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ee să facem? 
Problema C0a mai grea ce ne preocupa. azi pe toti 

este şcoala. De sus dela tronul arhieresc, până la cel din 
urmă cămin ţa.rănesc, minţile omeneşti sunt frământate de 
preingrijiri pentru soartea şi viitorul şcoalei. .Mulţi sunl de 
credinţa, că intre imprejura.rile date şcoala este o sarcina, 
ce nu sta tn raport cu jertfa adusă pentru susţinerea ei 
şi pledeaza pentru abzicel'ea de ea şi inchiderea ei. Cei 
mai mulţi însă sustin, ca. fie conditiunile cat de aspre, fie 
rezultatul cât de modest, tot e mai bme cu raul tau de 
cât cu binele altuia. :-3i doara. aceşti din urma an mai multă. 
dreptate, pentruca. în timpul de fata, când valoarea singu
ratilor şi a popoarelor se măsura cu cunoştinţa scriso ce
titnlui, un popor, care s'ar deslipi de şcoala sa, s'ar slnl1-
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cide. Nu se poate închipui azi popor, ce a~ambitiunea 
a aparţine popoarelor culte, fară şcoală. Ci ' 'cinile ma
tel'jale şi pretenziuGile legii sunt peste puterii noastre, e 
adevăr; vom face insă cât vom putea cu bună vointă, Cl] 

- insufleţire de cauză, dar sa. abzicem de un drept pe care 
nu ştim dacă-I vom mai putea recâşliga, ar insemna capi
tulare ruşinoasa.. Sa mergem deci inainte, să întărim şi 

organizăm şcoalele noastre dupa toate recel'inţele legali, să 
ajutăm cu bunăvointă, şi să ambiţionăm din toate puterile 
pe învăţătol'ii nostrii, ca Să poată satisface cu mai multă 
uşorinţa. tuturor condHiunilor legali, şi rezistând tutUl'or 
greu taţilor, ne vom arata demni de viaţă, demni de con
sideratiune, iar prin şcoala din nou organizată, vom croI 
poporului o soarle mai bună, in raport cu jertfele aduse, 
şi atunci nici sat'cina nu-i-se va părea aşa de grea. 

2 

în faţa imprejurărilor şi în raport cu înmuJţilele sar
cini, şcoala trecutului însă nu ne poate mu!taml. Rezul
talele de până aci într'adevăr nu stau în raport cu jertfele. 
Ne-am multamit pâml aci şi cu o sală de Înva.ţa.mânt ne
coritSpnnzătoare numarului elevilor, care nu era.provaznta 
nici cu mobile nici cu recvizitele tr'ebuincioase. Glasul 
învăţătorului suna i'n pustie. Copii nici nu aveau de ce sa 
se îndulceascâ în şcoală. PAreţii goi şi virgaciul nu puteau 
atrage copiii dela plăcerile lor din natură. Arătariie ab
senţilor au rămas fară. efect. Şcoală compleclă cu 6 clase, 
atlai numai ca minune, una doua., într'un tract şi acolo in 
anuJ din urmă câte un singur elev. între astfel de impre
jurari sl nu ne prindă mirarea de groaza ce ne-a cuprins, 
ba esle îmbucurător ca totuşi vedem fnsuOetlre la popor 
pentru susţinerea şcoalelor. 

~ Poporul nostru avizat să tra.iasca. Între atâtea po
poar~ de alta limba. şi poate mai favorizate de soarte, îşi va 
putea susţine individualitatea numai până când după catedra 
şcoalei va răsunâ glasul dascal ului român confesional c, a zis 
într'o cuvântare de a sa marele nostru binevoitor, profesor 
şi prezident Teodor' Ceonlea. Şi cu drept cuvânt. Numai. 
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şcoala confesională română şi numai invil.tătorul nascut 
român, va şti deştepta armonios în inima viitorului cetă
ţean iubirea de patrie şi alipirea de legea lui stnlbuna. 

Să sta.ruim deci a de3volta şi orgauiza şcoala confe
sională. "conformrecerinţelor legali şi să dăm învăţătorului 
român posibilita,tea de a-şi pulea îndeplini cu scumpatate 
datorinţele atât faţa de patria mama dU şi faţă de bi::;erica" 
şi legea noastră strabuna. 

Organizarea sa o începem din institutul pedagogic, în 
care să se primasca. an de an un număr coră.spunzalor 
cu recerinţele, de tineri cu pregătiri legale, pe cari, prin 
favoruri de ajutoare şi stipendii din fondurile existente şi 
dela comunele bisericeşti, să.-i recrutăm dintre elevii cei 
mai distinşi ai şcoalelor medii. Să-oi pl'ovedem ce cât se 
poate mai multe cunoştinţe practice in cadrul materialului 
prescris pentru scoala poporală' şi cu desterilMi technice 
în de3emn, muzică şi lucruri de mâna. (slOjd), ca să poată 
corespunde perfect misiunei lor conform prescriselor legali. 

Să organizăm inspectinnea înv;lţământului iarăşi rn) 
mod practic, dupa. cum vedem ca. o face şi statul în tim
pul mai nou, aplicând spre scopul acesta revizofl şcolari, 
dintre înv[ţătorii mai de:;loinici, cari se dee mâna. de ajutor, 
şi indreptarul cuvenit învăţatorilor intru împlinirea grelei t 
lor misiuni. Nu numai sa constatăm gre!şelele şi neajun-\ 
suri le, ci sa. le şi îndreptăm cu bunavoinţa.. Invata.torii sa. 1 
nu aibă groaz', ci bucurie de sosirea J'evizorului, care cu ii 
cunoştinţele lui practice să-i indrepte eventualele greşeli, ! 

sa.-i îndemne şi încurajeze cu bunăvoinţa. şi pe el şi pe/ 
elevi. 

Sa. provedem şcoalele cu mobilele şi recvizilele tre
buincioase şi prescrise de lege, ca glasul înva.ţătorului sa. 
nu sune in pustle, şcoala să fie 'muzeu aLrăgălor pentru 
şcolar, unde nu numai sa. auda, ci se şi vada. lucrurile ce 
trebue să şi-le însuşiască. O şcoală bine inzestrată, duplică 
rezultatul. Precum nu poţi ara fară plug, aşa nici inslrua 
fară recvizite. 
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Invătătorii să se intăreasca in organismul reuniunii, 
pe care prin solidaritatea bazată pe încredere şi dragoste 
reciprocă să o facă stânca rezistibilă ori cărei furtuni. 
Acolo să-şi potenţe~e puterile prin împartăşire reciprocă 
a cunoştinţelor şi împărtăşirea lucrurilor noui experiate şi \ 
descoperite în cursul activităţii; prin solvirea regulată a i1i 

taxelor s!1-şi creeze o stare materială deamnă, din care 
la timp de nevoie să se poală împărtăşI de ajutoare toţi I 
invăta.torii ajunşi la neputinţă, şi din care să poată edita~ 
construI ori procura manuale şcolare, ştienţifice-lite- I 
rare spre înmulţirea cunoştinţelor şi promovar'ea stării cul- ! 

