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La chestia planului de învăţământ. 

Nil se implilleHe bine un an de zlle dela aplicarea 
unui plan de invaţamânt fn şcoalel~ poporale şi plângerile 
se ivesc cu droaia împotriva lui.· tli aceste plângeri s'ar 
ivI intotdNlUlHl, de eate ori s'ar ivi necesitatea schimbării 
planului. :)i incât aceasta necesitate se impune cât de des, 
plângerile incă se vor ivi proportional cu aceste schimbări. 

Schimbarea se impune. IiU cauzele, ce impun aceasta 
schimbare, sunt nenumărate. Prima insa e grE'lltatea com
punerii unni plan de fnvatamânt, iiir de alta parte e şi 
neoriental'ea învăţatorului in ce priveşle forma şi întoc
mirea acestui plan, fiindcă intocmirea şi aşezarea male
rialului Iasă mult de dariI. 

:)liinta pedagogică a făcnt mlllle progrese. Pentru 
aceE'a e inca. foarte departe, de a putea da lamuri precise 
În toale directlunile, ce se referesc la natura ŞI activitatea 
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spiritului omenesc, care e baza, fundamentul, inslmcţiunii 
şi educaţinnii. E însuşi terenul, pe -::are trebue sll-\ cu
noaştem din toale punctele de vedere, dacă voim, ca sa
mânţa, ce se arunca în acest teren, să poată fi aruncata 
la timpul şi modul potrivit. Făra' cunoaşterea deplina. a 
acestui teren, nu poate il vorba de o activitate mănoasă 
în ale instrucţiunii şi educati unii. 

Nefiind cunoscută deplin natura facultăţilor spirituali, 
se întelege de sine, că nici staverirea materialului de tn
văţământ nu poate fi facuta cu deplinll cunoştinţă de 
cauză.. Decât ca, la întocmirea şi aranjarea acestuia, tn 
cele mai multe cazuri, nu se ţine cont nici mllcar de pu
ţinele cunoştinţe psihologice, ce mult - puţin sunt mai 
precizate, cu atât mai puţin se ţine socotinţll de stările şi 
împrejurllrile, în cari trăieşte şcoala. De scop nu mai vor
besc. Acesta se precizeaza în plan, făra ca materialul in
dicat spre ajungerea acestui scop, sit ne intocmit în con
formitate cu scopul, la ajungerea căruia se ţinteşte, căci 
in plan nu se ia, ce se poate, ci ce crede unul şi altul, 
ca trebuie să ştie elevul. Ca şi când invaţatura stă in 
mlllţimea cunoştintelor neînţelese de elevi şi nu în pro
porţia apercepiel ii lor. Ba chiar nici in acest caz. Pentrucă. 
nu e suficient a il numai apercepiete din partea elevilor, 
dar se mai recere, ca elevii să şi reflecteze asupra celor 
apercepiete, formând judeCăţi. Iar aceasta co atât mai vâr
tos, cu cât elevii eşiti din şcoata poporală, nici când nu 
vor veni în pozitia, ca cu pornire dela sine, sa reflecteze 
asupra celor învaţate în şcoala. De aici şi cauza, că elevii, 
cei-ce au cercetat şcoala regulat, la etatea de 20-25 de 

ani, abia ştiu numai numele iscall! 1 .••... '. 
într'o şcoală apare lucru ciudat, şi chiar supărăcios, . 

dacă se pune întrebare elevului, spre a primi un răspuns 
în direcţie practica, in conformitate cu scopul, ce-l urmă-
reşte şcoala. Iar ciudăţenia şi supărarea aceasta e deplin 
motivata. Şi e motivata, pentrucă e greşit a pretiJ.de dela 
cineva ceva, la ce nu i-ai dat posibilitatea, de a face! 

Dacă luăm in socotinţă timpul, in care de fapt se 



poate ţinea pl elegere - nil în inchipuiri nebazale - con
znmarea materialului sllsceput fn plan nu se poale face 
nici măcar în cazul, când întreg acesta s'ar preda farii 
nici o considerare la desvoltarea puterii de jlldecală, ci 
simplaminle s'ar memoriza. Nu, pentrucă şcoala nu dis
pune de timpul recerut. Că e pus în plan ~4-B6 oare 
pe saptamâna, aceasta e adevărat. Dar şi aceea e adevă
ral, Col acelea nu s'au pus, ca să se execute, ci numai din 
simplul motiv, ca să se poată acopel'l neputinţa planului, 
(Gratulăm pentru sinceritate! Nota Red.) carele geme de 
greumântul materialului, ce nu se poate împărţi nici mă
car pe hârtie, ci se ia refugin la timp fictiv! 

Cu orologiul în mână, putem dovedi, că la o prele
gere, ce se predă in mod raţional, la o singura clasa se 
recere cel puţin 3/4. de oara. Ei, bine, ce sa. zicem alunci, 
cand pe baza planului de învăţământ, nu se vine pe o 
clasă nici măcar 15 minute? ~i ce SI zicem mai ales 
atunci, când materialul in sine e alât de vast, încât tllci 
că se poate imparti In cadrul oarelor de prelegere? 

Toate în lume se fac mai mult în formă, mai mult 
superficial, ca în esenţă. Şi din nefericire nici şcoala nu 
e scutită de aceasta boală lipicioasil; Şl ea încă e jude
cată nu în fond, el după formă. Şi în cele mai multe ca
zuri, şcoala, în- care învaţamântul merge după o maşină
rie anumită, e aplaudată. Şi e condamnată, care în fond 
face foarte mult, dar forma lasa de dorit. De aici mâne· 
când, mulţimea fnvăta.tol'ilor iau in activitatea lor direcţia 
acestui mod de gândire; mai ales, că nici nu li-se dă 
posibilitatea, de a lucra mai raţional. 

La compunerea unui plan se zice, că materialul cu
tare trebue susceput în plan, pentrucă e folositor; iar 
celalalt nu se poate lăsa afară, pentrnc!l. e necesar; al 
treilea, pentrucil elevii trebuiesc 'pregătiţi pentru şcoalele 
secundare. Se uită însA, că şcoala poporală nu are meniţiunea 
de a fi o pepenieră pentru şcoalele secundare; meniţiunea 
ei e cu mult mai importantă. De aceea nu se caută, cu 
atât mai puţin se întreabă, că oare se poate acesta con-
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znma? Vorba e numai, ca planul se apară ca ce\'a nll
mmat, ea ceva ideal pe l/(Îrtif, ca doara. lumea şi a;;a nu 
ştie, ce e in şcoală! 

Kll vastitatea materialului să fie caracteristica planu
lni de învăţământ, ci aranjarea lui potri'lila, tinândll-se 
inainlea ochilor puterile şcoalei. Penlrucă să nu se uite, 
mai mult progres putem face prelegând despre un ac, 
decât cu un material vast, ce nu se poate nici măcar aper
cepia din partea elevilor. 

Cu vorbele: ba că aceasta e folo:"itol', ba că aceea 
e necesar, ba că aceasta nu poate r<lmânea afiHă, am 
ajuns până acolo, că planul de invăţî:lmânt s'a îngreunat, 
ca stornacul omului balos, care l-a îngrcuoat cu diferite 
mâncăl'i şi l-a adus la ruină totodata. Şi azi mâne şi el, 
sărmanul, îşi va da sufletul, dar nici planul nostru nu ya 
avea viata îndelungată 1 

g-n. 

Şcoala şi îndreptarea răului social.· 

Reazumând discuţiile cu dl O-n. asupra acestei 
chestiuni, stăm astfel: Eu susţin, că singura chee prin care 
se poate ajunge la îndreptarea o:nenimii pe calea binelui 
este şcoala; dimpotrivă, dl 0-n. susţine, că nici la un 
caz şcoala singură nu poate aduce această îndreptare. 
Că eli sunt atât de optimist în ceeace priveşte puterea 
şcoalei. aceasta provine de acolo, căci susţin. precum am 
arătat în răspunsurile mele din trecut, că raţiunea, supli
nită de multe-ori de simţul uman, stăpâneşte omul şi-l 
conduce. Dimpotrivă, dl O-n. susţine, că puterea raţiunii 
e înfrântă şi sdrobită ete partea aceea rea din om, care 
se numeşte egoism şi care-l cumpătă de săvârşeşte toate 
fărădelegile - şi de aci pesimismul d-sale. Şi-şi moti
vează şi sprijineşte afirmarea printr'o mulţime de cazuri 
autentice; la cari, dacă ne vom gândi şi noi numai puţin r 
vom trebui s'o recunoaştem, că se pot adăuga şi altele 
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cazuri, luate din cercul nostru de cunoştinţe. Aşa, că vrând 
nevrând, par'că trebuie să dai dlui O-n. toată drepta
tea. Au nu ne putem convinge zilnic, cum Înclinările 
omului spre rău, egoismul aceluia, îi Întunecă raţiunea, 
şi respective i-o face impotentă pentru conducere, când 
atunci el săvârşeşte răul şi Încă în cea mai deplină cu
noşti nţă de cauză? 

Da, toate acestea sunt adevărate. Decât că, pentru a 
ne apropia de lumina şi cunoştinţa despre adevărata 
stare a lucrurilor, trebuie să le privim şi cuprindem pe 
acestea În mod general, luând de bani buni, ca să zic 
aşa, rezultanta tuturor cazurilor. Şi atunci vom vedea 
numai decât, că cu toată mulţimea cazurilor de mai sus, 
totuşi, la urma urmelor tot numai raţiunea e adevăratul 
stapân şi conducător al omului. Astfel să luăm oricare 
caz de faptă săvârşită În urma răinţei Înăscute, şi să ne 
întrebăm, că respectivul, care a săvârşit fapta rea chiar 
În deplină cunoştinţă de cauză, oare dupăce a simţit el 
toate urmările şi consecinţele amare ale acelei fapte, -
oare nu se va gândi el atunci cum să se ferească în 
viitor, cum să pună stavilă pornirilor sale rele, cari îl duc 
la astfel de fapte?! Desigur escepţiuni vor fi şi aci; cu 
acestea însă iute împacă legile fireşti, acele legi, după 
cari se Întâmplă desfăşurarea şi cursul firesc al lucrurilor; 
starea normală Însă a fiinţei omeneşti e aşa, că din re
peţitele păţănii, cu ajutorul raţiunii să ajungă la" anumite 
concluzii, cari îi servesc ca tot atâtea puncte de orientare 
în drumul vieţii. 

Prin urmare omul mereu e Îndrumat la ordine, căci 
dă cu capul de părete, de câte-ori se abate dela drumul 
cel adevărat. Mi-se va răspunde că da, fiindcă la spatele 
acelei fapte stă pedeapsa croită de legile omeneşti. Şi 
oare într'adevăr, afară de această pedeapsă să nu mai 
existe şi alta? Dar şcoala vieţii arată limpede cum in 
temeiul legilor fireşti, orice faptă rea se pedepseşte de 
sille; şi Încă într'un mod atât de crud. 

E drept şi aceea, că consecinţele faptei rele de cele 
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mai de multe ori isbesc în primul rând interesele celor 
din jur. Totdeauna după aceasta însă urmează reacţia, 
care aduce asupra făptuitorului răsplata binemeritată a 
faptei sale. . 

Aşadar turbureala, ori 'mai bine zis conturbarea în 
echilibrul mersului natural al lucrurilor, produse de fapta 
rea, se desfăşură ca o furtună, isbindu-se în formă de 
pedeapsă acuş de capul făptuitorului, acuş de capul celor 
din jur, cari au tolerat neînfrânarea pornirilor rele, ce 
au dus la fapta respectivă. Şi În şcoala vieţii încurând 
s'a făcut cunoştinţa acestui adevăr. Aşa, că omenimea 
dela început s'a văzut necesitată de a croi anumite legi~ 
cari să pună stavilă pornirilor rele, pedepsând aspru fapta 
rea. Prin urmare tot raţiunea a adus legislaţiunea: s'a 
văzut adecă necesitatea de a înfrânge în orice chip por
nirile rele, scăpând astfel omenimea din sbuciumările 
venite pe urmele acelor porniri, şi de aci, ideea legisla
ţiunii. Este deci legislaţiunea altceva, decât formula prin 
care raţiunea stăpâneşte şi conduce pe om pe calea bi-

. nelui chiar şi în ciuda pornirilor egoistice înăscute? 
Iar în urmarea acestora, suntem ajunşi - cred eu -

la punctul,' care ne poate da desluşire. Anume, dl G- n., 
întru îndreptarea răului social pune mai presus de toate 
1egile, cari, croind pedeapsa, pune frâu tuturor pornirilor 
spre fapte rele. Ei bine, dar ideia legislaţiunii am văzut 
că-şi are concepţia tot numai în raţiune; prin urmare şi 
aducerea şi croi rea legilor e pendentă, ca să mă exprim 
aşa, de modul de vedere al raţiunii. Pentru aceea am 
zis-o eu, şi o zic, că orice reformă în bine nu se poate, 
până când mai întâi ideea acelei reforme nu se coace pe 
deplin în mintea omenimii, sau în modul de a vedea 
aceea lucrurile. 

Şcoala vieţii a deschis mintea omenimii, ca să poată 
întra acolo şi să poată zemisli ideea legislaţiunii. Iar 
aceasta fiind, se poate oare şi altcum, ca adecă această 
operă, legislaţiunea ca atare, să nu-şi aibă dela şcoala 
noastră orientarea recerută, ci mereu să orbecheze pe 
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căi necunoscute, împinsă fiind de sentiment şi instinct?! 
Deşi actualitatea pare a proba tocmai această spusă din 
urmă, totuşi cazul legislaţiunii, ca să-i zic aşa, e de aşa 
natură, Încât să poată fi dirigiabil în direcţia cea sănă
toasă, numai prin şcoală. 

