 6meni înţelepţi 
și buni, te faci-și tu bun; iar dacă te însoţesci cu Gmeni 
zăi te faci şi tu răi și ticăloș. 

Spune-mi cu cine te "'nsoţesci 
Ca să-ți spun cine ești. 

Exerciţiul XII—XIUI. (Vegi povăţuitorul). 

Exereiţiu! XIV.  Hogaș are 16 ani și abia este elev 
în clasa IV-a primară. Teșcu, colegul seii, are numai 10 ani. 
Teşcu e băiat cuminte, ascultător și sirguitor; Hogaș din po- 
trivă e un ştrengar (înşirați câte-va fapte de ale lui). Ho- 
gaş trage în tovărăşia sa pe Teșcu. Ce va urma din acâ- 
stă tovărășie ? - 

Merele putrede strică pe cele bune, 

Esercițiul XV. Ză/harul şi umbra bă... 

Costachi Mocanu era tălhar. Tălhăriile lui le făcea mai 
mult nâptea. El fura ce-i cădea în mână. Satul întreg îl 
scia, ce fel de om era dinsul, dar nu-l putea prinde. In cele 
din urmă căuta să-l afle ce și de unde fură. 

Iată o întâmplare. care îi puse capăt tălhăriilor sale. 
Intr'o nâpte de tâmnă—era lună frumâsă pe cer— Mocanu 

sări într'o vie să fure struguri. Nimeni nu era pe acolo. 
Furâ el struguri cât putu; își umplu sacul și-și căută de 
drum acasă. Cum se îngrija dinsul să nu-l vadă cineva, nu sciii 
cum întârse. ochii, că zărio umbră de om pe zidul alb, în care 
băteaii razele lunii. Credând că-l urmăresce cineva, o apucă 
la fugă. Fugea el, umbra se ținea de dinsul. ÎInşelat că-l 
tot alungă, el fugi aşa de tare, că scăpă sacul cu struguri 
şi într'un suflet abia ajunse acasă. | 

De spaimă şi de fugă Mocanu se îmbolnări grei, aşa în 
cât cădu la pat. Babele din sat nu-i putură face nimica. 
Ovi ce l&c nu avea putere, nici chiar cărbunii stănși cei 
se dădură. Peste o septămână Mocanu muri. 

Astfel și-au ispășit păcatele acest tălhar. 

Ce omul singur îşi face, nimenea nu-l pole desface.
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Când spunem despre fiinţi ce fa e, se dice că po- 
vestim sai narăm. 

Compunerile, în care spunem mai mult ce fac: 
ființele, despre care vorbim, se die naratiuni. 

“Pălharul şi ambraluieo naraţiune. 

  

C. Compuneri: 

O FAPTĂ BUNĂ 

(compunerea, e/evulauY) | (corectarea, învățălorului) 
Petruţă era un băiat bun. Micul Petruţă era un bă- 

Tot d$ una, când venea la iat cu 0 inimă fârte bună 
șcâlă, își aducea merinde, şi generdsă. Mai totdtuna, 
căci fiind departe de şcâlă, când venea la șcâlă își a- 

“nu se putea duce acasă la, „| ducea merinde îndeajuns,căci _amâgă, | fiind cu casa departe de Ionel din potrivă era ne- șcOlă, nu se putea duce la voiaş. Fiind orfan de părinți, amâdă să prânzescă acasă, - w'avea ce să și aducă dea- Sermanul lonel din potrivă. - casă și se mulțumea să mă- era nevoeș şi îrist. Fără pă- nânce o dată în di. El era rinți şi Zăsa! ze drumuri, trist, n'avea, ce să-și aducă de a. Petruţă, vădându-l trist, casă, și era grea mulţumit 
luă o parte din merindele că Putea mânca o singură, da- 
sale şi dete lui Ionel. tă într'o lungă Qi devară. Era. Petruţă a făcut o faptă dar pururea trist şi adătu?, bună. Bunul Petruţă, vădându-l 

trist şi suzărat, luă o parte 
din fogatele şi săzissele lui 
merinde şi 6 dete sermanu- 
Iul lonel. 

Prin acâsta, 24/0544 Petruţă. 
a făcut o faptă fârte bună. 

OMUL SE CUNOSCE DUPĂ FAPTE. 

  
Regulă de compunere.  Compunerile, în care pe lângă 

substantive se pun multe atribute, sînt ma frumâse şi mai 
împodobite,
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Atributele adiective puse pe lângă substantive, se die 
-epilete. - 

Compunerile, în care lipsesc epitetele, sint szz/e. - 

  

Y. Ex. ortografic. (Din „7ân Vodă cel Cumplit“). 

Istoria ne-a păstrat propriele cuvinte ale lui Ioan Vo- 
"dă cătră obștâsca adunare a ţării: 

„Dragii mei boeri și voi, iubitele mele slugi! 
„Greul de astă-di întrece tote grelele de mai îna- 

inte. 
„Lăcomia 'Tureilor cere un haraciii îndoit 
„De-l vom da, ea nu va zăbăvi a ne stârce și mai 

mult, pănă ce ne va stînge cu totul, căci acâsta 

o vrea păgânul. 
„De nu vom da, ne aștâptă răsboiul, stricarea țării, 

foc și sabie. 
„Cugetaţi și alegeţi... 
„Voi ştiţi că haraciul nu-l plătesc ei, ci voi şi ai 

voștri... 
„Mi-e milă de voi şi pentru voi îmi voiii pune. ca- 

pul mei, dragilor mei tovarăși! 
„Să chemăm pe D-dei într'ajutor ca să ne plece pe 

vrăjmașii noştri supt picirele n6stre. 
„Fiţi cu mine şi cu voi va fi isbânda“. 

B. P. Hasdeă 

Regulă. Semnul citirii, dis şi Ghilimele („—“) se pu- 
ne acolo, unde azucem futocmal cuvintele altuia, : 

Şi a dis Isus ucenicilor sei: „Nu judecaţi, ca să nu 
fiţi judecaţi, căci cu ce judecată veți judeca, judeca-vă-veţi“. 

Ex. VI. VULPEA ȘI MĂGARUL 

Minteosule de unde vii ? 
O vulpe pe măgar vădând la întrebat. 
Drept de la lei, de vrei să scii, 
Am fost să/ văd şi mam mirat 

Cum a slăbit de tare;



= 99 — 

Bătrân, nepunticios, îţi pare 
O feră forte de nemică, 
Acel ce, când sbera, 
Tot codrul răsuna, 
lar ei muriam de frică, 
Acum însă mai toţi: 
Cu cârne saii cu colţi, 
Cum pot îl dojenesc 
Şi frâcai r&splătese. 

Dar tu, eii socotesc, că zf fi îndrăsnit 
De leă să te atingi, lui vulpea za vorbit. 

Așa ! măgarul ia răspuns, 
Ba cred că Za pătruns 
Perechea de copite 
De mine lui svârlite. 

“ A. Donică 
  

CAP. IV. 

ACORDUL 

$ 10. Prutul se varsă în Dunăre. Jijia se var- 
să în Prut. Bahluiul se varsă în Jijia. Animalele: 
erbivore mănâncă iarbă. Animalele patrupede ai 
patru pici6re. Adunarea și scăderea sînt operaţiuni 
aritmetice. Iașii ai fost capitala Moldovii. Pămîntul 
gras și negru e bun pentru plugărie, iar pămîntul 
argilos e bun pentru vița de vie. 

$ 11. Vorba lungă sărăcia omului. „Tatăl nos- 
tru“ e o rugăciune. Omul are de îndeplinit multe: 
datorii în societate. Substantivele sînt proprii şi 
comune, iar proposiţiile sînt simple şi ' desvoltate. 
Figurile geometrice sînt regulate și neregulate. Lun- 
gimea circumferinței este egală cu diametrul înmul= 
țit cu Z7. Aerul este grei. Apă&sarea aerului pe un: 
centimetru patrat e mai mult de cât un chilogram.
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$ 12. De Pasci și de Crăciun mulţi 6meni 
merge la biserică. Copiii neatenţi 7îde în clasă. 
Cuţitul zece nu tae. Haine vechi și 202. La tipo- 
grafie aii sosit /ztere ucă. In ţară sânzfără mulţi ne- 
voeși. Noi am venzlără la voi. Neologismele sînt 
cuvinte 02. 

Se dice acord potrivirea între anumite 
părți din proposiţiune. 

„Subiectul se acordă cu predicatul în număr și pers6nă: 
Ex: Apa trece, pietrele rămân. Eii gic una, tu gic? alta. 

Atributul se acordă cu substantivul săă în gez, puncăr şi 
cas. Ex: Merele putrede strică merele dune. La omul nevoleş 
nici boii nu trag. 

Deprinderea 15. Riul cu apele lui gălbuicurge peo 

matcă, de lut năcleios, ocolită cu un desiș de verdeţă , acolo 
salcia pletsă, socul mirositor, alunii mlădioși, arțarii cu 

pojghiţe roșii, carpenii stufoși, salcia, mâle și teii cresc ames- 

tecaţi cu falnici jugastri, cu plopi nalți și supţiri, cu anin 

ușori, cu ulmi albicioși, cu singeri pestriți, cu corni suciți 

și vîrtoși. 

Deprinderea 16. Mai înlături era o colibă fzvăfiz cu 

şovar, în care trăiaii doi-trei Români scazazate, singure sluji- 

„tor rămase la curtea Zoeresc; în prejmă supt nisce zece 

tulpine de nuci, cu crăcile pe jumătate a7ș? şi uscafi, erai 

aruncaţi obedi de râte, juguri de car, ghizduri, doge şi a//! 

unelte de jâgăr, cu cari își câștigaii pânea acele sermune mun- 

citori.... ” 

Aceia era sizgur clădire de zid rămase în curte ; era, 

un turn înalză şi îngustă cu ferestre mică şi zezolrivită, a-
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vând jos o portiță dolzize, căreia, îi slujia de prag o piatră 
de mâră creszal în două. 

IV Redacţiuni: 

Găina. 

1). Găina e o pasere do- 
mestică. . 

2) Găina e pasere de us- 
cat; ea nu pâte înota. 

3). Găinile sîut blânde și 
prăsitore. Ele se ouă, clocesc 
și scot pui. Ele scurmă și 
se hrănesc. cu grăunțe, 

4). La găină deosebim cap, 
trup, picidre, aripi, c6dă. 
Capul e mic; are crâs- 
tă şi gușă. Pliscul e scurt 
și ascuţit. Trupul e acoperit 
cu pene. Aripile sînt chir- 
cite, căci puţin pâte sbura. 
C6da e scurtă şi uneori chiar 
bercă, Picidrele la unele sînt 
îmbrăcate cu pene, "Şi se 
qic încălțate.   

GĂINA ŞI RAȚA 

kafa. 

1). Raţa e o pasere domes- 
tică, pentru că trăesce pe 
lîngă casa omului, 

2). Rața trăesce mai mult 
pe apă și îndtă forte bine, din 
causă că deget.le de la picidre 
sânt prinse cuo pelifă (mem- 
brană), careo ajută la înotat. 

3). Răţele sînt blânde şi 
prăsitore. Ele se ouă, clo- 
cesc ma? rar ouăie, și scot 
pui numiţi răţusce. Răţele 
nu scurmă, iz causă că mai 
unghii ascuțite ca gâăinile. 
Fle mănâncă mai bine tă- 
rițe și se bolocesc în apă 
umblând după rime. 

4). La rață deosebim cap, 
trup, picidre, aripi şi câdă. 
Capul e gros. n'are crâstă 
nici gușă. Pliscul e lung şi 
lătăreţ ; cu dinsul mănducă 
Yardă de parcă o cosesce, 

Trupul răfer e grei; pe- 
nele sînt linse. Aripile sînt 
şi mai chircite ca fa găină, 
căci nu sbără mal de Inc, ci nu. 
mal din câud în când se sda- 
fe din aripi măcăind. C6dă, 
nare za? de fel, ci numa!



5). Găinile sint de folos 
omului prin outle lor, prin 
puii lor, și prin carnea lor. 
„Penele lor le întrebuințăm 
la facerea, pernelor și salte- 
lelor. 

6). Găinile, ca paseri do- 
mestice, fiind de folos omu- 
lui, el le cresce, le hrănes- 
ce și le înmulțesce. 

% 

  

misce pene mal lung! şi grose, 
formând ca o câdă de mătură, 

5). Răţele sînt de folos o- 
mului prin ouăle lor, care 
întrec pe cele de găină grin 
bunătate. 

Răţele ne mai dai pui 
și carne, dură penru anu- 
mite feluri de bucate (ostro- 
pel, vardi). Penele lor le 
folosim, de şi mal puţin ca 
cele de gă'nă. 

6). Răţele fiind folositâre 
omului, el le cresce pe lân- 
gă casa lui, le hrănesce și 
je înmulţesce. 

Exerciţiul XVI. Se va face asemenea; compunere, 
stăruind asupra asemănărilor și deosebirilor dintre : curcă şi 

„gâscă, casă şi şcălă, îcână şi potret, sită şi dur, sfrachină şi 
dlă, porc şi boii, câne şi mâţă. 

D. Compuneri: 

ȘORECELE ȘI CĂPCANA (cursa). 

Naraţiune 

Un mic șoricuţ eșise cu 
maică-sa în o cămară să mă- 
nânce ce va găsi pe acolo. 
Șoricuțul zări într'o căpca- 
nă o bucăţică de brânză și 
de cioric. | 

Venindu-i poftă rugă pe 
maică-sa să-l lese să guste 
din brânză. Mă-sa îi lămuri că 
cutia aceia, în care e pusă 
“brânza e primejdidsă şi că 
mai bine ar fi să nu se ducă.   

Dialog 

—,„Mamă, vedi tu brânza, 
ceia, ce' miros plăcut are; 

trebue să fie bună şi la gust, 
lise un șoricuţ cătră ma- 
mă-sa, pe când se aflau în- 
tr'o cămară, duşi după mân- 
care,. 

—„Fiul mei, dise mama; 
bună o fi brânza, dar pri- 
mejdi6să e cutia. în care 
e pusă brânza. Omenii ne



“ Şoricuţul ascultă pentru 
un moment, dar a doua-di 
veni singur, intrâ în cap- 
cană. muşcă din brânză, 
dar fu prins pe dată și gâ- 

6 — 

voesce nouă numai răi, și 
nu de: dragul nostru ne-a. 
pus brânza în cale. Feresce-- 
te fiul mei, să nu cadi în 
cursă, că amar va fi de tine“. 

tuit. , | 
La ţipetele lui toţi șâre- 

cii se strânseră, și care mai 
de care căinaii pe biata ma- 
mă şi jeliai pe micul şo- 
ricuț, 

j NEASCULIAREA ARE URMARI RELE. 

fegulă de compunere.  Compunerile, în care avem dia--- 
log, sînt mai frumâse, căci frasa e mai vie şi mai lămu-. 
„rită, , . 

Când scriem, să amestecăm naraţiunea cu dialogul. 
  

VII. Ex. ortografic: 

MAMA 

Fraii trei sermanii: doi copii şi-o mamă! 
Și pâne!... un singur codru într'o mahramă 
Mama-l frânse'n două și dete pe rând 
La, fiescecare câte o părticea. 

—„Mamă ! atunci copiii giseră, plângând : 
„Ție ce-ţi rămâne ?“—, Voi“ răspunse ea. 

CAI. Depărăţenu) 

- 

—,„Ce vrei tu ? 
—Noi ? Bună pace! Și de n'o fi cu bănat 

Domnul nostru ar vrea să, vagă pe măritul împăratt.. 
—„Tu eşti Mircea, 2* 

—Da'mpărate ! 
—„Ai venit să mi te'nchini, 

„Să nu schimb a ta coronă într'o ramură de spini“. 
(L. Eminescu)



— 27 — 

DOROBANȚUL 

La Plevna zace întrun sanț 
Scăldat mai tot în sânge 
Răril de mârte-un dorobanţ 
Răsleţ și singur plânge. 

Dar el nu plânge că-i rănit, 
Sai singur c'o să m6ră 
Aică străin și părăsit... 
Un alt chin îl dobâră... 

La, pieptu-i ţine strîns un stâg, 

De stâgul lui e frică... 
Zăxind un Ture, umblând pribeg, 
Cum pâte se râdică, 

Cu unghiile de prin prejur 

El sgârie peste dinsul, 
Cât pâte, ţărna jur în Jur 
Inăbușindu-l plânsul 

(MI. Gr. Bonach). 

Regulă. Punctele de suspensiune (. ..)—de ordinar trei— se 

pun când întrerupem șirul vorbirii, dând a se înţelege ceia 

ce s'a lăsat: Ex: Musafiri erai forte mulţi şi locuri... nici 

ca pentru unul! 
Posnașă întâmplare !.. eii domn, ei domn, ei domn? 

Pe tron... mă urc... cu fală... și însă... cad de somn! 

La punctul de suspensiune să răresce tonul, se cetesce 

mai apăsat și adesa chiar schimbăm întonarea. 

Erai trei sermanii: doi copii și-o mamă! 

Şi pâne..: aa singur codru într'o mahramă! 

Intreruperea vorbirii se chiamă și reticenţă, (re 

puncte...) 
Dar câta de fâre o v&d... mă sosesce... 
Ferbintea-i suflare acum o simţi... 

M& plec, cat şi mâna-mi grea piatră *ntâlnesce: 

Curagiii desnădejdea-mi dă şi... îsdi7. 
Gr. Alexandrescu.
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CAP. V. 

COMPLINIRILE 

A. Complimentul direct 

3 13 Mama l6g&nă. Mama legână cog:/ul. 
Cânele păzesce  Cânele păzesce casa 
Boii ară Boii ară orzul 
Caii mănăncă Caii 2/ mânăncă, 
Scolarul învață  Scolarul învaţă /ecfza 
Tudora împletesce Tudora împletesce corazi * 

$ 14. Prutul udă județul aşi. România are 
5570000 locuztori. Doi şi cu trei fac cinci. Anima- 
lele carnivore mănâncă carne. Poposiţiunea simplă 
are subiect și predicat. Substantivele asi doză pu 
mere: Patrulaterul are Zatru /aturi. Triunghiul are 

Zreă laturi și Irel unghiuri. Gimnastica întăresce 
trupul și învioșeză sufletul. 

$ 15. Capra sare masa, iada sare casa. Cine 
are bartă, are şi pieptine. Umedala mie sarea. 
S6rele topesce zazada. Am raci, am scoici, am pesci. 
Cine are carte. are parte. Graba strică trâba. Inv&- 
țul are și desvăţ. Cânii păzesc turma. I-a luat apa 
de la moră. Mi-am vădut visul cu ochii. Acum slo- 3 

bodesce pre robul t&ă în pace. 

$ 16. Mi-ai făcut capul cărindar. | Și-a făcut 
samă. Moș Niculcea a închinat sfegu/. Era să dai 
Pielea popei. Prinde orâu/, scâte-i ochii. Cară apă 
cu ciurul. Cată nod în papură. Vindi barbuji (pe- 
peni verdi) la grădinar. Pune piper şi în chiseliță.
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„Mi-ai scos peri albi. Vorba vorbă aduce. Vrabia: 

malai vis6ză şi calicul praznic. Ce iese din mâţă. 

şâreci prinde. Oţetul tare vasul seii și-l strică. 

