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Mântuirea scoalelor noastre. , 

în invălmă~agul luptei desmldajduite, ce f'lă dă din 
partea noastră pentru mântuirea celor din urmă fortăreţe, 
menite să păstreze cultura noastră specifică românească 
pe aceste plaiuri. tn timpul din urmel, s'au scos la supra~ 
faţă o mulţime de soluţii, cari din nefericirea noastră, nu 

• au darul să ne conduca. Ia lImanul mult dorit de noi şi 
care este: mântuitea şcoalelol' noastre. 

Mai zilele trecute, pressa noastră a ventilat de nou o 
astfel de soluţie, care, pe lângă toată aparenţa de a fi sin
gura mântuitoare şi astfel de a forma o nouă epocă în 
sbuciumările noastre de ordin sufletesc, nu va avea darul 
ca să contribue nici cu un singur pas la limpezirea SI
tuaţiei noastre tn ceeace priveşte chestiunea şcolară. 

Spre rezolvi rea soluţiei din chestiune, dupăcum se 
ştie, să pretinde o mişcare formală a intreg neamului ro
mânesc, dela o margine a ţării· Ia alta, care începută in 
vremurile nespus de agitate din timpul de faţă, numai 

. bunul Dumnezeu ştie ce proporţii ar putea sa. ieie, şi 
pentru cari mişcări nu credem să se găseasca. autorităţi 
şi persoane să primească responsabilitatea, fără de cari 
măsuri nici organele administrative nu vor permite nici o 
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mişcare în proporţii aşa mari. Solutia ar avea oarecal'Î 
şanze de reuşita, daca. ar fi contemplatc1, ca Intreaga che
stiune sa fie condusa de episcopate, prin a căror ordine 
sa se convoace comitetele şi sinoadele parohiale, cari apoi 
la rândul lor să aduca moţiunile necesare. Cum insa so
luţia menţionata. nu o prevede aceasta, întreaga chestiune 
în modu~ acesta apare deadreptul compromitata. Şi nu sa 
prevede aceasta din motivul, CiI. autorul solutiei ştie cu 
siguranta, ca capii no~l!'i bisericeşti intre tmprejurii.rilede 
astazi nu vor paşI pe acest te:en ingrat al luptelor in stil 
aşa mare şi cu elemente, cari pornite odata din ogaşul 
normal cine ştie unde să vor oprl... i~ef1ind condusa ara
cerea de forurile înalte bisericeşti, iar preoţimea nepri
mind nici un mandat în senlUl ace;,la, lucru fire:5c, ca se 
va ~inea rezervată fata de orice manifestaţiune, pentruca 
numai la dreptul vorbind, şi aceasta clasa trebuie sa-şi 
asigure existenţa, daca biserica şi neamul n'au fost destul 
de precaute sa li-o asigure Tot astfel am putea zice şi 
despre clasa Invaţătorilor. Şi e firesc să fie aşa. Câţi bar
baţi de-ai noştri, mai ales din aceste 2 clase, nu sunt luaţi 
la goană de cătra forurile administrative, făra nici o bază 
reală, numai la însinuaţiunile perfide ale unoI' indivizi fara • 
Dumnezeu, dornici de capatuiala, şi sont răstigniţi de 
multeori chiar cu ajutorul alor noştri. Sa poate deci uşor 
inchipuI, ce dimensiuni ar lua brutalităţile de tot soiul, 
ce s'ar descarca asupra acestor nenorociţi funcţionari, din 
partea administraţiei, daca s'ar pune ei fn fruntea miş
carii, când şi aşa li-e spional tot pasul. 

Din constatarea acestor tmprej urări nenorocite să afla 
şi rezonul,. că autorul nici nu mai ia atâta în combinare 
pe aceşti doi factori culturali ai satelor noastre, ci in
treaga chestiune o incredinţeaza altor oameni liberi, cari 
daca să vor şi angaja, dar neavând increderea necesara 
în cele mai multe cazuri înaintea poporului, nu credem 
să poată face multă ispravă. 

în ce priveşte apoi chestiunea cu asedia rea parla
mentului cu sule şi mii de motiuni, intrate dela comu- ~. 
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nele noastre hiserice~ti, apare deadreptul ridicolă, nu pen
trucă doara n'am fi in drept s'o facem, ci tocmai pentru 
credinţa, ce-o nulresc fncă unii barbati de-ai no:ştri despre 
binele, ce are să ne vină de acolo, de unde ne-am ales 
cu atâtea fnvaţaminte amare. Ca să fie ironia sorţii noa
stre deplină, ar mai trebuI să mai facem şi acest Incru, 
ca să le dăm nou prilej. celorce _s'au făcut stăpâni pe 
soartea noast~'ă, ca să treacă cu un suveran dispreţ şi cu 
un cinism nemaipomenit peste ranele noastre sângerânde, 
acolo ... unde :tsă da lupla cu picioru[c. 

Şi cu· aceste, credem, cit am documentat pe deplin, 
cit autorul solutiei din chestiune nu-şi da. seama de 1'ea
Wate şi că prin urmare şi aceasta ca şi alte multe va 
Intra, În mod firesc, in domeniul soluţiilor irealizabile. 

Reese . diu aceste pareri libere, cari nu deobligă pe 
nimeni, că poate a sosit momentul fericit, ca noi sa ab
zicem de lupla. şi sit ne dam legaţi in mânile celorce 
vreau să ne sugrume? Nici decât. De aşa gânduri şi ten
dinţe să ne ferească Dumnezeu! Din cele premerse reese 
fnsit un lucru clar, care culmineaza. in aceea, că dacă 
voim, ca lupta noastră să fie cândva incoronată de suc
cese, trebuie sa. ne da.m seama de realitate şi sit nu aler
gam după glasuri de sirene, ce ne chiamă [n mod amă
gitor. Iar dându-ne seama Ge realitate, iată cu ce învăţă
minte ne putem alege: 

Poporul nostru, în marea lui majoritate, tncit nu e 
conştiu de marea sa misiune ce o are in concertul altor 
popoare. 

Pentru idealul ce-I urmărim noi, prin şcoală, nu are 
in cele mai multe cazuri -' nici cele mai vagi noţiuni. 

Alipirea cătră aşezămintele sale istorice: bise,'ică şi 
şcoală, nu sunt a se atribui conştienţii sale, ci mai mult 
tradiţiunii, ce s'a ridicat la noi la valoare de dogmă. Ro
mânui ştie să ţina. cu o râvnit demnă de admirat la ace
ste sfinte aşezăminte ale sale, moştenite din stritmoşi, 
vede şi ştie, că e bine sit facă aşa, dar dacă te puni să-I 
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tntrebi~ că pentruce ·ţine la ele, - iti face ochi mari şi 
nu ţitie ce să-ţi răspundă. 

Din această singură imprej urare, reese în modul cel 
mai evident, că nu are cvnştiinţă de ceeace face, iar cu un 
popor, care nu esle conştient de tot pasul ce-l face, pe 
lângă toate celelalte calităţi, nu poţi pleca in lupta, pe 
urma căreia voeşti să seceri laurii bifuinţii. 

Dacă astfel stă lucrul cu poporul de rând, avem de 
altă parte, har Domnului, o falangă puternică a inteli
genţei, otelita in lupte şi inarmata de multeori cu m ij loa
cele cele mai perfecte, care în acţiunile sale de sai vare, 
nu va fi condusa mai mult de instincte !şi de sentimente 
ci de ?'a/iune, a cărei operaţiuni nu dau de alâlea ori greş. 