Şcoala deci şi prin legislaţiune e stăpână pe reforma 
În bine a societăţii. 

Legile însă peste tot pun stavilă numai acelor por
niri rele, în urma cărora se jignesc direct interesele celor 
din jur. Acele porniri rele, cari aduc cu sine jignirea 
interesului propriu, fără a atinge mai de aproape şi in
teresul celor din jur - acele porniri, nici nu sunt oprite 
de legi. Şi cu toate acestea suntem noi îndreptăţiţi a 
susţine, că omul se lasă purtat Întru toate de acele por
niri? Putem s-o zicem aceasta despre cei cu minte 
uşoară; toţi aceia însă, ajunşi dintr'o nenorocire într'alta, 
încurând se vor prăbuşi. Până când omul normal ascultă 
de raţiune, şi astfel preferă a jertfi plăceri şi bunuri 
momentane, pentruca să-şi poată procura, în viitorul în
depărtat, bunuri statornice. Am mai zis-o şi altădată, că 
arta vieţii nu constă în alte-celea, decât să şti da plăce
rile ce le poţi avea acuma la moment, dar cari acum 
la moment şi trec, să le şti dă. pe bunuri, cari, deşi mai 
îndepărtate, sunt însă statornice. Aceasta e arta vieţii; 
şi să ne uităm acum ca să vedem: nu fiecare om cu 
judecată - deci normal - caută să se îndeletnicească 
în această artă tot timpul cât trăieşte? Oricâte vor fi 
deci excepţiile, totuşi numai aceasta e regula, numai 
aceasta e starea normală a lucrurilor. 

Deci şcoala poate diriga omul în calea vieţii sale 
prin raţiunea aceluia. Iar dacă aceasta totuşi nu se în
tâmplă, aşa precum noi am aştepta, şi precum de fapt 
ar şi fi de dorit, cauza nu e raţiunea, dar nici construcţia 
omenească, ci numai şcoala, care e încă aşa zicând tot 
numai în faşe în ce priveşte desvoltarea sa ca mijloc. 
Aceasta însă nu va să zică nici decât, că şcoala nu-şi 
va lua nici când adevăratul său rol. Dinpotrivă, firea 
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lucrurilor, desfăşurarea lor naturală, aduce cu sine, că 
şcoala să-şi ia acel rol, şi încă pe măsura În carea ea 1 
va putea lucra şi pregăti terenul din mintea elevului 
astfel, Încât În acest teren să poată încolţî, creşte şi des- , 
voita pe deplin ideile în bine, ca acelea să aducă la tim-
pul său rodul aşteptat. 

P. F. Dârlea. 

Învăţăceii şi învăţătorul. 
După "Ncue Bahnen", de prof. N. Mi/lUlin. 

(Urmare şi fine). 

Am zis odată unui băiat inteligent, bun, eare avea 
vrâsta de 9 ani: lISă nu uiţi, să-mi spuni dacă învăţă
torul va vorbi cândva eu tine blând şi frumos'", şi-mi 
răspunde mirat: ~ Uneheaşule, lucruri de acestea la noi 
nu se întâmplă". 

La noi nu se întâmplă! Apoi să nu ne mirăm, că 
atâţia elevi, se cutrem ură numai la auzul şcoalei. Şcoala 
îi ia libertatea. îi strică jocul, de recompenzat e numai 
prin colegialitatea şi petulanţiile şcolare. Din partea În
văţătorului cu nimic. E adevărat, că sunt şi lenoşi, in
dolenţi, nedisciplinaţi, uşoratiei, ba chiar obraznici Între, 
elevi, cari apoi negrese sufletul învăţătorului şi cari ne
putându-se deda cu şcoala, aruncă şerpi şi broaşte in ea. 

Pe lângă toate greutăţile, ce le întimpină învăţătorul, 
cu elevii veniţi cu diferite firi, din diferite familii, copi
lul trebuie educat, trebuie dedat la datorinţă, la regulă, 
la învingerea greutăţi/or'A la supunere şi mai presus de. 
toate la independenţă. Invăţătorul să-i dea ocupaţi uni, 
prin cari să-i deştepte interesul; ocupaţi uni, pe cari el 
trebuie să le deslege. Să-I instruăm, dar să nu-I dresăm; 
el să lucre, dar să nu fie sclav. 

Nu numai copiii se plâng contra şcoalei, ci chiar şi 
adulţii, ba şi bărbaţii, eând vorbesc unii cu alţii despre 
şcoală, şi se cugetă serios asupra trecutului, încă află 

1 

l 

I 



413 

momente din viaţa lor şcolară, când cauza, năcazLll, nu 
a fost din vina lor. Odată îmi povestea un teolog: "Cu 
iutele m'am uitat peste programele şcolare, începând cu 
clasa primă elementară până am terminat teologia. Din
tre 37 de învăţători şi profesori, câţi a111 avut până am 
terminat teologia, numai la 4 mă pot cugeta cu plăcere 
şi. mulţumire". Numai 4! Un jurist absolut Îmi zicea: 
"Imi părea şcoala, ca un greumânt! Despre toţi învăţă
torii cugetam, că n'au alt lucru, decât să ne macereze 
pe noi! Brr! Şi acum mi-Î groază de ei! 1" Un medic 
îmi spunea: "Doamne, eu eram blând şi nici nu Învă
ţam aşa rău; dar totdeauna îmi vine să înjur, de câte 
ori Îmi âduc aminte de şcoală. Mi or mâncat o parte a 
tinereţei !" 

Priviţi m"rtori!! Cine poartă deci vina? Învăţătorii 
(de diferite categorii) poate. ba sum mai mult ca sigur, 
că au fost conştii de datorinţele lur, muncitori, silitori, 
cari de-a bunăseamă, numai binele şcolarilor săi a tintit. 
De unde deci experienţele acestea atât de triste? 

Nu voiesc să mă ocup aici cu scăderile învăţămân
tului nostru. Nu caut scăderile în dresură. Mi-se pare, 
că cauza răului zace În altceva, nu în sistemul de dre
sură, când Învăţătorul e mulţumit, dacă "terna" e resol-

"vită. Cauza plânsorilor contra şcoalei, n'o căutaţi În sis
temul şcolar, ci în relaţiunea dintre invăţători şi elevi. 
Unde aceasta este adevărată, unde este bună, acolo şi 
plânsorile sunt pe sfârşite. Dar relaţiune bună, numai 
acolo poate fi, unde învăţătorul îşi cunoaşte elevii, dacă 
el e în stare - repetez inc'odată - a se transpune în 
poziţia elevilor. Numai din priceperea spirituală a ele
vului, numai din puterea de-a consimţi cu elevii, se 
poate naşte o pedagogie nouă mai bună, care va avea 
putere, să străbată peste mizerabilul sistem de azi. 

Fireşte nu e aşa uşor a satisface recerinţelor ace
stora. Anticipez, că aceasta, numai aşa e posibil, dacă 
învăţătorul însuşi e un bun psiholog, ba mai mult, e 
un artist al naturei, care ştie a cunoaşte din rădăcina 
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şi trunchiul, fiinţa şi însuşirea plantei mICI. Fantazia lui 
trebuie să fie tare şi clară, ca el nu numai să facă com
parare între momentul lucrării elevului şi tinereţa sa pro
prie; nu, ci la moment să vadă în sufletul aceluia. Acum 
aşa se cugetă ei, aşa mă înţeleg ei; sau acum nu mă 
înţeleg, aşa trebuie să cuprindă cuvintele mele etc. 

De loc n'ar strica, dacă pe an cel puţin odată, -
ca la saturnaliile romane, unde stăpânii serveau sciavi
lor, - să se schimbe referinţele; dacă învăţătorii, ba 
chiar şi directorii ar fi siliţi a se pune pe bancă, şi-ar 
auzi ce părere au micuţii sclavi despre ei. Nici un În
văfător nu stă pe o treapta aşa de naltă, ca să nu 
poata Învăţa ceva din judecata rostită de elevii săi. Nici 
n'ai crede cât de bine ne cunosc elevii, cllm să nizuiesc 
ei a pătrunde în secretele noastre?! 

Am auzit odată vorbind un elev despre învăţătorul 
său: ,,0 când umbla frate-meu la şcoala lui era un om 
foarte bun. Acum s'a isprăvit! Atunci era încă ne
însurat" ! 

"Apoi, ce are aceasta de a face cu şcoala? l" 
"Mult, foarte mult. Pentru toate neplăceriie din casă, 

se răzbună pe noi! l' 
"Dar căsătoria poate avea şi părţi plăcute". 
"Poate, dar după priceperea noastră, din plăcerile 

căsătoriei nimenea n'a gustat". 
Poftim judecată! Poftim idei! 
Dacă învăţătorul e în stare a se transpune in. po

ziţia elevului, astfel de idei vor dispărea de sine. Invă
ţătorul şi elevul vor fi un trup, un suflet. Nu va m.1Î fi 
aşa "darnic" în batjocuriri şi sarcazm şi nici aşa cru
tător în laude. Nu vor mai fi conduşi învăţătorii de idei 
ca: "Eu în viaţa mea n'am scris sub o lucrare a vre
unui elev foarte bine, căci atunci ce merit eu ?" 

Ce ar zice învăţătorul, dacă am căuta lucrarea lui? 
Dar să măsurăm cu măsura acomodată etăţii şi cuno
ştinţelor lui! Nici lui sa nu-i zicem un "bravo" un 
"foarte bine"?! Oare cum să simte el, dacă munca lui 
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desinteresată nu se ia în socoteală (precum de fapt la 
noi se cam şi întâmplă)? Mai mult poate face o laudă, 
ca şi un car de batjocuri. Nu tot striga, nu tot maţera, 
ci caută a ajunge scopul. Nu zice elevilor: "Voi trebuie 
să-mi faceţi mie bucurie, ci ziceţi odată şi aceea, azi eu 
voiesc, să vă fac voauă bucurie", şi veţi vedea rezul
tatul. 

Pricepe oare învăţătorul sufletul elevului său, cu
noaşte-şi elevii, interesceză-se el de modul de gândire 
al acelora, cum cuprind ei cele auzite? 1 Dacă da, atunci 
uniunea spirituală dintre cei doi factori din şcoală e ter
minată. Va vedea învăţătorul deosebirea cea mare spi
rituală a elevilor, va şti compara timpul c?nd el a ştu
diat cu felul de a învăţa a elevilor săi. [şi va aduce 
aminte de greşelile sale din timpul când a ştudiat, le 
va compara cu cele ale elevilor săi şi va zice unui 
elev, care a greşit ceva: "Vezi, dragă, tocmai aşa am 
păţit şi eu, aşa am făcut şi eu, dar am observat, că nu 
e bine ce am făcut, şi m'am cores astfel"... "Calea 
cinstită e, să-mi spui adevărul şi eu îţi voiu ajuta bu
curos". Au trecut deja ;2000 de ani de când a sunat 
glasul unui rabin învăţat, care zicea: "Onoarea elevului 
tău, să o reşpectezi, ca pe a ta proprie 1" 

Eu sunt departe de-a arunca vina şi răspunderea 
numai pe şcoală Sau învăţător. Dacă în unele locuri nu 
corăspunde mersul învăţământului şi casa, familia, ba 
chiar numai părinţii sunt de vină. Nici ei nu-şi cunosc 
copilul. Ei vieţuiesc În jurul şi nu cu copilul lor. Mulţi 
copii cresc in casa părintească, ca salca pe dunga râu
lui. Ca şi salca sucită e sufletul, care are înclinări şi 
spre dreapta şi spre stânga, numai pe calea dreaptă nu. 
Dar dacă e adevărat, că nuiaua o poţi sili să crească şi 
dreaptă, cu atât mai vârtos putem sili sufletul elevului 
a creşţe, a se desvolta în direcţiune corăspunzătoare. 

"lnvăţătorule, nizueşte-te a-ţi cunoaşte elevii, pune-te 
în poziţia lor! II 
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MetoadBle aplicate de tnvătătorii nostrii la propunerea 
limbei maghiare. 

(l:rmare ~i line). 

Să vedem acum, ce zic aderentii metodului direct 
(fără mijlocirea limbei materne?) 

El sustin sus şi tare, că metodul indirect (cu aju
torul limbei materne) nu plăteşte nimic, e un metod sac, 
e un metod cu care nu faci ispravă, căci trE'buie să te 
ocupi cu elevii in 2 limbi şi unicnl metod salvator e me· 
todul direct, că vedeţi d·voastră aşa pre::-icri~ şi planul 
ministerial. 

Eu însă, in mod palpabil voiu argumenta, că atri
butele de mai sus de 10 şi 100 ori se potl·ivesc mai bine 
metodului direct decât celui indirect. 

Al lor principiu este: l\Ielodul direct e cel adevărat 
şi natural, fiindcă şi copilul cel mic aşa invaţă limba maicii 
sale, 101 aşa învaţă limba maghiară şi oricare individ, ce 
petrece între maghiari mai mult timp. 

Adevărătatea principiului - nu-i vorbă - e la loc, 
însă :»directiş1iic: ori că - de fapt - nu-I înţeleg ori că 
nu voiesc a-l întelege, căci .. Tertium non dahlrc. 

