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Anul VIII, Decemvrie 1911. Nr. 12 

Reuniunea Învătătorilor 
Apare odată În lună. 

Prupndar ~diklr : 

Reuniunea Invatatorilor români 
dela şcoalele pOJlor. CODf. orI din 
protopoplalele ar3dane I--V1J. 

REDACTOR: 

lOSIF MOLDOVAN 
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GCOTl!'"C Plc~. Avram S:uluau, rn~if Stanta. şi Petru VrmCU4 

Abonament: pentru Ungaria 5 coroane. - Străinătate 7 coroane. 

Guvernarea copiilor • '- I ... 

nrll1 81 1l1ŞIŞl. 
Când am cetit primaoflra prin rm'bte acest nuu re

zultat obnnul pe terenlll educatinnei pl'acLice, am r&mas 
nedumrriti nn moment, gâIIClindu·[J4~ ce grelll<'\ţi enorme 
inlimpinarn zilnic locmai la snsţiIlel'ea disciplinei In f;'coalăr 
mai Hlrs în caznrile acele. când o singură putere didac
lica conduce (l clase dpodal11. 

In tl6tfel de cazuri. pe lungă ocuparea cea mai alrfl.
gătoare lrt clasele, cari au muncă lacita, şi pe lângă pre
gatirea, respeclJve predarea ce~ mai reuşita la clasele elI 

cari ne ocup<lm direct, disciplina lasa foarte mult de do
rit. Fenomenul îşi afhl explicatia în firea lucmrilor. Să ne 
Inchipuim. că suntem intr'o clasa numai cu 80 elevi, -
numar' ce-I atinge aproape fiecare şcoală de a noastra, -
şi să zicem, că aceşti elevi sunt de cel mai bun tempe
rament, abia daca mai resufla, ori să mişca şi totuşi se, 
va produce în sala oarecare zgomot. Dar Ilie - în urma 
sarăciei - nu are creon, Petru nu are ta.bli~a., lucruri pe 
cari trebue să le împrumute prin grl:liu viu dela vecini. 
Iată-ne deja ajunşi la târgueli, cu discursurile proprii a· 
eestor ocaziuni. Sunt apoi - nu tocmai rar - firi foarte, 
neastâmparate, la cari trebue vecinic sa-ti aţânteşti prlVl-
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rea, căci de nu, îţi aduce adevarata pacoste in clasă: pe 
unnl ţi-l pi~ca. de-o mân1, pe al dOilea ţi-! trage de-o 
ureche, pe al treilea îl bufneşte cu piciom!. Dar dascal ni 
om fiind şi el, numai cu doi ochi, şi ocupat în alta. pari!', 
nn e mir-are, dacă nu va putea snpraveghia toate, - şi 
ială-ne ajunşi la disciplină foarte probiemalica. 

Fenomenele acestea proprii fiind llltnl'or popoarelor 
din lume, nu e mirare, dacă chestiunea a ocupat foarte 
mult capetele cugeta.toare in toate timpurile, pâna a aj unge 
la faza în care suntem astăzi: ca copii sâ se !Jllvel'Ul'Zp 

singuri ]J1'in 1Ienw(lJ/fJ; fU/UniI! a{l'se elI! dl(l11jii. 

Atât capabilitatea (starea mentala) din lrecul. cât şi 
ceea de astăzi a elevilor de şcoahl, sub acest raport, o 
putem studia pe motive curat psichologice. 

În trecut dasca.lnl apare ca lin al/fon'at, care arc a
proape putere ,nemarginila. asupra elevului. El constată de
lictul, el eruiază cauzele, el eroieşte sentinţa SI tot el o 
~i duce în îndeplinire. 

Fiind persoana dascălului foarte indepărtata de elev, 
atât în ceeace priveşte mentalitatea, cât ~i în ceeace pri
veşte vrâsta - pe lângă cea mai mare dreplate - ele
vul în cele mai multe cazuri e înclinat a crede, că pe
depsirea dânsului provine din unt ori fllSli/(t/ f lre, :;;i, o pe
deap~a. necumpănită poate sa-I slrice pentru totdeauna. De 
aceia şi observăm, ca cei mai mnlţi elevi la exerClarea 
pedepsei sunt foarte nepllsr'ifon:, lnet'ip(1 tina ti chiar, pen
tmca sunt conduşi de credinta falsă, că pedeapsa croita. 
lor e nemeritată. 

Cu totnl astfel să prezintă. chestiunea aceasta în 
forma cea mai nouă, cum a începul sa. se practice în 
alte ţari. 

Când să. aleg diregătorii, in urma pregătirii din par
tea dască-lulni, elevii purced cu cea mai mare rigoare, de
oarece sunt în curat, că aceia, de aci inainte vor avea sa 
decidă în mare parte asupra personalităţii 101'. Inzestrat 
fiind dela natură aproape fiecare cu acelea~i calitaţi, cu 
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aceleaşi pasiuni, sau aceleaşi patimi, fiind apoI aproape 
tot de aceiaşi vrâslă, la croirea precum şi la execnlarf>a 
pedepsei, va dispare orice umbră de îndoială, că pe
deaptla provine din ură sau răsbunare. Chiar şi actul pe
deptlirii nu poate avea urmări aşa grave - admiţând chial' 
cazuri d~ ned I'eptate - neva!ămându-se in aşa mare grad 
simtul de pudoare a elevului, prin împrej!lI'area, că aceasta 
nu pl'Ovine dela o persoană prea indepartată de dâusul, 
ci dela tovarăşii săi, cu cari îşi continuă zilnic jocurile 
şi lucl'ările sale, 

In ceeace priveşte apoi partea etică a acestei ches
tiuni, urmările nu pot fi decât edificătoare. Prin alegerea 
de dlregători dintre cei mai distinşi şi mai morali elevi, 
necondiţionat, că şi în sufletul celui mai indolent elev se va 
prodllce un proces de Îndreptare precum şi un puternic stimul 
de eJ}wlal'e. Prin organizarea la fel cu a comunelor, se VJ. 

pl'odnce în sutletul lor respectul faţa de autoritati şi fata 
de Il'yi, baza pe care se va forma mOJ'alitateacetaţenilol' 
de mai târziu. 

Dacă acest sistem de educatiune s'a dovedit indispen
zabil de lipsa in şcoalele aHor popoal.emailuminate.la 
copii cu o moralitate pe un pedestal mai înalt şi cu o or'ga
nizare internă ideală, cu atât mai indispenzabil e pentl'tl 
şcoalele noastre, la un popor înapoiat în cultură, cu co
pii în cea mai mare pal'te viţioşi, şi cu o organizare in
ternă foarte şubred a , care nu corespunde nici legilor CE'

lor mai elementare psichologice, ori higienice. 

La introducerea acestui sistem de educaţiune, necon. 
diţionat, că se vor întimpina cele mai multe greutăţi, n€'. 
favorabile fiind imprejurările şi elementele prin salele 
noastre. Dascălul conştiu de chemarea sa şi de scopul 
ce-l are să-i realiseze, nu-şi va pierde curajul la cel din
tâiu obstacol, ci va merge cu capul ridicat şi cu fruntea 
senină, fiind convins, că cu cât "e osteneala mai mare, 
cu atât vor fi şi roadele şi secerişul mal mănos! 

Iosif Stmtea. 
I 
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Parlamentul. 
(Lecţie practica din constituţia patriei) 

Ţinta generală: In ora aceasta vom invaţa despre' 
parlament ! 

1. Analisa: Ce formează părinţii cu copiii lor? ( ... 0 fami
lie) Cine e capul familiei? ( ... tatăl). De cine asculta toţi mem
brii familiei? ( ... de tatal). Unde va tl'imite tatal pâna SU[)

teţi mici? ( ... Ia !?coala). Iar voi ce faceţi? ( ... noi a:scI1Ităm) 
Cum zice sa. vă purtaţi pe strada? ( ... blne). Dar când 
veţi deveni mari, unde vă va trimite? ( ... la lucru). Dat' 
atunci ce veţi face? ( .. .iaraş vom asculta). Bine ar fi, dacă 
familia nu ar avea CJp? ( ... nu ar fi bine). Pentru ce nu 
ar fi bine? ( ... ar face fiecare de capul său), ce împarte 
sau da tatăl, când vă trimite la şcoală? ( ... porunci). Ce 
"ă dă tatăl atunci, când zice sa vă purtaţi bine pe strada? 
( ... ~falurj). Are lip:să familia de porunci şi de sfaturi? 
( ... are). Ce credeţi, oare comuna are lipsă de porunci? 
( ... are). Dar cercul are lipsă de porunci? ( ... are). Dar 
comitatul? (şi comitatul). Cine împ-arte porunci in co
mună? ( ... primarul). Dar ln cerc? ( ... protopretorele). Dar 
In comilat? ( ... comitele suprem). Fiilor! de porunci san 
de legi are lipsa nu numai familia, comuna, cercuL 
sau comitatuI, ci şi ţara ~i orice societate din lume. 

Ţinta specială: In ora aceast~ vom invata Cl] m se 
aduc sau se fac legile ţării! 

II. Sinteza 1. Islol'ictd. Legile ţArii le aduce regele în 
inţelegere cu poporul. Aceasta n'a fost însă totdeauna aşa. 
Inainte de anul 1848 legile le aducea regele numai cu 0-

parte mică a naţiunei ce se numia nobilime, iar poporul 
de rând, iob,z.'Jii, erau despoiaţi de acest drepL Dela anul 
1848 însa, ele dind s'a şters iobăgia, toţi cetăţenii, can 
corespund legii, iau parte la facel'ea legilor. 

1 
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Reproducerea sintezii şi aprofundarea în materie. 

Cine aduce legile ţării? ( ... regele in înţelegere cu po
porul). Aşa a fost aceasta totdeauna? ( ... nu). Cine adu
cea legile inainte de 1848? ( ... regele cu nobilimea). De 
ce era de5poiat poporul de rând? ( ... de drepturi). Fost-a 
intocmil'ea aceasta cu dreptate? ( ... n'a fost) .. Ce s'a şler~ 
la la anul 1848? (.,.iobăgia). L'j ce iau parte de atur.ci 
~i cetăţenii patriei noastre? ( ... Ia facerea legilor.) 