Aflat odată factorul, care este chemat fn locul prim 
a sari Tn apiirarea şcoalelor noastre, trebuie sii definim 
planul luptei, ce vom avea să o desfăşurăm. " 

în locul prim, va trebui necondiţionat, sa purcedem 
la stabilirea diagnozei. Să se arate cu dovezi sprijmite pe 
tabele statistice, sub toate raporturile, relele, ce căşunează 

. legea singuraticilor indivizi, corporaţiunilor, patriei şi ome
nimei peste tot. 

Datele aceste să fie culese, ordonate şi studiate de 
cătră autorităţile noastre superioare. La alcătuirea respec
tive la culegerea acestora să fie deobligate toate oficiile 
parohiale, protopopeşti dimpreuna cu toti factorii culturali 
ai satelor noastre. Cu deosebire să se facă aceasta acolo, 
unde organele de control au avut ciocniri cu autorităţile 
şi inv. confesionali şi să arate prin documente autentice 
nedreptatea, ce li-s'a facut acestora din urma. Pe ba:za 
acestor rapoarte şi studiu s'ar putea alcătui un memorand, 
care sit cuprindă toate gravaminele noastre, bazate pe cele 
mai autentice documente. Acest memorand apoi să fie 
inaintat celor tn drept şi dacă nici în acest chip nu va fi 
luat in socotinţă şi ranele noastre nu vor fi vindecater 
ne vom convinge pentru ultima oară, că de acolo, de 
unde am fi in drept să aşteptăm, să ni-să faurească vii
torul, nu mai avem nimic de aşteptat. Atunci vom fi ne-
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cesitaţi, în mod fatal, să ne re'ntoarcem la ultimul nostru 
remediu, la care am recurs de atâtea ori, de a aştepta 
cu resignaţiune desvoltarea momentelor istorice şi a ne 
mângăia cu credinţa unui viitor mai fericit, care nu poate 

,i;': să intârzie mult. ... 

Educatiunea şCOlară în raport cu familia şi 
societatea. 

în mai multe rânduri s'a putut auzl şi ceU, ci!. şcoala 
nu educi!., ci numai învaţă, instruiază. E intrebarea, unde 
să se inceapă educaţinnea şi in ce se conziste? Educa
ţiunea are să se înceapă dela naştere şi ţine intreagă 
vieaţa până la moarte şi conzistă în desvoltarea sentimen
telor, voinţei şi a caracterului moral. Sentimentele pot să 
fie simpatice, sau altruistice, a căror principiu trebuie să 
fie iubirea, stima, voinţa, recunoştinţa, cinstea, onoarea, 
etc. Rădăcinele sentimentale sunt create de insaşi natura, 
iar educatorii au numai si!. le desvoalte şi perfecţioneze .• 

Ce) dintaiu educător al copilului e mama, a carei rol 
nu să mărgineşte numai la naşterea şi la Iăptarea copi
lului, ci aceasta trebuie să-I provadă şi cu o hrani!. su
fletească, adeca să îi deie şi educaţiunea de lipsit Fericite 
sunt acele mame, cari ele singure îşi Iăpteazi!. copiii lor, 
de oarece Iăptarea mamei are foarte mare tnraurinţă asu
pra creşterii şi desvoltării fizice şi psihice a copilului. 
Rouseau în opuI său ,Emil« încă zice, că creşterea' şi 
educaţiunea sa se fa~ă conform legilor naturii, de aceea 
el cu mult mai tare a preţuit mamele dela sate, de cât 
pe cele dela oraşe, cari îşi dau de multeori pruncii altora 
spre lăptare. 

Omul când vine in lume se poate zice, că este fiinţa 
cea mai debilă dintre toate făpturile d~zeeşti, dar in ce 
priveşte inclinarea spre educaţiune este cel dintâiu. E ade
vărat, că el are lipsă de cea mai mare ingrijire a mamei, 
pâna. când animalele mai in scurt timp sunt in stare a 
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creşte şi a să susţinea ele singure. Afară. de mamă insă 
foarte mult ajută la creşterea şi educarea copilului tata, 
fraţii J surorile ş. a. cu un cuvânt societatea, deoarece co
pilul când vine pe lume nu e nici bun, nici rău, niel 
inger, ci va fi bun sau rau dupăcum va fi natura pilrin
tilor şi societatea în care creşte, fiindcă soartea copilului 
e data în milna naturei, părinţilor şi a societaţii; precum 
vor fi aceştia, aşa va fi şi dilnsul. Cu cât se vor ocupa. 
părinţii mai tare de creşterea şi educarea copilului de mic, 
cu atât va devenI mai momi şi mai folositor societaţii. 
Dar să vedem cam ce creştere au copiii din familie, mai 
ales din massa de jos a poporului nostru. 

Primele cuvinte cari le învaţă copiii mici sunt mama, 
tata, pită, apă; după acestea apoi urmează. îojură.turile. 

Tata, mama, sunt foarte mulţămiţi şi saLisfacuti când 
aud, că copilul lor ştie injura. Dacă vreun străin il opre
şte şi ti spune, că nu e frumos a înjura, atunci ori tata 
ori mama îţi vin cu cuvintele, că e mic şi nu pricepe, 
dar la aceea nu isi aduce aminte, că pe cum îl deda de 
micuţ, aşa va fi şi mare, şi că. e mai uşor a îndoia mlă
diţa până e tinără, ca dacă îmbătrâneşte se va frânge. 
Tot aşa sub cuvintele că e mic, creşte copilul io des
merdare pâml ce ajuuge etatea de 4 - 5 ani când văd şi 
parinţii, că năravul rău nu slabeştp, ci creşte din zi in zi, 
atunci nu mai au alta. scapare, decât la şcoală, la dascăluL 
De aci 'nainte toată edilcaţiunea familiară consta in ame
ninţarea copilului cu şcoala şi cu dascălul. în loc să-l 
sfatuiască, să.· 1 desmâote dela faptele rele, ti înrrică cu 
cuvintele că ,tţi dă. dascălul tie numai să mergi la şcoaHt«. 

Copiii crescuti intre imprejurari de aceslea vin la 
şcoală, şi invaţatorul e necesitat să cladeasca materialul 
să.u pe fundamentul făcut de familie, care samănă cu zi
direa unei case din cărămidă cu fundament de tot şubred. 
Mai întâi trebuie sA arunce fundamentul şi să zidGasca 
din alt material mai tare Ca şi carămida, pentrucă dacă e . 
rău fundamentul sa. ruinează casa. 

in aslfel de stare fiind învăţătorul, mai iotâî trebuie 
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să delălure datinele şi năravurile rele ale copilului şi nu
mai dupa aceea să-şi inceapa a cladi malerialul sau de 
educatiune şi instrucţIUne. Ce vedem dară? Vedem tristul 
experiment. că de multeori familia în loc ca să ajute la 
educaţia şcolară, mai tare i-o ingreunează, ba să trudeşte 
a strica şi aceea ce şcoala zideşte, intru promovarea mo
rală spirituala a copilului. 

Cu toale acestea conştiinţa fiecarui înVăţator poate fi 
liniştită. Copilul pânace umhla la şcoală de cele mai 
multf'ori e bun, recunoscator, cingtitor, nu e contra lui 
nici o plângere, prin urmare, şcoala educa. Copilul dela 
învăţatorul Său nicicând nu aude, nu vede, şi nu învaţă 
numai ce e bun şi folositor şi învăţături, cari îi lumi
nează mintea şi ii nohilitează sufletul. Fiecare dintre în
văţători îl face atent la lucrurile ce s'au petrecut şi se 
petrec 'in lume. Acestea le fac toţi invatatorii, prin ur
mare cu drept cuvânt se poale zice, că şcoala da. edu
caţiunea de lipşa. 