Cine sunt factorii de converza~ie în şcoală după me
todul direct? învăţătorul singur. Dar în gimnaziul d!n 
Szarvas sau Nagyszalonta, cine sllnt factorii, cari ajută lui 
X sau Y ca să-şi fnsuşiasca limba maghiară? Toţi' elevii 
din gimnazill; am putea zice - toţi locuitorii din acel oraş. 
Asemenea stă treaba şi cu copilul cel mic: işi învaţă limba 
- în primul loc - dela mamă şi latăl şi apoj dela toţi 

aceia. cari zilnic vin în atingere cu părintii săi. 
Şi cum decurge converzatia între astfel de împreju

rări? Decurge incontinuu, fără întrerupere azi ca şi mâne. 
::3i în şcoaHl? Pe lânga străduinţa unui singur om: 

a invătatorului 13 ore la Săptămână, de aci 2 ore şi ju
mătate la zi. 

Fiecare nepreocupat se va putea convinge din aceasta 
comparaţie, ca elevul din Szarvas şi Nagyszalonta, precum 
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şi copilul cel mic, vor invata UŞOI" in limba ce-Î priveşte 
din simplul motiv, că an la îndernâna mediul social snfi
cient de converzal'e continuă, iar elevii învalătorlllui N. 
dupa acelaş metod, dispnnânct de un mediu de conv€r
zatie, care se reduce la unul (invatiHorul) - şi CIl inter
vale sau pauze mari - nu va fi în stare nicicând, ca 
~a-şi însuşasca limha in aşa masura ca s'o înţeleav.a C\lm 
se cuvine, nici ca cllno~tinţ€'le adunate Sefi fie durahih>. 

Sa. analizam numai bine 1 Metodlll direct *) are gre
şeli enorme chiar şi la lucrurile ce cad sub senzmi şi 
astfel se pol inlul; de ridicarea la ab::ilracţii nici pul,>m 
vorbi; aici da faliment. 

Dovadtl ; 
Luam de pildtl traclarea ta01ei. 
Numele tablei, din ce e pregatita, ce facem pe labla? 

admit şi eu, le va putea face cunoscute elevilor dllptl rne
todul direct, dar Cllm va fi eleVlll orienlal asupra noţiu
nilor: srma, feketc, lapos, cari sunt însuşiri caracteristice 
ale tablei? Când zic elevului:: Mtlyeu a Wbla?1 şi raspund 
(aralilnd): A l<'tbla sima; de unde va ;şti el holarit, ca in
vaţc1torl11 i-a spus, ca aceea însemnează, că:' :.Tabla e ne
teda«, iar nu că d. e. :. Tabla e lata sau neagl'ă« deoarece 
»cselrkv('s< -ni, (cum zic dil'ectişlii) e cam o forma la toale 
3 noţlllnile? 

Ori dacă cu melodlll lor vor pule[t ie:;;1 din acest 
impas, cum vor lamuri, cum se cade - [ăI'a limba ma
tertlă - cuvitele »taneszki)z« şi ~lal'gy« san »bl1tor« din 
frazele: A tabla taneszkol.. A pad iskolai b(llor (vagy 
Iflrgy?)« 

Aei nesmintit va merge pe dibuite şi nimerite, unde 
nu lipsesc nici atributele: melod »sac«, metod, care ,dre
scaz{~« ele. şi cu care întuneca, iar nu lumineaza mai 
adaug - eu. 

Sau cum vor face abstracţia (Iratând despre familie): 
»Az atya, az anra naiva1 egyi\tl egy csalădot kepez c • 

*) Ml'todlll direct are desayantajuL că tine pe băieti In nepric<,ppre ~i 
ocup:lndu-te mult cu el la ci. l--~ll b.tllo'ţii l<j uiLă limba maternă. (N_ R.) 

./ ' 
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Cum vor pricepe elevii intrebările: Melyek a t{lbla 
f()reszei? Milyen alakja van a kalylulnak? Mibol van ke
szitve az aszlal?c 

Când le vor şti ei aplica? .. 
Tare aş dori sa aud şi să văd! 
DiH mi teama, ca dorinţa - partea cea mai mare 

nu mi-se va împlinl şi mai tare cred Că nu! din pricina 
cunoscuta: învatatorul singur e mediu insuficient - nul -
dupa melodul direct, la învăţarea unei limbi. 

Bine 1 Mi-a zis un aderent al acestui melod: , Uode 
nu o putem scoate cu metod direct, ne folosim de limba 
materna«. Dar atunci nu e metod direct, i-am răspuns eu. 

Am experiat mai târziu, că cazul atins nu e fară pă
reche: când îi arde la unghii iau refugiu la limba maternă 
(metodul indirect) şi apoi strigă, că metodul direct e sin
gurul ducător la scop. 

Pe aceşti câli sunt i-am putea asemăna cu negutătol'lll, 
care deschizându-şj prăvălie: una stă scris pe firmă şi alta 
vând în prăvălie; sau cu faurul, care, ca să arate cât de 
curajos şi procopsit e, spune prietinilor, că fierul roşu din 
foc l-a scos simplu cu mâna, deşi fiecare om cu scaun 
la judecată ştie, ca aşa ceva fără cleşte nu se poate. 

Aş face şi anailza mai profunda şi migăloasă a tintei 
meţoduiui direct pentru şcoala română, dar spre părerea 
mea de rău, nu o pot face, căci asupra noastră privesc 
mulţi ochi de Argus! ... 

Ce mai zic unii ,directişti? »Metodul direct e un 
metod foarte greu c. 

L-am întrebat: pentruce dar vă legaţi de el? Răs
puns: ,Ajungi mai iute cu el la rezultat.e (aplicând şi 

limba maternă - zise un al doilea coleg, de sine înţeles 
ironizându-l). 

Ca să se facă odată lumină in privinţa aplicării ace
stui mult trîmbiţat metod, ViD a ruga pe un domn ade
rent, ca să vină înainte publice, cu o}prelegere practică, de 
model şi să tracLeze d. e. despre tablă în direcţia sus 
expusă, dar aşa că limbei materne să-i deie pace 1 
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Convingându-ne despre adevărul mărturisit de dânşii 
şi nefacând pe falzul noi, cei mai »conzervativi« cu 
cinste vom desarma. 

Sa I'amânem dar tn expectativă! 

So('odol', 180~). 

o propunere. :;:) 
Ono Adunare! 

1. Crişan. 

Trăim timpuri foarte critice, materialismul cras stă
pâneşte întreaga societate şi din aceasta face parte în
tregranta şi dascălul român. Şi dacă vrem noi ca să 
ajungem acolo, ca şcoala românş. sl iasă învingătoare din 
lupta ce j-s'a impus, atunci trebuie să punem atât şcoala 
cât şi pe conducătorii ei în poziţie de a putea para lo
viturile îndreptate asupra ei. Aceasta deoparte, iar de alta 
parte pentru promovarea învăţământului şi pentru de a 
dâ o solutie uşoară întrebărilor puse de Ven. Consistor, 
Îmi iau voie cu permisiunea ono ad. generale a face 
următoarea 

PROPUNERE: 

1. Ven. Consistor să fie rugat a ordona oficiilor paro
hiale, ca acestea să inducă În rubrica preliminarului bi
sericesc ori cultual o sumă oarecare pentru procurarea 
unei foi de specialitate pentru învăţători, nu altcum şi 
Înfiinţarea de biblioteci parohiale unde să se procure 
aproape exclusiv cărţi ce cad în fahul învăţământului. 

2. Să se înfiinţeze în consistor o comisiune şcolară 
constătătoare numai dintre învăţători unde să se desbată 
toate agende le ce privesc pe învăţători aşa precum se 
practică şi în prezent. 

3. Instituţia comisarilor consistoriali să se modifice 
astfel, ca acei comisari să cerceteze şcoala din despăr-

*) Adnex. la prot. ad. gen. de eslimp sub O). 
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ţământul său şi în decursul anului; aşa, că la Enea anului 
acel comisar să fie deplin încurat cu progresul învăţă
mântului, să nu fie necesitat, ca în decursul examenului 
să constate toate minuţiosităţile, prin ce se detrage mult 
din Însemnătatea zilei. 

4. Conferinţele metodologice să se ţină imediat după 
examene, unde comisarul să arate prelegeri de model 
din studiile cari i-s'a părut, că n'au satisfăcut scopului 
formal al învăţământuluÎ. Iar şefii tractelor, protopopii, 
În opinia lor asupra examenelor să nu se estindă asupra 
altor discipline şcolare afară de studiul religiunii. 

In chipul acesta satisfăcând acestor dorinţi, cred eu, 
că ne-am putea apropia mult de rezolvarea întrebărilor 
puse de Ven. Consistor .învăţătorilor din aceasta dieceză. 

Curticiu, la 16/29 august 1909. 

Teadar C/zerec/zean, 
invllVttor. 

o scurtă repnvlre asupra Inaintării In cultură a ol11e~ 
nimii in raport cu educatia generală a popoarelor.:::) 

Voind a ne ocupa cu tema aceasta grea de deslegat În cadrul 
unei disertaţiuni modeste, Îmi pun prima întrebare, că oare pro
gresăm ?! La această întrebare generală, ni-se înşiră apoi o gră
madă de subîntrebări speciale: înaintează omenimea pe terenul 
civilizatiunii? A devenit omenimea, în urma acelei înaintări, adevă
ratul om, sau În consonanţă cu trecutul, când civilizaţiunea era 
necunoscută, este mai superior? E sufletul omenesc de prezent 
mai nobil, mai blând în regulele morale, in vieaţa de toate zilele, 
să manifestează oare o stare sufletească mai superioară, mai a1-
truistă ca în trecut?? 

Asupra acestor întrebări meditând serios, din ce în ce ne-am 
aprofunda tot mai tare În cunoaşterea stării faptice. Da, cu mân-

*) Adnex la prot. ad. gen. de estimp sllb E). 
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drie putem afirma, că omenimea a progresat uimitor pc terenul 
civilizaţiunii, zise ca parte materială. De fapt trăim în aceea epocă, 
când în fiecare zi şi oară ni-se descopăr noue şi noue lucruri, 
când ne surprind diferitele invenţii în tehnică, - în productivi
tatea ştiinţelor, toate apărându-ne ca nişte minuni. Omenimea azi, 
ca nici odată, cu paşi gigantici accelerează cunoaşterea, învingerea 
şi apoi folosirea naturii. Folosirea puterii aburului În toţi ramii 
industriali, dobândirea electricităţii, pregătirea vapoarelor celor 
gigantice şi minunat panţerate, căile ferate, bicicletele, autoll1oti
cismul, balonul şi aeroplanul aproape dirigiabile, fotografia, tele
graful şi telefonul, fonograful, armele pustiitoare cu repetitie, 
perfecţionarea puternicelor tunuri cu trageri la mari distanţe, precum 
şi diferitele ramuri de industrie; toate demonstrează o uriaşă Înaintare. 

Pe lângă toate acestea, omenimea t~tuşi, în faţa acestora, stă 
inertă, fără scrupul, încât aflarea acestor comori ni-s'ar părea prea 
juste, prea naturale şi că au a se descoperi de sine, privin
du-le ca şi pe un drept, care şi aşa ne compete, şi deci absolut 
nu ne ştiu manifesta simţemintele de mirare şi afectiune, ca şi 

când toate acestea sunt aşteptate, şi ca şi cum nici nu am avea 
la ce ne bucura aşa tare. - Omenimea cu paşi gigantici câştigă 

teren şi pe câmpul vast al ştiinţelor. Matematica, geologia, peda
gogia, astronomia, fizica-chemia, fiziologia, psihologia, istoria -
rezultatele acestora Îndeajuns Încoronează falnicul zid al progresării 
În ştiinţe. Pe urma acestor ştiinţe omcnimea în general şi fiecare 
popor În special, tot mai bine cunoaşte alcătuirea unitătii acestei 
lumi; dar numai un prea disparent număr de savanţi lucrA din 
adins la Întruparea armoniei desăvârşitA, cei mai multi schimbă 
în acelaşi timp ideile anterioare despre chemarea şi existenţa omu
lui. Privind rezultatul ştiintelor prin prisma celor două directive 
amintite şi din punctul recerinţelor umanităţii cu excluderea sensu
Iismului, vom afla bancruta lor, vom afla, cA nu din destul şi-a 

, eluptat emanciparea din jugul senzualităţii şi că nici pe departe 
n'au deslegat problema chemării omului. In filozofie, corpul şi 

sufletul intr'o unitate luat, tot ca un roman apare şi ca o gâci
toare nedeslegată apar şi diferitele principii referitor la chemarea 
omului, concludând, că principiile sunt vechi, dar îmbrăcate În şi 

cu fraze noue. 
29 
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Până când ştiinţa face experimentări zilnice, până atunci 
însă, nici În artă nu s'a desăvârşit frumosul şi moralul, şi dacă 

i-se atribuie azi artei primordialitatea continuei prosperări, la tot 
cazul numai în anumite şi foarte rari epoce, arată rezultate uimi
toare de cuprinsul fenomenului şi moralului. - Putem in fine 
afirma, că e mare rezultatul prosperării în politică şi pe teren eco
nomic, din năcazurile cărora s'a născut cunoscutele curente sociale. 
Cutez a afirma, că din drepturile omenimii trei părţi din cinci, 
legile cu paragrafi i-le asigură. Dispune liber omenimea de avere, 
de conştiinţă şi omenie, dar numai la aparenţă. 