  

Se dice compliment direct partea pro-- 

posiţiunii, care spune dazume ce face su- 

bieetul, îndeplinind înţelesul unui verb: 
transitiv. 

Ex. lada sare casa ;—anume ce sare: 

iada 9—casa. | 

Complimentul direct răspunde la întrebările : 

pe cine?—Prinde orâr?, (prinde,... de cize 3—or dul). 

ce?-—Sc6te-i ochi? (scote-i,... ce 2—ochii). 

Analisăm : Paza bună trece primejdia rea. 

Paza, swdiec!; [eine trece (feresce) primejdia rea?— paza]. . 

bună, atridut; [care pază trece....2—- paza bună]. 

trece, predicat; ce face paza bună 2-— trece]. 

primejdia, c. direct, [anume ce frece paza bună?—primej dia] 

rea, atribut ; [care primejdie o trece...2— primejdia, rea]. 

Deprinderea 17. Mâţa prinde—, Calul trage—, Sco- 

lavul învaţă—, Ogarul a prins un—, Boii ară—, Semănăto- 

rii s&m&nă—, Hristos a avut 12—, Profesorul explică—, Câ- 

nele păzesce—, Vaca mănâncă—, Camerele fac—, Miniștrii . 

guvern6ză—. 

Deprinderea 18. L-a ajuns cuțitul la os. Te vede: 

sfântul şi norocul. L-a prins cu oca mică. Pe hoţi i-a prinspotera. 

Perele le-a furat cineva. L-am ajuns. Selă-te şi te îmbracă. 

Nu ne Xluce pe noi.în ispită, ci ne isbăvesce de cel răă. Pă- 

nă la D-gei te mănâncă sfinții. Ne-a pălit norocul în pă-- 

lărie. Vă primblă pe la icâne.
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Deprinderea 19. <Acest împărat este tatăl miei, 
“Noi eram trei surori în casa părintâscă. Tata ne-a întrebat 

într'o gi cum îl iubim noi. Surorile mele cele mai mari, u- 

na îi răspunse că-/l iubesce ca mierea, alta ca zahărul. Ei 

îi gisei că-l iubesc ca sarea în bucate. Așa am socotit; eii, 

că nu se pâte mai multă iubire de cât acâsta. Tata s'a su- 

„părat pe mine și m'a gonit din casă. Dumnedei nu m'a lă- 

sat să peiii și prin muncă, cinste și bărnicie am ajuns, unde 

'mă vedeţi. Acum am vrut să dovedesc tatei că fără miere 

și zahar pote omul să trăâscă, dar fără sare nu; d'aia i-am 

„gătit bucatele fără sare». P. Ispirescu 

  

VIII. Ex. ortografic: O narafiune din viaţa păr ănescă 

Noi 6meni din liveni care mai jos ne om pune degiti- 

“le făcutam acestă mărturie la mâna dumisali jupânului mi- 

„halachi pecum să scie că viind , dumnealui în satul nostru 

liveni şi mergând la casa lui vasile rusu și fiind eu în gaz- 
dă la dînsul sa rugat săi fac bine cu bani săși plătescă 

nevoia lui și am făcut bine cu doi galbeni şi după câtăva 

vreme am cerut banii la dinsul şi neavând bani mia dat 60 

prăjini de popuşoi sămi aleg care mia plăcea mie dar să 

mii prășesc e si am așegat așa dar când aii fost vremea 

prășitului am venit și 2m plătit câte o para pe prăjină dar 

el a pus pricină că nu mia da întrales dar ei mam dus la 

capitan Vărnav și mam jeluit de cum am avut tocmală... şi 

şedând eu cu 6menii la ogor au venit el vasile şi au sărit 

la calabalâc și aii gis ce mam făcut mai mare pe bucatele 
lui, și miau dat palme și miau luat cuşma din cap dar eu 
mam dus la sat şi el încă ai mai dat cu prăjina în mine... 

_ Regule: Când scriem să punem la, locul lor zirgula Şi punctul, 
“căci facem compunerea mai /imurită, deosebind proposiţiunile.
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Numele proprii de fersâne şi lucruri să le scriem cu 
literă mare: Ziveni, Vârnav, Vusile Rusu. | 

Să deosebim în scris cuvînt de cuvînt, căci încureăm 
şi întunecăm înțelesul : 

CumilaluiDumnegeii. noistefanvoevod. domnțăriimoldo- 
vei. însciințarefacem. cuacâstăcarteadomniei nâstre: tuturoreui- 
secadeasci. căiatăauvenit. înainteanâstră. şi înainteaboerilor- 
noştrimoldovenesciamarișiamicisluganâstrăpan Tăutuluvellogo - 
făt... ” 

Oâs. Așafără rînduelă, se scria mai înainte de vechii scriitori. 

  

B. Complimentul indirect 

17. 
Vezeteul dă fân. Vezeteul dă fân caz/or. 
Preotul se râgă. Peotul se râgă /uă Dum- 

nezeii. 
E frig, e cald. a Mi-e frig, îi e cald. 
Dis-a Domnul. ” Dis-a Domnul zcezzeilor 

Ş sei. 
Moisi a dat; tablele legii Moisi a dat Zzrezlor ta- 

Sc blele legii. 
Cuza a dat pămînt. 9 Cuzaa dat pămînt ză- 

| ranilor. 
Cânele a fost mușcat Cânele a fost mușcat de 

lup. 

$ 18. Las, Ar/imandritului tâtă grija schi- 
tului. Jelui-m'ași 'şi n'am c2%, jelui-m'aşi codruluă. 
Rugămu-ne îzdurărilor, lucifărulul mărilor. Şi nu 
era dei, mmăruă în. piept inima rece. Azi nu poţi 
pune stavilă. Memu/fumztorului i se ia darul. O ţa- 
ră e condusă de /egt,
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$ 19. Fă-i bine ca să-7? audi răi. Pă-7/ cruce 
să nu te-apuce. Dă-m2 pace. Să nu-z pară. lucrul 
de șagă. Mi-a venit drăguș la căuș.  Che/ulua ce-i 
lipsesce ?—scufie de mărgărintar! Am spus fforzlor 
frumose. Epurele a fost împuşcat de vînzăror. 

y $ 20. Mi-i dor; mi-i râă; îmi şede bine; îmi 
caut de trâbă; îmi aduc aminte ; Îți vine a căsca, 
ţi-l somn; ţi-i lene; îţi aduci aminte ; nu ţi-i tea- 
mă ; îi e frică; ni-i greii; mi-i fâme; vă cade păsat 
în gușă; ţi se cuvine așa ceva; i-a venit rău; le 

> vine o moștenire. Ce mi-e bună! Pasă-mi-te ȘI mi- 
te du. Pe dulăi legatu-mi-ai, pe ciobani prinsu-mi- 
i-ai. A fost un timp o dată, când stânca cea mai 
naltă mi ţi-o urcam ei lesne. 

Se dice compliment indirect partea pro- 
posițiunii, care lămuresce înţelesul predica- 
tului, spunând caă și de cine se fac cele a- 
rătate prin verb. 

Complimentul indirect v&spunde la întrebările : 
cui ? pentru cine? la cine? de cine? 

Analisăm : nu ţi-Ă vuşine obrazului. 
Ruşine, szdiec? ; (ce nu ți-i obrazului ?— ruşine). 
Nu-i, zredicuz; (ce face ruşinea?—nu este-=nu-i) 
obrazului, comp. indir.: (cut nu-i rușine ?—obrazului). ți, comzl. îndiz.: (cut nu-i rușine ?—ţie, ţi) sati căruy obraz nu-i rușine ?— Obrazului tăi (Ş aici arată Posesiunea)), 
Deprinderea 20. Austracii aă răpit— Bucovina. Rușii 

“a luat în 1812—Basarabia. Stefan cel Mare înainte de a 
muri a dis— să închine țara—; Batori a trimes lui—Vodă 
8000 Unguri într'ajutor. Tae frunze 1a-—; Dă fân la—; Du-te— 
Invăţătorul explică— lecțiunea. Stăi /ocu,
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Depri nderea 21. Adi mie, mâne ţie, ne va veni rân- 

dul la fie-care. Cine slujesce altarului, din altar mănâncă. 

- Mi-a veni şi mie apa la moră! hate și ţi se va deschide, 

cere şi ţi se va da! Bunica spune nepoților o poveste. Să-i 

facă ce i-i făce nu-i scoţi îndărătnicia cu una cu două. 

. Deprinderea 22. Unui căpitan îi veni poftă să mă- 

nânce lapte acru și brânză. Ordonă repede soldatului să se 

ducă în târg şi să-i aducă pe aceiași farfurie lapte acru şi 

brânză. Soldatul plecă pe dată. 

Mă rog, Domnule, dise soldatul negustorului, pune-mi 

ici în farfurie lapte acru. Negustorul îi puse după cerere.— 

Dar-mi-a spus DI Căpitan să-i mai dai și brânză.— Bine; 

dar unde să ţi-o puiii.— Iată, unde ; și întorcându:i farfuria cu 

dosul, îi dise: pune-mi aici.— 

„Ajuns acasă soldatul arătă stăpânului seii că i-a cum- 

părat și lapte acru și brânză, după cum i s'a ordonat. Dar 

unde mi-i laptele cel acru ?— Aici, să trăiţi! şi întorcându-i 

farfuria spre a-i arăta, răsturnă și brânza, aşa că nu se a- 

lese cu nimica. 

Cu ce măsură dal, ţi se dă. 

Deprinderea 23. (Vei povăţuitorul). 

  

V. Copiare, dictare, transformare, compunere. 

HORA UNIREIL 

Hai să dăm mână cu mână 

Cei cu inimă Română, 

Să'nvârtim hora frăţiei 

Pe pămîntul României!
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Jarba. rea din holde piară, 
Piară dușmanii din ţară 
Intre noi să nu mai fie 
De cât flori şi veselie. 

Mâi Muntene, măi vecine, 
Vino să te prindi cu mine, 
Şi la viaţă cu unire 
Și la mârte cu 'nfrăţire. 

Unde-i unul, nu-i putere 
La nevoi şi la durere; 
Unde-s doi, puterea cresce 
Și dușmanul nu sporesce. 

Amândoi sîntem de-o -mamă, 
De-o făptură şi de-o samă, 
Ca doi bradi într'o tulpină, 
Ca doi ochi într'o lumină. 

Amândoi avem un. nume, 
Amândoi o sârtăn lume; 
Eu ţi-s frate, tu-mi eşti frate, - 
In noi doi un suflet bate. 

Viv” la Milcov cu grăbire 
Să-l secăm dintr'o sorbire, 
Ca să trâcă drumul mare 
Peste-a nâstre vechi hotare, 

Și să vadă, sfântul sâre 
, Into di de serbătâre 

Hora ustră ceea frățâscă 
Pe câmpia Românâscă ! 

V. Alexandri 

Eserciţiul XVII. Hai să dăm mână cu mână cei 
ce avem inimă” de român 'şi să învârtim hora frăţâscă pe campia ţării Românesci.
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Să piară dușmanii din ţară ca iarba cea rea din 
holde, iar între noi numai veselie și flori să fie. 

Măi vecine de Muntân vino să te prindi în horă 
cu noi, să fim uniţi în viață și fraţi pănă la morte. 

Câci unde-i unul, nu-i putere, când sîntem în ne- 
voi şi în durere, dar unde-s doi puterea cresce în ciuda duș- 
manului. 

Amândoi sintem Români, de aceiași origină, şi se- 
menăm forte bine ca doi bragi dintr'o tulpină şi ca cei 
doi ochi din cap. - 

Noi sintem frați, avem aceiaşi inimă și la amân- 
doi aceiași sârtă ni-i scrisă în lumea asta, 

- Vino să secăm pârăul Milcov într'o sorbire, casă 
mu mai fie acest vechii hotar, ci să trâcă drumul mare peste 
dînsul. i 

Și atunci sfântul s6re vădându-ne uniţi şi în dile 
„de serbătâre jucând hora să ne lumineze ţara mai tare. 

| Exere-ţiul XVIII. Să se desvolte acest subiect po- 
trivit pentru o compunere: 1) Dorinţele Divanului Ad-hoc 
(1856). 2) Alegerea lui Cuza. (5 și 24 Ian. 1859). 3) Entu- 
siasmul Gmenilor de pe atunci; poetul Alexandri și Hora u- 
nirei. 4) Reflexiuni asupra trecutului țărilor române, când 
erai separate. 5) Unirea face puterea. 6) Urmările Unirei. 

Exereiţiul XIX. Proclamarea Regatului (1881 Mart 
14): 1) R&sboiul din 1877—Plevna. 2) Tractatul de Berlin 
-(1878) 3) Dorinţele Românilor. 4) Şedinţa de la 14 Mart 1881 
—proclamarea regatului; încoronarea 10 Maiă 1881. 5) Ur- 
mările bune ale Regalităţii. 6) Idealul Regatului României 
(unirea tuturor Românilor). 

Exereiţiul XX. (Vedi povăţuitorul). 

E. Compuneri : 

VADUL CĂLUGĂRENILOR 

Drumul, care merge de la . Drumul, care merge de la 
“Giurgiu spre Bucuresci,t re- Giurgiu spre Bucuresci, trece
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„ce printr'o câmpie șâsă și” 
deschisă, afară numai din- 
tun loc, două. poște depar- 
te de acâstă capitală, unde 
el se află strâns și închis 
între nişte deluri pădurâse, 
formând o vale, largă nu- 
mai de un patrar de milă, 
acoperită de crâng, pe care 
gârla Neajlovului o în6că şi 
pâraele, ce se scurg din dâ- 
luri, o prefac într'o baltă 
plină de nămol și mocirlă, 
așa că drumul ce trece în 
lungul acelei văi, parte pe 
o şosea de pămînt, parte pe 
un pod delemn, e așa de 
strâmpt in cât abia pâte 
cuprinde un car lărgimea lui. 
Acestă strâmptâre, pe care 
locuitorii o numesc Vadul 
Călugărenilor, fu alesă de 
Mihai Vodă spre n sluji de 
Termopile Românilor.   

printi”'o câmpie șesă și des- 
chisă. Numai întrun loc-— 
cam două poşte departe de 
acestă capitală--se află strâns. . 
și închis între niște deluri 
pădurâse. Acolo se formâză 
o vale. largă numai de un 

„ patrar de milă. Valea e a- 
coperită de crâng des şi. 
stufos. Gârla Neajlovului înâ- 
că acestă vale, iar pâraele, 
ce se scurg din deluri o pre- 
fac înt'o baltă plină de nă- 
mol și de mocirlă. Drumul, 
ce trece în lungul acelei 
văi parte pe o şosea de: 
pămînt, parte pe un pod de 
lemn e forte strâmpt. Abia, 
pote cuprinde un car în lăr- 
gimea lui. Acâstă strâmptâ- 
re, pe care locuitorii o nu- 
mese Vadul Călugărenilor,. 
fu alsă de Mihai Vodă, ca. 
să slujască de Termopile 
Românilor. 

„Regulă de compunere: Frasele scurte fac compunerile: 
lămurite (clare). 
punerea. 

Frasele iungi sînt grede Și încurcă com= 

  

C. Complimentele circumstanţiale 

$ 21. Unde-i unul, nu-i putere. Urude dai, şi 
anale crapă. Mama a plecat /a vie 
foc, fum nu ese. De fa 707 şi fău d 

De unde nui 
a voi numai în surle și în cimpoiii. De Za ză puţin, de Ja D-deă 

mai mult. M& duc /a fară; vin de fa fară; Din
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cotro şi unde alergi tu aşa iute? De la Turn în 
Dorohoi curg dușmanii în puhoiii. 

$ 22. Tata a sosit asară. Adicu parale, mâne 
fără parale. Auţzrf a fost seceta cea mare. Când a 
da târgul şi norocul! A plecat cu z6ftea în cap. 

„ Pănă când poporul va suferi nedreptăţile ? De zrei 
Zile "n câce gura nu-ţi mai tace. /arna e grei de 
cel nevoeș, iar vura e lesne. Pănă în două lună al 
banii toți. 

$ 23. Ionel merge călare. Omul răutăcios vor- 
besce de-a bățul. Umblă cu nasul pe sus. Ședi strâmb 
şi grăesce dregt. Soldaţii se luptă pentru patrre. 
Bolnavul merge gre bine. Lumea vorbesce că Dă- 
nilă a murit de sfaimă. Omul fudul face totul de 
ochaă lumii. Nu învăţăm pentru şcâlă, ci pentru viață. 
În dar aţi luat, în dar să daţi. Cu râsul și cu glu- 
mele s. culeg tâmna prunele. Cuiii cu cuză se scote 
afară. Vorbesce în2/marurea. Parcă vorbesce cu sur- 
di. Popa nu tâcă de două ori pentru o babă surdă. 

Complimentele circumstanţiale deter- 
mină predicatul, arătând 2cade, când, cam, 
de ce, pentru ce Sai făcut cele spuse de 
verb. 

„Analisăm:  'Ţiganul îşi are t0tă casa în căruță. 

Tiganul: sudiecz, (cine are... ?) 
are: predicat, (ce face ţiganul...?) 
casa: cozi. dir. (anume ce are... ?) 
t0tă: ar. c. dir. (care casă...) 
îşi: compl. îndir. (a cul casă... 2—a sa, sai îŞi) 
în căruță: com/l. circ. (unde își are casa... ?).
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1. Unde ? 

a; (de unde 2, ere ?, pănă unde ?, pe lângă ?, peste ?, 
incolo de ?.., ca ]Ja:?... 

Deprinderea 24.. De unde vii tu 6re, mândre. căpi- 
tan ?—Vin din bătălie, drept de la Balcani. Incotro își în- 
târse privirile Prâslea, vădu tâte schimbate: De la lași la 
Bucuresci treci prin Vaslui, Bârlad, Tecuci, Focşani, Râm- 
nicul-Sarat, Buzei şi Ploesci. Am stat pe scaun. Pe mare 
şi pe uscat, în tâte părţile Turcii fură învinși. 

Deprinderea 25. (unde ?) Siretul se varsă—; Grecia, e 
o țară—; Ungurii ai fost bătuţi de Stefan cel Mare—; iar 
Tatarii—; 

(de unde?) Românii se trag din- ; iar Ungurii din—;, 
Riurile isvorăse din—; iar torentele se formâză, din— 
Plantele își trag sucul din—; Sf. Duh purcede de la—, 

De la deal și... numai zale și parale. 
Din Boian... Dornii, ni-a umplut omida, Cornii. 

(până unde?). De la Nistru—tot Românul plânsu-mi- 
sa. Frunză verde măcieş, lung e drumul— lași. 

(încotro) M& duc—; Piăgânii se închină—; iar Creş- 
tinii—; Poporul crede că, dacă fata dă gunoiul—nu se mă-. 
rită..— ” 

Depri nderea 26. (Vegy Bovățuitorul). 

2). Când?. 

(de când?, pănă când ?, cât timp ?). 

Deprinderea 27. Tâmna se numără bobocii. Româ-
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nia s'a proclamat regat în 1881. Agricultura, se face tOmna 

şi primăvara. A fost o dată un împărat și o împărătâsă,. 