turale şi materiale ale membrilor, I 
Numai şcoale astfel rnzestraie, şi provăzute cu astfel· I 

de inv;'ţători, vor putea satisface înmultitelor datorinte re- t 
clamate de lege şi de considerabilele jertfe aduse pentru 1,1, 

sustinerea şcoalelor. Şi în sfârşit numai un popor cu ast
fel de şcoale va putea conta la consideraţiunea şi res
pectul popoarelor culte şi civilizate, In caz contrar vom 
fi consideraţi ca paria şi stăpâniţi de cei mai înaintaţi \ 
decât noi in cultura. JI. I 
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Invătătorii confesionali români In situatia actuală. 

in nf. trecut, in trăsături generale, am schiţat situaţia 
învăţătorilor s'au mai bine zis nedumerirea lor şi poziţia 
foarle deficila. in faţa legei şcolare şi în situatia adusă de 
call'ă noul .. Plan de tnvăţamânl). Am dat mai departe să 
se fnţăleagă, ca la compunerea acelui plan susţinatol'ii de 
şcoale n'au fost consultaţi, conform §-lui 19. din legea 
şcolară şi că prin impunerea noului plan de învăţământ, 
pt'in cal'e ni-se cere la zi minimalul de 3 oare pentru 
limba maghiară, poziţia ni-s'a îngreunat foarte, cu atât 
mai vârtos, că ) planul de înva.ţa.mânt«, redactat în anii 
trecuţi de cătra. comisia didactică din Sibiu şi care este 
obligător pentru întreaga provincic\ mitropolitană, nu s'a 
restrâns întru nimic, ci e elIm a fost dela inceput: Pro
puni cât voeşti, iar alţii esaminează ce le place. Adecă, 
făcut pentru ochii lumei, fără ca să fie precizări cum a 
fost în ee lea anterioare. 

Se cuvenea, ba poate era datorinţa, că numai decât 
după apariţia planului de înVăţământ, eţaborat pentru pro
punerea limbei maghiare, autorităţile noastre confesio
nale să fi precizat, că tn ce fel să mai împlinim prescri
sele planului de invaţământ cGnfesional, căci în forma cum 
sunt formate în actualul plan nu se mai pot esecuta, 
fiindcă lipseşte timpul fizic. Anumite obiecte ar trebui 
limitate ol'i reduse ~i să se propună numai pe baza cărţii 
de cetire. E bine să avem barem ceva, decât să arătăm 
că avem mult, Iar în fond să nu fie nimic. 

Cine ar vrea să cunoască de aproape şi să studieze 
starea spirituală a învăţătorilor români (din Ungaria), in 
situaţia de azi, n'are de facut alta, numai să se coboară 
între ei. 8[-i caute în prelegere, În conferite ori alte 80-
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cietăţi şi după putină judecată serioasă va ajunge la; 
convingerea, că aceştI oameni, trudiţi şi trupeşte şi su-; 
fleteşte, se luptă groasnic şi gândesc cu frică la ziua de i 
mâne. Convingerea lor e firma, că orice vor face şi ori 
cum vor lucra, nu va fi pe plac, nu va mulţumi pe nime! 
Las'-că. sunt mulţi şi de aceia, cari se clătina, crezând că 
e mai conzuJt se fie azi şi mâne bine, decât să aştepte 
binele adevărat pe viilor .... Că aceşti oameni sunt pe 
calea rătăcită, pe care poate să-i mai urmeze şi altii -
n lJ mai incape discuţia. - Un lucru însă, trebue să-I ştim 
cu siguranţă, că direcţia ni-e arătată, iar calea ni-e aşter

nută şi de pe aceia nu ne putem abate, fără ca să nu 
dăm de năcaz. Tot aşa şi aceia care o iau rasna - înainte. ! 

Că până unde am ajuns şi la ce ne putem aştepta, 
voiu ilustra cu întâmplări petrecute în timpul recent: 

lntfUn ţinut - să zicem pe Criş, ori să fie şi pe 
l\Iureş - esmisul ministerial vizitează şcoalele din mai 
multe comune, atât în 1908 cât şi rn 1909, şi afla. spor 
şi rezultat peste aşteptare bun, dar nu-şi esprimă multă
mita, ci din potrivă doveşte purtarea de superior şi-şi es· 
primă dorinta, că pe viitor să afle progres şi mai mare. 
Acel esmis, după vizitare, in societatea altora - streini 
de neamul nostru - s'a esprimat, că şcoalele noastre pot 
concura cu ori care alte şcoale din ţara. - dm' o aceasta, 
noi, dascalii .valalti, nu-i pennis sa-o ştim. . . ci numai să 
ne trudim, sa. mai stoarcem din puteri. ... 

Şi apoi cu cât se dovedeşte diliginţa de mare in di
rectia pretinsă ... cu atât pretensia, cu alta. ocazie - poate 
fi mai mare - şi la urmă toate se concentrează într'o 
direcţie. Oricât ne vom trudI să arătăm spor - vorbe de 
mângăere şi mulţumire nu vom auzI _o ba ni-se cere şi 

mai mult să facem, iar pe lângă toate acestea, daca. nu 
negi, că tu nu eşti tu, ai să te duci, unde soartea va voI, ~ 
dupăce o parte bună a vietii ţi-ai sacrificato o pentru binele 1 

neamului şi în folosul culturei omeneşti. Situaţia e aşa, 
iar oamenii au să aleagă. 
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o împl'ejurare ne pune tn nedumerire, că vedem, la 
unii, o nepăsare atât de mare fată de şcoale. Poate aceasta 
provine de acolo, că oamenii au luat lucrurile pe deasupra, 
privind şcoala iacă-nu ma-aşa. Dacă oamenii, cari conduc 
şcoala, ar fi dovedit in trecut o mai mare hărbil.tie, starile 
nu ajungeau unde sunt acum. Iar acum, înzădar sunt toate 
opintirile, căci latul e bine strâns' În jurul gâtu ui, că om 
se fie acela care ni-! va destringe. tnzadar mai adunam 
fonduri, ca să putem salva unele şcoli, căci la ceva rezultat 
îmbucurator nu vom ajunge, ştiind. că deviza e dală: 
nimicirea şcoalei confesionale şi îngenunchiarea invăţa.to
rimei. Decât să avem unde şi unde câte o şcoală susţi
nută ca vai de lume şi câte un învăţator, care nu va 
cuteza să vorbească limba lui nici cu frate-său, mai bine 
să le lăsăm valului, care ne ameninţă cu cutrupire, dacă 
până aici n'am fost destul de tari şi de iscusiti, ca să fi 
pulut delătura nefericirea, care ne-a venit pe cap. 

E timpul suprem, ca factorii principali din toate die
cezele să-se consulte şi sa judece il merit, că alicum 
intr'o bună dimineaţă, ne vom trezI, că numai avem nici 
învăţători, nici şcoale. Ba poate, şcoale vom, avea şi el 
vom plăti din greu, dar nu noi . vom porunci peste ele. 

Am zis, să-se ştie. 

P. Vancu. 



Intrebuinţarea metodului direct 
la învăţarea limbei maghiare. 

Fiind impus prIn lege inya.tarea mai e:-.lenzÎYă a lim
bei maghiare în scoalele poporale nemaghiare. s'au hoit 
pe orizontal şcolar diferite meto~de de propueere. intre 
cari e şi metodul asa numit md,JdI4/ dir"d. ca. in ce ~'a 
puterea ace5tui melod. '\om vedea din cele ce urmeaza. 