Copilul dupăce t~i terminează anii de şcoală să 'n
toarce iaraşi în familie amestecâ.ndu-se in societa le. 

Să vedem acum cum primeşte copilul educaţinnea 
dela societate. 

Ca şi ploaia şi ca viscolul, ce matură tot dinaintea lui, 
tocmai aşa şterge, strică şi distruge societatea educaţiunea 
câştigată prin şcoala. 

îndata dupăce copilul iese din şcoală, vedem ce in
fluintă mare are asupra lui socielatea în care umblă şi 
trăeşte. Şase, ori nouă ani cât timp a umblat la şcoală 
tot aceea j-s'a accentuat, că ce e bine şi ce e rău, ce 6 ' 

frumos, ce e urât, ce e plăcut şi ce e neplăcut, corect1 

şi incorect, pe -cari le uită atât de iule şi işi insuşeşte 
naravul pretinilor cu cari s'a însoţit, furând, tnşelâ.nd, în
jurând, şi nepurtâ.ndu-se cuviincios faţă de oamenii cin
stiţi, Şi la toate aceste cei mai mulţi zic, că şcoala e 
cauza pentruca aceasta nu educa, ci numai instruiază. 

Eu cred, că învinuirile, ce se aduc şcoalei adecă în
văţătorilor, ca nu ar educa şi nu ar da creştere cuviin-
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eioasă. copiilor, nu ar cădea tocmai în sarcina lor, de 
oarece nu cred să existe invătător, care pe lângă instruc
ţiune să nu deie şi educatiune; un astfel de învăţător 
numai aşa oi-l putem inchipul să. exlsle. dacă ar intra In 
şcoală să. întrebe băeţii lecţiuoea şi aceştia: să i-o reciteze, 
să. le dea altă lecţ[une din carte fAră să explice nimic) şi 
să-i elibereze acasA. 

Nu zic,. că educaţiunea şcolară. stă la cel mai inalt 
grad şi că. nu mai are lipsă de perfecţionare şi că nu 
trebuie să ne perfecţionăm din zi in zi, dar aceea repet, 
că şcoala da educaţiunea de lipsă-

Ca educaţiunea şcolară sa aducă roade mai mari şi 
mai trainice, jertfeascA intru ajutorul aceleia familia, so
cietatea, statul etc., atunci vor vedea, dar numai atunci, 
ca. educaţiunea ş~olară va progresa şi va fi mai trainică 

" şi că invinuirile ce se aduc astăzi şcoalei nu cad tocmai 
in sarcina ei. 

Sâmbttteni. Pet}'u Lupa ş, 
tll/'((ţ(/fm-. 

"Ce voiesc dascălii?" 
InvăţcHorii români de câteorÎ au făcut vr'o mişcare, 

fie aceea de natnră de a se organiza, fie pentru amelio
rarea saiarului, ori fie nizuinta de a ajunge reprezentati 
in corporatiuni, - tot de alâteaori s'a auzit strigăt din 
partea multora: :l'Ce voesc dascălii?c: Curioasă intrebare. 
Şi incă pe cât de curioasă pe atât de maliţioasă şi plină 
de invidle. 

Se pare, că mulţi domni egoişti (în ce priveşte partea 
materială), girându-se de a HeprezenUlc, văd ceva în 
această mişcare. Cei dornici -de cultură sprij inesc mişcă
rile învăţătorilor, ceeace le poate servI spre laudă. Celor 
cu musca pe căciulă însă li-e frică, că ajungând invăţă
torul Ia o stare materială mai de dai doamne, va pulea 
lucra mai mult pentru luminarea poporului, pe care apoi 
dascălul uşor Il va putea sfatul să Incunjure procesele. Li·e 



113 

friCă, că pricepând poporul, va asculta de învăţători, şi 
in corporatiuni vor alege oameni de valoare şi nu fiece 
păpuşi, cari nicicând nu-şi deschid gura în aface-ri de bine 
obştesc şi cari să aleg numai pentru reclam. 

Ori dacă aceasta nu sUi, atunci ce voesc aceşti in
divizi? Orice voesc, dar bine nu să cugetă. Da, învă
ţătorul e aproape de sunetul poporului, el ii cunoaşte 
greul vieţii, fiindcă stă in nemijlocită atingere cu el. 

Starea materială, fiind mizeră, l-a reţinut' pe invaţător 
de a nu să putea validita in societate in aşa formă, ca să 
apară ca un membru coordinat, ci a trebuit să stea deo
parte, fiind plin de griji şi cu gândul, că ce va fi cu fa
milia lui în viitor. De ac) a urmat nebăgarea lui în samă. 

Mulţi afirmă despre învăţ,ltori, că ii lipseşte cuno
ştinţele necesare unui om de societate. Această afirmare 
nu sUL Cunoştinţele generale li-a câştigat învăţătorul în 
decu: sul cualificaţiei lui, iar pentru cariera lui e cualificat 
şi ca specialist. Dat fiind, că cualificaţia unui om inteli
gent nu să fineşte cu obţinerea diplomei, ci cunoştinţele 
şi prin urmare cultura să câştigă prin studiu şi cetire 
continua, - de sine inţeles, că orice om ce să respectă, 
trebuie să aibă la dispoziţie cărţi bune de cetit. învăţă
torul după putinţă îşi şi acaparează o bibliotecă modestă. 
Din sai arul mizerabil insă nu să ajunge pentru toate căr
ţile ce apar. Fruntaşii neamului trebuie să ţină COilt de 
această împrejurare şi să aibă in vedere, că dascăIii do
resc, ca lnminându-se pre ei, tot mai mult să poată. lu
mina poporul. Aceasta voesc dascal ii. 

Dascălul român confesional voeşte a ridica poporul 
~ românesc la o treaptă deamnă de numele său, voeşte a-l 
\~ creşte pe acest popor in dragostea şi alipirea de sfânta 
} maică biserică şi de toate instituţiunile culturale. Dovadă 

e conferinţa delegaţilor invăţatorilor români de ambele 
confesi uni, ţinută de curând în Cluj, in carea au demon
strat, că numai prin arme şi mijloace cinstite doresc a 
ajunge la ceeace e demn de numele lor. în aceea confe
rinţă s'a manifestat cea mai profundă stimă, veneraţiune 
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~i alipire faţă de conducatorii bisericei lor şi nicidecum 
n'au cautat şi nici nu vor cauta de a convoca meelinguri, 
ce cad afară din cadrul constituţiunei bisericeşti. Prin 
aceasta purtare a modeşlilor apostoli ;5'a dat garantă de
plina, că dascălul român lucra pentru un ideal sfânt, care 
culminează tn deviza, că pentru biserica şi şcoala română 
şi prin urmare pentru poporul românesc, cu arme cin
stite, lotul trebuie facul. 

Iată dar, ce voesc dascăIii. 
Ce să mai a~ţeapta dela aceşti altruişti? Daca să mai 

recel'€ ceva, să ni-să spuna direct ~i fara încunjllr, dar 
nu in mod meschin ~i pe la spate, caci aşa ceva nu e 
cinstit. 

Dacă învăţătorul confesional român da. dovezi, ca 
idealul lui e de a ridica poporul prin ajutorul cartii şi 
daca da. dovezi de alipire neclintita fata de şfânta biserica 
naţională: atunci daţi-i posibilitatea de a avea rol, iar pe 
bârfItori, cari din interese pllr personale cauta a ocupa 
loc in corporaţiuni, daţi-i in laturi, căci aceştia nu fac 
nici un bine. 