Sinteza II. Dreptul de aleqere. Faţă de stat fiecare 
cetaţean are sarcini sau datorinţe. Aceste datorinţe însa 
nu sJlnt deopotri vă pentru fiecare cetăţean, ci pentru unul 
sunt mai mari, pentru altul mai mici, după cum e starea 
şi puterea fiecăruia. Unul apoi îşi face datorinţa fat<l. de 
stat într'un fel, altul înlr'altfel. StAnd astfel lucrurile, e 
numai fhesc, dacă şi drepturile sunt dale dupa da
torinţe. 

A lua parte la facerea legilor e un drept foarte mare, 
şi a:;a acest drept poate fi dat numai celor ce s'au 
facut demni de el. Cetaţenii patt'iei noastre iau parte la 
facerea legilor prin deputatii aleşi de dânşii. Deputaţii la 
noi ,În tară se aleg pe 5 ani. . 

Drept de a alege la noi în ţară are fiecare cetaţean 
tl'ecut ~e 24 ani, care ştie sCl'ie şi ceti] nu e sub tutorat 
şi plateşte dare dupa un pătrar de sesiune de pământ, 
s'au dare după un venit de cel puţin 210 cor., apoi. în
Văţătorii, preotii, medicii, advocaţii ş. a. precum şi 
măestrii, cari lucră cu cel puţin o calfă Fiecare alegător 
poate să fie şi deputat, dacă pe lânga cond[ţiunile mai 
sus, ştie vorbi ungureşte. 

La alegere de deputat fiecare cetăţean îndreptaţit are 
nu numai voie liberă, dar şi sfântă datorinţa. să voteze 
cu acela, despre care crede, că va lucra după dreptate. 
Legea opreşte şi pedepseşte aspru pe aceia, cari corup 
pe alegători cu bani, beuturi, mâncari, ori alte lucruri de 
capăluială (milă),' ori că îi [nfrică într'un chip sau altul; 
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iar alegerea acelui deputat, care a ajuns la deputatie pe 
căi necinstite, la aratarea alegatorilor, se nimice:;;te. 

Reproducerea sÎntezii şi aprofundarea in materie. 

Ce are fiecare cetatean faţa de stat? ( ... datorinţe). 
Deopotriva sunt ace5te datorinţe? ( ... nu, ci pentru unul 
sunt mai mari, pentru altul mai mici). Cum sunt măsu
rate deci şi drepturile? ( .. .în măsura cu aceste datorinţe). 
Ce drept e a lua parte la facerea legilor? ( ... drept foade 
mare). Prin cine iau parte cetăţenii patriei noastre la fa
cerea legilor? ( ... prin deputati). Cari cetateni au drept de 
alegere? (- .. vin tnşirati). Cum de au drept de alegere: 
invăţatorii, preoţii, medicii, advocaţii ş. a. fara de a plăti 
dare? ( ... sunt oameni învătaţi). E dreptate aceasta? 
( ... da, e cu dreptate). De ce fel de oameni are mai 
ales statul de lipsă la facerea legilor: de oameni invaţaţi, 

sau de acei neînvăţaţi? ( ... de oameni invaţaţi). Cine poate 
fi deputat?) Toti cetătenii, cari implinind condiţiunile amin
tite mai ştiu vorbi şi ungureşte.) Ce datorinţă al'e fiecare 
cetăţean la alegerea de depulat? ( ... să voteze cu acela, des:': 
pre care crede, ca va lucra după dreptate). Cui face bine fie
care alegător prin aceasta? (ţării şi lui însu~i). Poate să-I 
oprească cineva dela aceasta hotărîre? ( ... nu poate ni
meni). Ce opreşte legea? ( ... ca (llegatorii să nu fie înfri
cati ori corupţi cu baoi, mâncări, beuluri ş. a.) Ce să în
tâmplă Cl] alegerea acelui depulat, care a ajuns \ la deputa.
ţie pe căi necinstite? ( ... se nimiceşte). 

Sinteza III. Alegi'Jrea dep/datilor. In ziua alegerii, ale
gătorii să adLHJă în comuna centrală a cercului, unde pre
şedintele deschide adllnarea electOrală la 8 ore, iar în
saşi votarea să începe la 9 ore înainte de ameazi. 

Zece alegatori au drept să ceară tn scris candidarea 
vre-unui cetaţean, care are dreptul de alegător, e trecut 
de 24 de ani, ştie ceti şi scrie şi ungureşte. 

Cererea trebue dată preşedintelui, cel mult la o ju
mătate de oră după deschiderea actului de alegere, adecă 
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pâna. Ia orele 8 şi jumatate. Fiecare cadidat are dreptul 
de a-şi alege 2 barba ţi de încredere. Daca. dela deschi
derea actijlui de alegere, în timp de o jumătate de oră, 
nu s'au prezentat alegătorii cu alt candidat, preşedintele 
proclamă sau vesteşte de ales pe unicul· candidat. 
Când sunt mai mulţi candidati şi s'a facut votarea} de 
ales se vesteşte acela, care a pl'imit mai mult de jumă
tate din toate voturile date. Alesul primeşte dela preşe
dinte şi bărhalii de incredere un act numit }J/(wdat, prin 
care se adevereşte, că a fost ales depulat. Când nici un 
candidat nu întruneşte mai mult de jumatate din votu
rile date, se face balotayiu (a doua alegere) numai Între 
cei doi candidaţi cu voturi mai multe. 

Reproducerea sinfezii. 

Sinteza IV. Casa dl'pu.frl(ilol' Cflsa mayna(ilm.. Pentru 
indeplinirea· alegerii, ţara noastra e imparţită în 414 
ce1"cw'i elf!ctorale, şi fiecare cerc alege un deputat, de re
gula dintre barbaţii cei mai deştepţi şi cu dUJ"ere de inimă 
faţă de popor. După alegere toţi deputatii se adună la 
un loc în Budapesta şi formeaza. laolalta. clisa de
jJutatilor. 

La facerea legilor mai au drept: princlpll, metropo
li tii , episcopii, apoi cooţii şi baronii, cari pla.tesc cel pu
ţin 6 mii de coroane la an dare de stat, judele tării, ma
reşalul curţii, preşedintele curţii, guvernatorul din Fiume, 
precum şi 50 de barbati distinşi, denumiţi de M1.ljestatea 
Sa regele. Croatia şi Slavonia încă e reprezintată prin Ban 
şi trei reprezentanţi. Toţi aceştia laolalta. formează casa 
mar/nafilor. 

Casa deputatilor cu casa m~gnaţilor formea7ă Ia-olaltă 
parlamentul. 

Reproducerea sintezii şi aprofundarea în materie. 
Pentru indeplinirea alegerilor în câle cercuri e im

părţită tara? ( ... în 414 cercuri). Ce cercuri se numesc 
acele? (cel'curi electomle), Ce alege fiecare cerc electoral? 
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( ... câl un deputat), Ce chemare au deputani? ( ... să aducă 
legi penlrn tara). Ce credeţi, e uşor lucru facerea le
gilor? (, .. nn e uşor). Ce minte se recere la facerea legi
lor? (minte Illminata) Destul e ca cineva să aibă numai 
minte luminata pentru ca sa. fie deputat? ( ... nu e destul). 
Ce inima trebue sa mai aiba? ( .. .inima nobila). Aşadar', 
ce calitati se recel' dela acela, ce vrea să fie deputat? 
( ... sa aiba. minte lnminata şi inima nobilă}. Unde se adună 
după alegere toti deputaţii? ( ... în Budapesta). Şi ce for
meaza lotl laolalta.? (. .. casa deputaţilor). Cart cetăţeni mai 
au drept la facerea legilor? (principii, mitropolitii~. a.) 
Ce formează toţi aceştia laolalta? ( ... casa magnaţilor). Ce 
formează laolaltă ca~a deputaţilor cu casa IIlagnaţilor? 
( ... parlamentul). 

Sinteza V. Dalorin{ele pal'lamenfutui. Parlamenlul are 
datol'inţă: 

1) Sâ facă le.'}; pentru ţară; 

2) Sti st"bifeoscâ blul!ldul ; 
.1) 8â cOllh'oleze activitatea guven/Ului. 

1) Facerea lefJilur. Legile să fac aşa, că ministrul 
sau all depulat, care doreşte să se aducă vr'o lege nouă, 

depune pe masa deputaţilor p~'oipctu' acelei legi. Proiectul 
acela vine desbătut în general şi in special, şi dacă este 
primit de casa deputatilor se inaintra7.a spre desbalere in 
casa magnaţilor. Daca este primit şi de aceasta casă, se 
inainteaza Maiestaţii sale regeltJi spre sanc{ionare. Du~a. 
ce e sanctionat din partea regelui, devine lege oblig1toare 
penlru toţi cetăţenii, aducându-se la cunoştinţa lor. 

Reproducerea sintezii şi aprofundarea în materie. 
Cum să fiie IE'gile? ( ... aşa, că mini~trnl, ori alt depulat 
depune pe masă in casa deputaţilor proiectul de lege). 
Cum vine desbălut? ( ... în general, apoi în special). Ce 
crEdeţi, trebue să se primeaSCă orice proiect? ( ... poate să se 
primeasca, ori poate sa nu să primească.) De unde atârnă 
primirea sau neprimirea fiecarui proiect? ( .. dela voinţa şi 
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ma.iontatea deputatilor). La caz daca se primeşte, unde se 
tnainleaz,l? ( .. casei magnatilor)_ Ce se întâmpla cn pro
iectul şi aici? (_.se desbale în ~'f'neral şi In ~,!}pclal). Dar 
casa magnaWor, oare sillta e să primească orice proiect 
trecut pl'in casa delJutat'IQf? ( ... şi casa magllatilor poate 
să-I primeascil, ori poate sa.-l re::,pinga). La caz d:Jcă se 
prime:;te, unde se Inaitlteaza? (Maiesta~ii Sale) Dar Ma
iestalea sa regele în::lalorat e sa-l primeasca? (.. (!.:wi îl 
afla de bun il primeşte, la din conll'il il resp:nge) Ce 
subscriere poarta fiecare lege? ( ... suhscrier{:>a :\hieslătii 
Sale). D.::lca Majestatea Sa prImeşte pr'olectul. cu ce-I pro
vede? ( ... cu subscJ'ierea Sa). Cum s:} mai numeşte aceasta 
sub~criel'e? ( .... ~ancţionare). Dupa ee s'a sanction it din 
partea regelui, ce putere are? ( ... are putere obiig;"ttoare 
pentru toata. tara). 