Şcoala. ad u5ă intre ciocan şi oÎco'\ala.. fiind silita a 
sluji la doi domni. orbecheazâ in acti\~itatea sa, şi ca 
alare a n1.scocit diferite metoade, ce i-se par unuia ori 
ahuia ca mai polrÎ\-ite la ajungerea scopului. De aici şi 

metodul no:-tru direct. 
Dar să vedem. În ce sta. tăria acestui metod. căruia 

i-se cânta atatea 05an~. chiar si diu partea multor Îm-(\

taI ori de ai no~trii. 

Salura a la::.at pe Jm foarte neputincios, când noe 
pe lume S'a iD?rljit insa. ca :Sa-l ajuture 1n neputintele 
sale, sadind in el imtioctul de c,)n~er'\are. care da. naştere 
nizuÎntii şi curÎozitatii. Caci in momentuL când copilul 
fncepe a-şi da S:ifUa de lucrurile cari il incunjurn. curio
zitatea de a şti şi cunoaşte acele lucruri, e foarle mare-. 
De aici incontinuu infestarea mamei: ce--i asta. mama.? 
3lama. ce--i aia? :;:'i a'Şa m3i departe. Inceata insi de a 
mai intreba. când e În curat pe deplill cu lucrul cutare. 
In cazul acesta curio5itatea copilului înceată şi cu ea şi 

În(e5ta riIe mamei sale. 
"llama. ce--i a5ta? - intreaba Ionel pe maica-sa. 

- SuyeÎea. fatul me-u ~ - reîca? :3i ce faci. mama cu 
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ea? - Ţesem pânză~ fatul meu! - Pânză? Apoi unde-i 
pânza? - Da da-mi pace, că n'am atâta vreme, să perd 
cu tine. 

Şi mama, suparată de infesta riie lui Ionel, l-a părăsit, 
lasându-l nedumerit in gândul său. E intrebarea numai, 
Că pentruce 1-a părăsit mama-sa; f1ră a satisface dorioţii 
juste a micu~111ui ei, Ionel? Ca-I iubeşte şi ca se uita la 
el. ca la ochiI ei din cap, nu mai incape nici o Indoială. 
Atunci ce poate fi cauza acestui refnz? Nimic, decât că 
n'a pulut da explicilrile necesare într'un mod, de a fi în
ţelese şi apreciate de bietul Ionel! Cunoştinlele mărginile 

ale acestuia an făcut imposibilă apel'cipiarea explicArii. ;3i 
oare o facea ea aceasta in caml, când explicarea o putea 
face cu ajutorul altei limbi? De sigur că nu! In acest 
caz abandona necondiţionat tmdodlll direct la explicarea 
sllyeicii, la folosul şi întrebuinţarea ei. Incât aceasta a 
fost cu nepllti nţă, a încetat cu explicarea şi a lăsat pe 
Ionelul ei în nedumerire. Va să zică, IOstrnarea baieţilor 

in anii copilăriei se face după metodul aşa numit direct, 
nu pentrucă acesta ar fi cel mai potri~'it, ci din simplu 
motiv, că altul nil e.rÎs'/i. Acesta e o necesitate, de care 
trebue să ne scăpăm in momentul, când e cu pulinţă, a 
ne scăpa de el. Căci metodul acesta mai mult tâmpeşte 
decât agereşte mintea. 

Sprijinitorii acestui metod se fac a nu şti, că curio
zitatea copilului de 6-12 ani nu e mai mult curiozitatea 
copilului de 2-6 ani. :3i nu mai ales fată de lucrurile, 
cari sunt inainLea lui deplin cunoscute. De aici greşala 

acelora, cari se provoaca des la acest fenomen psihi C, 

- spre a dovedi bună.tatea metodnlui direct. Dar, precum 
vedem, pro'rocarea aceasta e nebazată şi cade de sine, 
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dacă ne dăm seama cât de puţin despre firea baiatului de 
6-12 ani, faţa. de a băiatului 2-6 ani. 

Dar să-l vedem insuş metodui ! 
Invaţatorul pune mâna pe capul unei eleve şi zice: Ez 

Erzsebet, Erzsebet, Erzsebet! Copilul se uita şi se minu
nează, că, Doamne sfinte; ce vrea să zică dascălul n~os,tru ! 
Erzs{~bet, Erzsebet, zice învăţatorl.11 din nou. Erz~ebet, gân
ga.nesc bieteIe eleve şi gândesc, ca oare ce voie~te să zică 
fnvăţatoru[: ca-i bună Saveta, ori că nu-i periata? lava
tătoml însă numai tace din gură: Ez Erzsebet, Erzscbet! 
Şi Re tot cazneşte mereu, până il rupe mânia şi apoi ii 
spune româneşte, că Erzsebet tnsamnă Saveta! Şi spunân
du-i, gândeşte tn sine fnvăţatorul, dar şi şcoIăriţ~le, că 

pentruce nu spuse el aceasta din început? 
In şcoala de ba.eti, invăţatorul prelege despre obiect, 

se înţelege, tot. pe baza. metodului direct. Pune mâna pe 
masă şi zice: Az aszial tdrgy. - Şti. Ioane, ce însem
nează asta? intreaba. şoptind Nicoliţa la urechea vecinului 
sau. - Nu! raspunse acela. - Eu ştiu! zice, că masa 
are puiuţ. Invăţătorul: A kreta târgy. - Vezi, Nicolită, 

că nu-i puiaţ! - Nu, nu; aceea însamnă, că e IUU(Jă. 

InvăţătoruI: A szivaC8 târg!!, - Vezi, Nicolită, că nu-i 
lungă! - Atunci nu ştiu! Şi bietul învăţător s'a tot 
căsnit cu cuvântul targy, până nu li-a spus însămnătalea 

lui în limba maicii lor! Ei, dar lupta aceasta a durat mai 
bine de un pătrar de oară, care timp se economiza tn 
cazul, când li-se spunea elevilor din Inceput însemnătatea 
acelui cuvânt in limba lor. 

Părtinitorii acestui metod săe se prov~acă la nesuc
cesul învăţării limbilor moarte in şcoalele medii, fără a 
spune adevărata cauză, ee produce acest nesucces. Nu în
văţarea regulilor gramaticale e cauzl, ci cauza e, că în-

\ 
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vMarea acestor reguli se privesc mai mult ca scop şi nu 
ca mijloc. Regulele se învaţă, ca elevul să ştie vorbi; şi 

va şti vorbI, dacă conversa rea se va ffl~e în aceea Umbli, 
pe baza refJl~lel(H' 1nvăţale. Va să zică, învăţarea unei limbi 
se po~te face numai prin conve"safe confimu'i; prin e.ret
citii de vorbire. Că numirile lucrurilor, fiinţe]Qr, însuşiri

lor, acţiunilor etc. se fac cunoscute elevilor prin _ ajutorul 
limbii materne, e atât de natural, atât de firesc, că ne 
suprinde mult părerjle contrare! Aceasta însamna, că ai 
cleşte la îndemână şi nu te foloseşti de ele, ci scoF ferul 
cu mâna din foc! Da, învăţarea mai grabniCă şi mai ra
ţionala. a limbii maghiare se poate face numai cu ajutorul 
limbii materne. Se inţelege, că conversarea cu elevii să 

se facă numai in limba magial'ă, dar numai în cadrul cu
vintelor învăţate. Cu ajutorul limbii materne, elevii îşi in
~uşesc cu uşurintă noţiunile în limba magi ară. Iar aceasta 
e un câştig enorm, luând tn socotinţi1 timpul neinsămnat 

de scurt, de care dispunem. 
Instrăinarea de aceasta procedură raţională o văd 

numai in neorientarea oamenilor de şcoală, în ce priveşte 
aceasta procedură. Au fost şi sunt de credinţă, că purce
zind astfel, n'ar fi permis, a-se conversa cu elevii in limba 
magiară, ci a-se mărgini simplaminte Il:!- traduceri sAci. 
Şi aceasta credinţă gl'eşită, i-a aruncat tn braţele metodu· 
lui neraţional. 

g--n. 