»'Ce voesc dasca.lii?( Progres. 
Dimitrie Boal', 

ln diţllt Oi'. 

Cum să induce lumea în eroare cu me .. 
hanizmul din şcoală. 

Să ştie, că tncepUltll şcoalelor şi-a culturii noastre 
mai sistematice să redtlCe aproape la un jumătate veac, 
iar bărbaţii noştri adevărati de şcoala. 'in urma adevărului 
constatat mai sus, atât de rari, că se pot numara În 

draga. voie pe degete, e numai firesc, dacă pe terenul atât 
de vast şi de complicat al educaţiunii să savâr~esc atâtea 
greşeli mari sistematice, cari tn ultima analiză să pot socon 
ca tot atâlea păcate neiel'tate, săvârşite în detrimentul 
educaţi unii şi a culturii noastre naţionale. 

Pacatul cel mai mare, ce să savârşeşte şi astăzi în 
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şcoala noastra. poporala. înlr'o masură foarle mare şi la 
disciplinele acele, cari reclamă mai multă judecata şi apro
rundare, este fară îndoială mehanizmul oml)râtor de spirit 
al generaţiunilor tinere. 

Sunt puteri didactice la noi, cari ani dearândul trec 
cu o grabă fenomenală peste predarea materiilor, fără a 
face cea mai mică aprofundare etică, care din firea lu
crurilor este mijlocul cel mai excelent pentru desvoltarea 
judecăţii. 

Cu un astfel de procedeu multe şcoale de-ale noastre 
să transforma, dintr'un institut de educaţie, intr'o fabrică 
de cea mai urâtă specie de îlldopafe intelectuală. în multe 
!;icoale de-ale noastre, mai ales la studiul I eligiunei, unde 
propun preoţii, această şcoala care are chemarea sa. ur
mărească un scop multilateral, urmăreşte altul unilateral, 
pus numai in scopul religiunei. Aşa mulţi preoţi con
tribue la mărirea mehanizmului prin aceea, Că atunci, 
când să ocupă cu predarea materiilor, pun celelalte clase 
să asculte, prin care procedură să vatamă principiul va-
7'l'aţiunei şi să prodace desgust 'Şi obosealc'i, dupa cari fe
nomene urmează in mod natural inpaciinţa elevilor, sla.
bind disciplina şcolanl. 

Stând astfel lucrurile, e foarle explicabil t că un astfel 
de dresatof dfja cu ani inainte îşi are formată sucrescenţa, 
care iocă pe lângă o predare ~directâ( va fi în stare ca 
in câteva minute să-ţi macine cea mai gr~a materie din 
religiune şi să l>încânle« atât pe propunător, cât şi pe 
inspector, comisar şi public deopotrivă. 

Dupăce lumea noastra. »~pedagogică( şi .. oficiala.« s'a 
dedat binişor cu astfel de procedeuri admirabile de a in· 
curaja lenea şi a lătl ignoranţa între oameni, să pare nu
mai ca o urmare naturală întâmplarea din anul trecut cu 
ocaziunea unui examen public, când unui preol-catihet 
pentru astfel de »calităţic i-s'a clasificat examenul '!)latt
dabil< de cătră o rudă a sa iarăşi preot, în calitate de 
»exmis prolopopescc faţă de invaţător, caruia nu-i place 
insa să facă paradă la examene şi caruia Î-s'a dat poale 



116 

din graţie un »bun, la limba română şi un biet ,»sufi
ciente la limba maghiară. Aceasta, probabil din motivul, 
ca să se arate, ca tol preotul e »mai mare« ~i .mai 
invăţat! « 

Cazul, in esenţă e atât de grav, încât ar trebui sa 
producă o revoltă legitimă în cercurile noastre, cari să 
ocupă cu educaţiunea tinerimei. Incontestabil, că nici pre
olul, dar nici învăţătorul, n'au muncit pentru calcul. Dar 
cum rămâne cu mângăiel'ea învăţatorului, care şi-a îm
plinit cu sfinţenie misiunea sa de educator, faţă de aceia, 
cari fie in mod inconştient, fie din răutate, sau ignorantă 
şi-au bătut in mod atât de cinic" joc de misiunea incre
dinţ'ată lor, în detrimentul educatiunii şi-a culturii noastre 
naţionale? Ori poate şcoala noastră este un mij loc de-a 
satisface vanitatea tuturor oamenilor şi a crea celebrităţi 

ieftine aşa din bun senin şi a întuneca dinadins munca 
oamenilor de adevărată valoare? Căci oricum am lua lu
crurile, dar ni-să pare că să prea îngroaşe gluma, când 
cei chemati să aprecieze munca noastră, nu sunt în stare, 
ori nu vreau să aleaga neghina din grâu! 

V'!lsile Dumbravă. 

Contele Stefan Szechenyi. 
(Lecţie practică din istoria patl'iei). 

I. Allaliza: tn ce ţară locuim noi? ( ... în Ungaria) 
Arată-mi pe mapa Ungariei Dunărea! Arată-mi pe mapa 
Ungariei Tisal Arată-mi pe mapa Ungariei Poarta de fer! 
Cum să numeşte podul cel mai frumos, ce leagă Buda cu 

T , 

-

Pesla? ( ... podul de lant). Arată· mi pe icoană chipul po~ '-<"" 
dului de lanţ? Care-s instituţiunile mai însemnate din Bu-
dapesta? (Muzeul national, academia de ştiinţe). Arată-mi 
pe icoană chipul muzeului naţional, academiei de ştiinţe t 

De câţi ani sustă Ungaria? ( .. de o mie de ani). Tot 
dea una a fost Ungaria intr'o stare aşa de inaintată? ( .. nu, 
ci a fost intr'o stare mai înapoiată). Cine a contribuit la 

. înălţarea patriei? ( .. toţi locuitorii ţării). Cu ce contribuie 
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plngarul la inăltarea patriei? ( .. cu vârtutea, cu lucrul mâ
nilor sale). Cu ce contribuie învaţatorul, preotul la înal
ţarea patriei sale ? (cu mintea, cu înţelepciunea sa). 

A/IIlIIţarea tâutei. în oara aceasta vom învăţa des
pre un astfel de barbat, care a lucrat cu mintea ~i înţe
lepciunea sa la inălţarea patriei. Acel bărbat a fost contele 
Stefan Sechenvi. Ascultaţi I 

II. Sillt~za I. La inceputul 'veacului trecut la noi 
în ţară locuitorii să ocupau aproape numai cu agricultura; 
industrie si comerciu abia de mai exista. Drumurile erau 
slabe; râurile nu erau regulate; pe rAuri nu umblau va
poare; nefiind râurile regulate, aceste adeseori vărsau ~i 
făceau locwitorilor pagube foarte mari; peste tot vieaţa 
economica a ţării era foatte neînsemnată. 

în ceeace priveşte starea clllturală încă nu stăteam 
mai bine. Nu erau şcoale de ajuns, unde poporul să se 
lumineze. La oraşe nu erau instituţiuni mai inalte cultu
rale din ajuns, pentru cultivarea şi răspăndirea ştiinţelor. 