Sinteza VI. 2) B,ul!/dul. Precurn economul cuminte 
tşi face pe an 'naint~ socotelile sale: cât e venitul şi cât 
sunt de mari cheltuelile şi grijeşte, ca ehelluelile ~ă nu 
întreaca venitul, a"a şi parlamentul, trebue să si.abilească. 
pe ::10 'naillie budgetul (chelluelile ţării). Budgetul il com
pune minlSlPI'ul şi-l inainteaza parlamentului, care Întoc
mai ca orice lege, vine desbălllt în general şi spE'ciaL vo
tal de padament şi sancţionat de Jlaiestalea Sa n.;gele. 

Reproducerea sintezii şi aprofundarea in materie. 

c~ face economnl cum;nle? ( .. .îşi face soc01e1ile 
inainte pe an). Pelltru ce o fi:lce aceasta? ( .. ca cheltue
iîle să. nu intreacă. venitul). Ce s'ar putea întâmpla, dacă 
n'ar face-o aceasta? ( ... ar putea uşor saraci). Ce stabi-
leşte şi padamentlll? ( ... bllgetul.) Cine înaintează blldge 
tnl? (. .. ministerul), Cum vine desb,Hut ~i budgetul? ( ... tn 
general şi special). Dupace-l voteaza. parlamentul unde 
se îuaintează? (~laiestatii Sale fpre ~ancţion;lre) Bine-i, 
că parl;-nnpntlll sti1bileşle înainte pe an budgetul. ( .. bine) . 
Ce s'ar putea îolâmpla, d,că nu s'ar' :;;iabili budgetnl 
ţării? (s'ar putpa, ca tara S;1 ajunga la saracie, la ruilJA totală). 



H70 

Sinteza VII. J)l'f'ptlll ([Il rOilt1'ol. Tara să gl1 vernează 
prin yUNnl1ll (minister-iul) ţdrii. Membrii guvernului sl1nt 
miniştn:. Oameni fiind şi miniştrii, aceştia încă pot să gre
şea~că. Când omul greşpşle sau păc1\ttle~te, e bine ca ci
neva să-I tragă la raspundere, pentrucă. dacă nu l'ar trage 
- de regulă - cade în mai mare greşala. sau pacaL Mi
niştrii pot grRşi sau păcălui atunci când calca în picioare 
legile tarii, şau când nu le executa., pot sa vateme liber
talea cetaţenilor, pot În Ul'mă să defraudeze, ~all să chel
tuiască În mod uş1lI'alic visteria ţarii. 

Depntatii când observă astfel de fapte, pot sii tragă 

pe miniştri la r€~pundere. In astfel de cazuri, jndecata 
asupra mini:ştrilor o aduce casa magnaţilor. 

Reproducerea sintezii şi aprofundarea în materie. 

Prin cine ::;ă guvernează tara? ( ... prin guvern). Cum 
să numesc membrii gnvernului? (miniştri). Ce pot şi 
ace~tia să facă? ( ... ::;;\ păcallHască). Ce ~r putea ei bună
oara să păcătuiască? ( .. s~ calce legile ţarii ele.). Ce tre
bue facut cu omul când paCil.tuesle? (. .. tra~ la răspun
dere). Ce s'ar întâmpla dacă n'ar face aceasta? ( ... ar că
dE'a în şi mai mari pacate). Ce pot face şi deputaţii cu 
minişlr'ji, când văd, că aceia păcatl1esc? ( ... îi trag la ras
pundere). Cine îi judeca în astfel de cazuri? ( ... ca:;a 
magnatilor. 

\. Asociaţia. Cu ce corlJol'aţiune pulem asămâna parla-
mentul? ( ... cu repreze:1tanta comunală şi cu congt'eg'lţia). 
Ce aduce reprezentanţa comunala ? ( ... hotărîri). Pentru cari 
locUItori sunt deobligatoare acele hotăriri? ( ... pentru lo
cuitorii comunei - pentru comuna). Ce aduce congre
gaţia comitatensă? ( ... iarăş hotarîri). Dar acele hotariri 
pentm cari locuitori :mnt deobligătoare? ( ... pentru locni
torii din comitat - pentru cornitat). Ce aduce parlamen
tul? ( ... Iegi). Pentrn cari locuitori sunt deohligăloare 
acele legi? ( ... pentru locuitorii (cetăţenii) din toata ţara 
- pentm toata tara). 
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IV. Sistemizarea. Cine face legile ţarii? (~Iaiestatea 
Sa regele in întelegere cu poporul) Atentiune: Statlll acela r 
în care capul Încoronat (Imparatul, regele) face legile în 
întelegere cu poporul, se numeşte stat cOl/stitl/tiol/al. Cum 
să nume:?te? 

Ce legi e îndatorat parlamentul să facă? ( ... Iegi 
drepte, cari să multămească pe toţi locuitol'ii (cetatenii). 
Dar destul e, ca parlamentul sa aducă legi cât de dl'epte, 
dacă acele nu se executa? ( ... nu e destul, ci trebue să 
se executeze). Poate o tara. sa. înainteze, unde leglle nu 
sunt făcute să împace pe toti 10cuitorii ţării? ( ... nu poate). 
Dar ţJoate tara aceea să ÎtJi1orească, unde leile chiar 
drepte fiind, dar nu să execută? ( ... nu poate). Ascultati ce 
zice un mare învătat despre executarea legilor: "Xu 
e,ristâ Uirie mai crâncPldi du(it aceea. ce se e.recutâ În um
bra. lpgilor şi sub aparel/tele justitiei (drpptr'itil). (Mon
tesqieu) 

V. Aplicarea. Ce se alege la noi in ţară din 5 în 5 
ani? (deputati). Ce reprezinta aceştia? ( ... vointa poporu
rului). Ce caliUlti trebue să întrunească deputatii? (să 
aibă minte luminată şi inimă nobila). CJlre e chemarea 
lor? ( ... să aducă legi drepte pentru ţara). Fiilor, deputa~ii 
numai dacă vor lucra totdeauna după dreptate, vor me
rita numele frumos de prfri1/(i ai patriti. 

Iosif Stanea-. 

Prelegere practică din fizică. 
Subiectul lecţiunii : capi/arilalea. 

(Ll experimentare, învăţatorul va lua un blid cu apă, 
putină cerneala, trei ţevi de sticlă, de lărgime diferită, In
ţepenite vertical in ceva, o bucată de zăhar şi o bucală 
de hârlie sugăloare.] 

1. Tinta. Copii, grigiţi! Astăzi vom invaţ'l din fideii 
despre ca!)ilaritate? C~ vo:n invăta noi a3tăzi din fizica? 
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11. Intuitiunea. (Se arată mai multe experimente şi 
se spune cauza fenomenelor,) 1) Invăţa.torul ia blidnl cu 
apa şi cerneala şi le pune pe masa. în vederea copiilor. 
Dupa. aceasta apoi ia in mână cele trei ţevi de largime 
diferită şi întreabă: Ce am eu in mână copii? Cum sunt 
tevile acestea, toale sunt într'o forma de largi? InvaţatorL11 

baga acum cele trei ţevi vertical În blidul cu apă şi in
treaba: uitaţi copii, ce am facut eu acum? Intrat-a apa 
In sticle? Ce cugetaţi voi, oare pentruce a intrat apa in 
sticle? Ce este adhesiunea? Din toate ţevile s'a ridicat 
apa într'o formă de sus? In cari ţevi s'a ridiclt apa mai 
sus? Oare pentruce apa se ridlc;\ mdi sns în ţevile cele 
m:d strâmte d~cât în cele mai largi? 2) Invăţătonll ia 
acum in mâna bucata de zahar ~j întreabă: Ce am eu 
1n mâna, copii? InvaţatoJ'll1 baga. acum bucata de zahar 
cu un capat in cerneala şi intreaba: Ce am ficut eu a
cum? Intrat-a cerneala in bucata de zllllr? Pentruce? 
3) Invatătoml i-a acum în mâDă bLlcata de hârtie sugă
toare şi îtltreabă iară.şi: Ce am eu în mâna., copii? Iov,\'
ţalorul bagând hll'tia sugăloare în cer'neata, întreaba din 
nou: Ce am făcut eu acum? Intrat-a cerneala şi in bLl
cata de hârtie sngătoare? Oare pentruce? Şi hârlia sugă
toare are ţevi fine, ca zaharLlI? Spuneţi şi voi câteva cor
puri, cari încă au ţevi aşa fine ca zaharul şi hârtia sugă
tuare, prin cari flilidit8ţde pol întra şi sa ridică în SU:5? 

Bine! ' 
111. Ab~tra('tiunea. (:3<1 extrage legel naturala şi sa 

aprofundeaza cu copiii). Grijiţi copii! Tevile acele strâmte, 
prin cari f1uidita!ile pot intra În corpurI şi Ra împrăştie prin 
ele in toate partile, se nume3C: V,lse capitare. 

Puterea aceea însă, cu care vasele capilare atrag 
f1uidltaţlle in sine, se numeşte cap,:[arifrde. 

Cum sil numesc tevile acele strârnll', prin cari fluidi
tăţile intra fn corpuri şi se împl'aştie prin ele în toate 
pilrtile? Cum 8<1 numeşte puterea aceea, cu care va:3ele ca
pilare atrag fluidita.ţile in sine? Ce numim capilarilate? 
Bine 1 

i __ ;::.::.1} f .. Jet . 
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1 V. Aplicare(l. Copii, văzut-ati voi cum arde fe~tila 
în lampă, deşi pelroleul e numai pe fundul sticlei? Oare 
pentruce poate sa ardă şi aşa? Are şi frşlila vase capi
Iare? Ce face petroleul? Dar cinberele dogite. ce fac, dacă 
le bagam în apa? Pentruce? Cllm sunt pîll'eţii la unele 
case iarna? Lhit' unele tereştri se pot iochide iama? Pen
truce? Cum să nlllresc pomii prin fruoze şi ramnri? Ce 
sa întâmplă cu ştreangurile, dacă le băgăm în apă? Oare 
pentruce? 