Catechisarea 
in ,coalele noastre confesionale. 

In NruI 1. al acestei reviste am fost zis, că vom re
veni asupra întrebării ce ~j-au fost pus preoti catechisători 
în conferinţă: că de ce nu pot instrua mai cu succes ? .. 
Am zis mai departe, că se recere spre acest scop, ca în
şişi calechisăloril să fie independenţi spiritual mînte de o 
parte, iar de altă parte şI material minte să fie sculit de 
griji. 

Când s'a luat din mâna învătătorilor acest studiu s'a 
avut în vedere de o par le, noua situatie in care a intrat 
şcoala confesională. iar de altă parte se credea. că noua 
generaţie de preoţi, cu aşa frumoase pregătiri, va avea am
biţiune intru a căuta mijloacele cele mai potrivite şi ţinând 
cont de spiritul modern, va da o nouă direcţiune meto
dului de predare al religiunii. 

Nu s'a realizat acest gând bun, pentrucă şi generaţia 
nouă ca cei vechi, şi şl aici, ca tn toate tările, predarea 
religiunii fiind făC)ltă pe baze vechi, rezultatul nu corăs
punde aşteptărilor şi vederilor moderne. 

Instrucţia religioasă stă cu (}esăvârşire izolată într'o 
împrejurime străină ei. Vederile oamenilor privitoare la 
viata btoriccl a omenimei s'a schimbat cu totul. Biblia 
nu mai e isvorul de căpetenie al cunoştinţelor noastre 
reale. Copiii sunt dedaţi sa. vadă natura aşa precum li-se 
prezintă prin intui tiune şi in urma schimbărilor la care 
ei azistă, ca nişte scrutătorî moderni. Sa. nu ne mirăm 
deci, dacă ei simt o contrazicere între cele auzite in şcoală 
dela catichet, şi între cele esperiate de ei in natura. 

Ce odată ei o priveau ca o revela fie inspirată, (dar nu 
"numai elevii, ci chiar înşişi catechisătorii) azi le privesc 

I 
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. ca nişte poveşti. Neavând ei deci nici un ra7.im, niCi un 
punct luminos, care sa-i celleluzeascil, ei orbecheazil in în
tunerec. 

O stare aceasta, care, pe oamenii de bine şi cari se 
intereseaza. de starea culturala. religioasa. a popomlui ro
mânesc, ti face a nu fl neliniştiţi. O predare superflcala. e 
tot atât de păgubitoare, daca nu mai rău, ca şi când nu 
s'ar preda nimic. Şi dacă e rău aceasta la cunoştinţele 
reale, la religiune e desastros chiar. Asupra acestui punct 
ar trebui să fim toti de acord şi să se recunoască de 
cătra. toţi, ca cea mai imperioasa. problemă de deslegat, 
reforma predarii învMământului religios în şcoala poporala. . 

.,lnviltarea Bibliei in şcoala poporala. e indispensabilă, 
chiar şi din motivul, că fară cunoaşterea ei nu e cu pu
tinţă nici decum o întelegere a vieţii istorice a popula
tiunii europene, dar mai ales din motivul, că lucrarile 
omeneşti, spirituale şi morale, cari ni-se impun inainte 
spre invătare, găsesc cea mai apropiată şi accesibilil in
copeiare în istorioarele şi invăţăturile noului şi vechiului 
Testament. 

Absolut necesară e o reforma. interna. a inva.ţămân

tului religios în in ţel esul acela, ca in locul instrucţiei con
fesionale-dogmatice, sa. pă.şească una iBtorică-exegetită. Ca
techetului şi elevului să-i fie iertat a gândl şi a spune, 
ca. aici nu e vorba de adevăruri absolute, ci de monu
mente ale vieţii religioase-morale a omenimei. de monu
mente ale vieţii trecute, care a fost odinioara. cea mai 
adevărata. şi adâncă realitate, şi care şi pentru aceea e 
vrednica. de cea mai cucernică considerare, fara. insă ca 
ea să poatil pretinde dreptul de a fereca şi apa.sa viaţa 
şi cugetarea noastra.. Dacă voim o religie, o religie vie, 
ea trebue să resara. din viala noastră. O religie moarta. 
omoara. viaţa şi cugetarea, increderea şi cucernicia". 

Am reprodus până aci, din revista generala. a în va.
ţamântului din România, nişte mlirturisiri şi constată.ri de 
un profesor de teologie şi filosofle din Berlin, pentru de a 
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putea dovedi şi mai eclatant, că in ce priveşte învăţămân
tul religiunii nu numai la poporul român, ci chiar şi la celea 
mai culte popoare, conservatismul ::;'a sustinut in ciuda 
tuturor progreselor. Spiritul timpul pretinde dela propu
mUorii de religiune ca să ridice vălul misterios tn care 
e învăluită credinţa. Să arătăm poporului cât e ade\'l:lr şi 
dU e poveste din ceea ce crede, pentruce şi de ce e 
bine să creadă aşa; să-i arătam mai departe ce r~u ar 
isvorl dacă oamenli n'ar avea credinţă, tot asemenea atunci 
când un om îşi schimbă credinţa strămoşească. Prin 
exemple şi enerarări istorice să-I conducem pe elev a 
vedea mâna lui Dumnezeu in evoluţiunea popoarelor ur
marind şi pedepsind viţîile şi pacatEle cu o precisiune 
matematică, - şi precum pacatul nu rămâne nepedepsit, 
tot astfel fapta bună se răsplăteşte, când nici nu gândeşti. 

Să nu ne temem a o face aceasta, întroducându-l aşa 
zi când în secretele credintii, căci e cu mult mai bine atât 
pentru popor, dar mai vârtos pentru conducători, dacă-I 

introducem noi, decât sa o faca aceasta atâţi nechematL 
cal'i urmăresc tendinţă egoistă şi distrugătoare. Dacă vom 
face-o şi până fncă nu e târziu aceasta, atunci nu ne 
vom teme, că o sa ajungem in impasul in care a ajuns 
bjserica catolică din Francia şi slugilorii ei. 

a-b-c. 

" 
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Clipe apuse. 
- Crâmpeie. -

Un ce neexplicabil ne cuprlnde şi dominează fiinta 
atllncl, cand Iăpadând pc un moment grijile prezentului -
ne coborim cu sunetul in reveriile plăcute ale - trecutului. 

Student eminent, ca bun ori secllndaş, îmi va da 
dreptate la rele varea acestui adevăr spus de sine înţeles 
- nu de mine primaoară: 

- »Viata de student imi sugereaza şi reaminteşte 
mulle momente placute şi nu m'aş supara, dacă aş mai 
traÎ-o odata ... « 

Nu arareori ţi-se da prilej să auzi din tinerii ca şi şi 
din mai balrânii nostri soii de arme aceasta esclamare. 