Minciuni în vremea n6stră nu văd a se mai face, dar că vor- 

beai o dată lemne şi dobitâce, nu rămâne îndoială. Mâne, 

“poimâne pote sârele fericirii se va arăta, vesel pe orizon 

senin. 

Deprinderea 28. (când ?); Stefan cel Mare se sue 

pe tron—; Mama s'a sculat—; Profesorul n'a venit—la şc6- 

1ă. Vorbesce—una,—alta. Unirea Principatelor Române s'a 

fâcut—. 

(de când?) Portul acesta-i la noi— Turcii. Carol I dom- 

nesce de—. Nu sciit ce are, că de—tot calcă în străchini. 

E bolnav de—; Sînt în slujbă de—. 

(până când?) Omul harnic muncesce de dimincţă—; 

Stefan cel Mare domnesce de la 1457—; Când dai cuiva   

bani cu împrumut trebue să scii—. 

(cât timp?) lie a deschis ceriurile, care nu plouase—; 

A nins o di—; A mersla drum—; Înainte răsbâele ţineai—; 

iar astădi ţin—. 

- 

Deprinderea 29. (Vedgi povăţuitorul). 

3) Cum? 

(de ce ?, pentru ce?, cu ce ?, prin ce?). 

Deprinderea 30. Să te temi “de cânele, care muşcă 

pe furiș. Ia lucrul mai din scurt, că nu merge cu una cu 

două. Omul e făcut pentru necaz. Când a audit mama, a 

“ îngălbenit de frică. Carte nu scie, dar calcă a popă. Banul 

" anevoe se câștigă și lesne se cheltuesce. II merge gura ca 

apa.
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Deprinderea 3i. (de ce?) Nu pot sta pe aici dert- 

ul lumii. Face haz de necaz. Dâr nu face el de flori de cuc, 

trebue șă fie ceva la mijloc! Nu mai pote de ciudă. Stefan 

cel Mare a murit de morte bună, iar Stefâniță a murit de 

otravă. 

Deprinderea 32. (eu ce? prin ec?) Tae pânea cu—; 

Am fost la vie cu—; Mai lesne ajungi la scop prin—, de 

cât prin—; Cu stânga iai și cu—dai. Vorbesce se vede cu 

picidrele, iar nu cu—, | 

Deprinderea 33. (pentru ce?) Luptăm pentru patrie ; 

Cartea acâsta, s'a tipărit pentru folosul obştesc. Era o lege 

veche, care gicea: dinte pentru dinte și ochii pentru ochii. 

Nu aşi da pentru nimica în lume. 

Du-te la batae, pentru ţară mori, şi-ţi va fi mormîn- 

tu'n coronat cu flori. ” 

Deprinderea 34. (Vedi povăţuitorul). 

Model de analisă:  Dumnedeii a lăsat omului Du- 
minica pentru odihna trupului şi pentru îngrijirea 
sufletului. 

D-deii: sudicel, (cine a lăsat... ?—D-deii). 
a lăsat: predicat, (ce a făcut D-zeă... ?—a, lăsat). 
omului: c. zudir. (cu? a, lăsat D-deu... 2—omului). 

Duminica : c. dir. (anume ce a lăsat D-deă...2—buminiea, 
pentru odihnă și pentru îngrijire: compl. circ. (p.ntru 

ce a lăsat D-dei... ? - 
trupului şi sufletului: Azrz6u7, (a cui) (care ? odihnă şi în- 
grijire...?). 

  

Ş 24.  Analisă recapilulativă. Sosi și Crăciu- 
„nul. Băeţii veseli începură a se îngriji de stea. Fie-
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care se apucară, să le drâgi, să le cârpâscă. De 
dimin6ță copiii începură a umbla cu stua. N'au- 
diai de cât cântece și veselie. Copiii se bucura de 
Crăciun pentru stea şi pentru bani. Părinţii erai 
veseli și ei de veselia copiilor. Mai mulţumiţi erai 
ei de purecelul fiipt din sobă. de vinul din pivniţă, 
în fine de Crăciunul sătulul. Popa colindă din ca- 
să în casă cu ajunul, și strînse bani şi alte celea. 
Acum stăteaii acasă spre a-și odihni truditul lor 
trup. În mijlocul mulțumirii sufletesci a tuturor tre- 
cură și Serbătorile. Iarna era aspră; Era un ger, 
gerul Bobotezii! O dată cu trecerea serbătorilor 
greul vieții începu a se simţi. Nu mai era. veselie 
în sat. 'Toță eraii triști. Și ore nu era de ce să fie 
triştă ? ) Nici o dată 1 nu e mai r&i de cel nevoeşca 
iarna. 

VI. Descrierea unei escursiuni scolare, făcută 

cu învățătorul. 

O escursiune la Brâza. 

Era câsurile 2 după amâdă. Toţi elevii eram adunaţi. 

Ta şcâlă, căci Domnul ne spusese că după masă vom face o 
escursiune spre Brezu. 

Toţi eram veseli că puteam să vedem locuri frumâse 

şi plăcute și să învăţăm multe de la Domnul nostru. 

Semnalul de plecare se dete. Aședaţi în șir doi câte 

doi, începurăm a merge măsurat, dicând cu toţii: x, del: 

za, «od. Nu se augia de cât ropotul cismelor, care loviai 

pămîntul.”
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Era frumos şi încântător a vedea acel lung şi mlădios: 
şir de tinere vlăstare! Rândusrile se întocmiră, așa ca cei mici 
să fie în frunte, iar cei mai mărișori în urmă. 'Toţi eram. 
mulţumiţi și ne uitam cu nesaţ la iubitul nostru Inv&ţător, 
din a cărui gură urma să sorbim cu nesaţ plăcute şi fo»: 
lositâre poveţe. 

Şirul de băeţi eşi pe portă, apucând la drâpta. Drumul 
era minunat de bun. Ventul de cu nâpte uscase şi puţinul glod, 
ce mai era pe ici pe colea. Cerul era senin, un senin de- 
Martie ; iar sârele își trimetea ferbințile lui rade pline de 
viață pe răcele pămînt, 

Puțin mai la d€l dădurăm de o piatră, pe care sta. 
scris numărul 2. Domnul ne explică că acolo e însemnat 
chilometrul 2, de la capătul şoselii, venind dinspre tărg;, 
iar că, ţărușii ce pârră diferite numere, 18, 19, 21. 22, ete, 
arată Zectometvele. 

Pe soșua ce şerpuesce printre vii, mergeam a, lene, 
"cântând cu toţii frumosul cântec: Drum dun, toba bate. Şi- 
rul ajunse la Canton No. 3. De acolo pănă în pădure nu. 
era de cât o asvârlitură de băț. Chiote nesfârșite, ţipete de 
bucurie eșiră din piepturile nâstre, sburdalnici şi” veseli, că. 

_ne aflam acum în largul nostru, mai răsuflând puţin de înă- 
dușâla, omoritâre a clasei. 

Drumul în pădure cotesce puţin la stânga și apoi se 
scobâră la vale. Vederea e închisă de înalții copaci, lipsiţi 
încă de pod6ba lor firâscă. Abia se luase oim&tul Și codrul 
era înegrit de viforul aspru al ernei, Pascele şi doritul Sf. 
Gheorghe erai departe. 

După vre-o 200 paşi făcuți pe îndelete, vederea, înce- 
pu a se lărgi și frumâsele văi a se arăta ochilor. Pământul 
înfățișa încă o priveliște tristă .” ci colea în văgăuni . albi- 
ciosul omăt se zăresce, semn că tot mai e pănă la vară.
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Sus în înălțimi un şir de cocori se audiati. Venea, primăvara. 

Noi rupserăm rîndurile, când dădurăm la vale, care- 

mai de care căutând să ajungem mai întăi. 

Puţini din cei mai mici şi mai cuminţi, între care eram: 

şi eii, remaserăm pe lângă Domnul, care mergend cu pas- 

măsurat, striga din când în când la cei mai neastâmpă-- 

rați să fie cu băgare de samă. - 

In 10 minute ajunserăm cu toţii în via. lui Conu Cos- 

taki, proprietarul isvorului de apă minerală «Alexandru cel. 

Bun» de la Brezu. 

Moș Nichita—acesta e numele bătrânului, care păzesce- 

via—văgându-ne că sîntem tâtă şc6la împreună cu Domnul 

nostru, sări iute, ne deschise pârta și ne primi cu multă. 

bucurie, că nu-l dăm uitării chiar așa de tot. - 

Neastâmpăraţii de băeți—vorbesc numai de unii din 

ei—care mai de care cu întrebări la moș Nichita, că de.- 

unde se scâte apa, că cum e fântâna, că ce se face în cal- 

darea ceia, că de ce-i amară apa, că cine a amărit'o, și al- 

te multe deacestea, în cât bietul moș Nichita nu mai scia. 

ce şi cui să răspundă, 

— Mai încet dragii moşșului. 

Domnul nostru ne strânse atunci r6tă și începu a ne- 

spune : 
«Apa acâsta de şi-i amară, dar 6menii o bâii spre să-- 

nătatea lor. Cu dinsa se vindecă durerile de stomach. Ina- 

inte vreme, nefiind cunoscut pe la noi isvorul acesta, se a-: 

ducea apă de ast amară din străinătate; acum proprietarul 

acestui isvor— numele lui ne era cunoscut tuturor— vădând 

că şi la noi se găsesce apă bună pentru vindecarea b6lelor 

a adus mașinării, cum le vedeți, şi adi face un mare -comerț: 

cu acâstă apă, numind'o după numele vestitului domn al 

Moldovei» «Alexandru cel Bun». '



Fiind că apa ese amară și sărată din pămînt, fără s'o 

mai amărască sau s'o sare cineva, se chemă Apă minerală. 

Intre alte multe iubitul nostru Domn ne-a amintit de 
un vestit soldat de la Brâzu, numit Șoldan despre, care se 

"cântă cam acestea: 

Fii sînt Șoldan vitâzul 
Din colo de la Brâzul, 
Soldat de ste .nouă - 
Imi dic voinic cât nouă. 

Sorele era spre asfinţite, când noi mulțumiți de acestă 
frumâsă escursiune, luarăm drumul spre șcâlă înapoi, silindu- 
ne care mai de care a dice încurcata vorbă: foi drez dârlo- 
drez de la dârlodârlobrezirea dârlobârlobrezenulul. Curat, vor- 
ba ceia: nu-i anevoe a dice : doi drâz dârlodrez, dar e a- 
„nevoe a dâr/ovârlobrezi dârlobârlobrezilura - din oile d2rlo-: 
dârlodreztnulul. - 

Iași, 1897 Mast 20. . 

| Mihai Scântee - 
elev cl. V primară rurală. 

Exerciţiul XXI. (0 escursiune scolară). 'Pitlurile : 
a) plecarea de la șc6lă. b) Starea sufletescă a elevilor-—mul-. 
țumirea. c) frumuseța naturei. d) scopul ajuns al escursiunii:: 
descrierea cărămidăriei şi a modului cum se face cărămida. 
e) încheerea ; reflexiuni. 

  

Fr. Compuneri: 

CETETUL 

(compunerea, e/euuJuY) (corectarea, îngăzătorului) 
1) Șoltuz absolvent a 7 1) Şoltuz, z2 eminent ab- -clase de Seminar, căuta un solvent a 7 clase seminariu-



loc de ceteţ la una din bi- 
sericile din. Iaşi. 

2) EL se presintă la pre- 
„_utul de la Trei krarhi. Spuse 
pentru ce “a venit și aștepta, 
răspunsul. 

3) Preutul se învoi. Sol- 
tuz fu pus la cercare; ceti 
rând pe rând Psaltirea, Ca- . 
n6nele... 

4) Preutului îi plăcu cum 
ceti Seminaristul şi-l opri 
ca ceteţ la biserică cu 30 
lei l6fă pe lună. 

5) Trei ani Şoltuz stătu 
ca ceteţ la Trei Erarhi; lo- 
cuia într'o chilie de-a bise- 
ricii și se silea să-și mân- 
tue studiile. 
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le, neavând mijlâce de a ur- 
ma cursurile la Universitate, 
căuta să capete cel puţin un 
loc de ceteţ la una din zzzl- 
Zele biserici din Iași. 

2) El se presintă fztr'az 
chip cam stângaciii la preu- 
tul de la Trei Erarhi, gis și 
Frel-sfetitele:—, Am audit, 
Bărinte, că e loc de celeţ lu 
acestă “biserica. Bi sînt s.- 
minarist; pot câtz destul de 
biz», Şi. ducă... vorba i se 
curmă ne mal pu'End isprăvi 
cele ce avea de spus. 

3) „Bine Domnule, răs- 
punse preutul, Postul «e ce- 
teț ne e vacant: dar s'aă pre- 
sental âlâţia că pentru a ve- 
dea care e mai dun trebue 
să ne cetesci ceva. 
—, Cu plăcere, părinte, răs- 
puse îngăimat semnuristul. 
Îndată cum slujba se înce- 
Zu, Şoltuz fu pus la în- 
cercare. Ceti rând perând 
Psaltirea, cannele, cz za 
ton desgheţat şi repede ca 
apa, tocmai cum cere slujba, | 
bisericii. 

4) Preutului îi plăcu fârze 
mult chivul cum citi Semi- 

naristul. Il opri ca ceteţ al 
bisericii şi-/ spuse că de şi 
are mult de lucru, dar sa- 

Zarul e numai 30 lei pe 
lună. 

5) Trei ani de-a  rdadul 
"Şoltuz ocupă zostul de ce- 
teţ la Trei Erarhi. Ca Zocu- 
înță i se dete una din chi- 
liile rmizaze ale bisericii,
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şi aşa umrdă cum era, în- 
„durând multe nevol şi lipsuri 
de hrană şi căldură sr silea, 
în'r'una să-şi isprăvâscă stu- 
diile, ceia ce reuşi. Dugă 
rel az îşi dete licența în 
Dregi. 

6) Adi el e președinte la, 6) Adi el e președinte la 
0 curte de Apel. o curte de Apel. 

! Frumos exemplu şi bun de 
|  dzaitat! 

Iată unde duce pe om munca fără preget! 

In ori-ce compunere trebue să ne gândim mult 
““înainte de a începe să scriem. Timpul cheltuit cu gân- 

direa înainte de a serie e câştigat pentru compunere. 
Ca să putem afla bine cele ce arem de scris, 

“trebue să ne întrebăm la fiveare pas: cine? ce? peu- 
ru ce? cum? unde? când? ce fel de. 

Lucrarea acâsta la o compunere se ch6mă In ve n- 
țiune. - - 

Iată cum s'aii folosit aceste regule în corectarea, de Învățător : 

Ce fel de Seminarist ? (eminent). Pentru ce căuta, pos- 
tul de ceteţ? (pentru a putea urma la Universitate). Ce 
Jel de post căuta ? (cel puţin un post de ceteţ). Cum sa 
presentat chiriarhului ? (în chip stângăciu). Ce aii vorbit? 
“(sa pus dialog)  ('um ceti Seminaristul ? (cu un ton des- 
-ghețat și repede ca apa). Cum îi plăcu chiriarhului ? (forte 
mult). Cum se plătea postul de ceteţ ? (cu 30 lei 16fă, de 
Şi era mult de lucru). Ce fl de locuință era chilia? (ume- 
dă, îndurând nevoi și lipsuri de mâncare şi căldură). Cum 
se silea Şoltuz ? (întru una). o



Regulă de compunere: Compunerile, care țin samă de 
aceste multe întrebări sînt 27, înflorite şi frumâse. 

IX. Ex. ortografic. (Din „Programul analitic“) 

Religia. Clasa I-a (4 re pe septămână). Lectura din 
Evanghelie (Luca 3, 1-22); Mateiu XIX, 16-30. (istoria tî- 
nărului bogat). 

„Limbă Română: Desemnarea de linii drepte : culcate, 
în piciore, aplecate, frânte, împreună mergătâre (paralele).— 
Descrierea obiectelor din casă (pat, masă, scaun, dulap, la- 
dă, oglindă, etc.).—-Bucăţile cu conținut moral. (istoridre, 
povești, fabule, legende) se tratâză în modul următor.  Câ- 
nele, pisica, calul, boul (Gia, porcul, găina (curea), gâsca 
(rața), —vrabia (rândunica, privighitârea), ci6ra (uliul). 

| Aribmelica :—noţiunea de parte (jumătate, a treia par- 
te, sfert, a cincia parte).—Adunarea și scăderea, (oral și 
înscris).—Înmulţirea și impărțirea (exactă). - Operații ușâre 
cu numerele complexe (pentru înmulţire și împărțire nume- - 
rele complexe se vor transforma mai întăi în numere deci- 
a Volum, suprafaţă, linie, punct (explicaţiuni- făcute pe 
cub). 

Regulă » Parantesa [()] se întrebuinţază pentru a arăta 
0 explicare, ce trebue dată unui cuvînt. 

Adese ori în parantesă se pun nolele explicative. 
„Notele se pun şi în josul paginei, însemnându-se cu 

litere sai cifre. 

+ Şi tot chiteam!) şi ne gândeam... 
„ Dar într'o di veni din for? )... 
„ De bombe, de şragaele*)... 

„. Tăiaţi de Zatagane 4)... 
«.. Cu lzffaa) cea păgână... 

„„. Veni și diua de asa//b)... 
„. Cu scări şi cu faşinee)... 

„.. Soimu m rădazd) cade răenind... A 
„„. Prin foc, prin spăng? 5) prin glonţi, prin fum... 

. Sus, sus la farapeze €), 

1) Socoteam, 2) cetăţne, 3) obuze cu zi6nțe, 4) sabie încovoiată 
turcească. a) nâm cump it, b: năvală, e) mănunchiu de nuele d» urmplat 
şanţul dinaintea fortului, d) şanţ, 5) săbii, 6) partea de sus a redutei.



„CAP. VI. 

Proposiţie—frasă. 

$ 25. Unulface,altultrage. Vremea scumpesce. 
lemnele, vremea le eftinesce. Ventul bate, cânii la- . 
tră. Apa trece, pietrele rămân. Vodă da, Hâncu ba. 
Nu plânge, îmi dise, n'ai grijă, Române, fă piept 
bărbătesc. Scumpul păgubesce, leneșul alergă. 

$ 26.—Este ora nălucirii; un mormînt se des- 
vălesce, o fantomă "'ncoronată din el ese.. o zăresc... 
ese... vine cătră fermuri... stă... în prejma ei privesce... 
Riul înapoi se trage... munţii virful își clătesc  As- 
cultați!.. marea fantomă face semn... dă o poroncă... 
oștiri fără număr împrejuru-i învi6ză... Glasul ci 
se'Atinde, cresce; Transilvania îl aude, Ungurii se 
înarmâză. 

, 

$ 27. Cu o mână dai, cu alta iai. Capul face, 
capul trage. Boii ară orzul, iar caii îl mănâncă. 
Vrabia malai viseză, și calicul praznicul. Cartea fa- 
ce pe omul om, cum altoiul face pe pomul pom. Cu 
rudele bea și chetuesce, iar negustorii nu face. Fugi 
de-acolea, vinoncâce, lasă-mă şi nu-mi du pace. 
Adi e qi cu sâre, Românilor veniţi. 

Se dice frasă unirea a două saii a mai 
multor proyosiţiuni, ce spun o gândire com- 
plectă. ” 

"În Apa trece, pletrele 1ămân arem o frasă, pentru că 
e unirea a două proposiţii, cari spun o gândire deplină. 