Dimitrie Popo'l'iciu, 
învăţator rom. ort. 

Dr. W. Rein 
şi activitatea sa pedagogică. 

(Cu ocaziunea iubileului său serbat În august 191 J. 

(Urmare). 

Principiile lui Dr. Rain relative la "organizatiunea" şcolară. 
Şcoala are să cultiveze pe elevii săi aşa, încât fiecare 

din aceştia, cu ajutorul culturii câştiga te, să-şi poată 
afla locul său cel mai potrivit În mijlocul păturii so
ciale, În care _va ajunge să trăiască şi să lucreze, luând 
parte, În mod conştient şi activ la manca culturală a 
generaţiunii, căreia aparţine, spre binele său propriu şi 
al obştei. Or. Rein afirmă, că primii paşi ce trebue să 
se facă în organizaţiunea cea mai nouă a şcoalelor. din 
secol. XX. sunt: 1) a creia şcoale corespunzătoare cu 
exigentele speciale ale diferitelor pături sociale,' 2) 
a Îndeplini o simplificare şi o unificare şi aducere În 
legătură mai perfectă a şcoalelor de diferite grade, 
începând dela şcoala poporală până la universităţi şi 
la şcoalele de specialitate superioare. Ţinând seamă de 
cerinţele culturale ale secol. XX, Dr. Rein contemplează 
următorul sistem de organizaţiune şcolară: avem să 
deosebim a) şco ale educative, cari dau cultură generală 
şi tind la cultivarea întregii personalităţi a omului; b) 
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şcoale de specialitate, cari au menirea de a pregăti pe 
elevii lor pentru anumite cariere din vieaţa practică. 
Luând ca bază a organizaţi unii treptate a şcoalelor, câte 
6 ani ai etăţii, ca Comenius, Dr. Rein dă (pentru Ger
mania) următorul proiect de organizaţiune: a) şcoale 
educative, cari au trei grade, anume: gradul inferior: 
1) şcoala poporală.' a) dela anul şco!. 1-4: şcoala fun
damentală generală, temelia comună pentru toate speciile 
de şcoale; b) iar dela an. şco!. 5-8: despărţământul 
superior al şcoalei poporale; acest grad corespunde pă
turii inferioare a societăţii, de care se ţin ziuaşii, mun
citorii de fabrică, ţăranii, industriaşii şi economii mici şi 
funcţionarii administrativi mai inferiori; 2) gradul. de 
mijloc; şcoala medie: şcoala reală.' dela anul şco!.. 5-10 
(pentru Germania) cu limba franceză şi engleză; şcoală de
stinată pentru pătura de mijloc a societăţii.' comercianţii 
mici, idustriaşii şi economii mai mari, funcţionarii de 
mijloc; 3) gradul superior: şcoala superioară: a) şcoala 
reală superioară;' dela an. şco!. 5-12, cu limba fran
ceză şi engleză; b) gimnaziul: dela anul şcol. 5-12, 
Hmba grecă*) şi latină, limba franceză şi engleză; acest~ 
institute sunt menite pentru pătura superioară a socie
tăţii: marii comercianţi şi industriaşi, proprietarii de 
moşii, fabricanţii, ofiţerii, oamenii de ştiinţă, învăţătorii, 

~ funcţionarii de rag mai înalt. In mod corespunzător ce
lor trei pături sociale, indicate la şcoalele de educaţiune, 
şi şcoalele de specialitate sunt de trei grade.' 1) şcoale 
de specialitate inferioare: a) şcoala generală de culti
vare ulterioară**) şi b) şcoalele de specialitate cele mai de 
jos, d. ex.: şco alele agronomice, şcoalele industriale in
ferioare, (curs de 4 ani); 2) şcoale de specialitate 
medii: tehnica, şCo comercială, şCo de industrie artistică, 
silvanistică, montanistică (curs de 4 ani); 3) şcoale de 

~o_~_o_ 

*) Limba grecă trebue să se considere mai mult, decât cea latină, 
căci literatura grecă, din punct de vedere pedagogic, este cu mult superi-
oară celei romane. i > 

.*) Care, cu 2 ani şcoL, este supraordonată şcolii popor. elem. (cu 
8 ani şcol.). 

~ 
I 
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,specialitate superioare: seminarele pedagogice, acade
miile de silv;cultură, montanistică, comerciale, de arte, 
politehnica şi universitatea (iarăş cu 4 ani). 

Acesta ar fi pe scurt sis,emul de organizaţie uni
tară a şcoalelor, ce va avea să se îndeplincască (în Ger
mania) în viitorul cel mai apropiat. Elcvii din oricare 
pătură socială, după terminarea cursurHor şcoalei popo
rale vur putea trece imediat, bine pregătiţi, în acel insti
tut de cultivare, care corespunde mai perfect trebuinţe
lor lor. Şi e de observat, că Dr. Rein, pentru fiecare 
grad şcolar, cere: clase şcolare restrânse, de cel mult 
de 40 elevi, clase uşoare de condus şi supraveghiat. 
Apoi şcoaJele educative vor avea să pună bază solidă 
pentru şcoalele de specialitate corespunzătoare. Absol
ventii diferitelor şcoale superioare să se impărtăşească 
de lndreptăţiri analoge. Examenele de maturitate (bacalau
reatul) să se· şteargă. Momentul de încheiere al culti
vării băieţilor este: sen'iciul în armată sau educa(iunea 
militară. In sinul armatei, fiii diferitelor pături sociale 
iarăş vor veni în contact nemijlocit unii cu alţii, tocmai 
ca În şcoala poporală. Aşa dar, precum în faza de în
cepere, aşa şi in faza de închiere a educaţiunii tinerimii se 
va intrupa: ideea unităţii şi solidarităţii naţionale şi pa
triotice a tuturor cetatenilor, fapt, pe care se poate in
femeia puterea şi mărirea statului. 

Organizaţia şcoalei popofale indeosebi. 
Fiind şcoala poporală hstitutul fundamental, pe care, 

ca pe o temelie solidă, se ridică edificiul grandios al în
tregei organizaţiuni şcolare, va fi folositor să cunoaştem 
organizaţia ei în Germania. Timpu] de Învăţământ obli
gător cuprinde 8 ani, dela al 6. până ]a al 14. al etăţii, 
la care apoi se alătură un curs de cultivare ulteri
oară de 2 ani. După mărimea comunelor, şi şcoalele 
sunt diferite. Pe lângă şcoala s"ătească nedivizată, se află 
şcoli cu 2 până la 7 şi 8 învăţători. Cele 4 clase infe-
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rioare formează baza generală a întregii culturi a ele
vilor. In cele 3 clase incepătoare limba de instrucţie' 
este exclusiv cea maternă; limbă străină (in Germania: 
francezâ) o invaţă numai ceice doresc să treacă in 
institute mai inalte (În şcoala reală), insă numai Înce
pând dela el. a 4-a inainte. Ceeace priveşte planul de 
invăţământ, normalitatea acestuia este realizată pe de
plin, fiindcă atât desemnll!, cât şi gimnastica şi lucrul 
manual (În atelierele şcolare) se exercită cu deosebită 
considerare la trebuinţele practice./)cste tot, în organi
zaţia şcolii poporale germane se validltează tot mai mult 
tendenţa de a pune atât învăţământul, c.:t şi întreaga 
vieaţă şcol. în serviciul educaţiunii propriu zise, adecă 
a lucra prin toate mijloc. Ia desv. intregii personalităti ~ 
a elevilor, pentru' a desvolta forţa de lucru în direcţie 
folositoare nu numai individului, ci şi naţiunii şi statului. 

Principiile lui Dr. Rain relative Ia "planul de învăţământ". 

Având În vedere faptul, că şcoala poporaIă În prima 
linie are să fie: institut de educaţiune, şi numai în a 
doua: institut de invăţământ, Dr. Rein cere, ca la con
struirea planului de învăţământ mai 'nainte de toate: 
să se Înlătureze toate şabloanele şi toate incercările 
forţate şi să se acoarde cât mai mare »libertate". El 
anume zice: »Dacă s'ar cere, ca să exprimăm pe scurt 
deviza programei şcoalelor moderne, am putea-o enunţa 
aşa: "Daţi in văţământlliui cât mai mare libettate in 
toate direc(iunile /" - Scopul Învăţământului se poate 
deriva din insllş corpul educaţiunii (învăţământ educa
tiv). Dar scopul cel mai deaproape al învăţământului 
are să fie de-a' deştepta, a desvolta şi a întări în elev: 
interesul pedagogic, care se va manifesta nu numai în o 
vie tragere de inimă cătră cunoştinţe, ci totodată şi în o 
nizuinţă puternică de-a progresa neîncetat, din puterile 
sale proprii. Iar interesul, prin mijlocirea inteligenţei, are 
să înfluinţeze asupra voinţei, îndreptându-o spre calea 
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moralităţii. Deci în urmărirea scopului învăţământu1ui vom 
avea să remarcăm trei momente principale: J) cultivarea 
cercului de cunoştinţe, 2) desvoltarea interesului, iar 3) 
prin interes, indreptarea voinţei în direcţie morală-reli
gioasă. In aceea primeşte alegerea şi aranjarea succe
sivă a cunoştinţelor, ce sunt de a-se preda în şcoală, 
cerin~a principală este: de a tinde elevilor, pe fiecare 
treaptă, numai astfel de material, care este pe deplin 
amăsurat cu gradul de apercepţiune al inteligentii lor. 
Această primă şi cea mai esenţială cerin fă este o cerinţă 
psihologică sau formală. Dar satisfacerea acestei cerinţe 
încă nu ne duce la scop, căci elevul devenit maioren, 
va trebui să ştie participa în mod conştient şi activ la 
vieata şi munca culturală a naţiunii, căreia aparţine. 
Prin urmare, la alegerea şi aranjarea succesivă a mate
rialului de învăţământ vom avea să ţinem în vedere: 
cursul de desvoltare istorică a culturii noastre naţio
nale, dela Îllceputurile ei până astăzi, aşa lncât culti
varea spiritului elevului În mic să fie condusă pe o 
cale analoagă cu aceea a desvoltării istorica-culturale 
a neamului său in mare. Acest principiu se referă la 
conţinutul cunoştintelor predate şi se zice: principiul 
treptelor culturale istorice. Dr. Rein motivează acest 
principiu în modul următor: "Ideea analogiei dintre cur
sul de desvoltare individuală şi cea generală (a ome
nimii) o aflăm la mulţi cugetători ilustri, din timpul ve
chiu şi cel nou. De exemplu părinţii bisericeşti: ele
mente Alexandrinul, Augustin, sel.; la filozofi: Kant, 
Fichte, Hegel, Aug. Corn te, Spencer, scL; la pedagogi 
ca: Rousseau, Pestalozzi, Probel, Diesterweg, Herbarf, 
Ziller, sel. Dintre enunciaţiunile acestor cugetători să-o 
cităm pe aceea a lui Kant, care zice: "Educaţiunea omu
lui singular trebue să imiteze în mic şi prescurtat mer
sul de desvoltare al omenimii în genere, prin diferitele ei 
epoce. Insă o astfel de părere este prea vagă, decât să 
poată fi aplicată în practică la învăţământ. Va trebui de 
a-o curăţi de exagerări, şi a-o îndrepta aşa, că sub mer-