Nexul psihologlC, că prezentul, de comun nu-l mul
ţumeşte pe om, - viitorul e necunoscut, ergo: luam 
refugiul la trecut, ale cărui parţi slabe ne mai suferindu-Ie 
azi, ne presarăm imaginaţia numai cu amintirile, părţile' 
lui bune şi - plăcute! 

* 
Calendarul indicii. anul Domnului 1888 . 

. Era în una din zilele ultime ale lunei August. 
In acest restimp mii. aflam deja in şirul prepal'anzilor 

ordinari cu atributul de alumnist - gratuit. 
Soarele în aceea zi lucia ca un glob focos în toată 

splendoarea sa arălând auume muritorului, că el e abso
lutul izvor dătător de viaţa. 

Hadiarea razelor sale atât de abundante parcă înfi tra 
viaţa şi putere chiar şi în fiinţele celea mai slabite şi 
SpăIăcite .. , 
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La potentarea Hivicaţiei« mai contribuiau şi unii 
din semeni cu fire poznaşil., cari dăpă.nau câte un incident 
idilic din viata de acasă. ... 

Ei! dar ce poate suplini dorul de parinţi) 

Nostalgia de ei mă. slă.pânea in măsura, că. pe lângă. 
toată. prietenia, ce o legasem aşa iute ca camarazii, intel'oul 
meu avea aspectul unui câmp - solitar ..• 

De mărturisit nu-mi puteam marturisi durerea nimănui 
de t€'amă., ca colegii să nu-mi atribue cine ştie ce curaj 
şi însuşiri prunceşti. .. 

- :. Vremea schimbă. toatee, îmi zise colegul Forlu
nescu, văzându-mă aşa blazat, căci fie ertatul deşi încă nu 
apucase la lectii de psihologi€', ştia improviza minunate 
:.apropouric din domeniul sulletelor şi astfel a rămas 
până la - fine. 

Cuvintele dânsului şi începură a se adeverl mereu ... 
La patru zile ne aflăm in curs, la prelegeri, iar cine 

odată aici pune piciorul, dacă doreşte :să se procopsască. 
- are s'o lase Cll grijile trecutului ... să fie mai putin 
sentimetal, căci .condica« preparandului, ori de vă mai 
convine a - pedagogului, umblă cu împlinirea de multe 
datorinţe ... 

- Aici ne va fi mai greu nouă decât pe colo pe 
sub găstani, unde dapănam poveşti, observă. Spătosul, 
care asemflnea era o figură tipică originală. 

- Ţi-ai aflat locul. ..• ai să mai fii şi serios« -< ti 
reflectă. Fortunescu dela spatele mele. 

Iar cursul, cu asemenea dialogllri, se amur.a de minune. 
Chiar şi eu obiditul o apucasem pe alta coardă ... 
Peste o lună simţiam şi judecam cu totul altcum, 

sămn ca se mai schimbară. referinţele ... 
Oarele de prelegere, cu însămnările ce trebuiau să. 

ni-le facem, ne ţineau spiritul incordat, prin ce nU-l vorba 
ne dadeam la atentiune, punctualitate şi acurateţă în rm
plinil'ea datorinţelor. 

j .li &2 
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Fapt e ~i aceea, că de~l mizeriile. şi. neajunsurile, ce 
le intimpină un student sărman sunt cu duiumul, fără pă
reche, totuş vremea se strecură pe nesimţite. 

Indeosebi oarele de istorie şi cosmografie ne răpeau 
in aşa mod, că uitam şi de foame şi de sete şi ceeace 
doreau cei mai mulţi era. ca atari prelegeri să nu se mai 
nnească... . 

Bătăliile celea mai crâncene ca şi celea mai apro
piate de umanitate, personagiile marcante prin individua
litatea lor strategică extraordinară - par'eă le vedeam 
aevea prezentându-se şi decurgând inaintea ochilor: iespi
rându-ţi curaj, umanitate, respect şi abnegaţiune in reali
zarea idealurilor mari şi in lupta pentru viaţă. 

Cerbul lui Mihai Viteazul în lupta glorioasă dela Că
lugăreni; sfarşitul tragic al distinsului general roman -
Longin; mărirea ... şi d'odată moartea lui Nelson· la Tra
falgar, pe deoparte atingeau inima; iar. pe de altă pal'te 
elevan sufletele in sfere mai inalte.". 

Iar - miturile greco-romane, presămte cu ocaziunea 
predării prin difer~te fragmente istorice - ne aprindeau 
imaginaţia ... 

Aşa aventurile lui Enea, fiul lui Anchise, la venirea 
sa in Italia ~i fondarea cetăţii Alba-Longa. 

Demandarea lui Agenor, regele Feniţiei - fiilor săi: 
Phoenix, Cad mus şi Cillx de a căuta pe sora lor Europa, 
răpită de zeul Joe (Iupiter), cu admoniarea, că acasă să 
riu se intoarcă până ce nu vor afla pe sora lor perdută ... 
care întrebare, după multe peripeţii, nu o putu deslega 
decât oracolul din Delfi ... 

I Acestea momente erau ~elea mai sublime, eelea mai 
sărbătoreşti, celea mai capLivante, dar in acela~ timp şi 
celea mai duioase. 

8 
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Prelegerile din cosmografie captivau şi escelau prin 
lărgirea cercului de cunoştinţe In mod deosebit. .. 

Teza se Incepea cu omul: ca ~ microcosm c In }) ma
croco::smc ... 

Un auditor străin, la prima vedere ar fi zis, că aici... 
se propagă panteism, pozitivism şi mai ştie cine ce si
steme filozofice ateistlce: menite a răsturna dogma creştină. 

Aparenţa.! In fond nu era aşa! 

Deducliunile, concluziunea prelegerilor, conţineau cel 
mai curat adevăr: existenta unei fiinţe supreme şi abso
lute, carea croeşte şi conduce destinele intregului univers: 
Dumnezeu. 

Acel mare şi neînlrecut magistru, carele a ştiut să 
predeie cu atâ,ta meşteşug şi convingere, cu atâta putere 
m~gică şi celea mai abstracte şi dificile noţiuni şi serii de 
cunoştinţe, a' fost profesorul de pie şi duioasă memorie -
Teodor Ceontea,· al cărui spirit şi azi planeazil. asupra 
întregei mele - fiinţe. 

Socodor. Bujeerwul. 
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Spicuiri din reviste pedagogice. 