Proposiţia I: apa trece, 
Proposiţia IL: pietrele rămân. 

„|. Aceste două proposiții stati una lângă alta /iZere, fără 
nici o legătură prin conjucţiune; se gic imrependenre.
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Deprinierea 35. 

DOR 

Bate vântul, bate: tare, 
Bate de la, răsărit. | 
Şi-mi aduce do» de mare 
Dor de lung călătorit 

Duce-m'ași atunci în lume, 
Tără să mă& mai opresc, 
Prin pustiuri fără nume 
Mari ca goiu-mi sufletesc. 

Duce-m'ași viața tâtă, 
-Ca să scap de-al vieţii chin, 
Pănă 'n lumea ceialaltă, 
De-unde cei duşi nu mai vin. - 

E 

Ș'atunci pe pămînt, atunci 
Acei care m'aii iubit 
Să însemne cu 0 cruce 
Locul, unde m'am oprit. 

7. Șerbănescu 

Deprinderea 36. (Vegi povăţuitorul). 
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REGULE DE COMPUNERE 
(resumat) 

Când scriem întocmai, cum e în cartea de 
cetire, băgând de samă la cuvinte, proposiţiuni, 
frase şi punctuație, ca să nu fie nimic schim- 
bat, se dice că copiem. 

A copia însemnă a scrie întoemai, după 
cum a scris altul. 

“La copiere ne slujim numai cu ochi. 

Când scriem, după cum ni se spune din 
gură, bagând de -samă ca scrierea cuvintelor 

„Şi proposiţiunilor şi a fraselor să fie corectă ca 
gramatică şi ortografie, se dice că scriem 

“după dictare. 
A dicta însemnă a spune din gură cui- 

va un şir de vorbe spre a le scrie. 
La dictare ne slujim numai cz zrechile. 

Ori-cărei scrieri a nostre putem să-i 
dâm dou€ forme: vers și prosă: 

Noi putem schimba 4/44 voe forma unei 
scrieri din vers în prosă. Se dice atunci că 
transformăm. 

A transforma însemnă a schimba forma 
unei scrieri din: vers în prosă. 

Observare. Se pot transforma ŞI scrierile 
din prosă în versuri, dar e mai grei, căci 
nu-i tot. una de uşorascrie în versuri ca în 
prosă. |
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Când ne exprimam gândirile nostre prin- 
tun şir de vorbe alese şi bine dise, se'gice ca 
compunenm. 

A compune însemnă a spune cu şir prin 
frase bine dise gândirile nostre despre un lu- 
<ru dat de alţii saii ales de noi. 

In ori ce compunere avem fond și formă. 
Se numesce fond ceia ce se dice în acea 

compunere. 
Se numesce formă . totalitatea  fraselor, 

prin care spunem fondul. 
Compunerile uşore sînt acelea, în care ni 

se dă forma şi fondul. | 
Sînt grele compunerile, în care nu ni se 

dă nici forma nici fondul, ci numai Z7Z2/4/ 
sati subiectul compunerii. 

Mora, crama, casa, şcola sînt subiecte 

de compunere. 

In ori ce compunere sai fovesfim fapte 
Sati descriem persone, locuri şi lucruri (obiecte). 

Când dicem despre fiinţi, locuri şi lucruri 
ce sînt şi cum Sîut, le descriem. 

Compunerile, în care spunem ce sîu/ şi 
cum sînt lucrurile, locurile şi ființele, se dic 

descriptive. 
Când spunem de ființe ce fac, se dice că 

narăm sau povestim. 

Compunerile, în care spunem ce fac fiin- 
ţele, se dic pazrafize.
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E bine tot-deuna a uni parafinnea cu 
descrierea. | 

Forma  desevârşită a unei compuneri e 
uavrafiunea. 

- In naraţiune putem pune descriere şi 
dialog. 

Scriem în dza/og, când punem să vor- 
bescă personele în compunere. 

Compunerile în dialog sînt destul de fru- 
mose. 

Pentru ca compunerea să fie bună şi cla- 
ră se cere a pâgi următorele regule, dise 
7egule stilistice : cc 

a). Să ne ferim de prea mulți care, ce (A). 

b). Să nu repetăm des unul şi acelaşi cuvînt (B). 

c). Să punem cât mai multe atribute (epitete) (C). 

d). Să scriem în dialog, acolo unde nevoea cere (D). 

e). Să scriem cu proposiţii și frase scurte (E). 

f). Să inventăm bine subiectul (E).



“Trimestrul II, | 

PARTEA II 
CAP. VII. 

FRASA 

$. 28. Horea bea, se veselesce; ţara plânge și 
plătesce. Când norocul nu ajută pe om, cu greii p6- 
te cineva isbuti. Dute unde te va îndrepta D-dei. 
Am mai ura, dar ni-e frică, că vom însera. Biserica 
ne invață numai bine, dar omul adesa greșesce. 
Multe legi sint bune, dar numai Gmenii ie fac rele. 
Omul propune, dar D-deii dispune. Una gândesce și 
alta vorbesce. E răi cu răi, dar e mai râu fără răă. 

$ 29. Când un număr se termină cu zero, sai 
cu cifră păreche e divisibil prin 2. O fracțiune nu- 
și schimbă val6rea, când înmulțim sai împărțim a- 
mândoi termenii cu același număr. Stefan cel Mare, 
când era pe patul de mârte, chemă pe boerila sine 
şi le dise să alegă domn pe fiul săi Bogdan. Bog- 
dan primi povaţă de la tatăl săi să închine ţara 
Tarcilor. Când după o plâe dă căldura, se văd a- 
burii eşind de pe garduri şi case; acei aburi prin 
condensare se fac nuoti. 

$ 30. : Omul sfinţesce locul, nu locul pe om. 
Omul îi banii, dar și banii fac pe om. Mână pe 
mână spala, și amândouă fața. Cun rac tot serac, 
Cun covrig tot calic. Bună ţară, rea tocmâlă. La
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plăcinte înainte, la r&sboii înapoi. Sus la munte 
ninge, plouă—la Craiova pică rouă. 

  

Se dice frasă unirea a două saii a mai 
multor proposițiuni, ce spun pe deplin 0 gân= 
dire. 

“Analisăm : Sfefan ce? Mare, când era pe patul de mâr- 
ze, chemă pe fiul stă Bogdan şi-i gise să închine fara Tur- 
cilor, căci sînt pulernică şi se fin de cuvint. : 

Avem o frasă, pentru că e o unire de mai multe pro- 
posițiuni, care spun o gândire deplină. 

Avem aceste proposiţiuni : 

a), Când era pe patul de mârte, 
b). Stefan cel Mare cHemă pe fiul seii Bogdan, 
Cc). Și-i ge, 
d) Să închine țara Turcilor, 
e). Căci sut puternici. 
f). Și se ţin de cuvînt, 

Sint șese verbe la mod personal: era (conj. în ; im- 
perfect pers, 3. sing.), chemă (conj. în a; perf. simplu pers. 3.. 
sing.), gise (con). în e afon; perf. s. pers. 3 sing.), să închine 
(conj. în a; conjuctiv pres; 3 sing.), sînt (conj. în 4; Ind. 
pres. 3 plural), se fin (conj. în e fonic, Ind. pres. 3 pl.). 

Deprinderea 37. Din cinci simţiri, ce are omul, anu- 
me: vederea, audirea, mirosirea, gustul şi pipăitul, mai a-- 

”devărat de tâte simţirile ăasze vederea, că prin aud câte: 
aude omul nu se pâte aședa, deplin cu gândul, este așa ce se- 
aude ai nu este, căci nu tote. sîuz adevărate, câte zi pren 
audul nostru. Așa, și mirosul de multe ori înşelă, find multe 
mirodenii dentăiii grele, iar apoi mare și iscusit miros fac. 
Gustul încă, ese așa, că multe ze zar că stat dulci, apoi 
simfim amar, și împotrivă multe amare că sîzz ne Zar şi 
sînt dulci. Pipăitul iarăși ; multe zigăim în chip de unele și;
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sînt altele şi nu le gutem cundsce pre singur pipăitul fără 
. 

Iară vederea, însăși dă tâte aşegate în adevăr gân- 

„ dului nostru și ce se zede cu ochii nu încaze să fe îndoială 

» în cunoscință. 
M. Costin 

Deprinderea 38. 

RODICA 

Purtând cofița, cu apă rece 
Pe ai săi umeri albi, rotunjoră 
Juna, Rodică voi6să zrece 
Pe lângă junii sem&năteri. 

Ei cu grăbire îi sar în cale 
Dicând: „Rodică, fl6re de crin, 
„In plin să-zi mergă verile tale 
„Precum, tu dragă, ne eş cu plin. 

„ajungi mir6să, s'ajungi cră6să 
„Calea să-7? fie numai cu flori 
„Și casa casă, și masa masă 
„Şi sinullegăn de pruncușori.“ 

Cu grâii de aur ei o pressră, 
Apoi cofița 'mtrâgă o 2; 
Copila râde şi'n cale-i sâcră 
Scuturând grâul din părul s&ă. 

V. Alexandri 

Verbe la mod personal sint:" frece, sare, să mmârgă, 
eşi, s'ajungi, să fie, presără, bei, rîde, sbâră.



VII. Scrisori cătră părinți 
Bacău 20 Maiii 1895, 

    

    

1). Scumza mea mamă 

Imi îndeplinesc cea mai sfântă datorie, ce un copil tre-: 

dată cu diua numelui vostru. Să vă dea Domnul ani îndelun- 

gaţi spre a vă putea arăta la rândul miei recunoscința şi 

răsplata, muncii și ostenelei vâstre. ; 

Ei mă silesc pe cât; pot, ca să nu cale cuvîntul,ce vi? 

Pam dat, când am plecat de-a casă. Cred că voii eși bine 

şi cu examenul de vară. ! 

  

Sărutări de mână de la | 

_ iubitul vostru fii 

Adresa Nicu. 

'Timbru 

15 bani D-ale 

  

Dlui Ahecro-t pla Raciu man 

Locuitor 

Com. Stănilesci 

Plasa Azijloc- Prut. Jud. Fălciă.         
Lă 

lași 1895. 19/1V. 

D).  Zubiţi părinți 

Cu greii mam despărţit de voi pentru a mă întorce



  

îi , — 

iar la șo6lă. Dilele petrecute acasă între frați fa ere) i = 

făcură să uit sedla. Dar o dată întors la scolăi-du mă voii > 

„gândi de cât la carte și la voi. “Ta IS 

Gazda am găsit'o sănătosă; vă trimete mult€” închi- 

năciuni. Mătușa, Soltana și Tudorel vă doresce ţinându-vă 

de răi că i-ați dat nitării. Puneţi, rog, pe gredia de Mări6- 

ră să "mi mai scrie din când în când, nu de alta, dar sănu 

  

uite a scrie. 

Sărut pe Petruţă și pe Măriora ; 

V& sărută mâna iubitul vostru fiii 

Adresa Nicu. 

  

  

    

   

  

'Fimbru 

15 bani. 

lo D. Hegruti 

Com. Aroeoşesti 
Jud. Vaslui         

Exercitiul XXII. O scrisâre cătră părinţi: a) Locul 
şi data. b) Titlul. c) Cuprinsul: 1) silința la învăţătură. 2) ne- 
voile ce are, mai ales că învățătorul le-a spus că aii de 
cumpărat câteva, cărţi nouă, caete de hărți. 3) Dorul de a-i 
vedea în curind. d) Formula, de încheere. e) Iscălitura f) 
Adresa,. 

Exereiţiul XXILI. O serisăre cătră mamă: 1) Lo- 
cul şi data. 2) Titlul. 3) Cuprinsul: se trimete felicitare de 
diua numelui. urând multă sănătate atât ei, cât şi micei su- 
wire Marița, care au o dată patronul lor; tânguiri căi 
se pare greu ăcum la, începutul anului scolar, dar crede că 
va merge bine cu cartea. 4) Inchecrea, iscălitura, adresa.



Exereițiul XXIV. Compuneri după îmagină: 

Drumul unei scrisori: 

  

  
  

  
        

  

        

  

Explicațiuni. 1) Plicul cu adresa scrisorii. Pe cupertă. 
se pune mărcuţă. 2) Ionel pune scrisârea în cutia poștei. 

3) Curierul pune scrisorile în pachete după locul de dis- 
tinaţie. 4) Conductorul trenului primesce de la curier pache- 
tul cu scrisori 5) Conductorul așagă în lăuntrul vagonului! 
scrisorile. 6) Curierul duce scrisârea la adresant. . 

  

G. Serzsâre călră un prieten (autentică). 

Maâiui 21 dile. 

Scumâpulu, meu amicâ, mai ânâ, tăi de toti aceasâ, ta.
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episâtoli se te ântinâpini âna momenâtili cele mai, feri, ci, te 
ale să,nă,ţii dumita,li despre mini vii ști că sunt sănătos şi 
o petrecă bini cu serâviciu militară și eu suntă la divizia 
ân botoșani la cai domânului generală te roagă trimetimi 
răspunsu cumă te mai afli cu serâviciu te rog silică sămi 
răspunză și de acasâ, căci e nam fosât de cână țamă răs- 
punsă ne mai având ce mai seri rămână alâ dumitali amicâ, 
Sopon Vasile. 

Adresa țearte postală): Domânnlui Alecâsanâdrescu elevâ, 
de clasa II la Vasile lași Sc6la militară urâgenât. Dividia 
8 Ifanâterie botoșaui Sopon Vasile. 

Regulă. In ori ce compunere, deci și în seris6- 
Ie, se cere a avea o acriere corectă din punct de vedere 
gramatical și ortografic. 

Cu fiase scrise r&ii și necorect se întunecă înțelesul 
compunerii. 

  

PROPOSITIUNILE CA INȚELES 
$ 31. Sătulul pa crede flămândului. Sănătatea, 

ace banii, dar şi banii fac sănătatea  Ceia ce ție 
nu-ți place altuia ma face. Să nu mărturisesct măr= 
turie mincin6să. Să 2 furi. Vîntul aduce tot-dâuna, 
plâe. MV-aduce anul, ce-aduce câsul. 

$ 32. Omule, slabă ființă și la patemi cu plecare, 
Unde ţi-i înțelepciunea ? unde ţi-i mintea cea mare? 

Mintosule, de unde vii ?2— 
Dar din cotro şi unde 
Alergi tu ășa iute ?— 
Oh! dragă cumătre, am dat peste păcat, 
Sînt iată surghiunită.
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Mi-e milă. dei. de tine, 
Căci în întinsul spațiu abia te mai zăresc ! 

Dar ce sgomot se aude? Bâziit ca de albine! 

Propositiunile ca. înteles sînt: 

a). afirmative, când spunem despre subiecte că face 
sai sînt ceva: 

Țaranul mancesce şi trăesce, 

Rața e o pasere domestică, 

b). negative, când spunem despre subiecte că pu fac 
sati 7 sînt ceva: | 

Cheltuitorul 4 prefuesce paraua, 
Nu-i nici lae, nici balae. 

Ois.. Și negativele sînt de fapt tot afirmative, căci, 
“când lic ze sei, spun hotărit ceva, ca, Și când gic scz. 

6). nterogative, când întrebăm ceva; 
Cine ești ? de unde ești ? 

Pe la hoi ce rătăcești ? 

d. Exclamative, când se arată o mirare, o îndoială, 
O bucurie, o durere: 

O! îndură-te, 'privivesce-l ! 
Și din ochiul tău cu-o radă de viață incăldesce-l ! 

Os. Proposiţiunile după înțeles sînt mai multe, (cam 
câte sînt ințelesurile modurilor): îndemnătâre (exhortative), 
“îndoelnice (presumptive), de dorință (optative) etc. 

Deprinderea 39. 

—„Nu vă urez viață căpitanii mei, 
„Din potrivă morte, iată ce vă cei! 
„Ce e viața ndstră, în robie 6re?,. 
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„Nopte fără stele, diuă fără sâre! 
„Cei ce pârtă lanţul și-a trăi mai vor, 
„Merită să-l pârte spre rușinea lor! 
„Sufletul lor nu e mai pre sus de fierul, 
„Ce le'ncinge braţul, iai de martur cerul? 
„Dar Românul nu vra câmpuri fără, fiori, 
„Dile lungi şi triste fără serbători. 
„Astfel e vulturul, ce pe piscuri sbâră ! 
„Aripele-i tae, că ar vrea să mâră | 
„Astfel e Românul și Român sînt eă 
„Și supt jugul barbar nu plec capul mei“. 

D Bolintineanu. 

CAP. VII 

PĂRȚILE PRASEI: 

__$ 33 Proposiţă. Frase 

Mepoftitul n'are scaun. Cine nu-ipoftit nare scaun 

Pomul uscat se va tăia. Pomul, care este uscat, 
se va tăia. 

Ți-am vădut fapta. Ți-am vădut, ce-ai făcut. 

Nemulțemitorului i se ia Cui nuse mulțemesce, i 
darul. se ia darul. 

$, 34. Cine se scâlă mai dimineţă, mai departe: 
ajunge. Cine mănâncă de diminsţă, lucreză mai cu 
spor. Dă-mi, Dâmne, ce n'am gândit, să mă mir ce: 
m'a găsit. Nu tot ce sbâră se mănâncă. Cânele, ca-
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re latră, nu muşcă, Cânele linge mâra, care la bă- 
“tut. Cine umblă după doi epuri nu prinde nică unul. 

$ 35. Lăcomia pierde omenia. In casa trânda- 
-vului e serăcie lucie. Schimbarea domnilor e bucu- 
via, nebunilor. Ochiul stăpânului îngrașă calul. Lu- 
crul răi nu piere nici o dată. Supt piatra cea mai 
-frumâsă scorpia ascunsă zace. Miile mărită slutele, 
Jar feţișora mărită fetișora. 

Părțile frasei sînt proposițiunile. 

Wota. 1). Pănţile proposiţiunii sînt cuoiztele : In pro- 
“posițiunea: ocfiul stăpânului îngraşă “calul sînt 4 cuvinte. 

Părţile proposiţiunilor pârtă aceste numiri: subiect zrez 
„dicat, atribut, complimente directe, indirecte şi circumstanţiale : 

Vota. 2). Şi părţile frasei pot purta aceleași nume 
-ca și părţile proposiţiunilor: prop. szfiect, prop. predicat, 
“prop. atribut, prop. (comg.): dreptă, prop. (comp.) nedreptă, 
prop. (comgl) circumstanfială, 

Analisăm proposiţiunea : 

Nemultemitorului totdâuna bunul D-deă îi ia 
darul : 

Dumnedeii, szZiect : (cine ia 2—). 
ia, predicat: (ce face ?). 
bunul, atriduz: (căre D-deiă)?. 
darul. cozmAl dir.: (anume ce ia?,..). 
nemulțumitorului, îi, cozi. îndir. (cui 2...) 
totdduna, comz? cire,: (când ?), 

Analisăm frasa : 

_D-deă, care este a tot bun, pâte lua, când vrea, 
«celui ce nu se mulţemeşte cu ce i-a dat. 

Proposiţia I (predicat): D-qeii pote lua, (ce face?). 
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Prop. II (atribut) care: este atothun (care D-deii?). 
Prop. LII (compl. circ.): când vrea (2249). 
op. IV (comp. inidir.): celui ce nu se multemesce (277?) 
ro. 