Domnitorii actuali, cu guvernele lor, aşa apar, ca şi când 
vor a se acomoda aspiraţiunilor masselor. Aşa e aceasta pe o 
treaptă mai înaltă, aşa e aceasta acasă În sătuleţe. 

Aceasta de acolo,. că poporul doreşte eliberarea sa de sub 
capriţiile, de sub prefăcuta bunăvoinţă şi de sub robia vecinicilor 
impilatori al dorinţelor de mai bine a popoarelor. 

, Ajungând până aici În analizarea întrebărilor dela început, 
să ne Întrebăm acum din nou, dar altcum îndreptămu-ne?? 

D'acapo punând această întrebare, aşa cred, că pe terenul mora
lităţii publice şi a umanităţii între omul actual zis modern şi între 
cel vechi şi antic, abia va fi puţină deosebire, nu de progres, ci 
cel mult de falsificarea faptelor diferitelor crime comise, nuanţele 

simulante şi multifarii ale indivizilor îmbrăcaţi în pele de om, cel 
mult atâta diferă, că azi diferitele abateri, călcări de lege şi 

bună cuviinţă, păcate şi intenţii draconice, au îmbrăcat haina schi
monosirii adevărului, haina cu care se dripeşte dreptatea şi în 
scurtă vreme se ruinează truda de veacuri a unui popor. 

Dacă facem o reprivire la popoarele cele mai barbare din 
trecutul cel mai îndepărtat, ca şi privind la plăcerile celor mai 
civilizate popoare din timpul modern şi azi, ca şi atunci omeni
mea cu satisfacţie şi cu nespusă plăcere priveşte la stârpirea în 
masse a omenimii şi azi ca şi atunci, distracţia amfiteatrelor pline 
de gladiatori uriaşi şi de selbaticele vite tauri este meseria la unii, 
iar celorlalţi le este distracţia zilnică. Şi azi, ca şi atunci, jocurile 
din orfee corup statul. Şi azi, ca şi atunci şi una şi alta cu con
ştiinţa liniştită ucide pe deaproapele, pentru distracţie Îşi ucide 
servitorul, părinţii îşi dau ca victime pe proprii lor fii şi fiice. -
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D'apoi, că incviziţia instituită de oamenii de ştiintă a fost fără 
păreche în aducerea chinuri lor celor mai Înfiorătoare, murind cei 
mai mulţi, ca nevinovati. In numele dreptăţii şi a distracţiei s'au 
mutilat şi surunguit şi ars în acelaşi ti mp pretinşi strigoi. 

Ce să zic de torturele şi goanele creştinilor din primul period 
creştin. - Se poate, că omul de azi nu ar putea suporta vederea 
Înfiorătoarelor cllinuri şi a groA.znicelor surguiri, totuşi vieaţa de 
toate zilele ne demonstrează contrarul, că educaţiunea puţină şi 

cultura aproape nimic nu au schimbat din cele de mai sus În 
fiinţa omului. - Zadarnice sunt toate progresele civilizaţiunii, 

filantrapia trimbiţată, zadarnic se face des-des provocare la dra
gostea de deaproapele, dacă instinctul sălbatec, încuibatele patimi 
.şi setea de sânge nu au. Încetat de a se manifesta În sinul 
omenimii. 

Se aduc vre-o câteva cazuri concrete. Azi oriunde, la fiecare 
pas, în saloanele măreţe, în balurile de elită, întâlnim oameni 
Înannaţi În mod neexcepţionabil, cari arme trezesc în indivizi 
dorul ciocnirii de arme, a vărsării de sânge. Puterile europene 
cele mai mari jertfesc un colos de bani pentru Înarmări. Grosul 
armatei la aparenţa unui noruşor de răsboi printr'un mare tărăboi 
cu panganetul, sabia şi puşca, tunurile şi bombele năpraznice 

pustiesc totul, în ucid eri devin viteji, în comiterea crimelor devin 
fiare selbatice, cari lucruri la primul moment le privesc de dato
rinţă, aceluia e lauda şi meritul mai mare, care s'a arătat mai 
crud În a curma mai multe vieţi. Ştim bine, că tarul, fabulosul 
iniţiator al păcii internaţionale, s'a îmbolnăvit de moarte, că ostaşii 

lui n'a putut mătura după suprafaţa pământului pe piticii japonezi. 
]n decursul râsboiului crimeic, cel româno-ruso-turc, bura-englez 
şi cel mai nou ruso-japonez, trimişii străini se dcsfătau la scăl

darea În sânge a celor căzuţi. - Şi azi în multe state se chel
tuiesc sume horende pentru susţinerea multor instituţii fără nici 
un folos practic şi educativ. ]n multe state cu bucurie mare aplau
dează deopotrivă pe toreadori în lupta cu taurii, atât gingaşele 
fetiţe, cât şi mamele pretins bine c,lucate, atât membrii atari so
cietăţi de protejare a animalelor, cât şi artişti de renume, atât 
Învăţaţii, cât şi poporul sărăcăcios 

[n capitalele tuturor statelor şi În oraşele mai mari, orfeele 
pline de lucruri demora,izătoare, prăvăliile pline cu foi volante de 
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cuprins imoral, sunt puse fără geană la dispoziţia publicului fără 
deosebire de vrâstă. 

Tot în aceste oraşe lucrurile perverse În cel mai barbar şi 

scârbos mod sunt la ordinea zilei, vulgul se adapă din scrierile 
romantice (?) ale acestor petreceri nocturne. 

Indeobşte publicul şi la noi, cu foarte puţine excepţiuni, 

se nutreşte zilnic cu o gazetărie, în care sinuciderile, uciderile, 
delapidările, furturile, falsificările, spargerile, aventuriile amoroase, 
cu un cuvânt toate crimele sunt descrise cu lungi comentarii şi 

senzaţia zilei Întru acestea culminează. Şi oare adaptându-ne din 
copilărie publicul pe lângă obiceiurile anterioare şi cu astfel de 
depriTtderi, să nu ne mirăm, că Încă bâta, acel simbol barbar al 
disciplinei, nu poate fi lipsit din mâna conştiienţiosului pedagog. 

Toate cele de mai sus conclud din punct de vedere educa
tiv, că civilizaţiunea În fazele ei este numai o spoială, un avânt 
mascat, sub care Încă tot să nutreşte vermele instinctului sălbatec, 
dorul de asuprire şi setea de sânge. 

Cauza acestui fenomen, negligat în eludarea lui, este uşor 
să-I explicăm. Legea naturii învaţă: tot ce viază are atracţie către 

tipul străbun. In urma acelei legi deci, omul moşteneşte sălbatecele 
sentimente, înc\inările perverse şi cugetele răutăcioase. Psihologia 
ne învaţă, că simţul, intelectul şi voinţa prin continuă şi adevă

rată educaţiune se desvoaltă, se perfecţionează, sau la din contră 
decade, - corcindu-ne. Aşadar, dacă simţemintele, violentele în
clinări, modul de gândire, impulsiunile omeneşti le nutrim cu 
nutremânt moral la vreme - se desvoaltă, Întărindu-se şi astfel 
devenind statornice, dacă însă tot acele, prin o educaţie spoită, 

zis modernă, le vom nobilita, sau în hiperzel, neţinând cont de 
natura firească, le vom stârpi, -- atunci vor descreşte, vor regresa, 
vor peri. - In amândouă cazurile atât voinţa, cât simţemintele şi 

intelectul, întocmai ca şi corpul simţesc trebuinta continuei întăriri. 
Până când Însă hrana acestora se va forma din dorinţe sălbatice, 

din pofte josnice, din instincte şi patimi animalice, văzând În iurul 
său numai pasiuni murdare şi acţiuni imorale, până atunci nu va 
fi omenimea mai om, sufletul nu-i va fi mai scump şi moravurile 
nu-i va fi mai blânde şi mai conciliante. Până când sufletul ome
nimei va fi în continuă agitaţie prin stingerea vieţilor în masse. 
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prin jefuiri, prin răsboaele fără suflet, prin distracţii imorale, prin 
cetire de opuri poltrone şi pline de răutate, a căror suflet nu e 
luat din sfera binelui, frumosului şi a moralului, ci din nămolul 
realităţii josnice; până atunci zic, dar până atunci nu numai În
clinările moştenite se vor satura şi nici decât nobila, ci omul 
rămâne acelaşi, dar nici decât devenind om omenos. Aşa stând 
lucrul deci, omenimea, prin pretinsa civilizatiune, va forma pe 
corpul ei numai o şubredă spoială, care la umezeală îşi va perde 
coloritul, va cădea de pe el, rămânând astfel totul în deplina sa 
micime. 

Se aşteaptă deci impulsul de curătire şi premenire de sus 
in jos; căci vai atunci, când massa va ajunge la conştiinta de 
sine, când va spulberă, ca vântul rufele, pe cei ce de veacuri au 
negligat purificarea în această directiune. 

Boroşineu, la 26 aprilie 1909. 
Pavel Dârlea, 

1n v .-di rector. 

Istoria şcoalei române din Măderat. 
Schiţă monograftcă. 

(Continuare ~i fine.) 

in anul fco!a1' 1{~!)7/8 an fost ,'efi isfrati .' a) şcoala 
de baieţi 98 (el. II=27, III=26,IV=30, V=7, VI=8); 
b) şcoala de fete 74, (ci. II=26, IH=25, IV=14, V=9); 
c) şcoala mixtă, (el. 1) 47 copti şi !~1 fele. 

In decursul anului şcoalele au fost vizitale de ciltră 
subinspectorul regesc şi de exmisul scaunului ppopesc 
din ~iria. 

S'au ţinut 324 prelegeri (1(i2 zile) cotidiane şi 58 
(2B2) de repetiţie, cercetate in mediu de 56 prunci re
gulat (sau 56'5% ), 34 neregulat (sau 35'5%

) ~i nicidecât 
8 (8%), Absentil au fost numai la şC9ala de prunci 79Hl 
din cari scuzate 3889, iar arătate la pedeapsa. 2290. 

Calcul ii finali au fost în general următorii: 
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a) ::;coa{tl de băieţi. 

Clasa II 1 f. bun, 7 bun, 12 suficient~ 7 nesuficien t= 2, • 
" 

III - » 
" 

7 
" 

9 
" 

10 
" 

=2& 

" 
lV 3 " " 

12 
" 

7 
" 

8 
" 

=30 

" 
V 1 

" " 
5 

" " 
,. 1 

" 
VI 3 " " 

4 
" f1 f1 - 8 

b) SC(i(/ la , de fete: .' 
Clasa Il, cu laudabil 1, cu bun 7, cu suficient 10, cu nesuf. 8=26· 

" III, II " 
') -, " Oi 6 , 

" " 
19 -, " " 

5=2;-)· 

" IV, Oi " - , 
" ., 8, 

" " 
6, 

" " 
-=14-

" V,,, " 
9 ti 1, - 9· .... , 

" " 
, f1 " ,~ " 

c) Şroala mÎxfâ. 

Clasa 1 47 băieţi, 41 fete. 

Examenul final la şcoala de ~aieti şi fete s'a tinut 
la 10 iunie (29 maiu), fiind prezenţi 55 copii şi 60 fete. ~ 

Şcoala de repetiţie a avut 49 prunci d3i % regulat, 
25°10 neregulat, 38% nici decâl) şi 35 fete. 

In anul şcolar l'~Y'~J9 înscri:;;i: a) şcoala de baieH 
68, (el. H=21, Hl=18, IV-==16, V=11, VI=2); b) şcoala 
de fete 51, (el. Il=19, 1ll=16, IV=8. V=4, VI=4); c) 
şcoala mixta 83 (el. 1=41 baieti 42 fete). La şcoala de 
repetiţie au fost inscrişi 52 baieti (el. Vlc=:15, V=7, 
lV=19, 1ll=11) şi 48 fete. 

In decursul anului şcoalele au fost vizitate câle-odat:t. 
de calnl inspectorul regesc (9jV) şi in5pectorul confesional 
tractllal (2/1+ oet.) din ~iria. 

[n decursul anului şcolar au fost 328 (164 zile) pre
legeri cotidiane şi 48 (24 zile) de ,'epetiţie, cercetate re
gulat 75%' neregulat 16% şi nici-decât 9°10 la şcoala 
cotidiana, Iar la cea de repetitie 29% regulat, 22°/0 ne- Jl 
regulat şi 49°/0 nici-decât. Absenţii au fost numai la :şcoala 
de copii 51-76, din cari 2170 scuza te, iar 3306 neSCllzale. 

en finea anului s'au obtinut următoarele note finale 
gE'nerale: 
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a) , ..... ·cuaht , de Mil1ţi. 

Clasa II 2 cu f. bun, 10 bun, 7 suficient, 2 nesuf. =21 

" 
HI L 

" " " 
7 

" 
6 

" 
4 " 

=18 

" 
IV 2 

" " n b n 6 
" 

3 
" 

=L6 

" 
V 2 

" " ,,' 6 
" 

3 
" " 

=11 

,,' VI 2 
" " " " Il " 

- 2 

b) Scoala 
I 

de fete. 

Clasa Il 5 r. bun, 7 bun, 7 suflcient - nesuficient= 19 

" 
III 2 It " 

1 L 
" 

3 
" 

=16 

" 
IV 3 n " 

4 
" 

1 
" " - 8 

It V 2 
" " 

2 
" 

1 
" 

'1 
.~ 5 

" 
VI 3 

" " 
1 n " " - 4 

c) Şcoala mi.l'fă. 