Contele Stefan Szechenyi, *) care a petrecut mult în 
străin,ltate a observat, că nu lot astfel e intocmită vieata 
economică şi culturală în alte ţări. în Francia, in Anglia, 
incă pe acele vremuri erau o mulţime de fabrici, o mul
ţime de maşini economicp, mulţime de şcoale, de teatre 
şi alte in:stituţiuni culturale. Contele Stefan Szechenyi a 
înţeles, că cu cât vieaţa economica a unui stat e mai 
bine întocmită, cu atât naţiunea aceea e mai fericită. A 
înţeles mai departe, că numai omul luminat poate să ju
dece drept lucrurile şi numai .. lucrările omului luminat 
aduc roade din belşug. De aceea contele Stefan Szechenyi . 
a lucrat în două direcţiuni: inl3.iu pentru prosperarea eco
nomică, a doua pentru prosperarea culturală a ţării. 

. Seproducerea silltezii şi aprofundarea i" ma
terie. Cu ce să ocupau locuitorii. ţării noastre la ince
putul veacului trecut? ( .. cu agricultura). Cum erau dru
murile pe acel timp? ( .. foarle slabe). Cum erau râurile? 
( .. neregulate şi vărsau adeseori). Ce nu erau la sate? 

*) tn momentul acesta să arată portretul lui Szechenyi. 
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( .. nu erau şcoale). D'u la oraşe ce lipseau? ( .. institupuni 
cuHurale mai înalte). Erau oare aceste semne de înaintal'e 
pentru tara? ( .. erau semne de inapoiare). Unde a petrecut 
Stefan Szechenyi in tinerete? ( .. tn strainătate). Ce a ob
servat "el pe acolo? ( .. multe lucruri bune şi folositoare). 
Ce s'a gândit el Încă până petrecea pe acolo? ( .. că lu
crurile cele bune să le introduca la noi În ţarA). în câte 
direcţIUni a lucrat el? ( .. în două direcţiuni: pe terenul 
economic şi pe terenul cult1ll'al). 

Să vedem ce a lucrat pe terenul economic! 
Sil1fet:Ja Il. Pe terenul economic a observat, că 

Tisa având o mulţime de cotitari, in tot anul varsă ~i 
face oamenilor pagube foarte mar;, de aceea s'a apucat 
de regularea Tisei. A observat mai departe, că Dunarea 
nu are ems natural, deoarece era foarle îngustă la gra
niţa Homâniei, de aceea s'a apucat Să reguleze poarta de 
fer. Pe Dunare a mijlocit sa umble vapoare. ln capitala 
ţării a zidit peste DunAre un pod foarle frumos, podul 
de lanţ. Tot el a intemeiat cea dintâiu moară cu aburi; 
iar pentru poporul muncitor a infiinţat tova.răşii eco
nomice. 

Reproducerea si/tle::;;i şi aprofundarea în ma
terie. Ce face Tisa prin curaul ei pe câmpie? ( .. o mul
ţime de cotiluri). Când veneau ape mari (puhoale) pulea 
apa ei să curgă repede în jos? ( .. nu putea, ci vc1rsa). Ce 
făcea Tisa prin~aceste esundări? (. .pagube foarte mari). 
De ce s'a apucat deci Szechenyi? ( .. de regularea Tisei). 

c Dar Dunărea ce credeţi, tot aşa curs repede a avut tntot
deauna? ( .. nu). Pentruce curgea Dunc1rea tncet? ( .. era 
ingusti!. la graniţa României). Ce a regulat deci? ( .. a re
gulat poarta de fer). Ce munţi sunt pe la poarta de fer? 
( .. munţi înalţi). ( .. stânci puternice). Cu ce sparg oamenii 
stâncile? ( .. cu dinamită, ciocane ş. a.) Ce muncă va fi 
fosl deci regularea porţii de fer? ( .. obositoare ~i costisi
toare). Cine va fi acoperit cheltueli1e acele? ( .. ţara). Cât 
va fi costat munca aceea? ( .. o sumă foarte mare de bani). 
Cu toate col a costat ţara foarte mult, avut'a ea din ace-

1 
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sle lucrari dobândă, ori pagubă? ( .. a avul numai dobânda). 
Ce a mijlocit să umble pe Dunare? ( .. vapoare). Ce 

să. lranspoartă cu vapoarele? ( .. oameni, vite, bucale ş. a.) 
Prin ce tari curge Dunărea? ( .. prin Germania, Austda, 
Ungaria şi România). Cu ce ţari leaga deci Dunărea pa
tria noa~tra.? ( .. cu ţ~rile amintite). 

Ce rau curge printre oraşele Bllda şi Pesla'? ( .. Du
narea). Prin ce sunt legale aceste 2 oraşe? ( .. prin mai 
multe poduri frumoase). Cum vor fi comunicat oamenii 
intre Buda şi Pesta inainle de a fi poduri? ( .. cu lunlrile). 
Va fi fost această comunicaţie tlşOară? ( .. va fi fost foarle 
grea). Ca sa se înlesneasCă această comunicaţie ce s'a 
zidit la staruinţele lui Szcchenyi între aceste 2 oraşe? 
( .. podul de lanţ). 

Ce mori sa află pe locurile muntoase? (.mori de 
apa). Cum sa. intoarce roata la moara cea de apă? ( .. incet). 
Pulea-r'ar moara cea de apa să macine pe seama unui 
oraş? (nu). Ce mori sunt la oraşe? ( .. mori cu abnri). La 
stăruinţele cui s'a înfiinţat cea dintăi moară cu aburi? 
( .. La staruinţele lui Szechenyi). 

Cu ce lucră oamenii pa mântui mai ales in alte ţări? 
( .. cu inslt'umenle perfecte, cu ma~inarii). E în stare oare 
omul cel sărac sa.-lŞi cumpere ma~inarji? ( .. nu, ci să in
so~e5c mai mulţi laolalta). Cine a infiinţat cea dinlâiu 1n
so~ire de aceasta pe seama poporului muncItor? ( .. tot 
Szechenyi). De lipsă au fost oare toate lucrările aceste? 
( .. de lipsă). înaintat-a şi imbogatitu-s'a ţara în urma ace
stor lucrări, ori a decăzut şi a sarăcit? ( .. a inaintat ~i s'a 
îmbogăţit văzând cu ochii). 

Să vedem acum ce a lucrat Szechenyi pe" terenul 
cultural! 

Sillteza III. Pe terenul cultural s'a nizuit să. se ri
dice tot felul de şcoale, ca oamenii să citească cărţi, ga
zete, prin cari să se lumineze. Pentru cultivarea şi lăţirea 
ştiinţelor a intemeiat academia de ştiinţă, pentru care şi-a 
dat el tntreg venitul averii sale de pe un an. 

Reproducerea sillteaii şi aprofttndarea în ma-



120 

terie. Ce a nizuit Szechenyi să se ridice prin ţară? ( .. tot 
felul de şcoale). Ce să întâmplă cu mintea emului trecut 
prin şcoală? ( .. Să lumineaza). Ce s'a întemeiat pentru cul
tivarea şi laţil'ea ştiinţelor la stăruinţele lui nobile? ( .. aca
demia de ştiinţe). Ce a dat el spre acest scop? ( . .întreg 
venitul moşiei sale pe un an). Ce fel de inimiI a arătat 
Szechenyi 11rin fapta aceasta că are? ( .. inimă mare, dar
nică). Atentiune! La omul ce are inimă mare, ii zicem: 
WL1nanmmos. Cum îi zicem? ( .. om marinimos). Ce fel 
de om a fost deci Szechenyi? ( .. Szechen~ri a fost om ma
rinimos). 

Ce credeti, poate fiecare muritor de rând s<\ săvâr
:şească astfel de fapte măreţe? ( .. nu poate). Ce l·a ajutat 
pe Szechenyi la săvârşirea acestor fapte? ( .. mintea sa cea 
luminatA). Ce om mai zicem cil e acela, care are o minte 
foarte luminată? ( .. om foarte înţelept). Ce fel de om a mai 
fost deci Szechenyi? ( .. om foarte inţelept). 