Revista generală a îmvăţământului (NI'. 8 1\. IV), are lucrari 
interesanle şi instructive. Merită deosebită atentiun~ lucrarea: 
"N(,turaf.;rluc/'ţiei" tradusă de dl P. Nihttilean, profesor de liceu 
- dupi:\. Wilhelm Miincp. Credem, că nu vom face nedreptate
aducând Inainte unele pasage, cari foarte se potrivesc cu timpul 
prezent şi cari sunt un adevăr neresturnabil. " 

" ... Marea mi~care pedagogică, după tnceputul secI. XIX ~i 
de mai târziu, nu aduce idei nouă, ci organizează ~i aplică prin
cipiile slabi lite tn proporţii necunoscute, se dă atenţie educaţiei 
publice in ~coalii; de aici, In consecinţă, o intreaga mi~care [n 
jurul diferenţierei şcolilor, alegerii obiectelor de predat, progra
melor analitice, metoadelor, masurilor disciplinare, organizărei 

corpului didactic. Astfel educaţia trece din ce In ce mai mult 
din puterea familiei In aceia a autorităţilor publice şi fiind In 
mod necesar inri:\.urilă de spiritul timpului, prezintă două caractere 
noi: lefllifura între l>;coală ~i stat şi în acelaş timp cltloritulna
ţio"al pronunţat; prin tntâiul se realizează oarecum idea lui 
Plato, ciic! slatul intervine direct In educaţiune prin obligavitatea 
fnvăţământului, prin avantagiiJe ce acordă celor ce au anumite 
grade de cultură In şcolile ,sale sau altele similare, prin controlul, 
inlreţinerea şi organizarea invăţământului; prin al doilea caracter, 
se răapunde necesităţii de căpetenie a timpurilor noastre, in care 
conştiinţa naţională s'a desvoltat puternic sub influinta mişcărilor 
de libertate; state nouă au ieşit la ivealii, oamenii de acelaşi 
neam sau rupt şi de sigur se vor mai rupe - căci mişcarea 

continuă cu putere - din corpurile de stat, din cari făceau parte 
şi s'au unit într'un singur stat - de sine statiitor. Hotarele na
ţio-nale tind a devent hotarele politice. 

Ideea de stat şi adecă naţională, pun in antagonism popoa
rele; tn schimb ideea creştină şi aceia de umanitate le uneşte: 

8* 
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in Impăcarea acestor doua puleri, fn combinarea lor, in justa 
măsură, stă greutatea organizării iIl"ătământului ... 

In' "Sup1"inuwea ,~tudiu[ui j'nlcţiul'/.i!ur vulgare din pru~/ram[t 
~coalelur primare" se observă, ca propunerea sau lratarea fr<ln
gerilor vulgare, cum s'a făcut până aci in şcoalele primare, e 
numai perdere de timp şi zăpăcea la pe capul elevil~r, cari nici 
când nu vor aj unge - doar foarte puţi:le escepţii - sol !le 
stăpâni pe ce au~ invătat. - DI Gh, Tanasescu, (institutor-director) 
e de părerea, ca să nu se mai folosească propunăloruI de nofia
nea ori definiţiunea lor, ci să le privească de o impArtire ... 
Asupra chestiei încape mulLă discuţie. " 

Pedagogia experimentală (Nr 9 şi 10), Intre alte scrieri in
teresante aduce o lucrare sub titlul: lJesvolturea gustului de ceflt 

la elevi pt'in utilizarea cărţilor din biblioteca şcolm'â" OI autor 
ne arată, că ce folos aduce cetirea cărţilor scrise pe inţeles cu 
priceperea micilor elevi, cât li se des,roaltă pofta de cetire prin 
ac€'ia, că in restimp (nu ne spune cilnd) cetesc elevii cărţi din 
biblioteca şcolară. Observările făcute se rpferesc numai la clasa 
IV, prin ce ni se dă ca să întelngem, că dl autor e tnvătător de 
oraş, deci are lucru cu copji de orăşeni, cari afară de şcoală 

n'au alte ocupaliulli. Noi, invăţătorii săteşti, trebue insa ca să 
alegem timpul când să dăm elevilor cărţi să cetească, pentrucă 

având elevîi în anumite timpuri şi ocupaţi uni d~.te de ciUră pă

rinţii lor, ori cetese cărţile, ori învaţă lecţiile s'au mai bine zis, 
săvarşesc ocupaţiile date de cătră învăţătorii lor, ambele insă nu 
le pot face. - Dt Antonescu ne spune - şi foarte la loc zice 
- că învăţătorul trebue să. studieze individualitatea p.levilor şi 

in conformitate cu aCl'asta să li-se dee cărţile j,Jentru cetit, căci 

inzădar le impunem să. cetească O carte de cuprins care nu-I 
interesează, până când elevul ar dori alta, care să-i procure dis
tragere. Pentru mai bună inţelegere) punem inainte propunerea 
dlui A, referitoare la bibliotecele şcolare, consistând din urmă
toarele puncte: 

1. "Sa se depună muncă pentru desvoHarea gustului de cetit, 
prin cărţi din biblioteca şcoalei, rncepând cu elevii dela clasa a 
IV tn sus. 
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2. ,,~tudiind individua~ilatea t1ecăruia elev, să i-se lmpru
mule cărţi conform cu aceasta individuali late ; adecă celor mai 
forţi (deştepţi) să li-se dea căt'ţi al căror stil al' putea (1 mai literar 
şi mai ştiinţific; iar celor mai slabi, cărţi bcrbe Înlr'un stil mai 
uşor, mai comun, aşa ca să poată fi priceput de dănşii. 

3. "Celor mai nervoşi, mai impresionabili, să li-se procure 
cărţi mai prozaice, ca să nu le escite pl'ca mult imaginatiunea; 
celor mai moi, mai domoli, contraru!... Celor leneşi, răi, mincinoşi 

etc. cărţi, cari să co;abată acestea viţii. 

4. "Din orice carte, care se va imprmnuh) pentru prima 
oară, să se cetească câteva pasage, - dintre celea mai frumoase 
de cătră institutor (invăţălor), pentru a aţaţa curiositatea şi a 
des\'olta plăcerna de cetit a elevilor. 

!) "Reasumatul celor cetile să-I cerem in Oi:rele de celire 
şi numai oral, şi să nu-i ap~idlm rigorile unei lecţiuni intocmai, 
ca copilul să prindă dragoste pentru acest fel de ocupaţiune. 

6. "Cărţile se vor Împăr'ţi pe luni şi pe serii de cale 6-7 
elevi, după populaţiunea clasei sau aşa rei, ca fiecare să poată 
ceti in cursul unui an cel puţin 2-0 cărţi. 

7. "Să se caute mijloace, că la terminarea cursului primar, 
să se ofere o carte gr·a.tuit, cel puţin celor cari au dat probe- că 

au prins gust pentru cetit. 

DesvolUlnd gustul de cetit al elevilor'nostri, desvoltăm in acelaş 
timp şi gustul tinerilor, căci elevii de azi vor fi linerii de mâne, cărora 
vom contiuua ale Împrumuta cărţi din biblioteca şcoalei, ca unora 
cei cunoaştem, cu cari am avut şi tot mai păstrăm legături su
fleteşti şi deci ne oferă o garanţie morală ... " 

Din a noastră parte aprobăm cu toată inimă propunerile 
dlui Antonescu, deşI noi suntem in alte imprejurări, nefavorabile, 
cu toate acestea am dori, ca să se afle modalitatea pentru de a 
procura distracţia şi copiilor dela sate, cu deosebire, celor din 
catunele de l'rintre munţi, unde cu gren pătrunde lumina!? 