Clasa 1 41 băieţi, ·1-2 fete. 

~:xameoul final - la toaLe trei şcollle s'a ţinut to 
6 şi 7 iunie c. n. 

Din numarul elevilor obligaţi la şcoala de baieti, 4 
nu au lipsit nici o zi dela şcoala, 37 au umblat 8 luni 
de zile, iar 27 mai puţin de 8 luni. 

In anul şcolar liiYY/Y()() au f08t Înregistraţi: a) şcoala 
de băieti 78, (cI. 11=30, lII=lU, lV=-~do, V=9, Vl=o); 
b) şcoala de fele 63 (cI. 11,,=24, 1lI=19, lV=13. V=4, 
VI=3), iar la c) şcoala mixlă (d. 1) 39 băieţi şi 51 fele. 

La şcoala de repetiţie au fost înscrişi 49 baie~i 
(Vl=18, V=12, lV=10, 1lI=9) şi 47 fete. 

Vizită şcolară nu s'a făcut nici din partea autorită
ţilor confesionale nici de ale statului. Intre obligaţi nu 
a fost nici un elev, care să nu absenleze în' decursul 
anului. 

Zile de prelegeri cotidiane au fost 170 (3 oiO prel.), 
iar de repetiţie 42 prelegeri. Cercetarea prelegerilor a fost: 
regulat 76%' neregulat 20% l?i nici-decât 4°10 , Absenţii 
au fost 6274 (scuzate 4098, ne.5cuzate 2176) la şcoala 
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de copu, Iar la cea de fete 3i88 (scuzate 2009, nescu
zale 1779). 

Notele generale, obţinute cu finea anului, au fost 
următoarele: 

a) Scoala de băieţi: , 
Clasa Il [) f. bine, 7 bine. 12 suficient, 6 nesuflcient =30 

" 
III 4 

" ,! 7 11 6 
" 

2 
" 

=19 

" 
IV 4 

~ " 
4 

" 
3 

" 
4 

" 
=15 

" 
V 2 1! l' 3 

" 
4 

" " 
=9 

" 
VI 2 ,! " 

2 
" 

1 
" " 

- [) 

b) Scoala , de jete. 

Clasa II 6 f. bine, 9 bine, 7 suficient, 2 nesuficient =24 

" 
III 5 

" 
,. 10 

" 
4 

" " 
=19 

,! IV 3 
" " 

6 r 4 
" " 

=13 

" 
V 2 

" " 
2 

" " " 
=4 

" 
VI 2 

" " 
1 

" " " =3 

Examenul final s'a ţinut in 2/15 iunie, fiind prezenţi 
63 băieţi şi 58 fete*). 

In anul şcolar 1 9VO /UO 1 alt jostlnregisl1"aţi: a) şcoala 
de băiE'ţi 80, (cI. II=26, III=20, IV=21, V=10, VI=3) ; 
b) şcoala de fete 74, (11=26, III=29, IV=10, V=7, 
VI=2); c) şcoala mixtă (cI. 1.) 46 baieţi şi 49 fete. 

La şcoala de repetiţie au fost înscrişi 50 băieţi şi 
53 fete. 

Şi în acest an au fost vizitate şco alele câte odată 
din partea inspectorului confesional (14/27 III) şi a ms-
pectorului regesc (9jV). . 

-

4 

Zile de prelegeri au fost 162 (324 prelegeri) cotidiane 
şi 50 de repetiţie cercetate în mediu de 63 elevi (78%) 
regulat, 15 neregulat (20%) şi 2 (2°10) nici-decât; iar la 4 
repetiţie din numărul total al obligaţilor regulat 38% _ ne-
regulat 20°0 şi nici-decât 42° O' 

*} Datele de clasificare finale pentru şcoala mixtă lipsesc. Autorul. 
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Absenţii au fost la şcoala de copii 5356 (s~u7ate 
3610, nescuzate 1741), iar la şcoala de fete 61:35 (scu
zale 3600, nescuzate 1467). 

Notele generale, obţinute cu finea anului, au fost ur
mătoarele: 

o) Scoala , de băieţi. 

Clasa II f) f. bine, 7 bine, 6 sulicient, 8 nesulicient =26 

" 
III 2 

" " 
·i 

" 
9 II 5 

" =20 

" 
IV 4 ,. ,~ 3 

" 
10 II 4 

" =21 
II V 1-

" '" 
2 

" 
2 

" 
2 ,., =10 

" 
VI 1 

" " 
1 

" " 
1 

" 
- 3 

___________ T_~>' 
-----~--

Suma 16 f. bine, 17 bine, 27 suficient, 20 nl~sulicient =80 

b) Şcoala de fete. 

Clasa II 4 f. bine, 9 bine, 12 suficient, 1 nesuficient =26 
,~ III 9 

" " 
10 

" 
8 

" 
2 

" =29 
II IV 2 

" " 
7 

" 
1 

" " =10 

" 
V 2 

" " 
4 ,~ 1 

" " 
=7 

'" 
VI 2 

" " " " 
,., =2 

Suma 19 f. bine, 30 bine, 22 suficien 1 3 nesuficient =74 

Examenul final s'a ţinut - ca totdeauna ~ sub pre
zidenţa dIui protopresbiter-inspector tractual şi a comisa
rului de examene în ziua de 12 iunie n., fiind prezenţi 
69 elevi, (II=22, III=15, IV=20, V=10, VI=2). 

in anul şcolar lYOlj2 au fost inregistraţi la toate 
şco alele 240 elevi şi anume: a) Şcoala de bă.ieţi cu 80 
elevi (c1.II=29, III-=24, IV=12, V=ll, VI=4) b) Şcoala 
d~ fete cu 80 eleve (el. II=27, 111=22, IV=19, V=5 şi 
în el. VI==3). c) Şcoala mixt[ ci. 1 40 băieţi şi 40 fete. 
La şcoala de repetiţie inca au fost înscrişi 51 elevi (VI= 12, 
V=16, IV=15, JIl=8) şi 48 eleve (in 3 clase). în anul 
acesta Inca au fost vizitate şco alele câte odata de ca.tră 
inspectorul regesc (12/V) şi inspectorul confesional (12/25 
X); apoi de trei ori a vizitat şcoalele şi directorul local. 

1 
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Zile de prelegeri au fost 151 (302 prel:) la şcoala 
cotidiana, cercetate in mediu regulat de 58 prunci (72'5 %

) 

şi 51 fete (64% ); neregulat 19 prunci (24'5 %
) şi 25 fete 

(32% ); nicidecât 3 (3%) şi 4 (4%)' . ' 
Absenţii au fost la şcoala de baieti 4293 (scuzate 

3080, nescuzate 644), iar la fele 4410 (scuz. 2(75). 
Notele de clase generali, obţinute cu finea anului, au 

fost U1'mătoarele: 

a) Sroala de MieIi , ) 

Clasa Il 2 f. bine, 5 bine, 14 suficient, 8 nesuficient =29 

" 
III 5 1\ 7 

" 
7 

" 
fi =24 

'" 
IV 1 It 3 

" 
4 

" 
4 ~ =12 

" 
V 3 It 2 

" 
6 

" " 
=11 

'" 
Vi 1 " 3 ." " " 

=4 
Suma 12 f. bine, 20 bine, 31 suficient, 17 nesuficient =80; 

b) Şcoala de fete. 

Clasa II 9 f. bine, 9 bine, 6 suficient, 6 nesuficient =30 
~ 1Il 3 

" 
10 

" 
8 

" 
1 11 =22 

" 
IV 7 

" 
9 

" 
2 

" 
2 

" 
=20 

" 
V f) 

" " " " - fi 

" 
VI 3 

" " 
. ., 

" - 3 
--~- ~ - ----- - ~- ---- ------

Suma ~7 f. bine, 28 bine, 16 suficient, 9 nesuficient =80; 

Examenul final s'a ţinut la 21 maiu, fiind prezenţi 
72 elevi din clasele superioare şi 76 eleve. . 

In mml şcolar 19()2/3 au fost înregistraţi la toate 
şcoalele 242 elevi şi anume: a) Şcoala de băieţi 84 elevi 
(el. H=33, 1II=23, IV=-19, V=5, VI=4); b) Şcoala de 
fele 80 eleve (11=26, HI=24, IV=15, V=12, VI=3 el.) 
c) Şcoala mixtă (cI. 1 şi Il) 34 prunci şi 44 fete. 

La şcoala de repetiţie încă au fost înscrişi 47 elevi 
şi 48 eleve. . 

Zile de prelegeri au fost 163 (326 preleg.) cotidiane 
şi 46 repetitie (la fete 58?) cercetate in mediu regulat de 
66 baieti (80°/0) şi 48 fete; 1) neregulat 15 elevi (19%) 
şi 30 eleve, nicidecât 1 elev (1 %) şi 2 eleve, iar la 

1) Datele referitoare la notele finali pentru şcoala IDixUl lipsesc. 

, 

~ 
! 
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repetiţie regulat 26 elevi (4;~0/0)' neregulat 14 elevi (23'5%
) 

~i nicidecât 18 elevi U~3'5%}' 
Absenţii au fost 4MH, din cari scuzate 371 ;~, iar ra

portate la pedeapsa 589, acestea la baieti, iar fetele au 
absentat 4583 preleg., din cat'i au fost scuzate 25B8. 

Notele de clasa, obţinute cu finea anului, au fost ur-
maloarele: 

a) Scoala de băieţi. , 
Clasa H 4 f. bine, 1 bine: 17 suficient, 11 nesuficienl =33 

n III 3 
" 

6 
" 

8 " 
6 " 

=23 

" 
IV 1 

" 
6 

" 
7 " 

fi ., =19 

n V 2 
" 

2 
" 

1 " " - o 
,,' VI 2 " 

2 ., " " 
- 4 

.-

Suma 12 f. bine, 17 bine, 33 suficient, 22 nesullcient =8f.; 

b) Scoala de fele, , 
Clasa II 3 f. bine, 10 bine, 9 suficient, 4- nesuficienl =26 

" 
III 4 

" 
fi 

" 
[) 

" 
9 " 

=24.-

" 
IV 4 

" 
8 

" 
3 

" " 
=10 

" 
V 3 

" 
7 " 

2 
" " 

=12 

" 
VI 2 

" 
1 

" " " 
=3 

Suma 16 f. bine, 32 bine, 19 suficient, ] 3 nesuficient =80; 

Examenul final s'a ţinut in 26 mâiu n., flind pre
zenţi ~(13 elevi din clasele· superioare şi 60 eleve. . 

In allul şco{(l?' 1903/4 au fost inregistraţi la toate 
şcoalele 251 elevi şi anume: a) :)coala de pl'llnci 80 elevi 
(cI. 1l=3~, cI. IU =26, cI. IV=16, cI. V=5, cI. VI=1); 
b) Şcoala de feLe 78 (el. 11=35, el. III=19, el. IV=18, 
el. V=3, el. Vl=-=3) ; Şcoala mix.tă 47 copii, 46 feLe. La 
şcoala de repetiţie au fost tnscrişi 50 elevi şi 42 eleve. 

Zile de prelegeri au fost 154 sau 308 preleg. Ia şcoala 
de copiii), cercetate în mediu de 63 elevi regulat (79'5%)' 
14 elevi (17'5%) neregulat şi 3 elevi (3%) nicidecât, iar 
la repetiţie 28 elevi (46%) regulat, 12 elevi (20%) nere
gulat şi 10 (34°0) nicidecât. Absenţii au fost la şcoala de 

1) După penzionarea tnv. definitive, urmând mai multe provizore, da
tele statistice nu au fost destul de perfecte. 
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băieţi 4512, din cari scuzate 2941, iar arătate 1235. Fe
tele au absentat 5936 preleg. din cari s'au scuzat 3061 
absenţ.ii. 

Prelegerile au fost conLrolate odată (10 V) de cătra. 

inspectorul regesc, iar câte de două-două ori de cătră 
inspectoml tractual (27 /X şi 22/Il) şi de cătră directorul 
local (2/XU şi 29/XII). 

Cu finea anului şcolar 1903/4 a fost introdus »Planul 
de învăţa.mânt« votat în (şedinţa) congresul naţional la 
8/21 oct. 1903, care cu putina. abatere s'a fost propus 
şi mai înainte, fiind şcoala - în parte - divizată. 

Notele generale de clasă, cu finea anului, au fost: 

a) Şcoala de copii. 
Clasa 11 3 f. bine, 7 bine, 14 suL 7 nesuf. 1 a părăsit şcoala 

" 
III 3 

" 
2 

" 
12 

" 
6 

" 2 " " " 
" 

IV 3 
" 3 1/ 6 1l 3 .,. 1 

" " " 
" 

V 1 
" 

2 
" 

2 
" -

" " 
., 

" 
" 

VI-
" 

1 
" " '" " " " 

b) Şcoala de fete. 

Clasa IT 3 f. bine, 7 bine 19 suficient, 6 nesuficient 

" 1II 1" 6" 10 " 2 " 
" IV 1" 5" 8 " 4 " 
" V 1" "1.,, 1 " 
" VI 1" 1" 1" " 

c) Şcoala mixtă (el. 1-11) 45 băieţi şi 41 fete '(7 neelas.) 
Examenul final s'a tinut la 12/25 maiu, fiind pre

zenti 70 elevi (cI. H=27, III=22, lV=15, V=5, VI=1) 

in anul şcolar 1904-6 au fost înscrişi la toate şcoa
lele 258 elevi şi anume: a) Şcoala de copii ~4 (el II=21, 
111=29, IV=19, V=11, VI=4); b) Şcoala de fete 80 
(1I=32, III=25, IV=10, V=10, Vl=3); e) Şcoala mixtă 
94 elevi pentru despărţământul cotidian, iar la repetiţie 
27 băieţi şi 33 fete. 