Să vedem ce zile au urmat peste ţară şi ce sfârşit 
a avut acest om cu adevărat mare! / 

S;,tteza IV. Contele Stefan Szechenyi nu a fost atât 
de norocos ca să-şi vadă toate visurile intrupate. Nu peste 
mult a venit vremuri grele peste ţartl: a izbucnit razboiul 
pentru nealârnare. După potolirea războiului, majestatea 
Sa Regele suparat pe natiune a retras toate drepturile 
date, a domnit de acI înainte fiiră de a mai intrebâ na~ 
tinnea la facerea legilor, adecă in mod absolutistie. Băr
baţii, cari au fost in frunlea războiului cei mai mulţi au 
fost prinşi şi au suferit cele mai crâncene chinuri şi nu
mai putini au scăpat cu vieaţa prin ţări străine, unde au 
petrecut, departe de ţara lor iubita., de căminul părintesc, 

. până la moarte. 
" 

Când şi-a văzut Stefan Szechenyi ţara şi naţiunea :Yn 
aşa stare trista, mintea i,s'a intunecat, şi într'un moment . 
de acesta şi~a fa.cut el însuşi moarte, că s'a împuşcat. 
După moarte şi până rn ziua de astazi, poporul îl nu
meşte "cel mai mare magiar". Dela el ne-a rămas pro~ 
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verbul: ~Ungaria n'a fost, ci va fi« care i-a fost cred eul 
in toată vieaţa. 

Reproducerea sili le:;; ii şi aprofulldarea etică: Ce 
zile an urmat peste ţară ( .. zile triste). Cum a început 
să domnească regele după anul 1848? ( .. în mod absolu
tistic). Ce a retras regele? ( .. toate legile date). Ce au 
suferit bllrbaUi, cari au stat în fruntea războiului? ( .. chi
lluri ~i moarte cumplită), Este iertat a luavieaţa cuiva? 
( .. nu). Gne are numai dreptul acesta? ( .. numai acela care 
i-a ~i dat-o, adecă Dumnezeu). A fost deci lucru omenesc 
ce a făcut stăpânirea atunci? ( .. nu, ci a fost cea mai mare 
tirănie). Ce inimă a avut Szechenyi? ( .. inimă mare, no
bilă). Putut-a el să vaza. cruzimile aceste? Ce s'a întâm
plat cu mintea lui cea luminata. la vederea acestor stări? 
( .. s'a întunecat). De ce moarte a murit el? ( .. de-o moarle 
na.prasnică, că s'a impu~cat). Cum l-a numit poporul după 
moartea sa? ( .. cel mai mare magiar). Cum inţelegem pro
verbul lui Szechenyi: ); Ungaria nu a fost, ci va fi«? ( .. că 
Ungaria de aci inainte are să fie puternică, bogată şi fe
ricită). Reconslmirea întregei sinteze. 

Notă: în decursul predării sa. scriu pe tablă urmă
toarele puncte cardinale: 

Stefan Szecltenyi. 
Regttlm'ea Tisei Moara cu abl4ri 
Pom·ta de le?' Reuniuni economice 
Comunicaţie cu vap01'ul Ridicarea şcoalelor 
Podul de lanţ Academia de ştiinfe. 

I1L Asociaţia. Cu care bărbat al nostru putem 
asămăna pe contele Stefan Szechenyi? ( .. cu George Lazan). 
Pentruce? Cu ce a lucrat şi George Lazar pentru înălţarea 
neamului său? ( .. cu mintea şi cu înţelepciunea sa). 

IV. Sistelltizarea. In câte direcţiuni a lucrat Slefan 
Szechenyi? ( .. în 2 directiuni: în direcţiunea economica. şi 
în direcţiunea culturală). Cari sunt roadele obtinute pe 
terenul economic? ( .. Regularea Tisei, poarta de fer, co
municaţia cu vapoare, podul de lanţ, morile cu aburi, 

8 
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reuniunile economice). Cari sunt roadele obţinute pe te
renul cultural? ([Udicarea şcoalelor~ academia de !ştiinţe), 

Despre Stefan Szechenyi zicem aşa: 

Stefan Szechenyi a dus o vieată plină de fapte bune, 
de japte nobile. A lucrat pe toate căile pentnt îniilta1'ea 
patriei sale. Cu toate că a murit inainte de asta cu un 
jumătate de veac, numele lui este 1'ostit şi astăzi cu evlavie. 
El 1Ja ,'ămânea plwur'ea pilda cea rnai vie a celei 'mfli 

cum te iubiri de patt'ie. Thn el s'a îndeplinit cu adevărat 
Retlaşterea Utlgariei. 

V. APlicarea. Ce fel de fapte a săvârşit Stefan Sze
chenyi il ( .. lol fapte nobile). Cum I·a numit napunea pen
tru faptele sale după moarte? (~cel mai mare magiar«). 
Cum înţelegeţi aceasta? ( .. omul cel mai mare in săvâr
şirea faptelor bune). Meritat-a el numele acesla? ( .. me
ritat), Ce sfârşit a avut Stefan Szechenyi? ( .. sfârşit foarte 
trist). In care an a murit el? ( .. în anul 1860), Cu toate 
că a murit a~a de mult, cum i-să pomene~te şi astazi 
numele? ( .. cu evlavie, cu veneraţiune). Oare pentruce? 
( .. p.enlrucă şi-a iubit patria mai presus de toale), Cum 
avem sa ne iubim şi noi patria? ( .. şi noi trebuie să ne 
iubim patria mai presus de toate), 

Iosif Stanca. 

Literatură pentru copil. 

Stz'gletele. *) 
ehi. .. che.,. ia ... stigliţ, stigli~ ... 
Sunt stigletete pestrit, -
Sunt, pestriţ la pene, eu" 
Căci atunci cand Dumnezeu, 
Le-a făcut pe păsătele, 
Eu m'am rătăcit de ele, 
Când s'au dus de le-a t)ăpsil . 

• ) Dj,l bP'oflll'(l "CopiilOl'u de Ele/f(I Purago. I ... -
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Iară când am fost sosit 
Ciripilld: stigliţ, sliglit, 
.~'ii-am spus lui Dumnezeu 
Cel mă "09 frumos şi eu, 
Sâ Jiu zugrăvit, ca ele, 
El nu mat avea văpsele! .. 

Ci, atuncea, Dumnezeu, 
Mi-a văpsit, vestmlÎntul meu, 
Tot cu resturi de . vlipsele 
Dela alte păsărele 
Şi de-aceea sunt pestriţ ..• 

Chi ... c/te ..• ia ... stigli(, stiglit ... 
Sunt stigletele pestriţ! 

REVISTE. 
"Şcoala Viitorului" nr. 1. (an. II) publică un articol im

portant de Elena Cordoneanu despre: "Rolul femeei pentru neamul 
nostru". D· sa pleacă dela datele statistice cari afrmă, că în Ro
mânia sunt 70% femei cari mt,lOcesc fără z)por, inconştiente de 
menirea lor; 20% sunt plante exotice de salon, crescute pentru 
lux, ruina averilor şi nenorocirea familiilor; abia 10% sunt femei 
relativ conştiente de marea lor menire în vie aţă. 