Prop. vi (compi. dir.): tot ee i-a da“ (anume ce pote lua). 

IT 4 » (compl. indir.): cu ce i-a dat (cz ce?). 

Părţile proposiţiunii și ale frasei răspund la aceleași 
întrebări : 

Subiectul: cine ? 
Bredicatul : ce face? ce este ? cum este? 
atributul: care ? ce fel? a cui? 
e. dreptă: pe cine? ce? 
c. nedreptă : cui? pentru cine? de cine? 
€. circomst: unde? când? cum? de ce? pentru ce? 

cine? Grada strică trâba, 
Cine se grăbesce, se pripesce. 

Ce face? Găina bătrină face zama bună 
Găina, care-i bătrină, face zama bună. 

Care ? Banul că e lucitor 
Banul, care e noă, e lucitor 

pe cine? Nu găsesc ze Zon 
Nu găsesc pe cine caul. 

cui? Mebunului nici să-i faci, nici să-ţi facă. 
Celul ce are i se va mai da, iar celui ce mare și 
ceea ce i se pare că are i se va lua dela dinsul. 

>. 

unde ? Am fost grin 76/e zărțile. 
Am fos, ge wade a înfercat dracul copii. 

când? Am stat la masă ge fu 72 ore. 
Am stat la masă, când era sârele drezt inimă,
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cum ? Vozbesce îp7r'aurea, merge răă,. 
Ori vorbesce, cam zi-i Bor tul, ori te porta, caz 
zi-I vora. 

de ee? Stefan cel Mare a murit de morte Zrnă, 
iar Stefănuță cel Tinăr a murit ze o/ravă. 
Lasă-l să iee, că zare de unde. 

pentru ce? Nu învăţăm zez?rz scdlă, ci pentru viafă. 
Strânge bani albi pentru gile negre. 
Omul mănăncă ca să irăescă, nu trăesce 
ca să mănânce, 

Deprinderea 40. A fost o dată un vînător, care, de 

“câte ori mergea la vînătâre, avea, obiceiii să ia cu dînsul pe 

servitorul seii ; iar când se întorcea povestea, cui vrea, să-l 

asculte, o mulţime de întâmplări minunate, care de când lu- 

mea, nu trecuse nimărui nici măcar prin vis și la tOte aceste 

basme nu lipsia nici o dată dea aduce ca martur pe bie- 

tul servitor, adevărat om al lui Dumnedeii. 

VIii Scrisori cătră fraţi 
Buciami 15 Dee. 1895. 

0). /ubile frate. 

Ei sînt sănătos și merg bine cu cartea. Am căpătat 

note bune la t6te obiectele. Serbătorile Crăciunului sînt a- 

prâpe și fiind că ţin atât ei cât şi matale să fim împreună 

de Sf. Serbători, te rog trimete-mi parale pentru drum. Imi 

trebue să iaii și o căciulă, ca nu cumva să-mi fie frig pe 

drum. 

Sărutări țaţei Zoiţei și lui Tică. 

Al t&ă iubit frate mai mic 

Vasile,
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D-ale 

B-lai Atu Hateg 

Com. Drăncenă 

Jud. Tălcii 

  

d). Răsfazs Ja scrisdrea de mal sus 

Drănceni. 20 ])ec. 1895, 
Vasilică 

Ca r&spuns la scrisdrea ta mă grăbesc a-ţi trimete 12 
lei, din care îţi vei cumpăra o căciulă, cel mult să coste 4 
lei; vei plăti drumul cu restul. Caută de te silesce și te 
pârtă, bine, căci asta este singura mea mulțumire să aud 
că mergi bine cu cartea și că ești cuminte. Vedi că m'a- 
vem nici tată nici mamă, 

Cei de acasă sînt sănătoși; te așteptăm cu toții. 
Al t&ă frate. 

Petru. 

Adresa 

D-ale 

| Dlui Dasrle Botnoz 

elev clasa V liceii 

aşi 

Exereițiul XXV. Scrisdre cătră un frate: 1) Locul şi 
data. 2) Titlul. 3) Cuprinsul: Se vestește încetarea din 

Viaţă a mătușei; chiamă să vină cât mai curînd spre a fi 
față la înmormântare; se stărue asupra bâlei şi asupra cea- 
sului din urmă ; arată jalea familiei. 4) Incheerea, iscăli- 
tura; 5) Adresa. 

Exerciţiul XXVI. Sceriscre cătră un frate : 1) Locul şi 
Data. 2) Titlul. 3) Cuprinsul: se felicită de qiua numelui, 
urând tâte fericirile. 4) Incheerea, iscălitura. 5) Adresa. 

5.
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Ș 'Exerciţiul XXVII. Serisdre, cătră un frate: 1) Locul şi 

  

data. 2) Titlul. 3) Cuprinsul: Se răspunde că faţă cu râua 
purtare din sc6lă cei de acasă s'aii amărit şi drept pedâpsă 
ai luat hotărîrea să-l lese de serbători să stea în iuternat. 
Mustrări. și îndemnări spre o purtare bună, căci altfel su- 
părarea va fi și mai mare. 4) Incheerea, iscălitura. 5) A- 
dresa. 

Exerciţial XXVII. Compuneri după imagini : 
SCOLARUL MODEL. 

  

  

  
  

  

  

        
Kxplicăvi: 1) Pe drum Nicu salută respectuos pe cei 

mai mari de cât dinsul. 2) Acasă Nicu își curăță hainele 
și cismele. 3) La jocuri nu ajunge la batae ci se duce la 
chemarea mamei sale. 4) La scâlă Nicu răspunde bine. 5) 
A casă Nicu își așâză cărţile în mica sa bibliotecă. 6) Nicu 
tace economii, pe care le dă tatălui sei. 7) La jocuri Nicu 
e „prietenos și nu supără pe nimeni.



    

H). Serzsre cătră un prieten 

Vaslui, 8 Febr. 1891. 

Scumpe prietene 
Mai întăi, de tâte doresc ca mica, mea epistolă, să, 

te înti mpine în' momentele, cele mai fericite, ale sănătății 
Dumitale, cât, despre mine, află că din mila, pr& înaltului 
creator, mă găsesc sănătos, atât eii, cât şi familia mea, do- 
rim să aflăm și despre, D-ta cum, te mai afli, că de când 
ne-ai scris, nu ne-ai mai scris. Noi sîntem sănătoși, și tot 
astfel dorim și despre D-ta să aflăm cât de curind, ne mai 
având ce-ţi scrie, te rog să primesci multă sănătate, de la, 
toți din casă, iar de la prietenul tâă, o strângere de mână 

Cel ce te doresce 

Neculai a Marandei. 
Adresu 

Dumisa la 

Dalai Ti Vancu 

Strada Pr-omorocele 

Birlad. 

Regulă-—Sînt rele epistolele, în care se pun vorbe gâle, fă- 
ră nici un rost. cum și acele care nu pun la locul lor virguiele. 

Serisorea trebue să fie și dinsa scur7ă, precisă, (hotărită) 
și clară (limpede) în cuprinsul ei. 

CAP, IX. 

Felurile proposiţiunilor în frasă 

$. 36. 
1). Nu judecaţi, „ca să nu fiți judecaţi. 
2). Era o dată o babă, care avea; trei feciori,



3). Mi-am luat clește, 

4). Se vede,. 

5). Dâmne, nu sciă, 

6). lerice de dinsa, 

$. 37. 
boeri, din causă că-i ura 
când plouă. 

nalți ca nişte bradi și 
tari de virtute, dar slabi - 
la minte. 
ca să nu mă ard. 

că așa e dat omului să 
sufere tote în lumea asta. 

unde se ouă găina. 
ca murit, căci sciă că 
are cine-o boi. 

Ion Vodă cel Cumplit a tost tradat de 
Torentele nu curg de cât 

Se numesce miop acela, care vede de 
aprâpe. Animalele, care hrănesc puii cu lapte, se 
numesc mamifere. 
craca de sub picior. 

Ş. 38. 

“masă. 

Nu fii ca ţiganul, care şi-a tăiat; 

Când mâţa nu-i acasă, şorecii jâcă pe 
Unde nu-i foc, fum nu ese. Este nebun .a- 

cela, care s6mănă, unde nu pâte secera. Cum a, ve= 
nit s'a și dus. 
va fi răsboiu. 

Se face că n'aude. 
Cine se scâlă maj dimineță, mai de- 

Se vorbesce că 

arte ajunge. D-dei primesce și e cel ce vine în > 
. 

3 

câsul al unspredecelea. 

$. 39. Pe când Petru Rareş era cu carăle cu pesce la Docolina, i-ai eșit întru întimpinare solii, 
ce-i trimesese ţara de la Sucâva, și l-aă ales Domn. O: 
fracție nu se mai pote r 
părți amândoi termeni: 

educe, când nu se pot îm- 
cu același număr. Verbul e transitiv, când cere după el un compliment direct. A- cele compuneri sînt bune, care sînt scrise . lămurit, 

și corect.
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Proposiţiunile întio frasă sînt de două 
feluri: principale şi secundare (subor- 
<linute;. | 

Analisăm : 

Dar tu să scii că pe lângă iști doi ochi ei mai sum 

anul la câfă, care şede pururea deschis și cu care văd tot 
ce se fuce prin casă. 

Avem cinci verbe la mod personal: să scii, am, şede, 
v&d, se face; sînt cinci proposiţii: Ă 

a) Prop. principală: dar tu să seiă 
b) Prop. secundară: că pe lânsă îşti doi ochi ei mai 

am unul la csfă. (răspunde la în- 
trebarea (anume ce să scii ?). 

<) Prop. sec.: care şede pururea deschis (răspunde la în- 
trebarea ce fel de ochii am ?). 

d) Prop. sec.: şi en care văd tot (și încă ce fel de o- 
chiă am ?). 

e) Prop. sec.: ce se face prin casă (anume care. tot văd 
cu ohiul ?). 

Proposiţiunile principale ai înțeles de 
sine. 

0âs. La întrebările predicatului (ce face? ce este 2) 
xăspund numai prop. principale. 

Proposiţiunile secundare n'aii înţeles de 
sine si răspund la aceleaşi întrebări ca și 
părţile din proposiţie: cine? care? pe cine? 
ce? cui? unde! când? cum? etc.). 

Deprinierea 41. „Când fură aprâpe şi mai aveai nu- 

mai câţi-va pași să facă pănă la biserică, o dată se auţi o 

vâjiitură grâznică și numai iată că Smăul de al șeptelea dă



navală peste dinşii. Odată plesni dintr'un biciă şi tâte că- ruțele se făcură stane de piatră, fără numai împăratul și mirii scăpară. Pe mirâsă, o înhăță, Smeul de mijloc, o răpi dintr'ai sei, se înălţă în aer și se făcu nevă&dut cu fată cu totţe 
Analisăm : 

„Du-te, de mori pentru binele moșiei Dumitale, cum diceai însuți. când îmi spuneai, că nu mă vrea, nici mă& iubesce țara, 
Proposiţiuni sînt şese, 

1) Prop. principală: du-te ; are înţeles de sine, 2) Prop. subord.; de mor? Bentru binele moşiei Dumitale, răs-. punde la, întrebarea pentru ce? ca, un com- pl. circ.). $s-; 3) Prop. subord.: cum giceal însuți răspunde la întrebarea, cum ? ca, un compl, circumstanțial. 4) Prop. suboră. : când îziă spuneai (când? ca un compl. cire.). 5) Prop. subord.: că uz mt area zică, nu mă dubesce fara, răs- pund la, întrebarea azume ce-mi spuneai 2 ca un compliment direcţ, 

    

  

IE e ce 

Proposiţiunile se I6să unele de altele priu conjuncțiună. 
Părticelele : de, cum, când, că, nici, dar sînt eon- Juneţiă. 

Deprinderea 42. Flârca?n câmp. —vestejesce, 
Alta'n locu-i infloresce ; 
— în pieptul omenesc, 
Florile — vestejesc, 
Cade roua în zadar 
Alte'n loc nu mai resar! 

| Deprinderea 43. Aud —— a murit. -— s'a împărtășit, Nu cred — plece, — Pam vegut, — a venit. — E greii — a- ungi — cumperi orz la gâsce.  Juleaj obrazul, — nu era nasul.  Cânele, — latră, nu mușcă. Era maj bine, — fă-



. ceai, — ţi-am spus eii. Afară e o vreme așa de urâtă, — 
nu plouă, — nu ninge, — cum e mai r&ă!    

  

3 Deprinderea 44. Nu e pentru cine se gătesce, — 

. “pentru cine se nimeresce. Crede — toţi n'ai trâbă. Spune- 

mi cu cine te'nsoțesci, — "ți spun cine ești. Nu te ames- 

teca, — nu-ți ferbe 6la. Omul, — vede nevoia, vorbesce — 

nu-ie voia. Omul, — este harnic, totdeauna are praznic. 0- 

mul, — trăesce, multe pătimesce. 

(X. Scrisori cătră surori 

Constanţa 13 Iulie. 189%. 

6). Dragă Țafă. 

- ME grăbese să-ţi comunice neţermurita bucurie ce am 

simțit, când am vădut şi ei marea! Eram nerăbdătâre să a- 

Jung mai degrabă la Constanţa. Am admirat mărețul pod fă- 
cut pe Dunăre. Drumul în Dobrogea nu e frumos, dar plă- 

cut, mai ales văgut întăia 6ră. Ajunsă la Constanţa am cău- 

tat să văd marea. Da, e frumosă! Acel luciu întins de apă 

de un albastru puternic, te pune pe gânduri de măreţia na- 

turei. Dai unde dai cu ochii, tot la mare îmi vine să mă 

uit. De societatea din Constanţa îţi voii scrie altă dată. 

Noi am ajuns bine; Tușica cum o știi cam nervâsă și 

cu dureri la încheeturi. Cred că apa de mare îi va face bi- 

ne. îţi trimete sărutări ţie mai ales, căci tu ești preferata ei. 

Primesce mii şi mii de sărutări 

A ta soră 

Lucia



Adresa 

  

Dale 

  

P-ei Ya talia Buzdugan 

35, Strada Portului, 35 

Brăila       
£). Respuus: 

| Brăila 16 iulie 1897 

Dragă Lucie. 

Am rămas cu toții mulțemiți, când. am audit că aţi a- 

juns bine la Constânţa. Ne-am întristat însă, că Tușşica 

merge tot ri. Vegi de consultă medicul băilor şi sfătuesce-o 

să urmeze regulat cura, așa cum i-a prescrie-o doctorul. 

Noi sîntem bine cu tâtele; Grigoriţă vă doresce şi tot 

întrâbă, unde-i Tușica? unde-i Lucia ? 
Cată de ne scrie cât de des. Sărut pe Tuşica; să aud 

că s'a făcut bine. 

Pe tine te sărut de mii de ori 

A ta soră 

| Natalia



ddresa 

Dale a 

Di zei Lucia A Liu ed paru 

Otelni Curol No. 53 

  

Constanţa 

Exereiţiul XXIX: Scrisore căizră o soră: a) Locul și da- 
ta. b) Titul c). Cuprinsul: povestirea întâmplărilor de 
a casă, spunând cum petrece; povestesce o, nenorocire din 
sat: arderea unei case ; reflexiuni asupra acestei nenorociri, 

4) Încheerea, iscălitura, e) Adresa, 

Exercitiul XXX. Serizore cătră a soră: a) Locul și da- 

ta. b). Titlul ce). Cuprinsul: se spune că eri a dat examenul 

Ja Aritmetică și că n'a răspuns tocmai bine ; spune. anume 

ce a întrebat'o (se va născoci o chestie); părere de răi pen- 

tru mustrarea, căpătată de la învățătâre. ; Mai are 2 dile și 

isprăvesce examenul; aşteptă de a casă să vie spre a o lua 

de vacanţie di Încheere, iscălitură. e) Adresa.



E sereiţiul XXXI. Compuneri? după imagini. 

SCOLARUL REU. 

  

  

        
  

  

Explicări: (1) In clasă nu e atent. ci cască şi se întinde, 
când profesorul explică. 2). La joc Tudor sare la batae: 
3) A casă Tudor dă cu pietre în găini, cu tote mustrările: 
mamei cale. 4). Pe drum Tudor dă cu ciomagul în animale. 5). 
Acasă Tudor, de şi e pedepsit de părinţi, se gândesce la al-. 
te obrăznicii. 6). EL umblă fugar prin tufișe după furat și. 
după prins păseri, - 

|) Serisore cătră o rudă 

“Huși 1895 Mast. Scumpă veriș6ră. Cu necazurile mul- 
te, cari s'aă îngrămădit asupra capului nostru, n'am avut»



  

    

  

; vreme să răspund la, drăguța ta serisâre, prin care ne rogi 
să-ți dăm știre despre noi. Află că mamaea a fost fârte- 
grei bolnavă, dar adi mulțumită ajutorului doctorilor e : în 

E afară de oxi-ce primejdie. Doctorii să temeaii să nu fie o- 
- heumonie (junghiii). Totă casa era întristată. "Tata îşi frân- 

E gea pumnii, când vedea pe biata mamae, istovindu-se de 
- durere.  Mătușica, și cu mine eram prăpădite. Sînt patru nopți, 
“ de când nu mai dormim de loc, așa că dacă ne-ai vedea nu 

- ne-ai mai cunâsce! Adli bucuria a întrat în casa nâstră. In-. 
ă chipuesce-ţi, dragă Lucie, în ce primejdie am fost.! Per- 
Ş derca mamaei ar fi costat viața nâstră a tuturora! Pe mâne 
cred că se scdlă de pe b6lă; dar starea ei de slăbiciune: 

o va ţinea în casă vre-o 2 septămini. Dacă poţi fă tot chi-- 
pul și vino. Mama doresce să te vadă și i-ai face mare: 
bucurie, dacă vei veni la noi. 

Sărutări din partea mamaei vouă tuturora: 

Primesce din parte-mi mii și mii de serutări 

A ta vară, Sofia. 
Adresa. D-rei Lucia Şeptelici 

Botoşani 

In ori-ce scrisre să. punem la locul cu-: 
venit. fie-care parte. 

O scrisâre are aceste părți: data, locul, 

titlul, cuprinsul, incheerea, iscălituva, 
adresa : 

Data și locul se pun sus în drepta. Titlul se scrie: 

la mijlocul hârtiei, ceva mai jos de loc şi dată. Intre: 

titlu şi cuprins se lasă un rând alb. Incheerea se scrie de 
la capătul rândului. Iscălitura e jos la mijlocu! hârtiei. Pe- 

plic adresa se scrie ceteţ, lămurit și mare. 
7
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Plicul 

  

hârtia de scrisori 

  

D-sale 

Domnului Gh. Jonescu 

profesor, 

Strada de sus 113 

aş 

  

D-sule 

Din Lucia Grigorescu 

învățătore 

Comuna. Seânteea 

Vaslui 

  

  

i „ D-sole 

D-lu! Zoan Chirtoacă 

Soldat Bateria 2 artilerie; Regi- 

mentul 8 

2 

Iaşi 

  

PD: sale 

Domnului Primar . 

com. fchiopeni 

No. 297 Fălciă 

    

D-sule 

D-lui Afinistru al Culte. 

lor şi ZustrucţiuurY publice 

No. 1242 la București   

Bârlad 1895 Sept. 2% 

lragă Ghiţă 

Elevul Ciâncă A. a reuşit la şcă 
a Normală de aici; noi Pam pri 
mit a concurs, fiind-că ne-a pre: 

sentat acte în. regulă, fără însă să 
Scim că a fost vlev la şcăla vostri 
şi că a fost eliminat din şcolă din 
cause disciplinare. 