în acest an au fost 158 zile (316 prel.) cotidiane lŞi 
40 de repetitie, cercetate în mediu regulat de 60 elevi 
(71%), nereg. 20 elevi (24°/0) şi nicidecât 4 (5%), iar la 

1 

... . 
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repetiţie 10 reg. (21%), 17 nereg. (25%) şi nicidecât 21 
(44%)' 

Absenţii au fost la toate trei şcoalele 18808, din 
acestea s'au scuzat 15181, iar 3627 au fost raportate spre 
a fi pedepsiţi părinţii renitenţi. Dintre toţi obligaţii numai 
unul singur n'a lipsit nici o zi. Absenţiile multe au pro
venit şi din împrejurat'ea, că in lunile de primavară a 
grasat :dusa<, care a retinut dela ~coala mulţi elevi. 

Notele obţinute, cu finea anului şcolar, au fost urmă
toarele: 

a) Scoala de l)(lieti. , 

Clasa Il f. bine, :) bine, 8 suficient, 8 nesuflcient 

1'1 III 1 II 6 Il a 1'1 8 II 

11 IV 2 
" 

2 
" 

7 
" 

8 
" 

" 
V 2 11 2 ,t, 2 

" 
[) 

" 

" 
VI 3 

" 
1 

" " l' 

h) Scoala de fete. 
I 

Clasa II 2 f. bine, 10 bine, 17 suficient, 3 nesuficient 

" 
III 2 li 8 

" 
9 

" 
6 11 

" 
IV 1 li 4 

" 
3 

" 
2 

" 
" 

V 1 
" 

3 
" 

5 
" 

1 
" 

" 
VI 1 

" 
2 

" " " 
înLre obligaţii de 12 am au fost 17 prunci ~i 18 fete 

(III = 2-+-5, IV=6+2, V=5-+-8, VI=4+3). 
Examenele finali s'au ţinut în 27 maiu. 

in anul .~colaf 1!JO;j/6 *) au fost înreflistfati 246 obli
,qa ţi (116 copii şi 129 fele) la şcoala cotidiană şi 77 de 
repetitie (;37-+-40). Şcoala de băieţi cu 84 elevi, cea de 
fete cu 80; iar ~coala mixtă cu 81 elevi (32 copii şi 
49 fete). 

în decursul anului s'au ţinut 314 prelegeri (157 zile) 
cotidiane şi !~4 de repetitie, cerceta Le in mediu: regulat 

*) Din eroarea c1l11'g'!l.torului tipog-,raf şi a cOf"c!oru!ui s'a strecurat, 1n 
Nr. 10, in loc de ani JHBuiO ~i 1896 7 s'au pus 1 BUD.6 ~i 19U6. i. 
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ti6 eleve (79%), neregulat 13 (I5 % ), nicidecăt 5 (6%)' 
iar la repetitie: 33% regulat, 30% neregulat şi 15% nici
decât. Absenţii au fost 13012 (pruncii au avut nl54, iar 
fetele 5058) dintre cari s'au scuzat 11538. Şcoalele au 
fost vizitate peste an: odată de catră inspectorul regesc, 
de două ori de c!ltră Pl'otopresbiter ca inspector t!'actual 
şi de mai multe ori de cătră preşedintele comitetului pa
rohial şi directorul local. Starea sanitară au fost îndestu
litoare, cu toate acestea n'a fost un singur obligat, care sa 
LU fi rămas dela prelegeri. 

Notele finale au fost urmatoarele: 

a) ,~coala de Mieţi. 

Clasa II - f. bine, 7 bine, 7 suf.) 7 nesuf, 3 rămaşi afară =2·j. 

li III o 
" 

8 
" 

8 
" 

2 /'" 3 
" " 

=26 
,. IV 2 ,. 4 

" 8 JI 6 11 1 
" " 

=21 

" 
V 2 

" 
2 li 1'> 

" 
1 

" " " =10 

" 
VJ 1 

" 
1 

" " " 
1 

" " 
= 3 

b) Scoala de fete. 
1 

Clasa II o f. bine, 12 bine, [) suficient, 1 nesuficÎent =23 

" 
lI[ 7 

" 
22 

" 
7 

" 
2 

" 
=38 

" 
IV 4 11 1'> 

" 
3 

" " 
=12 

" 
V 2 

" 
3 

" 
1 

" " 
=6 

" 
VI 1 

" " " " = 1 

Examenul final s'a ţinut in 26 maiu (şcoala de prunci) 
~l 7 iunie (şcoala de fete şi mixtă). 

În anu.l şcola1' 1906/7 au fost lntf'yistmti 250 obli
gaţi (120 copii şi 130 fete) la şcoala cotidiană şi 78 
(48+30) la şcoala de repetiţie. Şcoala de baieţi 80 obI., 
şcoala de fete 90! iar şcoala mixtă 80. 

Prelegeri cotidiane s'au ţlOUt 316 (158 zile), cercetate 
in mediu: regulat 62 obI. (78%)' neregulat 15 (18%)' nici-

i 
t 

1 
1 

-r: 
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decât 3 sau (4%)' iar la repetitie s'au tinut 44 prelegeri, 
cercetate in mediu, regulat 27 (54%), neregulat 9 (27%). 
Absenţii la toale şcoalele au fost 11731 la cotidiană şi 12211 
la repetiţie, din cari s'au scuzat 3431 colidiani şi 824 la 
repetiţie. 

Notele finale au fost următoarele: 

a) Scoala de MieIi. , , 

Clasa II 1 f. bine, 4 bine, 9 suficient, 13 nesuficient =27 

" 
1II 1 

" 
9 

" 
10 

" 
6 

" 
=26 

,,~ IV 3 
" 

4 
" 

6 
" 

3 
" 

=16 

V 1 2 2 3 = 8 
" Il '" " " 
" 

VI 3 
" " 11 ,~ = 3 

b) Scoala de jeie. , 

Clasa II 1 f. bine, 13 bine, 9 suficient, 6 nesuficient =29 

" 
III 4 

" 
12 

" 
11 11 9 11 =36 

" 
IV 3 ., 6 

" 
4 

" 
1 

" 
=14 

V 2 2 3 = 7 
Il " " " " 
11 VI 2 

" 
1 

" 
1 11 Il =4 

r) Scoala mi.rfă. , 

Clasa 1 35 copii şi 34 fete, clasa II 5 copii şi 6 feLe. 

Examenul final s'a ţinut in 20 maiu la şcoala de . 
băieţi fŞi in 1 iunie la şcoala de fete şi la şcoala mixtă. 

in anul şcolm' 1907/t3 au fost înregistrati 241 obli
gati la şcoala cotidiană, din cari au rămas până- la finea 
anului 217, iar la repetiţie au fost inscrişi 58 băieţi şi 
42 fete. 

In acest an s'au inceput a se propune obiectele de 
învăţământ după • noul plan c ministerial, impus prin le
gea şcolară din 1907, iar ordul orelor a fost următorul: 
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Religia*) s'a propus 3 ore la săptămână. 
L. română :. :. 6 li' « • 
L. maghiară » • 12 » :1> -» 

Matemafica şi l 
» 4 » li' » 

Geometria f » 

Geografie, 1 
2 Istoria, » » » » 

Constitutia 1 
Istoria nat. 

1 > 
Economia l> 2 » » 
Fizica 
Desemnul l 11 
Caligrafia f 

l> » l> :. » 
2 

Cântarea » li' 11 
12 » » ,. 

De tol 30 ore la săptămână. 

în decursul anului s'au ţinut 318 prelegeri cotidiane 
şi 48 de repetitie, cercetate în mediu regulat 56 şcolari 
(75%), neregulat 16 şcolari (21 %) şi 3 nicidedU (sau 4%) 
la cotidiană, iar la repetiţie 48% regulat, 16% neregulat, 
36% ni:idecât. Absentii au fost de tot 11591 la cotidiană 
şi 21G8 la repetiţie. Au fost scuzate 7941 co1tdiani şi 
901 la repetiţie, iar din cele nescuzate s'au absolvat 1922, 
s'au admoniat 1702 şi s'au pedepsit 12H3 cu suma de 
161 cor. 

Vizitarea şcoalelor s'a răcut ca şi în trecut. 
Notele finale- au fost următoarele: 

a) Şcoala de bă ieti. 

Clasa II 1 f. bine, 6 bine, 9 suficient, 6 nesuflcient =22 

" 
[lI 3 

" " 
3 

" 
9 

" 
8 " =23 

" 
IV 5 

" ,,' 3 
" 

11 
" 

1 
" 

=20 

" 
V 1 

" " 
4 

" 
1 " 

2 
" 

=8 

" 
VI 1 

" " 
1 

" " " 
- 2 

*) In toate timpurile, studiul religiunei a Cost propus de călrll in v ăţă-
torii respectivi. 
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b) Seoala , de fete. 

Clasa II 1 f. bine, 7 bine, 17 suficient, 2 nesuficient =27 

" 
III 4 

" " 
12 

" 
9 

" 
4 

" 
=29 

" 
lV 2 

" " 
10 

" 
2 

" 
3 

" 
=17 

" 
V 1 

" " 
2 

" 
1 

" " - 4 

" 
VI 1 

" " 
2 

" " " - 3 

c) Şcoala mixtă. 

Clasa 1=45 (22+23). Clasa 11=17 (llt-6). 

In toate c1a~ele repetenti au fost 1 B băieţi şi 27 
fete =-=c46. 

Jl:xamennl final s'a ţinut în 31 maiu la şcoala de 
băieţi, iar În 7 iunie la şcoala de fete şi la şcoala mixtă. 

In anul 1~)(i8!J au jost ÎI!1·p,f}ist.mti numfâ !rI*) băipti 
şi 118 fete, de tot 216 la cotidiană, iar sistându-se şcoala 
de repetitie, din 116 (D7-1-5~n obligaţi n'au fost înscrişi 
nici unul. 

In decUI'sul anului nu s'au tinut numai 276 prele
geri (138 zile) cotidiane, căci Iăţ[ndu-se intre băieţii din 
comună morburile epidemice, diftel'ia şi vărsaiul (variola), 
prelegerile s'au sÎstat încă la 6 maiu şi nu s'au mai 
deschis - fiind aproape loli obligaţii bolnavi - până cu 
începutul anului şcolar 1 HO~) 10' In decursul timpului -
până s'au sistat prelegerile - au fost 12.697 absenţii, din 
cari s'au scuzat D268 (~715 se, de băieţi, 319:1 fete şi 
3360 la şcoala mixtă). 

Calculii meritaţi pe semestrele îmbinate au fost Uf-

rnătol'ii: 

a) Scoala de bctieti. 
, J 

Clasa II 1 f. bine, 4 bine, 8 suf" 2 nes., 4 au p. şcoala, =19 

" 
III t 

" " 
6 Il 9 " 6 

" 
7 

" " " 
=29 

" 
IV 1 

" Il 3 
" 

4 
" 

2 
" 

2 
" " t, =12 

'" 
V2 

" " 
3 

" 
2 

" " 
3 

" " " =10 

" 
VI 1 

" " 
1 

'" 
2 

" " 
1 " " " = b 

") La inceputul anului au fost mai multi obligaţi 1nscrişi. dar au trecut 
la şcoala de stat, de unde au venit alţii lnd,1.rlt, deci numai ntlmărul final e 
conzideral. / 

30 
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b) Şcoala de fete. 

Clasa II 2 dislins1 4 laud., 4 bine, 3 suficent, 5 nesuficent 

" 
1JI3 

" 
8 ., 7 

" 
5 Il 8 

" 
" 

IV 2 
" 

[) 
" 

5 
" 

2 
" 

3 
" 

" 
V- 1l 2 

" 
1 

" " 
2 

" 
" 

VI 2 
" 

1 
" " " " 

-=18 
=-c30 
=17 
= 5 
=3 

c) Şcoala ,m:.rtă cI. J 48 (23~: 25) el. II 18 (7+11). 

* 
Incepând cu anul şcolar 1884/5 până cu finea 1 !JOS/9, 

adecă in 25 ani, au cercetat prelegerile la şcoala (şcoalele) 
română .din Măderat 729 baieţi şi 671 fete, de tot 1400 
obligaţi. Din aceştia au absolvat cursul primar (inplinind 
etatea de 12 ani) 6:H păieti şi 562 fete, de tot 118;~. Au 
reposat in restimp Hl băieţi şi 86 fete, mai ra.mânând în 
vieată - dela 12 ani până la B7 ani - 5·W barbaţi şi 
47() femei, dintre cari ştiu carle: 95°/0 bărbaţi şi 75 fem. 

Inca. în anul 1892 s'a pus bază la l. biblioteca po
porala.., care contine o mulţime de cărţi acomadate pentru 
priceperea şcolarilor şi cu deosebire acelor de repetiţie, 

cari treptat - treptat s'au deprins cu cehtul cărţilor ŞI 
aceştia devenind bărbaţi, şi-au procurat singuri cărţile de 
cetit, iar mai in urmă ziarele poporale. 