Arată apoi relele cari urmează În mod firesc din această 
stare nespus de tristă sprijinită pe date statisti< e, precum şi ne
păsarea ce stăpâneşte în România faţă de educaţia femenină 
peste tot. 

in legătură cu această indiferentă, arată zelul cel mare cu 
care operează alte naţiuni mai civilizate la educaţia femeii, din 
care urmează roade atât de mănoase pentru omenime. 

tn urmă incheie dând următoarele sfaturi Înţelepte: 
"Să ne grăbim a da însemnătatea cuvenită educaţiei feme

nine, potrivit nevoilor reale În vieaţă; altfel, viciile. boalele, pre
judecăţile cu tot cortegiul lor nenorocit, ne vor stăpâni familia şi 
neamul. 

"Să nu uităm, că femeia ţese viitorul ţărei - dacă a în
văţat a-I ţese cu perfectă conştiinţă a datoriilor sale ca soţie, ca 
mamă, ca cetăţeană faţă de ţara sa" . 
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Il Gaze/a illf'ăţăiorUor" in nr. 15 publică apelul pentru 
tinerea primului congres al învăţătorimei primare române de am
bele confesiuni dela noi, care este proectat să se ţină În vacan
ţele viitoare prin zilele dela finea lunei lui august sau Începutul 
lunei septemvrie st n. (Noi credem că e mai potrivit terminul cel 
dintâiu. Red.) 

"Gazeta învătătorilor" publică şi un program interimal ce-I 
crede potrivit ca să fie desbătut în congresul menţionat şi pe care 
îl reproducem şi noi aci: 

l. Chestiunea clasificării înv. confesionali. 
11. Chestiunea repartitiei şcolare. 

III. Propunerea limbei române. 
IV. Propunerea Hmbei maghiare. 
V. Catehizarea. 

VI. Chestiuuea cantoraluJui. 
VII. împovărarea prea mare a învăţătorilor. 

VIII. Substituirea inv. în cazuri de morb. 
IX, Activitatea extra-şcolară a învăţătorilor. 
X. Chestiunea înfiinţării unei bănci Învăţătoreşti. 

XL Chestiunea organizării pentru viHor. 
XII. Diverse propuneri. 

1n legătură cu ţinerea congresului redactia "Gazeta învăţă
torilor" avizează pe cei interesaţi ca să se însinuie cel puţin cu 
o lună inainte de ţinerea congresului d-Iui Ioan P. Lazar, sufletul 
acelei mişcări, trimiţând şi o taxă de 4 cor, pentru care vor primi 
la timpul său un bilet de legitimare, procesul verbal al congre
sului, precum şi alte avantage ce va esopera comisiunea ce se 
va alege pentru conducerea congresului din chestiune, 

Cronica. 
"Utl;,mea membrilo,. corp"l"i didactic prima,. ditt Ro

md"ia ". Cu începutul anului acestuia s'a pus bază În Bucureşti 
la "Uniunea membrilor corpului primar din România", care îşi 
are şi organul său propriu sub acelaşi nume. 

Uniunea aceasta, dupăcum reese evident şi din titlu, are me
nirea de a statornicl o punte de trecere intre cei doi fadori ai 
şcoalei primare: institutori şi În vă ţă/ori, între cari în timpul din 
urmă să deschisese o prăpastie. Ne miră foarte mult împrejurarea. 
că in acel aş timp unii institutori aduc ofenze grave învăţătorimei 
din ţară Într'un organ de publicitate al lor, care Împrejurare ii 
prezintă pe cei dintâi inaintea opiniunei publice ca pe oameni nu 
tocmai sinceri şi simpatici. Afară de aceasta nu să observă nici 

... ... 
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o statornicie în tinuta acelora, cari În acel aş timp pe când pre
dică apropiere şi pace, ei sunt cei dintâi cari scot săbiife din teacă. 

; Esttl aproape inexplicabilă şi deadreptul ridicolă cearta ivită 
între' membrii corpului didactic primar din România, cari trebuie 
să aibă aceleaşi aspiraţiuni şi idealuri. Şi niciodată pacea, iubirea 
şi înţelegerea frăţească nu a fost atât de binevenită, ca tocmai În 
aceste zile de grele încercări pentru neamul nostru; iar toti aceia 
cari vin cu ramuri de maslin în mâni îşi vor avea partea lor de 
glorie, pe când aceia, cari în aceste clipe critice toarnă oleu pe 
foc vor rămânea nişte simpli jarizei."" 

Să ne ierte fratii noştri că-i mustrăm, atunci, când frati de 
acel aş sânge să duşmănesc, căci o facem aceasta din iubirea cea 
mare ce le o păstrăm; să multămească lui Dumnezeu că n'au 
de-a lupta cu duşmani adevarati, căci atunci numai ar şti ce în
seamnă; a luptâ. 

Le dorim din inimă curată pace fraţilor noştri din România, 
dar pacea lor să fie adevarată şi durabilă, care să poate realiza 
numai prin iubirea, Încrederea şi stima reciprocă, când lucru firesc, 
trebuie să dispară pentru totdeauna zavistia, Însinuaţiunile şi fan
faronada goală . 

INFORMATIUNI. , 
Primul congres german În chestiunea alcoolului s'a ţinut anul 

acesta În zilele 20 2d martie în Berlin, înaintea căruia i-a pre
mers În ziua de 25 martie o Întroducere precum şi o demon
straţie generală În chestia aceasta, care preocupă cercurile dăs
călimei de astăzi din Întreaga lume cultă. 

Un curs despre tratarea cu copiii debili a tinut anul acesta 
din 25 martie până. în 25 aprilie in Dalldorf inspectorul de edu
caţiune Piper. 

Legea pentru apărarea copiilor şi a animalelor de casă din 
republica Panama, In republica Panama s'a adus o lege prin care 
să pedepsesc toţi aceia, cari În mod neuman pedepsesc copiii, 
le detrag apa sau mâncarea, ori pretind o sforţare care petrece 
peste puterile lor cu 5-25 Bolboas. Toate" persoanele, cari vor 
observa executându-s~ oarecare tirănie faţă de un copil sau de 
un animal au datorinta să înştiinţeze la autorităţi, la din contră 
să vor privi de complici şi să vor pedepsi cu o pedeapsă pe ju
mătate aşa de mare ca a făptuitorului. 

La şcoala Înaltă de femei din Lipsea În semestrul de vară 
(din 15 apr. până în 15 iulie) să vor trata următoarele chestiuni: 
copilul normal şi cel patologic (Brahn); Bazele educaţiunei (Die-
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trich); Tngrijirea copiilor în or2şe mari (Taube); Deprinderi În 
psihologia infantilă, Psihologie practică, curs Întroductiv În peda
gogia txperimentală (Brahn); Deprindere În cercetarea compara
tivă a copiilor (Kretzschmar); Reprivire asupra tendintelor de edu
caţiune in prezent, depnnderi din capitolele alese ale pedagogiei 
pentru copiii mici (Priifer); I::.toria legilor şi organizării şcolare 
din Germania în legătură cu cultura spirituală (Spranger); lnfor
maţiuni dă- cancelaria şcoalei înalte de femei din Lipsea, Konig
strasse ]8. 

Necrolog Subscrişii cu inima înfrântă de durere aducem la 
cunoştinţa futuror rudeniilor şi cunoscuţi!or, că neuitata noastră 
soţie, mamă, fică, soră, noră, cumnată şi nepoată Cornelia Popo
viciu n. J)elle, după un morb îndelungat, împărtăşită fiind cu s. 
taină a cuminecăturii a trecut la cele eterne lnmormântarea a fost 
În ]5.,28 aprilie la ora 1. p. m. Cinteiu la ]3/26 aprilie 1913. 
Fie-Î ţărâna uşoară şi memoria binecuvântată Neconzolatul soţ 
Ioan Popovici inv. şi nemângăiatul fju Caius. Din partene trimi
tem vrednicului nostru coleg cele mai sincere condolenle. Ceriul 
să-i trimilă din belşug darurile sale ca să poată suporta în lini
şte şi aceasta lovitură a sorţii. 