Primesce salutări din parte-m 

Solomon 

  
 



CAP Ă. 

Proposiţiuni principale şi secundare: 

a). Îndependeute 

    
     

$ 40. Eşti frumâsă, ești bogată, ţara mea; ai 
copii mulți la număr, ai carte de vitejie a trecutu- 
lui tăă; pentru ce curg lacrimele tale? — Biru-i 
“orei, podvada-i grea. — Iarba rea din holde piară, 
„piară duşmanii din ţară, între noi să nu mai fie de 
cât floră si armonie. 

$ 41 Șiaşa dicând pune pâlele în brâii, sufiecă- 
mânecele. aţiţă focul ; face sarmale, face plachie, face 
alivenci, face pască cu smântână; apoi umple gr6- 
pa cu jaratic; după asta aşâdă o l6că de nuele a-- 
bia înţinate ; peste nuele pune frunzari, peste frun-- 
zari tornă ţernă, peste ţernă aşterne o rogojină. 

Cână într'o frază avem numai proposiți= 
uni principale, care nu se I6ză prin con= 
juneţiuni, acele proposiţiuni se dice princi- 
pale independente. | 

Deprinderea 45. Fugi de:acolea, vino'ncâce; lasă- : 

mă şi nu-mi da pace; Stefan sentârce şi din cornu-i sună;: 

stea lui sfărimată de prin văi se adună ; Lupta reîncepe, Turcii 

sînt goniți; cad ca, nişte spice de securi sdrobiţi.  Cinel-cinel ;. . 

„dai de piatră, nu se strică; dai de apă, se despică. 

= 

b), Coordinate 

$. 42. Nu-i după cum vrea omul, că după cum:
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vrea Domnul. Am fost a sară pe la voi și n'am 
găsit pe nimene acasă. Şi ne iartă nouă greșalele 
nostre, și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne iz- 
băvesce de cel răi, amin. Am mai ura, cer ne 
temem că vom însera. Are, dar nu dă la ni- 
-menea. 

$ 43. Nică pe dracul să-l vedi, maică cruce 
să-ți faci. Ovi vorbesce cum ţi-i portul, ovă te por- 
tă cum ţi-i vorba. E cam leneș, în25ă când vrea, face. 
Ar fagi, dr nare încotro. Nu putem sluji la doi 
domni de-o dată, seri vom iubi pe unul, sai, vom 
uri pe altul. ” | 

Când într”o frasă avem propositiuni prin- 
“cipale, legate cu conjuneţiuni se die prin- 
cupulie cvordinate. 

Prop._coordinate se i6să cu conjuneţiile 
-coordinătore : Și, că, dur, însă, nici, suii, 
ori. | 

Deprinderea 46. Bătrânul le întrerupse vorba ; le 
dise: staţi băeţi să vă spun o istorie din vremurile de de- 
mult, Ceia ce vă voiii spune e vechiă, dar nu ştiii de pe 
când, ci știă că pe când zic! a umbla nu puteam, zici a 
“vorbi nu începusem, trăia aici în sat un om, Român ori 
“Turc o fi fost, care se chema Ali. 

x 

x 

0). Sudor dinate 

$ 44..Mâţa, când n'ajunge la slănină, dice că mi- 
xose răi. De unde nu-i, nici D-dei nu cere. Nu-l lăşa



e că se duce să-și facă felul. De-ar ploua puțin, 
Sar mai răcori vremea! Cum dete cu ochii de 

mine, o rnpse la fugă. Cinealungă doi epuri, nu 
prinde nici unul. Nu-l mai necăji, cri acuși înce- 

-pe a plânge. Omul, cav'e mult vorbesce. mai a- 
> desa el greșesce. Găina, Cere cârie. s'a ouat; iar 

găină, cuve cotcodăceșce, ouă nu face. 
Hz fie e 

ş 45. Nu ies din casă, de și văd ci e fru- 
mos. Nu crede ce vedi cu ochii, ci crede ce-ţi 
voiă spune e. Am un leii şi am să-l bei; dar 
ce-mi pasă, dacă fac cu cl ce vrei. Copiii de 
săteni nu urmeză regulat la scolă, fiind-că nu 

„pot şi n'aii cu ce. 

  

Iutr”o frasă proposiţiunile secundare se 
l6gă de cele principale ca subordinate 

Conjuncțiunile: căci, că, de, ducă, ca, 
Să, de şi, ca să, cau, se dies tbor'dinătore. 

Deprinderea 41: Valdrea unei fracţii nu se schimbă, placă 
(când) — ; Un substantiv e în singular, când —; D-deii 
poruncesce "că —; Nu mai scii ce —, Porcul este un ani- 

mal folositor, pentru că —; Nici nu scii de une —; 
Cum — așa vei dormi. Tot mai trebue plâe. de şi — 
Omul muncesce ea să —; De — pănlatomnă, să bei must, 
să mânînc pomă. Nu scie ceti bine, de şi — 

X. Scrisori cătră rude 
Braşov 7, Sept 1896 

8) Dorite cumnate 

In zadar ne-a fost aşteptarea, căci cu tâtă seris6rea, 

trimâsă nu văd pănă acum nici o urmare. Te rog dar din
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noi. și acum cu multă stăruință, că ori câtă, ocupaţie vei 
avea să pui cuvint pe lângă Domnul în chestie să ne îna- 
po6scă suma împrumutată. Nu avem averile lui lov, ca să. 
lăsăm banii prăpăâiţi. Cercând din noi, stăruesce şi vedi _ 
de scâte paralele. 

Sărutări de la mama ţie şi iubitei suridre. 

Al t&ă cumnat 

  

Vlaicu 

Adresu 

* 

"Timbru 

25 

Bani | Osale 

D-lui . Apostol 

Comerciant 

Constanţa 

(România)       

Uriaţi 18 Oct 1896 

h). Zudile eve 

Astă-di am primit ordinul de recrutare, prin care m& 
vestesce că pe diua de 1 Noembre să fii la casarmă. M'am 
pregătit cu ttele, dar când mă gândese, iubite vere, la viaţa 
de casarmă mă apucă un fior de ghiață. Dar mare-i D-geii 
Voiă trece și hopul acesta ! Dacă cunosci pe cine-va din 
Casarmă, nu uita a-i scrie să mă aibă în vedere.
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4. 

    

  

_ Sărutări de mână mătușicăi. Sărut pe verișra ; iar 

„pe tine te îmbrăţișez ca pe un frate. N 
Al tăă văr 

Nicu 

Adresa 

2 zale 

D-lui p/0099 Aluat 

Notar 

Com. Roznov 

Jud. Neamţ 

„Exercitiul XXXII. Scriscre cătră un cumnat : 3) Lo- 

cul și data b) Titlul. c) Cuprinsul: se cere restituirea banilor 

împrumutaţi de Gre-ce a trecut termenul și acum are nevoe. 

Crede că întărzierea a venit din pricini străine de voință; 

sărutări suridrei. d). Incheerea, e) iscălitura; f) Adresa. 

Exerciţiul XXXIII. 1). Se invită o veriș6ră la nuntă. 

2). Se vestesce unui nepot mârtea unui membru din 

familie. 

3). Se povestesce unei mătușe cum e viaţa la șcâlă. 

4). Se cere unui văr a stărui pentru un copil orfan ca 

să pâtă întra bursier. 

5). Se mulţemeste unui cumnat de ajutorul, ce i-a dat 

la învăţătură, . -
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"Exerciţiul XXĂIV. Compuneri după îmagini 

(a) VIAȚA DE SOLDAT. 

  

    

      

        

 



CAP. XI. 

Proposiţiuni subordinate 

a). 

Cine ? ce? 

$. 46. Cine începe multeisprăvesce puţine. Nu 
tot ce sbâră se mănâncă. Se scie că pămîntul 
e rotund. Se vedecă plonă Nu trebue să credi 
repede ori-ce Cine sa fript o dată cu supa, 
suflă și în iaurt. Nu-i frumos să stai cu cstele 
pe masă. 

41. Se svonesce că în vara viitâre va 
fi vrâsboiii. Se cade să te odlihnesei puţin. 
Se vede că esti obosit. E adevărat Ca murit? 
Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născetore 
de D-qeiu. 

$. 48. Scie să învâvtâscă  şuruburile. 
Simţesc că mor. Gândesc să mă apue de trâbă. 
Văd că=i bine. Nu cred ceia ce-mi spui. Cred 
că vine. Văd că se râsbună vremea. Vrei să fii 
sănătos? Am augit cânduai venit. Nu scii dacă 
va veni. Cersămă ajute. Iţi poruncescsă esi. 
Nu scii cum o mai duce cu părinții. Am vădut 
cum sa isprăvit afacerea. 

Proposiţiunile subordinate, care răspund 
la întrebarea cine? ce? se 16ză de principale cu 

conjuneţiunile că, st de, dacă, când, cum. 

Deprinderea 48. Nu e om cu mintea întregă cine—Se 

scriejin cărți că —; Nu-i bine si — Se crede că --; Se 
” 

»



şoptesce prin sat că — Nu se pâte să —; E cu putință să — 
Nu sciă de --; Am vădut când —; Cred că —; Nu pste 
să —; Nu sciă cum —; 

b). 

Cui? de ces 

$. 49. Mi-i ruşine să-ţi spun. Mă mir căn'a 
venit. Tata era fârte supărat de cele ce i se în- 
iâmplase. Mi-i temă să nu fi păţit ceva. Prăs- 
lea rămase uimit de cele ce vduse acolo. Nu 
vorbi de. ce nu scii. Invăţătura se da cu înce 
tul, celui ce abia încape. Facem scire tuturor, 
cui vor căuta pe dînsa. 

_Proposiţiunile subordinate, care răspund 
Ja întrebare : ce” î2 de ce? se l&ză de principale 
prin conjuncțiunile subordinătâre ca, să 
(ce, cui). ; 

Deprinderea 49. Mi-i milă să —; Nu-i bucuros de — 
Cui — să iasă; — Mici silă să —; Mă bucur că —; ME 
pusesem la grijă că —; M& vestise că —. Imi şoptesc la. 
ureche că —. 

c). 

Care? ce fel? 

$. 50. Să nu cumpăraţi de la negustori, care 
vă înşală. Nu se pot aduna de cât numere, care sint; 
de acelaş fel. Viclân este omul, care una spu- 
ne şi alta face. D-ta eşti un om, cu care nn 
te poţi întelese în vorbă. 

Proposiţiunile, care răspund Ia întrebarea
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Cure 2 ce fel? lămurese înțelesul unui sub- 
stantiv, ca și atributul din proposiţiune. 

| Deprinderea 50. Am cumpărat o carte, care —; Via, 
are —, sa părăginit. vorba, ce —, nu mi-a pre plăcut. 
Ideia, că —, mă neliniștesce.. Scirea, că —, va strica ţării. 
'Cine spune altuia taina, ce —, este un om de nimic. 

Proposiţiunile subordinate, care răspund 
la întrebarea care? ce fel? se l6să prin par- 
ticulele cure, ce şi că. 

d). 
Unde > 

_$. 51. De unde nu-i foefum nu ese. Ia!l, de 
aude nu-i. Măduc, unde na îndrepta D dei. 
Patria este acolo, unde m'am născut şi crescut, 
iar nu unde mi-i bine. 

Când >? 

$. 52, Când mâţa nu-i acasă, șorecii jâcă 
pe masă. Pisica, când are clopoței, şoreci nu 
prinde. A sosit, cum ai eşit D-ta. Eșia din bise-. 
zică, câul am ajuns. D. Cantemir a domnit în 
Moldova, pe vremea, când în Muntenia domniu 
C. Brancovanu. 

Cum! 

Ş. 53. Am cumpărat şi ei, cum m'am priceput; 
Era Gerilă o namilă de om că era drept mirare. 
Cum îţi vei aşterne, aşa vei dormi. Cât ţi-e 
pătura atâta te întinde. Şi cât aibate din pal- 
me, se puse o masă d'ale împărătescele. Fugea, de-i 

pârâiaii căleăele.
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De ce? pentru ce? 

| $ 54. La osândi D-dei, că mare multwm'a 
mai amărit. Elevul bun învață ca să scie, nu 
ca să capete notă bună. Lasă-l să sufere, căi 
se cuvine. Lasă să stea în fruntea mesei, Gă-l 
şele. Armata e făcută, ea să apere ţara. : 

Dacă? de şi: 

$ 55. Să nu se amestece în vorbă, dacă vu-t 
privesce. De-ar fi tâte după plac. n'am da ni- 
mărui bănat. Nu-ţi fac, măcarsă fe văl mort. 
Cu t6te că a plouat t6tă n6ptea, pămîntul tot 
uscat: e. Moștenirea, de şi nu-i lucru drept, 
dar e bună. 

Proposiţiunile subordinate se l6ză cu pur- 
ticul-le subordinătâre: că, să, cu să, ce, 
pentru că, de vreme ce, cure, când. «le 
când, de; duci. pe când, cum, miicur 
cr, brves, de și, cu 16te că. 

  

Dep inderea 51. Sulina se află, unde — Mâta dice 
că mirose răi, unde — Vinătorul se pomeni cu ursul, de 
unde —; Nevoia te duce, pe unde — Laponii trăesc, pe: 
unde Când te pui cu faţa, încotro —, malul drept îl aj în. 
drezta, iar malul stâng în stânga. Nici D-deii nu cere, de: 
nade —. 

Deprinderea 52. Sînt 85 de ani. de când — Basa- 
rabia, iar de când — Bucovina sînt 120 de ani. Istoria: 
Românilor începe, de când Traian —. tând —, eram a casa.. 
Eram la moșu, când —. Ursul nu atacă pe om. pănă când 
nu Isus s'a născuteând Octavian August — Poporul cre-
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de că plouă, în dată ce (crm) — Jocul începe, cum — 
lăutarii —, 

De vinderea 53. Să se alâgă din Cartea de cetire 
câte 5 proposiţiuni secundare, care răspund la întrebările 
cum, de ce, pentru. ce, dacă, de şi? ete. 

]). Aşedarea proposițiunilor în frasă. 

$. 56. Cânele nu mușcă, care Jatră. Cum să nu te su- 

peri. când te scoli diminâţa ze servitor. Se vede că a prins 

la ladă cânele vecinului, care avea sgardă la gâf. Am v&- 

dut trecând trăsura, scolii, care mare burduf. A murit mă- 

garul regimentului, care avea urechi lungi şi legi. 

$. 57. Chirilă nu pre bătea cu Bălan a lui moș Tudose, 

un câne bătrân. Nu arare ori dicea cu supărare moşului sei, 

că de ce mai ține acest câne în ogradă, care pu servesce la 
72:7742€. 

— Așa ţi-i ţiea dice, Când era tînăr mi-a făcut multe 

slujbe acest câne, ze care îmi aduc aminte. Bu caut ai păs- 

tra locul în casa, ce el a sciut să câştige. 

Pegulă: Să căutăm a pune totdâuna la locul cuvenit 

relativele, care, ce. Altfel frasele sînt rele și ecZivoce (cu 

două înţelesuri). 

Substantivul, de care se ţine relativul se numesce az- 

1ecedent. 

XI. Scrisori cătră amici 

Șipotele 23 Iunie 1897 

Î). Zubite prietene 

Te înștiinţez că adi am primit de la D-l'Invăţător cer- 

tificatul de 5 clase primare Sint absolvent în regulă, D-lîn-. 

vățător m'a îndemnat să mă duc la Șc6la Normală, ca să



— 88 — 

  

ies și eii învățător. Mi-ar plăcea mai mult să mă fac in dus- 
triaș, De aceia știind că Dumitru, fratele tău, e în şcâla 
de arte, mă voiii presenta, și. eit acolo. “Te rog r&spunde- 
mi ce se cere anume pentru a putea înira în acea, șcâlă. Tu 
trebue să știi mai bine. 

Aştept răspunsul tău cât de curând 
Al tăi prieten 

Tintilă T. 
  

D= Bale 

  

Dale O, Delia 

Bentru 7. Zr: fan 

Com. Tomeşeă 

aşi       

laşi 29 lunie 1397. 

Î). Progă Luziţă. 

Adi am fost cu mama la împărţirea premiilor la şcslile de 
băeți. Ce mai de lume, soro dragă! Musica, militară cânta 
de câte ori striga pe premianţii întăi. Am tost târte mişcat 
tot timpul, cât a ţinut împărţirea; premiilor. Ce bucurie aşi 
fi simţit, dacă şi Nicu al nostru ar fi luat premiă! l-ar fi 
cântat și lui musica, dar așa de rușine a r&mus acasă. 

Mâne, precum scii se vor da premii la şeoalele -de 
fete. Nu uita a veni și tu. Eă te aştept acasă pănă la 8'/a
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dimin6ță. Premiile încep la ra nouă. 
fă tot chipul şi vino. Vom avea ce privi. 

Te sărut de mii de ori și te aștept 

Te rog încă o dată 
= 

, 

A ta care te iubește 
: Soltana 

; Adresa | 
- 

  

“Timbru 

5 bini 

D-ale 

  

Duet: Ceseița VAI 

3, strada o Sfnp, 3   
    
  

Loco 

K). Resfunsur prin bilețel, 

4 Zresz, 

O-uei 

- Pusita Iom eseu Be Vtana Glicamlan > 
| II Cu plăcere vestesce că 
struda Sărăriel mână la 5 dim. va fila 

Loco. iubila el Soltănica. 
tin Încreq Mil şi mil d: sărutări, ere        
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Exereiţiul XXXV. Compuneri după imagini. 

* FATA HARNICĂ 

  

    

    
  

  

    
  

  

  

    
  

Explicări: 1) I6na pune 'masa regulat. 2) I6na ţine 
copilul, când mama fâce mâncare la vatră. 3) I6na câse 
după cum îi arată mă-sa. 4) Privighză mâncarea pusă la 
foc. 5) Curăţă prin casă. 6) Calcă albiturile. 7) Mama 
o laudă și o desmârdă că e harnică şi cuminte.



  

Ş 

$ 
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K:. Păzenza Ana. 

  

Compunerea elevului 

1). Ana fusese trimâsă de 
mumă-sa la câmp să pască 
vaca, 

2), Ca să nu tot ţie în mâ- 
nă, funia, se legă într'o di cu 
curmeiul de mijloc şi sta 
tologită pe iarbă. 

y 

3). Nu peste mult trecu 

p6 acolo o căruţă. În urma 

căruţei venea şi un câne, 

care începu să latre la vacă. 

Vaca se spăriă şi începu a 

fugi, trăgând după dinsa pe 

fată 

  

Corectarea învățătorului 

1). Ana era o fată mvo= 
iaşă.  Dânsa era de mare a- 
jutor mamei sale, căci adesa 

era trimesă la câmp să pască,. - 
vaca. 