Prin -datele statistice arătate, s'a. pus acli vitatea şcoalei 
într'o lumina. care arată calea ce a facllt-o pâna. act şi 
care formează un period de desvoltare destnl de îmbucu
rătoare, care ar putea sa. facă cinste şi unei şcoale care 
nu s'a luptat nici cu un fel de neamuri. - Daca. vom 
cerca insa. realitatea, - comparând reasumal'ile statislice 
cu rezulta lele finale ale aclivita.tii puterilor didactice, -
vom constata: ca. truda preslata. atât in ş~oala cotidiana. 
cât şi periodic în şcoala de repetitie, nu a avut succesul, 
cafe s'ar putea aştepta să-I vadă ceice au fost cu atentiune 
un sfert de veac la mersul învăţământului, - pentrucă 
puţini elevi au rămas cu cunoştinţele câştigale În şcoală, 

cei mai mulţi negligându-Ie lolal - şi putini (din înce-
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pulul periodulni - câţiva, cei mai mulţi, mai târziu) au. 
continuat să-şi tnmuHască cllnoştintele prin cetirea carţilor 
folosiLoare şi a gazetelor moralizatoare. Aceasta se explică 
în;să prin deosebita lLbel'lale ce i-se dă tineretului atât de 
cătl'ă parinţii nepricepători, cât şi de societatea de azi, 
care face cale plină de greş uri, şi apoi ii dă titlul, de 
cultură independentă. 

* 
Că şcoala sa aibă menirea, cu deosebire şcoala noastră 

confesionl1lă - şi mai ales in imprejurările actuale
trebuie pusă cu toiul pe alta bază şi să i-se deie alta 
direcţie. Nu sunt snfîcente numai notiunile şi elementele 
de cunoştinţe date de cairă învăţător întră păreţiişcoalei, 
-- fie acele cât de precise -- ci trebuie aplicate şi la 
vieaţa practică, caci numai aşa se vor observa roadele. 
Aceasta s'ar putea face aşa, dacă, dupăce elevii au trecut 
peste anii obligaţi la şcoală - s((-1 fOl'mf'Îm În societăţi 
culhwale, sli le dtlm de epfit, dar să alegem ce voim să 
le dăm, caci lectura neînţeleasă ori greşit inţeleasă, poate 
să strice mai lal'8 de cât cum ar fi când n'ar şti nimic; 
de aceia, e foarte recomandabil, că conducătorii fireşti 
dela sate, Să nu lase linerii trecuţi prin şcoală de capul 
lor, ci sel-i pună la muncă intelectuală; lucrn, care ei bu
curos îl fac numai să fie trataţi cum se cuvine, -" fiecare 
dupa. priceperea ~i purtarea lui. 

AutorWHile noastre bisericeşti de atâlea ori au atras 
atenţiunea, ba chiar au recercal carporatiunile confesionale 
dela sate, ca sa. formeze» biblioteci şcolare- ori biblioteci 
poporale«, cari' sigur ar sta in legătură cu societăţile de 
lectură, - dar trist de tot - că în foarte puţine locuri 
s'au ascultat acel sfat părintesc şi binevoitor. 

~coala noastra va putea sel existe numai atunci, dacă 
va avea sprijinitori desinteresaţi, dar pe aceştia trebuie 
să-i creştem şi sil-i cultivăm. Oameni cu carte avem şi 

azi, dar ce folos? că chiar oamenii CIt multct carie ar in
china şcoala confesionalil ... numai să nu o susţina., - să 

aiba. spese cu 'ea. Cultura inimii ne lipseşte peste tot, 
.30* 
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chiar şi la mulţi, cari formează parte din clasa inteligentă 
cum s'ar zice. Iar aceasta provine din imprejurarea, că 
afară de literile moarte, cari iau dat cunoştintele pentru 
atare carieră, în colo nu şi-au mai obosit creerii şi cu 
alte cunoştinţe, cari să-i lilrgească orizonul intelectualităţii. 
Aşa nu mai merge, căci conlinuând calea începută decu
rând, vom ajunge unde au fost strămoşii inainte cu o 
sută de ani! Chiar şi in cazul când vieaţa şcoalei conf. 
se fineşte, nu-i permis a se lăsa să înceleze Hltirea cunoş
tinţelor folositoare între tineri mea adultă. 

Am zis şi mi-am uşurat inima. 

Mă de r a t, 7/20 noemvrie 1909. 

INFORMAŢIUNI 

P(?t'rn VaiWIt~ 
fnvă\iHor. 

Alegerea de episcop dela Caransebeş. Dupăce nici alegerea 
a doua de episcop dela Caransebeş nu a întîmpinat aprobarea 
prea lnaltă, Sflmhăt{l, 21 Nov. (4 Dec.) a. c. ziua "Intrării in 
biserică", sinodul eparhial al diecezei Caransebeşului, sub prezi
diul r. P. C. Sale părintelui arhimandrit Filuret Jlusta, ca man
datar mitropolitan, a făcut a ireia alegere. S'au dat de tot 08 de 
voturi. Dintre aceste P. C. Sa părintele protosincel Dr. Elie 
Miron Cristea, dela Sibiiu, a intrunit ~1 voturi. P. C. Sa părintele 
prolosi ncel lJr. Io.~iJ Olltriu, director seminarial în Caransebeş, 
24 voturi, 3 bile au fost albe. 10 urmare s'a declarat ales episcop 
al diecezei Caranseheşului P. C. Sa părintele protosiocellJ1'. Elip 
Miron Gristea.luf1''l.t mulţi ani sUepâne ,. 

Sărbări culturale-nationale În Arad. Sâmbătă, 27 NQ\/'. n. a. 
c. Aradul a fost centrul' unor frumoase şi inălţhloire- sărbări 
culturale-naţionale la cari au luat parte fruntaşi şi oaspeţi di
stinşi din toate părţile, până şi din România. In ziua aceasta 
adecă s'a sfinţit frumosul palat al ziarului 'iItihupa", zi dit la 
stăruinţa de fier a neobositului fruntaş Dr. Nico[(te Unr'u, deputat 
dietal, pe locul vechei şi necorespunzătoarei case de mai Inainte, 
din strada Deak Ferenc Nr. 20. 

Actul sfinţirii s'a efeptuit la oal'ele 12 in prezenţa unui p u -
bHc foarte ales şi număros de cătră P. C. Sa părintele protosi n-



441 

cel Roman H. GiorogMiu, asistat de P. O. D. Procopie Givu{I'SCU, 
protopopul Hadnei şi O. D. TraiMI V(tţian, preot in Arad, 

Dintre depulaţii naţionalişti erau de faţă: lJr. Vasile Lu
raciu, Dr. lVicolae Uncu, j}r . .,te/an C. Pop, D1'. Mi/rm lf()(~j(l, 
Vasile Goldif-, Dr, Iulilt JIaniu, !)r. Aurel Vlad, lJr, V(lsile 
lJmnicm şi Dt'. Nico/ae .5p~·h(f.t~, apoi primarul din Craiova I. 
Cio{'t'izrtn; G. illille şi I. Ru.~sp€ Abrtularm, dela ziarul "Adevărul" 
din Bucureşti; 1. Popescu, reprezentailtul sindicalului ziariştilor 
din Hom<lnia ; J. lJumitre.~cu-Cttlll}Jinrt, dela ziarul "Universul" din 
Bucureşti; Al .... Yicolau şi l' U(({rJI:n, advocaţi din Caracal-Ro
m<lnia, precum şi alţi mulţi fruntaşi, preoţi, invăţâtori şi ţărani 
din loc şi jur. 

După sfinţire, la loara d. a., s'a ţinut la "Crucea aIbă" 
un prea reuşit banchet, la care au luat parte peste 200 persoane, 
[n decursul banchetului s'au rostit mai multe toaste, care de care 
mai frumoase şi însufleţitoare, de cătl'ă: DI'. Onw) Gol/liş, Bolcw:,-, 
poetul Goga, /)r. Luc(tL'iu, lh': f)t. U. Pop, llo/{ja, primarul Uio
('('"Iz/m, Mitle, Bon/eseu, lJ. Stoica, lJocu şi lJr. Mmlin. 

S'a vorbit despre multe bune şi frumoase. :;;coalei însa, ca 
totdeauna in trecut aşa şi la acesle sărbări, nu i-a dat nime nici 
o importanţă. ~coala şi Învăţătorul său totdeauna a fost şi este, 
dacă a fost şi este, chestia cea din urmă de p"eocupare a oame
nilor. Macâr că loţi, acestei(, avem să-i mulţumim diferitele po
ziW ce oeupăm. Imprejurarea aceasta a observat-o pană. şi ţă
ranii prezenţi: dintre cari unul, în faţa unui ales grup de inteli
genţi, a comentat-o cât se poate de nefavorabil. 

Seara, la oarele 81/~, "Heu1iunea femeilor române din Arad 
şi jur" a aranjat din acest incident şi cu concursul mult apre
dalei canlăl'eţe lJna Cosma din Timişoara, vestitul tenorist IT. 
Pop()viciu preot in Orad,~a-mare, Dna J[(wilir~a Hoclt, C~/'. Fet'ari 
}J'Alhrwedo dela teatrul din Arad, teologul Popesru şi a dlui Li
llia Tempea din Sibiiu, tot la "Crucea alhă", o prea sncceasă au
diţiune literară şi muzicală in favorul şcoalei superio!ll'e de fele 
din Arad. 

In ziua următoare; Duminecă la 11 oare a. ID., s'a făcut 
apoi un pios pelegrinaj la mOfmânlul ziat'iştilor răposaţi: AII
flu.~finii şi Brânda inmormantaţi in cimiterul din Arad, unde a 
vorbit cu inimă depulatul Vasile Goldi~. 

t Augustin Bunea, savantul canonic şi academician dela 
Blaj numai este intre cei vii. Marţi, 17/30 Nov. a. c., a trecut 
in mod subit la cele vecinic~. Prin moartea lui s'a făcut un gol 
adanc simţit nu numat in sânul bisericei unite, a cărei podoabă 
era, ci şi in şirul luplătorilor de seamă ai intregului nostru neam 
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romtlnesc a cărui greu şi mult preţuit fruntaş a fost. Perder~a 
lui prin urmare e de douăori ad.lnc simţită. 

• Inzestrat dela Dzeu cu mari şi bogate daruri sllfletef;'ti, Au
gustin Sunca a fost predestinat să fie totdeauna şi in tot locul 
În frunte şi iată soartea nemiloasă il răpeşte din mijlocul nostru 
atunci, C',lnd mai mult se simţe;l lipsa lui; atunci, c~lnci nime 
nici nu vis"\. de aceasta, fiind el plnă in oara morţii In deplina 
vigoare, Nu este deei rom,ln, care să nu depl<lngă moartea 
acestui mare liu al neamului său, precum n'au fost nici momente 
mai Insemnate din viaţa poporului nostru unde şi ·Ia cari neui
latul şi mult aprecialul istoric Bunea să nu-şi iee şi el partea 
sa, distingtmdu-se in totdeauna, cu fapta şi cu cuvântul. 

In veci amintirea lui! 

t Colegul nostru, Gheorghe PO/iO/,idu, invăţător in Bătania, 
notarul genel'al al Heuniunii noastre ln\'ăţiHoreşti, a f03t In zi
lele trecute greu lo"it de soart~. Joi, 12 Nov. n. a. c' I a pel'dut 
pe drăgălaşa şi mult iubita sa fiică Jhnerw, care abia a implinit 
vnlsta de un an. Vrâstă, In care iţi Iasă cele mai dulci şi do
ioase amintiri. Indeosebi mama ei, sărmană mamă, se simte greu 
atinsă şi neconsolală. 

Numai cine a întimpinat astfel de lovituri poate şi e în 
stare să înţeleagă durerea lor. 

Intristatei familii trimitem condolenţele noastre sincere 1 

Oesp. nostru prot. Arad şi-a ţinut eslimp adunarea sa de 
toamnă la 13 Nov. n. a. c. in Arad, şcoala din centru. Confe
rinţei i-a premers chemarea Duhului sânt, săvarşită de P. O. D. 
protopop tractual, părintele V(t$ile Bete? După stinta slujbă, pre
sidentul desp., Ioan Va~l(:It, în cuvinte alese şi bine simţite, În 
cari îndeamnă pe învăţători la muncă rodnică şi serioasă pentru 
biserică şi neam, deschide adunarE-a. Eril să urmeze acum in
structiva prelegere din de~emn a lnvăţătol'Ului-director şcolar [0-
s~f Jlolrlol)(m, aşteptată cu mult interes de cei prezenţi. După-ce 
insă prelegerile in şcoalele din Arad erau si .. tate din cauza gra
sării difteritisulu;, aceasta interesantă prelegere s'a amânat pe 
altă ocaziune. 

Să cetesc apoi trei lucrări bine reuşite şi anume: .,Emi
nescu ca pedagog", de Nicolae Cristeft, ,.0 'pagină din actiyitatea 
şcolară a mitropolitului Şaguna", de Pdrlt Co/teu, ambii învăţă
tori în Mândruloc şi ,.Care este cauza puţinului interes mani
festat de unii membrii faţă de reuniune", de I'icenţilt au le", inv. 
în :;iei tin. Au urmat chestiuni curente, intre cari desbatere asu
pra programei de activitate anual~t pentru anul şcolar 1909 - 10. 
S'a ales o com;siune pentru elaborarea planului de învăţământ 
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din Limba română, ordinat de ad. gen. trecută. S'au luat dispo
ziţii pentru continuarea inslruării analfabetilor şi a prelegerilor 
poporale luate de adun. gen. incă de an in programa acli\'itrtţii 
reuniunii. S'au Incassat taxele şi s'a improvizat o frumoasa co
lecta pentru fondul llIonumentu[uÎ 'l'eodol' ('euntea. 