23 
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sul culturii în genere nu vom avea să înţelegem desvol-
tarea culturii universale a omenimii Întregi, ci introdu
cerea elevului în vieaţa şi cultura naţională a neamului, 
căruia aparţine .. Prin această cultură are să câştige inte
resarea elevului nutriment corespunzător. Prin urmare, la 
alegerea materialului de învăţământ pentru şcoala popo
rală, mai 'nainte de toate va trebui să se facă o analiză 
a cercului. de cugetare national şi seriile de cunoştinţe 
să se împrumute din cursul de desvoltare al culturii 
nationale. In chipul acesta de sine se vor deschide per
spective şi in spre sferele desvoJtării culturale ale altor nea
muri, cu cari neamul nostru a venit ori vine În atingere". 
Dacă apoi vom analiza conţinutul culturii, vom ajunge 
să obţinem anumite serii de cunoştinţe, cari mergând 
paralel unele lângă altele, cer o aranjare simultană co
respunzătoare. Dr. Rein dă următoarea grupare corectă:, 
interesul nostru se poate îndrepta căt .. ă două sfere mari 
de cunoştinţe: A) vieaţa omenească şi B) vieaţa na
turii. Deci putem distinge: 1) cunoştinţe istorico-uma
nistice şi 2) cunoştinţe naturale-matematice. Cele din
tâi cuprind trei grupuri.' a) înva!ământul etic: istoria 
biblică şi cea bisericească, istoria profană şi literatura; 
b) învăţământul artistic: desemnul, cântarea, modelarea, 
gimnastica şi jocurile; c) Învă(ământui limbilor: limba 
maternă şi cele străine. Iar grupul cunoştinţelor natu
rale cuprinde: a) geografia (cu excurziunile şcolare), b) 
ştiinţele naturale proprii (istoria naturală, fizica scl.), 
c) matematica d) lucrul manual. Baza caracterului mo
ral-religios este unitatea conştiinţii, ceeace numai aşa se 
va putea realiza, dacă diferitele grupuri de cunoştinţe se 
vor aduce În legătură cât mai organică unele ClI altde. 
Acestei cerinţe se va satisface, dacă vom urma: princi
piul concentraţiunii şi vom pune în fruntea întregii cul
tivări: Învaţământul etic. 

Printipiile lui Or. Rein, relative la "metodul" de învăţământ. 
In genere sub metod este de a-se înţelege: modul 

de a îndeplini' o lucrare, după. un plan bine precu-
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getat şi în vederea unui scop determinat de mai 'nainte. 
Terminul "metod" se derivă dela prepoziţia grecă "meta" 
(care cere acuzativul) şi "hodos" (dela care acuzativul 
este: hodon). lntrebuinţarea unui anumit "metod" se cere 
la ori ce fel de lucrare omenească, fie teoretică' ori 
practică. Insă trebue să facem deosebire preciză între 
"metod logic" (filozofic) şi "metod didactic". Anume: 
cel dintâî se referă la cercetarea după adevăruri nouă În 
ştiinţe, deci la câştigarea de cunoştinţe nouă şi la aşe
zarea acestora în ordine. Deci avem: metode log. eu
ristice (afIătoare) şi sistematice (pentru ordonarea şi 
sistemizarea cunoştinţelor câştigate). Toate aceste metode 
fac: metodolo,gia logică. Iar acele metode, după cari 
avem să predăm cunoştinţele altora, pentruca aceştia să 
şi-le poată însuşi, se zic metode de instrucţie despre 
cari tratează: metodica. Deci sub metod de învăţământ,' 
este de a-se înţelege modul de, prelucrare didactică a 
cunoştinţelor. Este falză părerea acelora, cari afirmă, că 
pot să existe mai multe feluri de metode corecte, ba chiar 
şi fiecare învăţător îşi poate face singur metodul său 
propriu. Cei-ce susţin astfel de păreri, confundă "meto
dul de învăţământ" cu "maniera predării". Metod co
rect poate să există numai unul singur, anume: meto
dul natural. Deja Comenius (în didactica sa, ] 657) a 
recunoscut, că: "Există numai un singur metod corect 
pentru toate ştiinţele, artele şi limbile, adecă metodul, 
care se Întemeiază pe natură, ca pe o stâncă neclintită, 
căci arta (instrucţiunii) nu poate face altă, decât a 
imita natura". Dar definiţia metodului, ce ne-o dă Co
menius, nu e destul de determinată, căci în lucrările di
dactice avem să urmăm nu numai calea arătată de na
tură în genere, ci după accepţiunea modernă: metodul 
adevărat al Îl1văţământului este acel mod de procedare, 
care pas de pas ţine seamă de legile psihologice, după 
cari se desvoaltă vieaţa sufletească a elevului şi îşi 
întocmeşte toate lucrările sale in cea mai deplină con
formitate cu aceste legi. 
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Urmărind desvoltarea istorică a metodlllui, vom pu
tea remarcă două directiuni bine distincte, anume: 1) 
materialismul didactic 5i 2) realismul pedagogic. Direc
ţia primă are în vedere numai faptul, că elevii să-şi în
suşească o cantitate cât mai mare de cunoştinţe, fără 
privire la ascuţirea puterilor intelectuale. Iar a doua di
recţie cere: să se prelucre metodic numai atâta material 
de învăţământ, cât pot uşor să supoarte puterile elevi
lor, şi desvoltarea normală a acestora, să nu sufere, ci 
dimpotrivă şi puterile, ca atari, să se perfecţioneze. Ma
terialismul didactic caracteriza şcoalele din evul mediu, în 
cari se ţinea seamă numai de natura obiectelor de învăţământ, 
iar nu de natura subiectivă şi desvoltarea psihică trep
tată a elevilor. Insă dela secolul XVII., cu Raticf1 şi Co
menius, începe o direcţiune mai raţională. Apoi în se
colul al XVIII. şi maÎ ales pe la începutul secolului al 
XIX., cu deosebire Pestalozzi (t 1827) şi discipolii săi 
sunt acei didacticieni, cari au cerut în mod foarte hotă
rît şi stăruitor, ca materialul de învăţământ, să se Întoc-

I • mească În tot timpul după gradul de înţelegere şi trebuin
ţele elevilor şi apoi, prin acest material metodiceşte te
me nie prelucrat, să se exercite şi totodată se agerească 
şi puterile intelectuale ale acelora. Mişcarea didactică 
pornită de Pistalozzi, a fost atât de puternică, încât 
epoca ce-a -urmat inmediat după el, cu drept cuvant s'ar 
pufeă numi "epoca metodelor". Insă didactica mai nouă 
pune mare preţ nu numai pe metod, ci şi pe construi
rea corectă a planului de invăţământ, şi în chipul acesta 
ajung a se validita şi singuraticele elemente de cunoştinţe, 
cari fac conţinutul culturii generale. Desvoltarea aceasta 
mai nouă a metodului fu îndrumată pe o cale şi mai 
corectă de cătră Zilier (t 1882) şi perfecţionată de Dr. 
Rein. Ideile sale conducătoare sunt următoarele: massa 
coerentă de cunoştinţe din fiecare ram este de a-se di
viza în unitaţi metodice, adecă în astfel de părţi mai 
mici, cari, destinate ca subiecte de lecţiuni pentru una 
sau mai multe ore, fiecare reprezintă pentru s:ne un în-
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treg organic, o· parte esenţială din întregul prescris de 
planul de învăţământ, un complex de cunoştinţe, care 
admite trecerea dela intuitillni la abstractiuni. Trata
rea metodică a unei astfel 'de unităţi are să se înceapă 
cu anunţarea (intei principale, care spune elevilor, că 
despre ce va fi vorbă, dând cugetării lor o direcţie ho
tărîtă, excitând aşteptarea şi interesul lor. După fixarea 
ţintei, mersul lecţiunil în prima sa parte va avea să ia ca
lea: dela concret la abstract (inductiv), iar în a doua parte: 
dela abstract la concret (dedllcfiv). lnvăţătorul va avea 
să conducă pe elevi mai Întâi la intuiţiuni clare şi com
plete, act, care constituie: apercepţiunea; iar după aceea 
îi va povăţui la formarea de noţiuni clare şi precise, 
ceeace se zice: abstracţillne. Fiecare din aceste acte 
principale se poafe apoi despica în câte două momente, 
anume apercepţiunea în: pregătire (împrospătarea idei
lor vechi, prin cari se poate mijloci primirea ideilor nouă) 
şi predare (Impărtăşirea cunoştinţelor nouă înseşi), iar 
abstracţiunea: În combinare (compararea cazurilor cu
noscute analoge) şi reasumare (scoaterea la iveală a ele
mentelor esenţiale şi aşezarea acestora în ordine siste
matică). Actul de Închiere al tratării metodice al cutărui 
subiect este: aplicarea, care va căuta de-a exercita. şi a 
întrebuinţa în mod practic cunoştinţele învăţaţe, pentru
ca ştiinţa elevului să se poată transforma în ,,forţă de 
lucru". Cea mai corectă' şi rodnică formă de predare 
este: forma genetică-euristicH desvoltătoare-afliitoare), 
la care învăţătorul numai conduce, pe când elevii, prin 
cugetare proprie, au să afle ei înşişi cât mai mult dela 
sine, în ordinea cerută de mersullecţiunii, aşa după cum 
făcea odinioară Dorpfeld*), care în aplicarea acestei forme 
a trecut departe peste Herbart şi Zilier. Tot aşa proce-

*) Frid. WilIl. Diirpjeld, didactician distins, care şi-a făcut mari me
rite prin introducerea ideilor lui Herbart in practica şcolii poporale; timp 
de 30 de ani invăţător-dirigent de model la Barmen (Germania, cerc. guver
nial Diisseldorf), aulor pedagogic productiv (Teoria plaflului de lnviJţiJmdnt( 
şi practician excelent, t 1893. -
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dează şi Dr. Re in , care consideră şi aplică aceea formă 
efectivă ca tipul normal a toată predarea, - chiar şi 
]a materialul luat din sfera cunoştinţelor istorice. 