2), Ce-i zeni ei o dată în 
gând! Ca să nu tot ţie fu- . 
nia în mână, se 40'ă4î într'o. 

di să se lege cu curmeiul 
de mijloc, şi aşa fără -să se 
odosescă să pătă sta tologită,. 
pe iarbă şz să cânte. 

3). Vaca păscea în linişte, 
iar Ana era mulfemită „de 
fapta, ce făcuse. Din în- 
fâmplare pe când stătea to- 

logită pe artă, Yată numai: 
că trece pe acolo o trăsură, 
Era un vinător. În urma. 
trăsurii venea cânele de zî- 
nălOre. bra un cine fru= 
mos; an copiii, Nici una nick 
două, cânrle se repede la vacă 

i începe a hămăi Vaca 
văgân-lu-se atacată „de câne ze 

neaşteplale se sparie și 0 ru-



pe de fugă, trăgând după 
dînsa pe nenorocita _copilă, 
care în nechibanința că se de- 
Sase cu curmeiul de mijloc şi 
acum nu se putea descurca. 
Ana începu atunci a scâte N "fipete de disperare. 

4). La ţipetele Anei omul - 4). Winătorul. păgena pri- 
din căruţă sări jos; alungă mejdin, sări iute din caruță, 
cânele și fugi după vacă s*o chemă cânele la dusul, şi prindă. Numai ast-fel Ana, luându-se după vacă o putu putu să scape; «altfel era ajunge.  /rime curmeiul şi MOrtă, | numai așa putu să scape pe 

biata copilă de Brimejdia, în 
care era. Puțin dev mal 
fâriia vaca, putea, să fie o- 
morită, 

5). -Neprevederea are adesa urmări rele. 

  
Regală: Compuzerile, în care punem multe atri- 

bute şi compliniri, sînt frumose. 

„CAP. XI, 

Prescuv»tarea, proposiți uvilor, 

. a). 
Frasă » Proposzlze 

*Ş. 58. Ce-i binenu-irăă Binele nu-i r&i 
“Cine fură are un păcat  Furul: hoţul) 'are un! 

păcat, 
iar cine pierde are dece iar păzubasul are dece Cine este înțelept fă- Inţ:l>p-ul făgăduesce, 

„. găduesce, 
iar cine-i-prost trage iar postul trage nă- nădejde dejde.
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“Proposiţiunile, care răspund la întreba- 

-- rea cine se pot prescurta în subiecte: 

Deprinderea 54. Cine a murit nu se mai întârce de 

la grâpă.  Cin- a gustat amarul,. nu scie ce e zaharul. Cine 

sta fript cu supa, suflă şi în lapte acru. Numa cîne o pă- 

feşte, se înțelepțesce. Cine are câştig are şi pagubă. 

  

b). 

Ş. 59. Barca, care e bălu- Barca, bătută de valuri 

lă de valuri. lesne se lesne se încă. 

înca 
Copilul, care ascultă, e Copilul, ascultător e iu- 

iubit bit. 

Ochii, care nu se văd, se Ochii păduţi rar se uită. 

uită | | 
Mulţi 6meni, care aă gă-. Mulţi Gmeni cu fărul 

rul roş, sint buni. roş sint buni. 

Omul, care-I iconom,scie Omul zcozor scie prețui 

prețui paraua. paraua. 

Proposiţiunile, care râspund la întrebări- 

le care? ce fel? se pot prescurta în atibute. 

Deprinderea 55. Un fur, ze care nimeneă nu-l cunoş- 

cea fura, nâptea merele, care erai mai câpte, din mărul cel 

de aur, ce se afla în grădina Împăratului. Pomul, care se 

usucă, se tae şi în foc se avuncă. Talharii aii furat icâna- 

care o zugrăvise Zamfir: Omul, care-? harnic, nu piere de 

tome. Cu omul, care-l dun, Zofi se împacă. Cred întru u- 

nul D-qeii, Tatăl, care ține totul, care a făcul ceriul şi pă- 

znîntul,



c). 
_$. 60. Hristos a scos din 

iad pe cei ce adormise 
întru Domnul. 

Dorim să fă fericit. 
Am vădut ce-ai făcut. 

Nu te câina că dinenii 
sut ăi ! 

Precum și noi ertăm ce- 
or ce ne greşesc nouă 

Hristos a scos din iad 
pe ce! adormiţi întru 
Domnul. 

Dorim fericirea fa. 
Am vădut ce/e făcute de 

fine. 

Nu te căina de răufatea 
Omentlor. 

Precum și noi ertăm grre- 
şililor noştri. 

Proposiţiunile, care răspund la întrebă- 
rile. pe cine? ce? cui? de ce? se pot pres= 
curia în complimente directe și indirecte, 

Deprinderea 36. Cr/47 ce are i se va mai da, iar 
celui ce mare şi ceia ce î se pare că are se va lua, de la din- 
sul. Nu crede ce peg? cu ochi, ci crede ce fi-o-i spune ci, 
„Raiul e făgăduit mai mult celor ce az, iar tadul celor ce aă. 
Legea pedepsesce aspru e cef ce o calră. 

d). 

Mâra de foc s'a aprins 
Be timpul eşiriă cu în- 
vierea. 

La lauda mare să te 

duci cu sacul mic. 

3. 61. Mâra de foc sa a- 
prins, fe câud eşia lu- 
mea cu Invierea. 
Unde e lauda mare, să 
te duci cu sacul mic. 

E prost de da în grogi. 
N'am putut citi lecţia, 
Bentru că am fost bol- 
navy. 

Mâncăm ca să frăim nu 
trăim ca să mâncăm. 

El e forte prost. 
Nam putut citi lecţia, 
din causă de bolă (&- 
ind bolnav). 

Mâncăm pentru a trăi, nu 
trăim pentru a mânca.
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Pronosițiunile, cură r&pund la întrebă 
pile: când? unde? cum? pentru ce? de 
ce? se pot prescurta în complimente cireum- 
stanţiale,. 

Schimbarea unei frase în proposiţiune se chia- 
pă prescurtare 

Când proposiţiunile se schimbă în frasă, avem o desvol- 

Tare (amplificare). 

Nu sciă câsul Plecărit trenului — Nu sei cesul, când 
Zltcă trenul, 

Deprinderea 57. Ai păţit ca acela, care s'a fript cu 

suga și de frică a început să se şi în Janri.  Pănă ce nu-i 

Zăți nu te-i pricepe. Popa Smântână a gis o dată că zar 

Ji văii să fie bine. Ruşinea e a păgubașului. Se dice că câne 

Țură are un păcat, îar cine pierde are dece. Pomul, când 

(dacă, după ce) se usucă, e bun de tăiat. Paraua n'are preţ 

de cât pentru omul iconom. Când barta e bătută de nalură 

se înâcă lesne. Părinţii iubesc pe copii camin şi 'ascultă- 
Zori. Ochii, când nu se mai văd, se uită. Nu e adevărat că 

omul cu părul roș e ră. Când Hristos s'a dus în iad, a 
scos de acolo pe toţi morţii. 

Deprinderea 58. ...Intre Școlari eram şi ei, zau dăiat 

Brizărit puşinos şi fricos şi de umbra mea. Și cea dintăii 

şcolăriță a fost Smărăndiţa popii, o sgăfie de copilă, azeră 

da minte şi aşa de silitâre de întrecea mai pe toți băeţii și 

din carte şi din nebunii. Insă părintele may în tâle gdilele 

da pe la școală şi vedea ce se petrece... Și ne pome- 
Dim într”o di că pirintele vine la şedlă şi ne aduce un 

„Scaun noii şi lung şi după ce a întrebat pe dascal, apoi a
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pus nume scaunului calu Bălan şi la Jăsat la şcâlă, 
În altă di iar ne trezim că ine părintele la şedlă cu 

moş Potea, cojocarul satului, şi ne aduce ca dar de şcilă 

nouă un drăguţ de dicluşor de curele împletile frumos şi 

părintele îi pune numele Sf. Neculai Zrză cum e hramul 
bisericei din Flumulesci... Bădica Vasile a zimbit atunci, iar 

noi scolarii am rămas cu ochii holbaţi unii la alţii. Și a 
pus părintele pravilă şi a gis: ca în totă Sâmbăta “să se 

procitâscă băeţii și fetele, adecă să asculte dascalul pe fie- 

care, şi câte greşeli a face să însemne cu cărbune pe ceva, 

iar la urma, urmelor de fie-care greşală să-i ardă și scola- 

rului câte un Sfîntu Neculae. Atunci copila părintelui, caz 

era sprenfară şi plină de încuri a bufnit de ris. 

I. Creangă 

XII). Scrisori cătră Superiori. 

Ostopeni, 1895 April 23 

|). Scumpul nostru învățățor. 

Adi fiind diua numelui Vostru, atât de scump nouă, V8 

vugăm să primiţi din partea, tuturor elevilor, ce-i povăţuiţi ca 

un părinte, cele maj sincere urări de felicitare, rugând din 

buze nevinovate pe bunul D-deii, să Vă dăruâscă ani mulți 

și fericiţi ca să puteţi lumina, pe toți copii, care vor veni să 

se adăpe la cunoscințele Vostre. 

Din partea nâstră VE datorăm tot respectul și recunos- 

„cința pentru obositârea muncă, ce Vă daţi pentru noi. 

Ţrăâscă, bunul nostru învăţător. 

* Elevii clasei a IV- -a.
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Mm). Răspuns: 

„__ Ostopeni 24 April 1895, 

Dragi ekv | 

Scrisorea vâstră de felicitare mi-a umplut inima de - 
bucurie. 'T6tă munca mea o dati pentru binele și fericirea 
vâstră. Să vă siliți, dragi elevi, să fiți cuminţi şi sirguitori. 
Silinţa şi supunerea sînt două podâbe frumâse al6 omului. 

"Al vostru ca un părinte | 
G Siliou. 

| Psale 

Bla | 4 Janeseru 

Sef claset [V 

Zoco 

Odobesei 8 Oct. 1894. 

N). Mult stimate Cucone Fugen. 

Măgulit de cererea, ce mi-ați făcut, mă grăbesc res- 
pungendu-vă că s'a pus totul la cale, așa că mult, în 4—5 
dile, vinul va fi încărcat 'la gara din Odobesci și times pe 
adresa Dv. Am îngrijit eii singur ca vasele să fie curate și 
bine astupate.: Voii face tot chipul ca de la gară să se în- 
carce răpede, ca să nu se fure. Cred că mă veţi însciința 
de primirea vinului. Pentru ori-ce altă îndatorire sînt gata 
ori și când. 

Al Dr. supus serv 

! Nicu Puiu
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Adresa | 

“ | Dale: 

Plai Buga Alea 

Senator 

- . , Roman 

  

0). Răspuns 

| Roman 20. Oct. 1894, 

Domnule -Putu. 

| Intors din afacerile mele abia asară, găsesc scrisârea 
D-tale, prin care te arăţi atât de îndatoritor și cercetând 
pe omul meii de afaceri mi s'a spus că vinul s'a scos de la 
gară neatins, așa cum Lai trimes D-ta. Iţi mulțumesc de 
bunătatea ce-ai avut de a mă îndatora, pentru care și ei 
la rîndul meii voiii căuta a-ţi răspunde prin alte servicii. 

Al D-tale cu stimă - 

E. Alcaz. 

Adresa 

Osala 

Obi Xe Atu 

“Comerciant 

- Odobesci 

  

Eserciţiul XXXVI. Serisor? cărră superiori: 
1). O slugă scrie stăpânului sei, că eșind din spital 

va, veni din nou în servicii. | 
2). Un învățător serie inspectorului, descriind starea 

veală a se6lei și cum sînt sătenii. " 
3). Un aleg&tor serie cătră un deputat, rugându-l să 

stărue pentru punerea lui în slujbă.
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Exerciţiul XXĂVII. Compuneri după imagini : 

IONEL, SÎRGUIŢORUL UCENIC. 

  

  

                  

  

    
  

Explicări: :.1) lonel se grăbesce să ajungă la atelier; 

2) Curăţă și mătură, atelierul. 3) E supus şi ascultător faţă, 

cu mai marele săă. 4) La lucru e fârte sirguitor. 5) Bagă 

de samă cum lucrâză stăpânul săi. 6) Ionel se duce la cur- 

urile de sară îpentru a învăţa carte.



'Trimestrul III. 

_ : r a 
PARTEA III 

CAP. XIII. 

” i Aa 

PUNCTUAŢIA - 

 $. 62. Brâsca şi boul. 

Brâsca mică cât un oi, vădând odată un boăz 
păscend pe malul gârlei, ce venea în dosul târlei,! 
a voit, așa îmi pare, să se facă cât el de mare. Che-“ 
mă atunci o altă brâscă, prietenă de ale ei, şi-i dise:: 
„Vedi, soro dragă, acuși când ms vor umfla, am. 
să ajung pe acestă namilă de boi. 

Dicând așa, începu să se umfle.—Privesce, soro,. 
l-am ajuns ?—Nu, răspunse cealaltă brâscă.—Dar a-: 
cum? Cred că l-am întrecut ?—Nici acum.—A! ui- 
tă-te acum şi vedi ?—Degâba, 

Ambiţionată brâsca, se umflă, se umflă, pănă ce: 
manea crăpă.. ) 

Ambiţiunea (acâsta privesce și pe om) perde: 
fe învidioşi. 

* 

% * 

$. 63. Imi aducamintedincopilărie.cândascalulvaian. 
venitdecurîndinţară.campelanull 83 1. deschiseseoclasă- 
delimbafrancesă. întroodătţă însfântusava.adunasecâți- 
vabieţi.dintraceicaremaiaveaii cevacunoscinți.d eacestă: 
limbă.. - 

p
a
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In primăvară Vaian mai recrutase un elev se i- 
„vise pe banca din fund lângă părete un tiner par- 
- călvăd înfășurat întrun surtuc cafenii 6cheș forte 
— -6cheş părul negru sprincenele grâse îmbinate ochii . 
„căprii și seânteetori mustaţai mijea pe buze nu sciu . 
“mica deosebire de vrâstă sai superioritaţea ce cre- 
dea că avem noi în limba ce venia să înveţe și el 
îl făcea să se ţie arasna la sfârşitul clasei noi eşian 
gramadă şi sgomotoşi pe când el se strecura bini- 
şor șiși lua drumul spre casă. | 

Acesta era tinărul Grigore Alexandrescu. 
ie I. Ghica 

$. 61. E tristă şi urâtă iarna la ţară, cânderi 
văţul viforos urlă peste câmpii, când nourii sai câța 
întunecă ceriul, când ploile reci desfandă pămîntul, 
când ţarina-i g6lă şi năpustită, dumbrava uscată și 

plugarul trândav. Apoi în lungile nopţi de iarnă, 
ce întunecime plină de grâză! Ce de şâpte fiorose! 
Vîntul vâjie şi game ca niște jalnice glasuri, ce plâng 

din depirtave; plâ»a isbesce cu o întăritaţă stărnire 

în păraţii ferestrelor casei; oblonul se clatină și scâr- 

ţie pe ţiţina-i ruginită, focul bubue și trosnesce. în 

cămin și uneori o pasere de n6pte, gonită din adă- 

postul ei, de o suflare mai viscol6să a crivățului își. | 

ia sborul scoțând un ţipet sfășieţor și tânguitor. 

A. Odobescu 

„65... Semnele de punctuație sint acestea: 

1) Punctul [.]; 2) Virgula |]; 3) Punct-virgu- 

Ja [3]; 4) Două puncte [:]; 5) 2. interogativ [2]; 

6) . esclamaliv [1]; 7) Punctele ae întrerupere 

8) /iniâra [—)]; 9) Parentesa [4()];. 

10) Ghilimele [| *].
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$. 66. Punctul se pune: 
a). După îsprăvitul unel frase sai a unet pro-= 

Bostiuui : 
Stefan cel Mare muri în 1504, Iulie 2. Cân& 

e să dai peste pacat, ori ce-i face, el teia pe urmă. 
b). Dugă cuvintele în prescurtare: 

Ajungem este verb. conj. e aton. Ind. pers. | 
plur. 

0). Dugă cuvintele scrise numai cu inițiale: 
p. £. p. d. o. (primesce felicitări pentru diua. 

onomastică). C. V. T. (Carte visită telegrafică), 
d). După cuvinte în propositinnile de FĂSBUNS 2 
Cine-i acolo ?—kii. Cum e acolo ?—Bine. 

In cetire lăsăm tonul, când dăm de punct. 

Ş. 67. Virgula se pune. 
a).  Dugă fie-care proposițiune : Când mâţa nu-ă 

acasă, șorecii jocă pe masă. 
b). /utre părțile Brofosițiunii, când enune- 

7răm ceva: Tata, mama şi copiii alcătuese familia. 
Lasă râpe, văi, colnice. Omul se nasce, cresce şi 
more. 

0). Proposiţiunile, care se pot scâte din frază, se. 
Pun între virgule: Bine, dise iapa, preţul stă scris 
supt copita piciorului drept din dsrăpt. 

„__In cetire râdicăm tonul, când dăm de 
virgulă. 

$. 68. Punct virgula se pune: 
a). între părțile unei frase, alcătuite simotric: |
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Unul gustă, dice dulce; altul gustă, dice acru. Fugi 
de-acolea, vino'ncâce; lasă-mă şi nu-mi da pace. De 
frate, frate să-mi fii; dar la noi mai rar să-mi vii. 

Frasele alcătuite simetric Xaii numele de 
peri6de. 

Ods. Nu-i ușor a sci bine, unde să se pue punct-vir- 
gula. 

$. 69.  Douz puncte se pun: 
a). După verbe sai alte cuvinte, care arată o 

citare sait o enumerare de Zărţi: 
Dis-a Domnul: pace vouă. Pe lângă casa o-- 

mului trăesc : câni, mâţe, găini, răţe, curci și mul- 
te alte animale și paseri domestice. 

Și când deschise fata lada, ce să vadă: lei, urşi, 
tigri, șerpi, balauri și alte lighiâne, ce eraă gr6z- 
nice la vedere. 

România are 7 miniştri, și anume: de In- 
terne, de Externe, de Justiţie, de Domenii şi Lu: 
crări publice, de Finanţe, de R&skoiă și de Instrucţiune 
şi Culte. 

$. 70. Punctul de întrebare se pune : 
a).  Dugă proposițiunile zuterogative: Cine ești? 

De unde ești? Pe la noi ce rătăcesci? De unde 
vii, brave Căpitan ? Cum e acolo? Dar aste cruci 
cum, cine ţi le-a dat? Ce rang ai voinice? 

b). Semnul de întrebare se cetesce cu un ton 
râdicat şi de multe ori unit cu cel de mirare: 

El să fie Groza, cel vestit în ţară? 

$. 71. Punctul de esclamare se pune: 
a). Dugă propostțiună, care arală mirare, îndo= 

clă, şi frică:
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__ Vai! cefoe! ce osândire! vai! ce amar pahar! 
O! îndură-te! privesce-l! Și cu o ragă de viaţă în- 

- căldesce-l ! 
b). Dugă înterjecţă: 

Oh! ah! a! bre! na! ho! hăi! măi! tiuho! 