De fată la adunare au fost aproape toţi membl'ii. A făcut 
o bună impresiune prezenta P. C. Sale păl'intelui Homem C'ioro
ffariu, protosincel, director seminarial, care 1\ venit intre invaţă
tori insoţit de dnii profesori Ih·. Pipu(!, })r. :)/(ciu, Dr. Iitcob, 
.llihulin şi 1l1i:;ula in fruntea elevilar din cursul al VI-lea prepa
randial. Proxima adunare se va ţine;\ in olÎmDâteni. Asupra 
acestei conferinţe, P. C. Sa părintele protosincel: Homrm Cioro-
.qrtl'ilt, indemnat de dragostea ce pururea o nutreşte şcoalei ro- :1 
măneşti, scrie o apreciare binevoitoare in nI'. 46 a. c. din "Hi- II 
serica şi ~coala". 

Alegere de Învăţător. in t/l~ noII'. a. c. s'a ţinul in comuna 
Ghioroc alegere de Illvăţălor. Inca Ynainte de a se Incepe serviciul 
dUlllnezeesc, se vede~'l o mişcare neobişnuită, par'că ave~ să se 
intâmple un act din care ghiorocanii nu avuseră parte. In mij
locul aceslei curio:t,ităţi, se face chemarea Duhului sf;inl de PI'O
topopul lradului Pl'. Givule.,>cu, careia li urmea:t,ă alegerea. Au fost 
doi candidaţi, Silviu Ganca şi Gheor'ghe Mihuţa; cel dintaiu ca- I 
pătă 1 vot, itlr ultimul 64. voturi, prin ce Mihuţa s'a declarat de . 
ales. Alegerea a decurs în cea mai exemplară ordine. Trecând 
aclul alegerii, a urmat un pranz comun, la care iau parte mai 
mulţi alegători; mai in urmă O adevărată sărbătoare. Cu mic, 
mare strigau pe stradă şi În curtea şcoalei: "TI'ăiasca Mihuta". 
A invrednicit D-zeu şi a(~easta comllnă a-şi alege un invăţiUor, care 
p.lnii aelJIn lipsise. Ziceau unii şi alţii dinlre alegători: "Suntem 
puţini, dar voim s;l avem şcoala noastră, singurul focular de cul-
tură ce avem, ce vom susţ.inea-o inl.re toate irnprejul'ările grele". 
Sărbarea a ţinut p,lnă seal'<l, etlnd flecare s'a rellllors acasă cu 
liniştea sufletească, că au şi ei in v(tţălor şi şcoalit 

Solviri. POIZJlJIL 1'.._.j)eontw. Ioan Georgia, protopop 3 cor., 
Atanasie POP6vlci şi George Popovici, preoţi (!âte 1 COl'., Oimi
lrie Popovici, preot 2 cor., Valeriu Apătean, agron0m in România 
2 cor. fnv{\Fllorii: Pavel Dirlea, Vasiliu Augustin, Iulia Dlrlea, 
Pavel Leu, Petru Zoţiu, George Hufu, Teodor Mişeoiu, Petru Hereţ, 
Toma Sirca, Ioan Tau, Mir(;pa Albu, Vasiliu VIădica, Gerasim 
Balint, Ioan trlarta şi preotul Simion Bulcu c[tte 1 cor., iar' N,i
colae Păsulă f> cor., Dimitrie Boar, Teodor Leucuţa, Ioan Caba, 
Ioan Bele, Stefan Capra, P. Hoşu, Ioan Ivan, Iulian Pagubă, Aurel 
Guiu, G . .Iancu, P. Slana, Elena Murgu, Vrcellţiu Pantoş şi Gavrila 
Papluea, ambii preoţi, ca te 1 cor. Pentru (l1'g(m. Despărţămanlul 
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Belinţ al reuniunii învăţătorilor bănăţeni din stânga murăşului şi 
Demian Sebeşan 10 cor. 

Un abecedar. Miinchener Pibel. Herausgegeben im Auftrage 
der K. Lokalsdwlkommission (Verlag von C. Schnell, Munchen). 

Desai}Jţie .. Una din nostimadele didactice cele mai cu haz: 
o carte oficială~ iluslrată de Heogeler, pe care-l găsi'tn des fn
Fliegende BHitter! Ariciul are baston şi lulea; şoarecele e în frac 
şi cu umbrelă fn mâni; iepurele are picioare de comisionar şi 
duce 11' spate o coşară cu oauă; iată şi automobilul hingă un 
măr cat roata aceluia; o pasere cu pălărie şi cravată admira un 
băiat în leagăn; pe melc călăreşte o albina; un băiat urcat pe 
scaun, slri~ă la telefon - la litera t. Cuvântul nOl'mal nu se 
scrie, se găseşte cu elevii. 

La pag. 41 se termină literile mici de mână. Cuvintele de 
mai multe Rilabe nu se alterează de loc. Indicaţia, că incepe o 
silabă nouă se dă printr'un semn convenţional: =. 

în textul tipărit silabele sunt indicate până la sfarşitul cărţii 
prin sp~ţiuri mari. 

Literile mari scrise şi tipărite se dau deodată. Bucătile de 
cetire sunt scurle. 

Amănunte: 1. I1uslraţiile sunt colora le; dar tn contraste vii; 
d. e. un tr'en plec&nd, în trei colori. 

2. Două-trei poveşti, dintre care a copiilor rătăciţi in pă
dUl'e şi călăuziţi de licurici pană acasă este foarte drăguţă. (I{e
vista gen. a Invăţămantului a. {\'. 1 90R nr 4 pag. 296). 

O vorbă. Pe vară rândunele sunt în climele noastre; iar pe 
iarnă frigul le goneşte şi se duc. Aceasta este o adE\văra!ă ase
mănare cu prietenii mincinoşi; ei sunt ai lIor:tri pe cât zilele 
nom;ll'e simt luminoase (Ii senine, şi se fac nevăzuţi indată ce 
dld, că nOl'ocul se întoarce Impotriva noastră. (Albina). 

Un exemplu. Emiliu Lepid, care a fost de câte-va ori consuJ, 
adecă conducător fn statul ]{omanilor~ a avut multe certuri şi 
prigoniri cu un alt bărbat tot aşa de insemnat numit Fulviu 
Flaccu. A venit peste câtă-va vreme prilejul ca amttndoi să fie 
aleşi In marea slujbă de censori. Atunci s'au Iăpădat de toată 
vrăşmăşia, judecând, că doi oameni însoţiţi J)entnt sll~ibe publice, 
nit trebuie Scl .tie despc'irţiţi p"in uri parficulare. (Albina). 

Domnii prezidenţi ai desp. protopopeşti sunt rugaţi să bine
voiască a trimite biroului central protocoalele adunărilor de toamnă 
dimpreună cu lista complectă a membrilor din despărţăm{lntul ce-I 
conduc (memhri ordinari, fundatori şi ajI1Iători). 

/ 



Tabla de materii 
pe a.nul 1909. 

A) Oftcloase. 

1. Regulamentul pentru afacerile interne ale reuniunei 
2. Convocare la adunarea generală a XIX-a 
3. Raportul general despre activitatea reuniunei îmrăţă

torilor români, dela şco alele elementare ortodoxe 
din protopopiatele aradane pe 1-VII 1908/9 

4. Raportul cassarului şi a bibliotecarului . 
5. Raportul controlorului 
6. Cuvântul de deschidere al preşedintelui 1. Moldovan, 

ţinut la adunarea generală din Curticiu 
7. Protocol luat în adunarea g~nera)ă a XIX, ţinută la 

Curticiu .' 
8. Situaţia şeoalelor noastre, de Iosif Stanea 
9. Păreri în o chestie importantă, de Ioan Crişan 

10. O propunere, de T. Cherechian . 
11. O scurtă reprivire asupra inaintării in cultură a ome

nimii în raport cu educaţia generală a popoarelor, 
de Pavel Dârlea 

B) Studi'i şi tt"aclate. 

pag. 

173 
217 

219 
243 
247 

266 

309 
328 
336 
419 

420 

12. Păreri despre edllcaţiune, de P. F. Dârlea • . 3 
13. Simplificarea materialului, de învăţămant de Dimitrie 

Boariu Înv. Nădab 21 
14. Ceva despre cetit În şcoala poporală, de Teodor 

Mariş, învăţător în Târnova: 26 
15. In jurul prelegerilor practice, de Iosif Stanca, învă-

ţător în Roşia . 41 
16. Şcoal8 şi îndreptarea răul social, de P. F. Dârlea . 48 şi 408 

I 
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17. Simplificarea materialului, de învătăm~lnt de g.-n. 68 
18. Spicuiri din reviste pedagogice, de P. Vancu,-învăţă-

tor în Măderat pag. 50, 80, 107, 1 as şi 209 
19. Intrebuinţarea. metodului direct la învăţarea limbei 

magiare, de g.-n. 96 
20. Scrisosre de g.-n. t 17 
21. Metodul direct la mvăţ.area limbei magiare, de "Unul 

dintre părtinători U 120 
22. Istoria şcoalei române din Măderat, de P. Vancu, 130, 

163, 202, 299, 359, 397 şi . 430 
23. Şcoala şi îndreptarea răului social, de g.-n, . . 156, 344-
34. Metodul lui Gabe', de Iosif Stanca 189 

26. 
27. 
28. 

29. 
30. 
31. 

32. 

33. 

Metodul direct ]a invăţarea limbei magiare, de' "F" . 
Noni plan de învăţămllnt, de P; Van cu . 
Limba maternă în şcoala poporală de g.-n .. 
Autoritatea învăţătorului ca mijloc d" disciplină, de 
George Popa înv. 
Cum preJegea Socrale, de T. Mariş 
Apostolul (poiezie), de 1. Stanca . 
Im'ăţăceii şi învăţătorul (traducere), de Nicolae Mi
hulin profesor 390 şi 

Metoadele aplicate... la propunerea limbei magiare, 
de Ioan Crişan inv. în Socodor 393 şi . 
La chestia planului de învăţămant, de g.-n. 

C} P,,+clcgerii practice. 

HJ5 
248 
271 

289 
3b3 
386 

412 

416 
405 

34. Maria Terezia, de Herzilia Cadariu, inv. în MMerat 44-
35. Trapezoidul sau deltoidul, de P. Vancu , 72 
36. Cartea funduară, de Ioan Roşu, Înv. în Beiuş. 198 
37. Noi (poezie de Goga), de Iosif Stanca ,c 279 

D) ÂrticlU ocazi01vtli. 

38. In loc de felicitări, de P. Vaneu , 
39. Observări critice, de 1. (:rişan 

40. Catehizarea, de a.-b. 31 şi -
,~~~·N.,onI plan de învăţămttnt şi invătorii conf., de P. Vancu 
.'.\ 

I ~~.' "" 
r 

.. , 'J" 

1 
24 

100 
6b 
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42. Conferinţe invăţlitoreşti extraordinare, de "Un inv." 
43. Ce sA facem? de M. . 
44. Invăţălorii confes:onali în situaţia actuală, de P. Van cu 
45. Clipe apuse, de Bujecanul 
46. Pentru o acţiune similă, de 1. Crişan 
47. La chestia încassării taxelor, de D. Popoviciu . 
48. După 25 de ani, de T. Cherechean 
49. O curiozitate, de g.-n. 
50. Sic cogito, de P. Vancu 
51. Ce e şi ce ar trebuI să fie?, de dascălul Ch. 
52. O cuvânlare, de X. 
[)3. Cursuri literare, de Bujecanul 
54. Moda în şcoală, de g.-n. 
55. In chestia comisarilor, de Ioan Hoşu 
56. Adunarea generală a învăţătorilor aradani, de D. 

Popoviciu 
• 57. După şasă ani, de Teodor Cherechean . 

58. Scrisoare din Bihor, de Nuţu 
59. In faţa fureilor, de P. F. DAr/ea 
60. Sărbarea centenarului marelui Şaguna, de D. Popoviciu 
61. InpPesiuni dela o conferinţă, de "Un membru'" 
62, Nu în totdeauna titlu valol'ează munca, de g.-n. , 

E) lu{m·maţimd. 

pag. 

77 
89 
93 

106 
123 
j 26 

134 
149 
152 
lf)9 

170 
207 
2f)2 

254 

2(H 
283 
295 
352 
373 
389 
387 

63, a) Şcolare: pag, 33, 34, 35, 62, 84, 112, 113, 141, H3, 
144, 182, 183, 213, 214, 215, 2:16, 267, 209, 366, 361. 401, 
403, 404, 442 şi 443. 

. b) Ştiri" diferite: pag, 35, 69, 62, 63, 11 i, 113, 145, 183, 212, 
214, 215, 258, 259, 264, 302, 303, 304, 360, 363, 369, 400, 
.40J., 440, 442 şi 444. 

c) Solviri de abonamente şi'taxe.. de membrii: pag, 63, 84, 114, 

I 

14·i, 186, 260, 305, 370, 403 şi 443, I~ 
d) . Revista literară şi bibliografii: pag. 36, 85, 110, 146, 186, 

216 306, H08 şi 471. 
e) Poşta redacţiei: pag. 64, 86, 116, 147, 216 şi 404. 

TipoaraU. df-tcnanl Arad. 
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