Stăruinţa, revista corpului didactic primar din Prahova, intre 
alţi al·tieli interesanţi, are unul inWu lat: 1. A. 1. La primul moment 
nu ştiam ce poate să. fie. Cercând autorul, care ni-e un cunoscut 
lnvăţător din jud. Ilfov, am penetrat cuprinsul arliclului şi am 
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aflat, că Între intelectualii - să zicem aşa -- din România, se 
propagă nlAfirea Iimbei internaţionale" numită: Esperanto, care 
are mai In fiecare oraş câte o societate experantista, care sustine 
şi 2 foi: Rumana Esperantisto şi Rumana Gazeto Esperarltislo. 
Afară de acestea stau fn legătură cu societăţile din alte ţeri, 

având chiar şi congrese esperantiste. Esperantiştii din corpul 
didactic, au legătură cu societatea pedagogică internaţională din 
Dresda, care poartă numele articlului din chestie: 1. A. 1. sau 
lntern:J.cia ASQcio de Instruistoj. 

Frumoase şi laudabile străduinte, cu deosebire din partea 
tnvăţătoriJor şi institutelor din România, că-şi dau silinţă şi fac 
propagandă mare pentru sprijinirea şi Iătirea limbei internaţionale 
(care aşa se zice, are să devie generală),: dar ne suprinde. zelul 
prea mare d~ propagandă şi cu alât mai tare, cu cât limbile de 
acest soi se invaţA din lipsă, iar nu din ademenire. ca şi când 
ar cuprinde nu ştiu ce tezaur! - Noi, bieţii români de peste tot 
locul! avem incă mult, dar foarte mult de lucru, ca si ne cură
ţim limba noastră şi s'o euHivăm, şi să ne punem toate puterile, 
că aşa curată, cultivată, să ajungă şi prin celea mai întune
coase unghiuri ale romănimei de pretutindenea, iar pest~ toate, 
să -fim ambiţioşi, că avem o limbă atât de frumoasă, - că po
poarele culte - Germanii, Francezii etc. - dacă ar recunoaşte-o 
temeinic, sigur ar lntroduce-o in institutele lor şi ar invăţa-o 
cu drag ca pe altele..., 
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Informaţiuni. 

Incassarea taxelol' restante. Activitataa Invăţa

torilor tn reuniune, conferinţele şi adunările lor generale, ca tot 
abltea sărbători festive ale scoalei române, a slranit atâta interes 
tn afară, tncât mulţi frunlaşi de ai neamului s'au aflat tndemnati 
a intra in sinul ei, ca membrii fundatori, spre a promova şi din 
partea lor cauza şcoalei române confesionale. Dar pe lângă toală 
activitatea lor laudabilă, Invaţătorii noştri nu s'au ştiut desbrăca 

de o slăbiciune moştenila dela anlecesori. Taxele de membrii şi 

abonamentul organului. lor special, ti plăteau foarte anevoie~ aşa 
că reuniunea chiar partea materială, dela care depinde şi cele
lalte succese, n'a fost 1n stare să şi-o aranjeze. Conducătorii au 
şi făcut toate incercările spre aranjarea acestei stări triste, dar 
toate apelurile şi provocările lor au rămas zădarnice şi astfel 
comiletul era necesitat a constata şi a propune an de an ştergeri 
de laxe neîncassabile cu grămada. In sfârşit adunatea generală, 

cu unanimitate, s'a văzul Indemnată a autoriza comitetul său, a 
sana acest rau prin folosirea mijloacelor celor mai radicali. Co
miletul, dupăce a văz~t că toate Incercările de incassare 'ti ra
mân zadarnice, s'a văzut silit a executa conclusul adunării ge
nerale, dând restanţele spre incassare unui advocat. In urmarea 
provocări lor făcule acum şi prin advocat, aceia dinlre membrii 
cari şi-au adus aminte de concluzul volat de ei tn aceasta afa
cere, au şi grăbit să satisfacă datorintelor lor; cei mai multi 
insa, n'uu dat atenţiune nici acestei provocări, aşa, că advocatul 
s'a văzut îndemnat ai fmprocesua. Dar ce să vezi acum? Cei cu 
musca pe căciulă t?ţi sar ca mtqcaţi de Farpe! 

S'au supărat oamenii, pentrucă comitetul execută conclozul 
adus de adunarea generală cu unanimitate, prin urmare şi de aceia, 
cari acum, când trebuie să solvească. fae pe grozavii. Se supără, ba. 
unii amenintA, abzic de organ, sub pretext, că nu-i bun, nu corăs-
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punde recerinţelor, nu-I primesc regulat şi câte pretexte toate. 
Acuma văd că nu-i bun, cii tut cortt,~pIHule organnf? Apoi de ce 
n'au făcut pomenire despre aceasta In adunările generale. Când 
prezidiul a venit cu propunerea de sistare, intreaga adunare gen., 
cu multă Insufleţire şi unanim, a adus concluzul sa se editeze mai 
departe! 

Acum văd acei domni membri că nu primesc organul re
gulat? - Pentru ce nu s'au intaresat şi n'au reclamat Ia timpul 
său! - Acum abzic de organ? - Ori nu ştiu că prin votul 
Jor unanim s'au angajat a contribui la susţinerea lui prin ace! 
modest abonament? Se mai plâng unii dintre aceia, că ei nu 
datorează cu atâta, iar alţii că d<lnşii au solvit taxele şi totuşi 

sunt improcesuaţi. Acestora le aducarn la cunoştintă, că cu mul
tele recercări, apoi cu timbrele, etc. /l'au făcut şi spese şi advo
catul nu poate sA. le supoarte acestea dela sine şi nici in sarcina 
reuniunii .nu Je poate conta. Se poate că aobvenît şi vre-o gre
şală la mijloc, aceea Îllsă se va constata ln comitet şi in ase
menea caz respectivul membru va fi rehabilitat. Uei cu t'1'(l!lere 
de . inimii pmt1'lt reuniune ~i aface7'ile noa,~tre I:o?nune/ se sttl1'ue cu 
nt-li ~; la (Iranjarea stih·ii maf.?riltle a reuniunii, ca sit p1ttem pl'uhi 
1',etmiunea în online ttrmttşilo1' nO$trii, atri sImt chemaţi a fl,ce 
mai mult, decât am putut /l,ce noi. Unde ar sta reuniunea, dacă 

antecesorii noştrii incă s'ar fi folosit de mijloace mai radicale 
intru incassarea taxelor? Atunci azi am aV,ea mii, din cari am 
putea· sprijini pe fraţii prigoniţi de soarte şi ajunşi la rău. 