Educatiunea religioaSă. Invătământul religiunii. 
Dintre problemele pedagogice, cari îl preocupă pe 

Dr. Re in , educaţillnea relI/:ioasă e o chestie de căpete
nie. Primele proiecte ale lui relative la reforma învăţă
mântului religiunii au apărut deja în ediţiile prime ale 
opwlui: "Anii şcolari". Rr. Rein anume zice: "Dacă ţi
nem la faptul, ca şcoala poporală să fie prin excelenţă 
şcoală educativă, atunci studiul religiunii nu va putea 
să lipsească dintre obiectele de învăţământ ale şcolii, căci 
re1igia ne arată cele mai inalte valori morale, la cari 
trebue să tindă educaţiunea ii. Dar Dr. Rein voieşte, ca 
religiunea să fie un adevărat mijloc de educaţiune, anume: 
ea să nu se trateze numai ca o cunoştinţă, ce este nu
mai de a se reproduce, ci eliberată de formalisme, tre
bue a-o preface în o putere vie a inimii elevului, pu
tere, chemată "de-a cârmui vieaţa omenească". Mai de
parte Dr. Rein e de convingerea, că puternicul efect edu
cativ al religiunii numai aşa se va putea validita în edu
caţiunea tinerimii, dacă Învăţământul propriu al religiunii 
nu se va începe prea de timpuriu, căci aci, mai mult 
ca ori unde, precipitaţiunea mai mult strică decât folo
seşte. Dreptaceea, învăţământul propriu al religiunii, după 
cel mai nou plan al lui Dr. Rein, nu poate avea loc în 
clasele inferioare, ci numai în cele patru clase superi
oare ale şcolii poporale (dela cI. v-vrrr.), şi anume: în 
clasa V.: .patriarhii, Moise, regii; în el. VI.: profeţii, vi
eaţa lui Isus; în ci. VIL: Isus, apostolii; în cI. VI[[.: Pa
vel, părţi din istoria' bisericească. Pentru cele 4 el. in
ferioare ale şcoJii germane Dr. Rein recomandă urmă
toarele: pentru el. 1.: poveşti poporaJe; cI. II.: Robin
son; cI. III.: legende din patria cea mai apropiată a ele
vilor (deci pentru lena: legende turingiene); el. lV.: 
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Niebelungen. Acest material destinat pentru cele 4 ci. 
inferioare serve totodată şi ca pregătire pentru cunoştin
ţele istorice. Procesul de învăţământ are să fie cel isto
ric-genetic. După planul mai vechiu al lui Dr. Rein, ca
tehismul se poate trata numai dupăce înţelegerea aceluia 
este bine pregătită prin materialul istoric din el. prece
dente, anume în el. q, VlU.~ a şcolii poporale. Dar În 
planul său cel mai nou, Dr. Rein omite catehisfllul din 
şcoala popor. proprie cu desăvârşi re, iar istoria biseri
cească mai nouă o transpune în şcoala de cultivare ul
terioară, care (cu timp de învăţământ de 2 ani) este su
praordonată şcolii poporale elementare (cu 8 clase). 

tducaliunea estetică (artistică) In şcoală. 
Dr. Rein se ocupă cu multă pricepere şi interes 

şi de problema educaţillnii estetice (sau: artistice) a ti
nerimii în şcolile de diferite grade. Deja prin anii 80 t 

ca director la seminarul pedag. din Eisenach, a făcut 
primii paşi pentru a reforma metodui desemnului. Iar în 
anii 90, imediat dupăce a apărut lucrarea lui Lange: 
"Despre edllcatillnea artistică a tinerimii", Dr. Rein a 
fost cel dintâi dintre ţ>edagogi, care a căutat să rezolve 
această problemă În modul cel mai corespunzător cerin
ţ~lor moderne. Atât cu graiul viu, cât şi prin scrierile 
sale preţioase, relative la această chestie, a dovedit în
semnătatea cea mare a culturii artistice în şcoală. De
oarece însă unii dinţre părtinitorii şi reprezentanţii edu
caţiunii artistice manifestau tendinţa de a preţul educa
ţia estetică peste măsura cuvenită, a-o Înălţa la rolul de 
element conducător în cultivarea tinerimii, ba a aşeza 
întreaga educaţiune spirituală pe elementu1 estetic: Dr. 
Rein a fost acela, care şi-a ridicat vocea în contra acestei 
direcţiuni unilaterale. Anume, răzimat pe argumente va-

~. loroase, împrumutate din sistemul său pedagogic ingenios, 
el a demonstrat, că este greşit de-a cere, ca elementul 
estetic să fie dominant în cultura generală a tinerimii, 



· 384 

ce iese din şcoalele moderne, ci trebue să se pretinză 
mai mult ca totdeauna, să se recunoască şi să se vali
diteze prioritatea şi superioritatea elementului etic, după 
cum o cere aceasta şi principiul treptelor istorica-cultu
rale, care ne dovedeşte, că În toate timpurile valorile 
morale au fost decizătoare atât în vieaţa indirizilor, 
cât şi a popoarelor. In şcoala de aplic. a seminarului 
pedag. din Jena, în spiritul luminat al lui Dr. ReiTl se 
desfăşoră direcţia estetică a educaţiunij şcolare. Anume 
în anul 1. de şcoală elevii nu învaţă scrisul,. ci Tlumai 
desemnul. El zice: "In punctul acesta urmăm calea ară
tată de PestalozzÎ, care a cerut, ca desemnul să pre
meargă scrisului. Această procedare corespunde mai bine 
atât gradului de desvoltare psihică a elevilor, cât şi prin
cipiului treptelor istorico-culturale, care ne spune, că la 
începutul culturii oamenii mai întâi au desemnat repre
zentanţiile lor şi numai mai târziu au inventat scrisul, cu 
scop de-a fixa sonurile vorbirii". In şcoala de aplicaţie 
a seminarului din Iena elevii învaţă temeinic nu numai de
semnul, după metodul cel mai nou şi corect, punându-I 
în serviciul multor obiecte de inv., ci ei exercită foarte 
bine· şi modelarea În plastilină (o materie foarte forma
bilă, de coloare roşie, care nu murdăreşte şi nu se uscă 
ca lutul). In fine, în această Într'adevăr modernă şcoală, 
învăţătorii conduc pe elevii mai mărişori şi la aprecia
rea operelor de artă. Elevii astfel pregătiţi, CIesigur vor 
şti cum trebue să se folosească de aspectele ce li-se ofe
resc în grandioasele galerii de tablouri, cum sunt de 
ex.: copiile după pictorii celebri, ca Bocklin, şcl. 

flpreciare sumară. 
Dr. Re in , depozitarul ideilor lui Zilier, a completat 

şi a desvoltat mai departe pedagogia şi didactica ştien
ţifică. Şi cu toate, că ţine credincios la ideile conducă
toare ale marilor săi magistrii: Herbart şi Zilier, totuş a 
desfăşurat vederile sale în deplină libertate, aşa încât 
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expunerile sale poartă timbruJ originaUtătii şi ne prezintă 
un sistem pedagogic de o înaltă perfecţiune. Indeosebi 
trebue să relevăm acel merit mare al lui Dr. Rein. că 

. condus de un rafinat simţ pentru cerinţele Umoulili de 
faţă, s'a nÎzuit de-a intocmi doctrimele pedagogiei şi 
didacticei flerbarl-zi/lericne in conformitate ClI exigenţele 
vieţii culturale moderne şi a le adapta pe deplin acestora, 
fapt, care i-a succes mai bine decât oricui, căci "ade
vărul pur" şi "libertatea În toate" este lozinca cuge
tării si actiunilor sale. Dr. Rein a dat Germaniei un 
plan de o;ganizaţiune şcolară corespunzător cu păturile 
sociale de astăzi, plan, care este străbătut de ideea uni
tăţii şi solidarităţii naiionale. Dela Comenius (secol XVII.) 
până astăzi n'a mai construit nime un proiect de or[.[a
nizatiune şcolară atât de corect şi practic ca Dr. Rein. 
In ceeace prjve~te scopul edl!caţiunii, combătând şi re
fuzând În mod rezolut direcţiile etice relativiste (evdemo
niste), pretinde cu toată stărJinţa să se ţină în vedere: 
valorile arătate de etica absollltă, aşa Încât maxirnele 
moralei creştine, să devină în sufletul fiecărui bineeducat 
nişte puteri, cari să-I cârmuiască şi povăţuiască pe toate 
căile vieţii. Mai departe Dr. Rein a perfecţionat şi teo
ria planului de ÎnIJaţamânl, aşezându-o încă şi mai de
plin pe principiul treptelor culturale-istorice, cerând încă 
şi mai pronunţat considerarea elementului national În 
alegerea şi aranjarea cunoştinţelor, ce se predau În şcoală 
şi jndicând căi încă şi mai potrivite pentru concentra
{il/nea mvă!ământll/ui. Apoi în ceea ce priveşte metodal 
propriu al Îi1vătărnântului, Dr. Rein. tocmai ca Pesta
lozzi, cere procedări cât se poate de naturale şi mai 
conforme cu le/:Jle desvoltării psihice a elevilor, şi încă 
ţinând seamă de cele mai nOful rezultate ale cercetări
lor psihologice. Apoi, În opera sa clasică: f,Pedagogia 
in expunere sistematică", a desfăşurat foarte frumos şi 
teoria treptelor formale, teorie, care in ciuda tuturor ata
curilor, ce are să le sufere dela confrarii didacticei her
bart-zileriane, este şi va rămânea cea mai psihologică şi 