Ș. 72.  Puictele di ssprnstu ze se pun: 
a). Spre aarăta o îulrerupere în vorbă şi o 

schimbare în idee: 

„„. Și se undflă, se umflă, pănă ce... crăpă. 
Regulă. In ceţire tăem tonul, când dăm de punc- 

tele de întrerupere, aşa că vorba, ce vine după puncte, 
să fie disă cu un ton mai jos. 

$. 73.  /iuzăra se pune : 
a). Pentru a deosebi în. scris, două cuvtute dise 

ca drept unul: - 
EI: dă-mi, audind prin unde. Nu-ţi; ia-l; la- 

să-l; v&dendu-se. 
b). Pentru a uni două vocale, ce fac unu dif- 

fong : 

Lasă-l, că-i ne-aude, ne-a vede; văd că'ncepe-a — — — — 
ninge.  Pute-a funingină. Era de-a mirare. li era ” “ — 

—— 

„de-a scăpare. Nu-i de-a cătării, 
— 

—— — 

c). Pentru a deosebi pursânele din dialog : 
Of! încâce, of! încolo, 
Of! grădina, răsuna. 
Floricele curidse 
Una pe-alta, se'ntrebaii: 
-— Trandafir să fie, lele ? 
— Nu e trandafir, surată ; 
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Vai de noi, de floricele! 

— Ce-o mai fi de noi, cumnată | 

— E măcieș, luâ-l-ar naiba. 

Ş. 74. Griti melele se pun: - 
a). Cu să arătăm că vorbele sînt ale altuia ci- 

“dale întocmai, cum le-a dis ci: - 

  

„Sintem de la Domnie, noi, “boeri ai țării şi ve- 

„nim să ne închinăm noului domn, ale; de. obștie, 

„lui Mihnea Vodă“. (A. Odobescu „Mihnea*) 

„75,  Parentesa se pune: 
a). Când dăm unui cuvint o exblheare de o- 

caste : 
Intre boerii din urmă era și bătrânul Alecu Fo- 

răscu (is şi Zololoiit), Grigore Cuza și alți câţi-va 

de-al de-aiștia. — Da la C. Negruţi avem și 0 na- 

rațiune epică (Agrodul Purice). 

„Semnele de punctuație servesce la lămu- 
rirea fraselor serise. 

Deprinderea 39: Acul este mic dar scumpe haine c6să. 

Adună unde n'a risipit dar nu se simțesce. Ce-ai cu el da- 

că-Y chel. Naduce anul ce-aduce câsul. Nu lăsa lucrul fără, 

ispravă când te-apuci de vre-o tr6hbă. Ni se arată el că ar 

fi sciind ceva! Armasarul câ îmbătrânesce -ajunge la grajd. 

Cum îţi vei aşterne aşa vei dormi. Ba e rață da e riţoii. 

Alege aluge pănă ce culege. Cu cel ales ales vei fi. Doru-mi 

e de tine Zr de mine mi se rupe inima. 

Deprinderea 6): Cin> na cântă, giseste p dracul 

dar cine-l caută! Cine cere, nu piere dur nici nume bun nu 

pi
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are. A dis hopa și a sărit grâpa dar de mult era să-i cân- 
te popa. Foc după foc ri după răi, 

Deprinderea 61 : Turcul dice dăm, D mue, gândul Ro- 
mânului cel de pe urmă. El da-mi audlind prin unde prâ a- 
mar s'a, supărat. Ce folos de multă albâță, dacă n'are ur 
dinâncdce. Găina nu se poate cu două e ful şi cu ouă, Gu- 

„va omului e iad, cât să-i dai tot dice ad 

XIII). Scrisori de afaceri, chitanțe, înscrisuri, contracte. 

Vaslui 5 Angust 1897. 

D). Domnului Zischler, /aşi. 

Cu poșta de adi v'am trimes suma de 600 lei prin mân- 
dat poștal; vă rog dar a grăbi împachetarea și trimeterea, 
obiectelor de sofragerie tocmite și anume: 

6 scaune cu speteze înalte a 15 lei . . . . .90 lei: 
1 una masă sofragerie cu 4 table . . . . 150 , 
1 un bufet cu câsornie dupa .. 320 , 
1 una oglindă în stejar . . , | 40 , 

Total 600 , 
In suma acâsta, intră, și transportul obiectelor pănă la gara 

Vaslui. 

Al D-vâstră cu stimă - 

N. Burghelea 

Adresa : 

D-ale | 

B-tu: £, Duc fleu 

Măgasie de mobile 

Jai



— 107 — 

  

Bărlaa 27 August 1896 

Ş P). ZDomuzlor Socec & Chic, Bucurescl. 

  

| Cu cea întăi poștă rog. a trimete î» ramburs următ6- : 

rele cărți : 

50 Abecedare Meisner şi Dogar partea | 

30 - ÎN partea II 

10 Echere, mărimea 3 

15 cutii hârtie scrisori, format B. 

Al Dv. cu stimă. . 
V. D. Vasiliu. 

s). D-fuz VW. D. Wastia 

„ Librar 

Bârlad 

Cu poşta de adi trimet conform cărții Dv. poştale din 

27 August, următorele: 
Lei B 

50 Abecedare Meisner și Dogar p. I. rabat 30%, 14 00 

30 » p. Il vabat 30% 11 50 

10 Echere:; 15 cutii hârtie scrisori B. rabat 50% 21 00: 

Adecă patiu deci şi șese lei, bani 50 46 50 

Cu stimă, 
Socec & Cuic 

Nota. Scrisorile de afaceri se scrii pe cărți poştale (de: 
5 şi 10 bani), sa pe hârtie imprimată cu firma magasiei.
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3). Chitanţe 
Lei 

30, adică trei deci lei, e suma, ce am primit de la Dl. 
ător din com. Șipotele. jud. Covurlui, prețul mai multor 

cărți de. premii luate pentru şcâlă. 

Invăţ 

| „: Tecuci 1895 Junio 19, 

   
1). Adiverinţă - 

Se adeveresce prin acâsta că am primit de la DL]. 
Ionescu 10 volume cărți legate, una masă, una lampă, 4 
scaune, date mie spre: păstrare pe tot timpul cât va; lipsi 
D-lui din oraş. 

Drept care am dat acâstă adiverință. 
NR lași 1895 Janie 30 Nicolae Samson 

  

"$). Inseris (sinet) 

Lei 
” 

300 adică trei sute lei e suma ce am primit de la DI. 
“M. Jurist și pentru care mă oblig a-i plăti lunar câte 100 
“lei, începând de la 30 Iunie 1896. 

: I:şi 1896 June 2, 

V. Rălescu.



    

u). Iuseris. 

Între mine Nicolae Avraam, locuitor din comuna. Epu- 
reni, Jud. Tălciu și D-nul M. Michiu, din Huși s'a făcut. 
umăidrea învoială : 

1). Eu N. Avraam mă recunosc că am imprumutat de: 
la D. M. Michiu 150 lei, bani care i-am primit toți în mână, 
cu obligaţie să-i plătesc rânduri-rânduri pănă la Sf. Gheorghe: 

2). Pentru acest împrumut mă recunosc a-i face 4 că- 
rături de fân, grâă, sai lemne la Huși, fără a-i cere altă. 
plată pentru acâsta; mă mai recunosc „a-i lucra 2 dile în gră. 
dine D-sale la primăvară. 

3). Dacă pănă în Sf Gheorghe nu-i voii putea răs- 
târce banii, D-nul M. Michiu este îndrituit a se despăgubi: 
din vînzarea, boilor. 

4). Fii M. Michiu recunosc că am îroprumutat Dom-. 
nului N. Avraam banii de mai sus în condiţiunile arătate. 

Epureni, 1295 Noembre 14, 

Imprumutatul X N. Avraam. 

Imprumutătorul M. Miehia. 

Y) Contracte. 

Intre subsemnatul Director al Liceului Bașota din Po- 
mâria și Dl. Iacob Moscovici, comersant din Botoșani, s'a în-- 
cheiat presentu! contract în condițiunile precum urmeză: 

1. Ei L. Moscovici mă oblig a confecționa, pentru e- 
evii Liceului Bașota următârele articule de îmbrăcăminte = 

30. trei-geci bluze doc alb,
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30 trei-deci pantaloni doc alb. 

30 trei-deci pănării postav negru. 

30 trei-deci legături postav negru. 

30 trei-deci părechi cisme în roș. 

2). Pentru tote aceste articole stofa cum și pielea vor 

-fi de cea mai bună calitate. | 

3). Preţul total al acestei antreprize este de 810 (opt 

sute dece) lei. 
4). Timpul de predare al tuturor acestor articule va 

“A cel mai târziu la 15 Maiu. | 

5). In cas când antreprenorul nu va face hainele și în- 

-călțemintele în condiţiunile al. 1, 2, 3., Direcţiunea scâlei -e 

“în dreptul de a face singură în contul antreprenorului tâte 

„aceste articole, cu ori-ce preţ s'a» cere. 

6). Pentru facerea acestor obiecte dl. antreprenor a 

depus. garanţia de 10 “A, într'un înscris Urban Iași No. 18304. 

“Cupon Ianuarie 1897. 

7) Plata se va face deplină în diua predării tuturor 

“obiectelor. 

Drept care s'a încheiat acest contract în duplu exem- 

“plar, din care unul se va pastra la arhiva scâlii. 

Pomârla 20 Sept. 1856 

(Semnat) Director, Stefan Ilie. 

Antreprenor, I. Moscovici. 

Contractele se fac pe hârtie timbru. Dacă su- 
ma pentru care sa încheiat contractul e mai mică 
«de 509 lei, se scrie pe timbru de 2: lei; dacă sumae 
mai mare de 500 lei se scrie pe timbru de 10 lei c6la. -
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XIV. Petiţii, certificate, anunţuri, telegrame. 

2) Petiţii 
x). 

Cârlig, 1896 OQetom. 15. 

Domnule IÎuvEţător, , 

Fiul mei, Fui6gă G., elev în clasa a II a sc6lei de 
supt conducerea Dv, fiind bolnav de friguri mai multe gile 
de-a rândul, rog să bine-voiţi a-i considera ca scusate ab- 
sențele făcute în dilele de 8—14 ale curentei luni. 

Primiţi, D-le Invăţător, asigurarea stimei mele. 

N. Fni6gă. 

D-sale 

D-lul Învățător Sedlei din Com, Copoii. 

Y). 
Urlaţi, 28 Aug. 189, 

Domnule Director 

Subsemnatul absolvent a 5 clase primare rurale cu o- 
n6re vin a_vă ruga să bine voiți a mă înscrie și pe mine 
între candidaţii de burse la scâla, ce D-vâstră o conduceţi, 

Anexez și actele trebuitore: a) Extractul de nascere din 
1882, Mart 20; supt No. 3456. b) Certificatul de studii din 

„29 Iunie 1896, supt No. 43. c) Certificatul de bună pur- 

tare din partea Invăţătorului. d) Actul de fii de sătean, supt 

No. 1456 din 24 Aug. a. c. €) actul de vaccină, 
Primiţi, D-le Director, asigurarea deosebitei mele stime. 

Nicolai A Sattei. 

D-sale 

D-iul Director Scoale! Normale „ Carol I* Câmpu Lung.



ma 

Petiţiile sînt cererile, ce le facem cătră 
autorități 

Pe ori ce petiție se pune timbru de 25 bani. 

Z) 
b) Certiftcate 

DIRECŢIUN EA! 

SCULEL PRIMARE „A. PANU" 
Huşi 

No 333 

18996 Iunie 217. | 

e cati ficat 

Se certifică prin acâsta că tînărul A. Ştiubeii a, 
urmat cursul a 3 clase primare la acâstă scâlă între 
anii 1893—96 şi că la finea examenului de clasa a 3-a 
a intrunit media generală 8.35 (opt trei zeci și cinci); 
drept care s'a promovat în clasa IV-a. 

Acest certificat s'a eliberat sus disului elev, după 
a sa cerere din 26 lunie a. c., înregistrată la No 49. 

„Director, V. Nanu. 
(I.s:s.), 

Certificatele scolare sint acte oficiale prin 
care se dovedesce posedarea unui titlu. Ele 
se dai de autorităţi. 

Certificatele se scriii pe timbru de un franc şi 
trebue să aibă pecetea autorităţii, care dă certifica- 
tul. Certificatele școlare se scriu pe. hărtie simplă, 
fiind scutit de timbru.
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W). 
-€) Anuneiuri: 

D. PEKELMANN, dentist 

Brăila, strada Portului 30, 

„ Aduce la cunoscința Onor. Public că sa reîntors din 
străinătate, unde s'a, perfecţionat în arta plumbuirei dinților 
cu flomda de aur... - e | 

go 

„DE VÎNDARE 

Una casă, așegdată în strada Fântânei No. 4, având 
patru odăi, una bucătărie, şură, pivniţă petruită, ogradă spa- 
țiosă și o grădinuţă în față, Doritorii se pot adresa la 
D-nul V. Stefâniu, strada, Icânei 5, 

Anunţurile se tipăresc pe Foi volante 
(fil), sait se publică în gazete. 

ă). 

4). Telegrame : 

. + 

O. G-u Simionescu . - 

Vaslul 

Sosesc mâne amâqă. 

Nicu,
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Direoțiunea Seâlet Normale „Vasile Lupu 
aşi 

| Rog, înscrieţi între candidaţi elevul Vasile Teodoresci Actele trimese prin poştă. - 
G. Teodorescu. 

% 
e 

AMeotgle Dasdlesenu 

Vastul 
Sincere felicitări. 

Petru. 
Ed 

x 

Cărţi de visită telegrafice: 

Dara. SJeadateieu 
Strada Sus 37, 

, Jai 
Felicitări 

Nicu Pavelescu. 

* 

e 
Respuns : 

Presentată la Zaş?, No. 436, cuv. za grupa—— data 4 
ora 3 m. 75 timpul 2. m. 

Transmisă de —— data —— ora —-— 6.30 timpul z. 4. 

Dasile Picate ter 

Tecuci ă 
Sosesce grabnic; mătușa greu bolnavă, Ă 

Teodor Buraga. - | 

l 

«4 

3 
4 

 



CAP. XIII 

Frase de analisat, 

(Repetare generală). 

1 Examen definitiv Iași 1893, 
Din 365 gile,: câte are anul vedem că nu remân bune 

pentru clasă de cât 270, din care scoţind Duminicile și ser- 
vătorile avem abia 210 dile de lecţiuni. 

2 Examen definitiv Iaşi 1893, 

Românului îi place vinul, căci îl face să mai uite din 
ele necazuri ; de acaia s-a, scos vorba: mâncarea i-o fu- 
lulie, băutura este ce estet. 

3 Examen definitiv Iaşi 1893, 
Poporul când vede că nu plouă şi că ne va Dântui se- 

eta dă fuga, la popă să aducă icânele să facă rugă ferbinte * 
1 d6r se va îndura milostivul D-deu și va deschide por- 
le ceriului, 

4 Examen definitiv Iaşi 1893 

Să nu-l credi că-i un şiret de n'are păreche; pe câţi 
a înșelat el, numai unul singur D-dei scie | 

5 Concursul Institutori Iaşi 1895, 

So vede că așa e dat omului să păţâscă tote în lumea 
ta plină de năduf şi chin, fâră să se înțelepțâscă vre-o 
tă, de și vorba merge că pățeniile învață pe om minte. 

ere
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6 Concursul Iustitutori lași 1895, 

Se întâmplă și la noi de vegi 
Cum unul avend loc așa se tânguesce 
In cât îţi vine mai să-l credi 
Că din I6fă el trăesce; 
Dar astă-di butcă, mâne cai 
De unde Gre-i vin ?, 

9 Concursul Institutori Iași 1895. 
Numai două locuri le crede Românul că sînt bune: să 

fii -la mijloc de masă, și la colţ de ţară. 

3 Idem 
- Adi când procesele au ajuns a fi atât de multe şi 

atât de lungi, când mai nu e om, care să nu-și aibă pro- 
cesul s&ii, credem că n'ar fi o greşală de s'ar da, din par- 
tea ocârmuirii o resplată celor ce n'a procese. 

9 Iâ-m 
Călcând Ungurii prieteşugul, ce'l aveai cu Petri Voaă 

Rareş, Domnul Moldovei, după ce s'a aședat în scaun al doi- 
lea rând, venitu-i-aiă poroncă de la Sultanul să mârgă cu 6ste şi să prindă pe Mailat, Voevodul Ardâlului, 

10 ldem 
Tu, Dâmne, ai dreptul de-a schimba în mormînturi Pentru neatârnare 6meni și pămiînturi, 
Dar nu ai pe acela, ca să-i umilesci 
Poţi să-i sfarîmi, dar nu să-i vobesci | 

, 1 Idem 

Un boi în post mare? Drept cam ciudat vine Dar asta se 'ntămplă în ori şi care loc. De cât multă minte sciu că e mai bine 
Să ai totdâuna un dram de noroc, 

(Boul şi Viţelul).
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12 . . Idem 

Când norocul orb dă busna peste om se pâte zice vorba: 

Dă-mi, Domne, ce n'am gândit, să mă mir ce m'a găsit. 

13 Concursul Invăţători Iaşi 1893 

Cei ce rabdă jugul șia trăi mai vor o 
Merită să'l pârte spre rușinea lor ! 

Ce e viaţa n6stră în sclăvie 6re? 

Nâptea fără stele, diua fâră sdre. Me 
(Daniel Sihastrul) 

14 

lu diua cea de judecată, 
Când, față'm cerui cu Domnul sfânt 

Latina gintă-a fi întrebată : 

Ce a făcut p'acest pămînt? 

[a va respunde sus și tare: 

O, Dâmne, în lume cât am stat 

In ochii săi plini de admirare 

Pe tine te-am reprezentat 
(Latina Gintă) 

15 

Dar-unde merge acest popor 
Ce nu mai are 'n lume 
Nici o nădejde în viitor 
Nici patrie, nici nume ? 
Se duce şters dintre cei vii 
Să mâră prin pustii. 

(Pohod na Sibir) 

16 

Ah! dare-ar Domnul să-mi îndrept 
Acestă mână ruptă
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Să-mi vindec rănile din piept, 

"Iar să mă întorc la luptă, VERIFICAT 
Căci nu-i mai scump nimica adi 2017 

Pe lumea pămîntescă 

De cât un nume de vitâz 

Și mortea vitejescă, 

  

      

(Peneș Curcanul) 

17 

Așegat la gura, sobei n6ptea pe când viscolesce 
Privesc focul, scump tovarăș, care vesel fălfăesce 

Și prin flacăra albastră vrâscurilor de alun 

Văd trecând în sbor fantastic a povestilor minuni. 

(la Gura Sobei). 

18 Concurs lnstitutori laşi 1897 

De când ţine una și bună cu ploile acestea, parcă-i 

un făcut, că s'a săturat și lumea de atâta plâe; curat vorba, 
„ceia; plâea mult i-a calicie. 

19 

Bi cred că tot ce-i a mămucăi e și al nostru, şi ce-i 

al nostru e şi al ei; de aceia voi lucraţi, că eii mă ducesă 

pregătese ceva de-a mâncării, 

(Sâcra cu trei nurori). 

20 

Baba muri chiar în .acea qi şi nurorile despletite o 
boceau de vuia saţul, iar femeile de prin melegurile vecine 
vorbi despre s6cra cu trei nurori dicend : - ferice de dinsa, 

murit, că sciu că are cine-o boci. 
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