Anunţ. Membrii reuniunii sunt rugati a ne trimite rapoarte 
despre raportul adu nărilor districtuale de primăvară Totodată ra· 
poartele obiective despre examene Încă sunt binevenite, ca să 
putem prezena o icoană fidela a şcoalei româneşti, ai cărei re
prezentanţi suntem. Redacţia. 

Sărbare şcolară. Şcoala rom. gr. or din Roşia arangiază joi 
în 23 mai (5 iunie) la orele 11 a. m. în localitatea şcoalei sub 
conducerea inv. 1 Stanca o sărbare şcolară) cu următorul Pro
gram: 1. "lmpărafe ceresc~ executat de tin. şcolară. 2. ),Limba ro
mână" el. I II cetirea fi uentă; el III IV cetirea logică şi estetică; 
cI. V VI cef. expre;;ivă 3. Il Vivat tara mea" executat de tin şco
lară 4. "Declamaţiuui·I el. l. "Paseri vrednice"; ci. II ,.,Limba 
românească"; eL IH "Ce te legeni codrule?"; el IV. "Vestitorii <.!.. 
primăverii"; d. V VI "Noi ". 5 "Mama lui şteJan cel Mare" exec. 
de tin. şcolară. 6. "Lucru manual". Lu:rări plastice de ale elevi-
lor din lut. 7. "Desemn". Lucrări de ale .elevilor după ob. din 
natu ă, din memorie şi decoraţiuni. 8. "Lucrarile scripturistice" ale 
elevilor de peste an. 9. "Bine eşti cuvâllta!" executat de tin. şco-
lară. 10. Incheiere din partea Î;tv. Iosif Stanca. La aceasta sărbare 
sunt învitaţi părinţii elevilor precum şi toţi binevoitorii şcoalei şi 
a culturii româneşti. lntrar.:a e liberă. 
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Concurse. 
"Societatea pentru fond de teatru român" publică concurs 

la premiile şi ajutoarele În suma totală de 1000 coroane, cari se 
vor acorda din venitele fondului Dr. Ioan MillU. 

Se admit la acest concurs: 
1. Piese teairali româneşti originale, potrivite pentru trebu-

inţele noastre şi pentru scopurile urmărite de societatea noastră. 
2. Co/ecfiuni de muzică poporala, româneşti. 
3. Compoziţii muzicale originale, cu motive româneşti 
Lucrările prezentate la concurs pot să fie: 
a) publicate (tipărite) în anii 1911, 1912 şi 1913, - sau 
b) lucrări în manuscris, cari încă nu s'au dat publicităţii. 
Cele de sub a) pot fi premiate, iar cele de sub b) pot să 

fie ajutorate În scopul publicării. 
Autorii. cari vor să participe la concurs, Îşi vor prezentă. 

lucrările lor până la 1 ianuarie n. 1 g: 4 comitetului socielăţii, trÎ
miţându-Ie la adresa secretarului literar, Dr. Horia Petra-Petrescu, 
Brasso (Braşov). 

Notă. - Manuscrisele lucrărilor încă nepublicate se vor Îna
inta anonim; se va alătura însă la manuscris un plic închis, În 
care se va indica numele şi adresa autorului. 

Lucrările premiate sau ajulorate de "Societatea pentru fond 
de teatru român" rămân proprietat a autorilor, dar aceştia sunt 
obligaţi a d~l din lucrările lor tipărite câte 20 exemplare comite
tului societăţii, 

Braşov, în 11/24 martie 1913. 
Virgil Oni(iu, Dr. Iosif Blaga, 
vicepreşedinte. secretar. 

"Societatea pentru fond de teatru român" publică concurs 
pentru o piesă teatmlă originală, În următoarele condiţii: 

1. Acţiunea să fie luată din vieaţa poporului nostru din Ardeal. 
2. Piesa să aibă 1 sau mult 2 acte şi 
3. Să conţină şi j0CUri naţionale, eventual cântări naţionale, 

îmbinate în decursul acţiunei. 
Premiul va fi de 200 cor. şi este pus la dispozitia comi

tetului din partea d-Iui advocat Dr. Constantin Popovici din Beiuş, 
care îşi rezervă dreptul de a lăsa să se reprezente piesa pentru 
intâiadată în Beluş. 

Manuscrisele anonime (cu nU'11ele autorului în plic inchis) 
se vor Înainta secretarului literar al societăţii noastre, d-l Or. 
Horia Petra-Petrescu, până în 1. 140 o.::t. a. c. 

Braşov, 11/U martie 1913. 
, Virgil Onifiu, 

vicepreşedinte. 
Dr: Iosif Blaga, 

secretar. 
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Poşta redacţiei. 
O-lui D. L.}. În M. Noi am profeţit, că acesta va fi sfâr

şitul acelei reclame fără procedeu în literatura noastră didactică, 
care mirosea a usturoiu de un timp incoaci. Pe la adunările gen. 

-

învăţătoreşti numai ce-I vedeai pe domnul din chestiune cu pa- f 
chetele de cărţi subsuoară recomandându-se În dreapta şi În stânga, 
curat ca la tarabă ... Apoi nu a fost fiţuică in care "fecundul autor 
didactic" să nu fi găsit un locşor unde să-şi anunţe marfa destul 
de ieftină, ca valoare didactică. Dar sârma nii recenzenţi? O gloată 
de ei au fost puşi la cale, ca să inundeze pressa română, cu tă-
mâierile lor ieftine. 

De câţiva ani azistăm cu mânife încrucişate la acest spec
tacol destul de trist ce şi-a făcut apariţiunea in aceste vremuri 
tulburi, aici la noi. 

Acum, să pare că atmosfera începe a se limpeZI tot mai 
mult. Cărtile " valorosului auler" au fost scărmânate cum se cade 
de cătră bărbatii competenţi de şcoală. în zilele aceste un invă
tător din părţile Sibiiului numeşte cărtile din chestiune "cel mai 
excelent mijloc de a tortura copiii", iar. stilul îI numeşte de-a 
dreptul ,.,păsăresc". ("Şcoala", an. IV. nr. 3. pag. 65). 

După semnele evidente să pare că incepe a trozni taraba. 
La lumina zilei apar cărţi din toate punctele de vedere cu mult 
mai superioare. 

Oamenii, încetul cu încetul încep a se desmetecl, şi credem 
că nu e departe timpul, când marfa Il valorosului autor didactic" 
va fi transpusă În magazina de vechituri. 

Deci, ai perfectă dreptate când susţini, că cărţile din che
stiune "şi-au trăit traiul" ... 

Sumarul: 
Redacţia: "Mântuirea şcoalelor noastrt"; Petru Lupaş; "Edu

caţiunea şcolară în raport cu familia şi societatea"; Dimitrie 
Boar: ~Ce voesc dascălii?"; Vasile Dumbravă: "Cum să induce 
lumea in eroare cu mehanizmul din şcoală"; Iosif Stanca: 
"Contele Stefan Szechenyi" (prelegere practică); Literatură pentru 
copii. Elena Farago: "Stigletele"; Re~'iste: "Şcoala Viitorului"; 
"Gazeta învăţătorilor"; Cronica: "Uniunea membrilor corpului di
dactic primar din România"; InjofmaţiunL Cronica. Poşta Re
dacţiei. 

Tiparul tipografiei diecezane gr.-or. române din Arad. 
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