j 
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sigură procedare metodică. Dr. Rein cuprinde şi această 
teorie mai liber, căutând de-a scuti Pe învăţător de şa
bloane şi a acorda cât m3.i mult teren individualizării 
metodului. Şi cu toate, că D/". Rein este aderent foarte 
credincios al doctrinelor lui Zilier, totuş el nu se izo
lează de ideile fecunde ale curentelor pedagogice mai 
nouă, nu ignorează rezultatele Însemnate ale cercetărilor 
din ultimul deceniu, ci mărturiseşte sincer, că e gata de 
a admite orice completări şi îmbunătăţiri ale teoriei şi 
practicei pedagogice şi didactice, fie acelea provenite 
dela pedologie, dela psihologia-fiziologică cultivată în 
spiritul lui Wundt, fie chiar dela pedagogia şi didactica 
experimentală, iniţiată de Meumann, Lay. şeI. Apoi mai 
lucrează cu mare însufleţire şi stăruinţă şi la promovarea 
formării învăţătorilor poporali, anume plecând dela ade
vărul, că numai pe o cultură gene.rală mai largă şi te
meinică se poate edifica cultura specială pedagogică a 
învăţătorilor, el pretinde, ca în viiturul cel mai apropiat 
numai .astfel de tineri să se admită în seminarele peda
gogice, cari mai 'nainte au terminat cu succes cursurile 
cutărei şcoale reale superioare (cu 6 clase), căci lipsind 
această pregătire, invăţătorimea va suferi grav de con
secvenţele semidoctismului, ce-i primejdueşte progresarea 

" luminată. In fine personalitatea cea nobilă şi mare a lui 
Dr. Rein se înalţă peste toţi pedagogii Germaniei prin 
o foarte! sinceră şi profundă iublre faţă de poporul, al 
cărui fiu credincios este, precum şi prin o interesare in
tensivă şi multilaterală pentru progresul cultural al ado
ratei sale patrii, pe care ferbinte ar dori să o. vază încă 
şi mai cultă, mai puternică, mai glorioasă. Dacă in lena 
facem o plimbare cătră ţărmurii râului Saale, dăm de 
domiciliul lui Dr. Rein, o zidire construită cu multă 
pricepere şi gust, după un plan dat de însuş marele savant, 
casă situată i,dilic în dosul unor arbori umbroşi. Scutit 
de sgomotul lumii, aci plăzmueşte Dr. Rein excelentele 
sale opere pedagogice, menite de a perfecţiona ştiinţa 
pedagogică, de a contribui la reforma educaţi unii în spi-

" 
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rit modern şi mai pe sus de toate la progresul cultural 
al poporului german~ la puterea şi mărirea nemului său, 
care în ceeace priveşte desvoltarea şcoalelor şi a tuturor 
aşezămintelor pedagogice, păşeşte în fruntea tuturor ce
lorlalte neamuri civilizate, arătându-Je drumul luminos al 
înaintării corecte. La intrarE-a camerei de lucru a lui Dr. 
Rein, se poate ceti sentenţa: "Cel, care din popor s'a 
născut şi pentru binele poporului munceşte, vrednic este, 

. ca În mijlocul poporului să trăiască<t! 

Incheind, Vă doresc din inimă, ca ideile frumoase 
ale lui DT. Rein să afle răsunet viu În sufletele d-voastre, 
să Vă lumineze calea muncii culturale~ dificilă şi plină 
de responsabilitate, ce o îndepliniţi pentru binele neamu
lui şi bisericii, şi să Vă dea Îndemnuri spre a face să 
progreseze şi să ajungă de a sta şi şcolile noastre la 
înălţimea acelui nivel, pe care îl cere spiritul vremii 
moderne. 

Arad, În 4/17 septemvrie, 1911. 

Dr. P. PiPoş, profesor. 

INFORMATIUNI. , 
Deputaţi congresuali. Din alegerile şi scrutiniul făcut În 

duminecile trecute au eşit învingători următorii: [n tractul Arad 
Aurel Petroviciu. director de bancă in Nădlac; în Radna Dr. Alex. 
Marta, advocat În Upova; În Giula, Dr. Nicolae Oncu, director 
de bancă Arad; în Chişineu, Mihai Veliciu, advocat în Chişineu; 
în Boroşineu. Dr. Teodor Burdan, advocat in Boroşineu ; în Buteni, 
Vasiliu Goldiş, secretar consistorial În Arad, în Hălmagiu, Petru 
Truţa, advocat in Arad. 

Candidatii învăţătorilor, Iosif Moldovan, învăţător în Arad şi 

Iuliu Grofşorean, învăţător în Galşa, au căzut, dar nu numai din 
cauza forţei contrare, ci din neinteresarea uno~a dintre colegi. SPIC 
ilustrarea afacerii lăsăm să urmeze aici împărţirea voturilor în co
munele aparţinătoare protopopiatului Arad. 
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In Arad au intrun:t Moldovan 81 Petroviciu 33 voturi 

" 
Arad-Gai n ,; ., 8 

" 
12 fi 

" 
Budapesta 

" " " 
8 n " 

" 
Batania ,; li li 4 li 3J fi 

" 
Cicir n " " 

ill ,; 12 
" 

" 
Cenad 

" " " 
~8 

" 
16 

" 
" 

Mândruloc 
" " " 

75 
" 

1 " 
" 

Mieălaca 
" " " 

40 
" 

2 
" 

" 
Nădlac 

" '''' " 
20 

" 
217 

" 
" 

Pedea 
" " " 

42 
" 

~t 
" 

" 
Sâmbăteni 

" " " 
70 

" " 
" 

Şeitin 
" " 

,~ 13 
" 

193 
" 

" 
Semlac 

" " " 
21 

" 
2 

" 
" Tomea 

" " ,. , 18 
" 

de tot 4~1 
" 

558 
" 

Invăţătorii au câştigat majoritatea in 9 din cele 14 comune 
Mai puţine din voturile date am primit în Nădlac, unde avem 4 
Învăţători, şi în Şeitin, unde avem 5 invătători. 

Tot asemenea am păţit-o şi În tractul Şiriei. In Şlria şi Co
văsânt, comune cu câte 3 învăţători, candidatul nostru h'a primit 
nici un singur vot. Va se zică şi învăţătorii au votat in contra 
învăţătorilor! ? .. , "Perirea la din tine Israile !" 

Recunoştinţa colegelor. Invă1ăloarele şcoaldor popor,;le 
din Statele unite American~, au inceput o actiune solidară Întru 
îmbunătăţirea soţii lor. Re:5ultatul a fo~t salutar, că statul le-a ară

dicat salarele. In fruntea acţiunei a stat domnişoara Orace Strachan, 
invătătoare la şcoala poporală din Newyork, care prin insufleţita 

ei agitare în interesul afacerii a deohligat pe toate colegele sale 
din tară. Aceste spre aşi arăta recunoştinţa fată de ea, s'au anga
iat să-i creeze prin subscriptiune o zestre de mă itiş de un mi
lion. După primirea urcării de salar, ele au şi început solvirea 
ratelor, la cari s'au obligat, adunând până acum 120.000 dolari, 
ceeace corespunde la mai mult de un milion coroane, zic:::' Mor
ning Telegraph. 

Un învă1ător român cerşitor. Un hătrân frâllt umblă din 
sat in sat pe la colegi după milă. Este Teodor Chiş, învăţăto

rul rom. gr. ort. din Târcăiţa Bihor. Să plânge, că de când a pe-
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tiţionat 'a inşpectorul regesc pentru îmbunătăţirea salarului
dupăce comitetul parohial n'a voit să recurgă după ajutor de stat, 
iar din al său încă n'a voit să-i întregească salarul -, comuna 
nu-i mai solveşte nici salarul avut. Familia-i moare de foame şi 

aşa el s'a văzut silit a lua În spate straiţa de cerşitor La început 
nu credeam ochilor şi nici cuvintelor acestui pribeag, dar spu
nându-şi numele, ne-am adus aminte de o ştire înfiorătoare ce
tită În foile maghiare, că soţia acestui învăţător, ruptă de foame, 
a pornit pe jos din Târcăita,lângă Văşcău, până la Oradea-mare, spre 
a se plânge stăpânirii de soartea bătrânului ei soţ. Pe drum, se zice, că 
s'ar fi nulrit cu scoarţă de pom. In Orade a ajuns în mâna poliţiei, 
neavând unde să-şi plece capul aceasta fiintă nefericitd. Bătrânul 
cu la.:rimi În ochi a confirmat aceasta veste înfiorătoare. - Dar 
pentru Dumnezeu, undei consistorul în asemenea cazuri, ce ne dau. 
de ruşine neamul şi biserica! 

1mbunătăţirea sorţii învăţătorilor. Asociaţia Reuniunilor 
invăţătoreşti din Ungaria a ţinut vineri În t; 1. c. o adunare ge
nerală foarte agitată în localul vechiu al casei deputaţilor din Bu
dapesta. Invătători din toate părţile ţărd, revoltaţi, că domnii nu 
ţin cont de justele lor prttensiu ni ca să fie socoliţi în toată pri
vinţa deopotrivă cu alţi funcţionari de aceeaş cvalificaţiune şi a
rădlc"ţi În cla~a IX, X şi XI de salarizare, s'au Întrunit în aceea 
mare adunare şi fiindcă, Cu toate promisiunîle date, invăţătorilor 

nu li s'a asigurat îmbunătăţirea nici În preliminarul anului 1912, 
după decisiuni furtunoase au primit cu undnimitate moţiunea: 

"Adunarta decI,. ră, că învaţătorii de st3t se vor abţinea pe 
viitor dela orice activitate culturală extra-şcolară, cât timp nu se 
va efcptui votul universal. Nu vor mai inştrui analfabeţi, nu vor 
mai conduce cursuri de repetiţie, nu vor mai catehiza pe deţi
nuţii din temniţele statului, vor repăşi din sânul instituţiilor cultu
rele şi sociale, Cu unt cuvânt vor opune cea mai mare resistinţă 

tuturor mişcărilor, ai căror suflet erau ei 'nainte. Pe de altă parte 
vor lupta din resputeri pentru introducerea sufl"agiului universal, 
egal, secret şi după comune, pentrucă numai dela acesta pot 
aştepta îmbunătăţirea sorţii lor maştere". 

Prezidenţii despărţămintelor, a.:um dupăce trecurăm peste 
toate conferinţele de toamnă, sunt rugaţi a nu întârzia cu rapoar
tele, adjustate conform disPQziţiunilor din cercularul general. 

f 
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Anunţ Cu învoirea d-Iui profesor DT. Petru Pipoş, intere
santa şi foarte valoroasa disertaţiune, predată în adunarea gene
rală, despre Dr. W. Rein şi activitatea sa pedagogică, a apărut şi 
în broşură in ediţiunea reuniunei noastre, cu scop de a o răs· 

pândi în cerc cât de estins, ca să cunoască toţi învăţătorii minu
nata activitate de un sfert de secol a marelui savant Dr. W. Rein, 
celebrul profesor de ştiinţele pedagogice la universitatea din lena. 
Se poate comanda dela librăria diecezană şi prezidiul reuniunei 
cu pretul de 00 fiI. 

Bilete de călătorie cu preţ redus. Cei ce doresc a se 
folosi de acest favor şi pentru anul t \J 12 se nu uite a inainta ru
gare în acest merit inşpectoratului regesc, încă în decursul lunei 
decemvrie. La rugare să se adreseze cărticica cu posa şi timbru 
de 2 coroane. 

Despărţământul Buteni. Conferinta de toamnă ş'au ţinut-o 
Luni în 13 Noemvrie învăţătorii din· tractul pprezb. Buteni, în 
şcoala învăţătorului lIarie Versigan din Bârsa. 

Membrii s'au adunat aproape în număr complet, fiind de faţă 
36 inşi, iar (ei absenţi ş'au motiv;:!t absenţa. 

După chemarea Duhului sf. s'a ascultat prelt'gerea în şcoala 
susnumită, apoi s'au citit 2 desertatiuni frumoase a membrilor 
Gheorge Precupaş şi Liviu DubJea, cea dintâi fiind lucrată cu 
'multă pricepere, s'a hotărît să fie înaintată corn. central spre a 
fi suscepută În grograma ad. generale. 

Luându-să apoi la desbatere cercul arul corn. central, învă

ţătorii să ocupli de el cu viu interes, iar lucrările, cari pretind o 
meditare mai aprofundată, să incredinţează diferitelor comisiuni, 
cari însărcinează prezidiul a le convoca la timpul său în conf. 
extraordinară spre a le rezolva conştient. 

Invăţătorii au dat dovadă şi de simţul de recunoştinţă faţă 

de cei binemeritaţi când din modestele lor puteri au adunat suma 
de 21 cor. 10 f. pentru bustul lui Baritiu şi Eminescu. 

Purcezându-să la incassarea taxelor de membru şi abona
ment pentru Org. Reun. a incurs de tot 55 c. A fost totodată ru
gat cassarul tractual, cât şi cel general a să îngriji, ca cu oca
ziunea adunărilor să fie la îndemână conşpect ezact despre datoraşi... 
Opui ce intenţionează a-I eda vrednicul dascăI 1. Moldovan, ti a
bonează 28 inşi şi îl aşteaptă cu nerăbdare. 
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A fost rugat P, Ono D. adm. pprezb. a ne câştiga desluşiri 
dela Ven. conz. că oare suntem noi îndreptăţiţi a ne abate dela 
orarul nou şi a ni-I întocmi conform cerinţelor locale, - fireşte 
păstrând neştirbit mul de oare. Locul şi timpul proximei adunări 
să decide să fie comuna Şilindia cu ocaziunea examenului fi
nal - i. b. 

. t Anuţa Maris născ. Todan, adorata soţie a vrednicului 
nostru coleg Teodor Maris învătător În Giula-germană, Sâmbătă 
în 9 dec. a. c., după un morb scurt, dar grav, a trecut la cele \ 
eterne, lăsând pe îngeraşul seu Marius şi pe iubitul ei soţ în greu 
doliu. - Ne alăturăm şi noi la durerea lor, rugând pe Dumne-
zeu să-i recompenseze şi mângăie pentru ireperabila perdere, iar 
răposatei să-i facă parte de fericirea cea vecinică 1 

Solvirea taxelor. Abonament: Zenovie Vesa 22 cor. Alexiu 
Turic 17 cor, Simeon Crăcîunescu, Ni;. Bar câte 15 cor., Dimitrie 
Ciobota ]2 cor., Aurel Guiu 14 cor., Anghela Ţapoş şi Trifon 
Dascal câte 10 cor., Nicolae Cristea 8 cor., Georgiu Frugea, Dim. 
Jurma, Sidonia Voda, Pavel Ageu, Petru Cociu, Aurelia Jorz, 
George Precupaş, Teodor Laza, Nicodim Neagata, [oan Ghebeleş, 
Sim. Neamţu, Nicolae Dima, Petru Binchiciu, Ioan Furdian, Aug, 
HamRea, Prat Givulescu şi MIhai Mihuţ câte 5 cor. Teodosiu 
R1fi1a 4 cor, Traian Givuleseu, Radna 60 fii. 

[n taxa de membru ~ Zenovie Vesa şi Nic. Bâr câte 6 cor., 
Si111. Crăciunescu 4 cor., AlexlU Turic, Mihai Mihuţ, Dimitrie Cio
bota, Nicodim Neagota, Aurel Guiu, Anghela Ţapoş, Dimitrie 
Jurma, Sidon ia Voda, Teodosiu Rafila, Pavel Ageu, Petru Coeiu, 
Ecaterina Dascal, Georgiu Precupaş, Simeon Neamtu, Sima Bârlea, 
Nicolae Dima. Protasiu Glvulescu şi Georgiu Frugea câte 2 cor. 
Traian Givulescu, Radna l cor. 40 fiI.' 

Pentru diploma: Teodor Jurma 2 cor, 
Pentru busturile Eminescu-Barif, în despărţământul Buteniu 

s'a colectat 21 cor. 10 fiI. i 

, Bibliografie. 
"flacăra". La Buc',.:reşti apare de vr'o 5 săptămâni o Îm

portantă revistă literară şi culturală "Flacăra", sub conducerea,dom
nului Const Banu, un bărbat de înaltă cultură. 
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Aceasta revistă, care apare în fiecare ~âmhătă şi al careI 
abonament C<1stă pentru românii din U 19i1ria numai 8 cor. pe an. 
publică bucăţi de proză şi verguri scnse de~"<:ei mai de feamă 
scriitori atât din Rumânia cât şi din Ardeal. 

Illdemnâm sincer pe tnti cetitorii noştri să se aboneze la H-

ceastă " Ffacdr{}" respânditoare de lumină curată. L S. 

Poşta redacţiei. 
St. F. Î... La întrebarea, că ce zicem de apelul "Tribunei" 

cătră preoti şi învăţători, r.'lspundem: 
Ne mirăm! - In congrese şi sinoad~ nu sunt buni învăţă

torii Dar să-i facem serviţii "Tribunei" şi !=ă ne revoltăm în con
tra "Poporului Român" suntem buni? 

Preşedintele reuniunei noastre, care, după cum bine şliţi,...s'a 
IUgat să nu-l expuneti prin calJdidarc de deputat congresual la 
eventuahtăţi neprevăzute, pentru păcatul, că la in~istinţa voaslră a 
primit candidarea : este cahJmniat În ,~Tribuna". 

"Tri buna ", care dela Înfiinţarea ei Întotdeau!la a III ptat la 
alegerile de deputaţi congresuall şi sinldali COJlra candidalilor 
noşlri, a rămas consecventA în atitudinea ei şi la alegerile din 
urmă, cu toate, că spre a ne câştigi pe partel ei în lupta ce o 
duce contra partidulUI nalional român, a constatat însaşi, În mai 
multe rânduri, lipsa dascăIl;or in congrese şi sinoade. 

Luptă contra noastră 1 Şi acum cere dela noi să scoatem 
,~PopOrul Român" din casele pop~lruluj, c'o omoară. 

Apoi ,.Romanul·' şi "Poporul Roman", fuile partidului naţio
nal român ce apar în Arad, cari nu numai n'au pu.:; conlra can
didaţi unde au candidat învătătorii, ci s'a aliat la candid3rile 
noastre şi ne-au sprij.n:t cu bunăvoinţă, merită o as~menea răs
plată dela dascăli? 

Să ne deschidem ochii!! 
Nu-i adevăr. 1. Sunt cei mai inofensivi... 2. Acum 6 ani 

tot aşa au făcut, cu toate că iam rugat... 3 Nu pot face nimic in 
comuna lor, dovadă, că n'au făcut nici când erau cu noi. i-o Acum, 
ca să se poată lăuda, că şi ei pot face ceva, s'au alăturat celor ce 
pot face în contra invă ătorilor. 5. După Dr. Rein, causa este semi
docticismul! 

D./uliu Lazar. Beiuş. Credeam că abonaţi dela anul nou 1912.Am 
făcut dispositie să se expedeze numerii începănd dela Ianuarie, 1 ~ 11. 

Si/via Nădăban. Socodor. Corespondinţa se va supune apre
ţierii comitehtlui.· 

Fetru Russu. Ioan Chebeleş a rămas din greşală. Privitor la Petru 
Lupaş am făcut întrebare la cassă. In numărul viitor vom rectifica. 

! iparul tipografiei dieL:ezane, Arad. 

_ .... 
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