Şcoale practice. In Germania sia> pus temelie la un 
fel de şcoale practice cu totul deosebit de pfmă acuma; s'au in
temeiat institute, ce poartă numele" Waldschulen\', ceea ce pe ro
mâneşte ar Însemna ;' şcoala oe pădure. 'Acest fei de şco ale in 
an: 1908 au. existat în Dorhmmd şi In Liibecl! pentru câte 100 
elevi, iar pe 1909 s'au proiectat infiintarea In Giessen şi in Pots
dam. Copii se retrag din toiul oraşelor în aceste asile sănătoase, 
unde rn liniştea cea mai mare şi în aerul pădurii plin de sănă
tate, primesc instrucţiune deosebită, căci pe W,ngă sluJiile teore
tice, fac lucrări practice. Fiecare elev îşi are o grădiniţă de ţ5 
metri cvadraţi, pe care el are să o sape şi să o cultiveze, având 
apoi să deie samă despre mersul lucrării şi desvollarea planta-
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ţiilor dintrânsa. Copii vin de acasă dimineaţa şi se reintorc acasă 
numai sara, locuind peste zi fn baracele făcute pentru ei, deo
camdată numai provizor. - -Nu e dar nici o suprindere, că Ger
mania inainteaza cu aşa repeziune, căci dacă tn forma aceasta 
îşi creşte pe fiitorii cetăţeni, apC'i aceştia la rândul lor nu se vor 
da Indărâpt dela orice greutăţi, ci vor merge inainte cucerind pe 
cei neputincioşi. 

lluzee în aer liber. Dt D. N. Ciotori incepe să scrie 
In "Luceaftlrul", sub titlul: ,.Din terile scandinavice", O descriere 
a dovezii de cullurâ inainll.ltâ a poporului din terile scandinavice. 
Deocamdată ne descrie grădina Skansen, de lângâ Stockholm, fn 
care sunt Jngrămădite şi aşezate in cel mai natural chip lucrurile 
din ţară, Incepând cu colibile muntene şi pădurile cu poenile şi 

animalele ce trăesc pe terenul lor, până şi casele de pescari şi 

vilnălori de foce şi urşi de mare. De asemenea sunt reprezen
tate casele şi bisericile cum erau In limpul trecut. In acestea 
sunt aşezate familii din diferite provincii, cari - permanent -
arată obiceiurile şi viaţa acelor ţinuturi, aşa, că dacă cercetezi 
gradina Spansen, cu muzeul ei, ai icoana despre viaţa Scan
dinavilor. - Ca scrierea să aibă şi mai mare efect, ni se dau şi 

câteva icoane. 

Soarele lungeşte ~'iaţa. Invăţaţii zic, că baterea 
soarelui lungeşte viaţa omului. S'a aflat adecă, că oamenii, cari 
locuiesc pe acele regiuni, cari sunt rn fala soarelui, trăesc mai 
mult timp, decât prin alte locuri. Statistica lui Magliaso din Svi
ţera ne aratâ, că oamenii sunt mai bălrâni, adecă trăesc mai mull 
acolo, unde sunt mai multe zile senine. Tot aceasta s'a observat 
şi in Carabidta şi Pentiline, unde într'un an sunt aproape 327-331 
zile senine. E fapt tnsă, că oameni de o sulă de ani, aici sunt 
mai mulţi decât ori unde. ~G. de D.) 

CvaUficaţia invăţătorilor con(. Caţă cu şcoa
lele de stat. Pană acuma a fost ce a fost, câ dacă jlD invă

ţâtor dela confesiune, nu s'ar mulţâml cu soarlea intre ai sâi, 
ori a avut neplâcere cu unii şi alţii dintre superiori (ori cari 
voiau să se arate superiori), şi-a călcat pe inimă şi a trecut la 
şcoalele statului, unde până S'A. dedat cu oamenii i-a fost cam 
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greu, d~r după-ce au intrat tn apele lor, nu a simţit sarcina şi 

mai ales, dacă s'a mai ştiut şi preface că nu simţeşte ca mai nainte. 
Acum tnsă şi aceasta s'a trecut. Nu S6 mai poate trece biserica 
in dragă voe! Inaltul Ministru de culte şi instrucţiune, prin Or
dinaţiunea de sub Nr. 26.050 din 25 Februarie a. C., dispune: 
ca acei lnvăţătol'Î dela şcoalele cu limba de propunere nema
ghiara, da..:!ă vor intenţiona să treacă la şcoalele de stat, au să 
facă examen nou de cvalificaţie (capacitate), la atare instilut pe
dagogic de stat, din mai multe obiecte de invăţămc\nt, tn limba 
maghiară. 

In numărul viitor vom publica intreg ordinul. - (P. V.) 

Soh.'irea taxelor. Petru Rasu 6 cor., I\icolau Mihulin 
4 cor., Romul Taucean 3 cor., Mihai Nicoară o cor., Ioan Arde
lean, Dr. Lazar Iacob, Oroş Pintea, Vichentie Guleş, Ioan Ghe
beleş, G. Petrovici, Eufrem MoJdovan, Lazar Ionescu, Grigoriu 
Roşu, Iosif Moldovan, Ioan Vancu l Cornel Sânjoan şi Valeria 
Lazar câte 2 cor. Abonament pentru organ: Iosif Mcldovan şi 

Cornel Sânjoan câte 5 cor., iar Muciu Popescu 2 cor. 

lUonuu.ent prezidentului Teodor Ceontea. 
Spre a ne putea achita cu demnitate de aceasta datorinţă fiască, 
apelăm din nou la simţul de recunoştinţă a elevilor şi stimători

lor nemurHorului profesor, reorganizator al institutului. pedagogic 
şi al Re~niunei noastre tnvăţătoreşti, ·ca~~ oca;]unea sfintelor 
sărbători a Invierii şi din incidentul zilei pentru pomenirea mor
ţilor, să-şi aducă aminte şÎ de cel mai devotat prieten al dascăli lor 
români şi să înmulţească contribuirea sa, la fondul pentru ară

dicarea unui monument, fncă cu cAte o coroană, pe' carea, ne 
rugăm, să o administreze cassarului general: Iuliu Grot~orean 

învăţător tn Galşa, posta ultimă VUIÎ[lOS. 



Revista literară. 

Tuuilllea literară Nr. 2, 1909. - A. IV, apare in Cer
năut-Bucovina ~i are următorul sumar: La anivers9rea Unirii 
Principatelor, de iancu I. J.Yistor; Impresii - Lidi l~ltirăcin(l; 

Reuvez-vous - T. Ha{Jean; Casa ţăranului român din Bucovina: 
de Io(m Şff;{urectc: Bucovinenii dela "Junimea din Ia~i" - Liriu 
ilHirian; O vizită. la şcoalele din 'România,' de V. Loichiţă; Cro- , 
nica, G. Codreanu. (Abon. 6 cor. la an). 

Couvorbiri critice Nr. 2. A. Ill, apare in Bucureşti 
cu următorul sumar: Rm. Gurlean) Fetiţa mamei (noveIă); D. 
l\:aum, Cornul; ~ţlillni{ Drc'yomire$cu, Apus de soare (critică); 

.Mihaiu G. VUidescu, Florica (tragedie); J.Y. Em. Teohal'i, Comicul 
în c3medi:Je lui Caragiale; Mihail Simol$zky, Poveste bana Iă (co
medie); A. Spin!, Băcău, Un diletant talenlat. Apoi poezii de 
Am, Uo(h'wn şi V. LascM, l)ontel ilfoldovan/l, Cronică. dramatică.; 
Mihail Dragomire$cu, Revista critică, Reyista, Bibliografia critică, 

Discuţii etc. (A bon. an. 12 lei). 
Luceafărul Nr. 6. A. VllI, are cuprinsul următor: C. 

SandM Aldea, Seceta (noveIă); Ocfavi(tn {Jof/a, Canlorul Cimpoi; 
Ma1'ia Cunţ(m, Clipa În care 'm e~ti aproape; G. 'l'ulhure, Colo
niile macedo-române din Ungaria şi tinereaţa melropolitului Şa
guna; G. Rotică, Singurătate; D. N. Ciotori, Din ţerile scanda
navice, museele În aer liber; A. Catnl.~, Sonet; Simion Oown, 
Floarea cucului Ş E. l1odo~. Pagini străine, Dări de samă, Cro
nica, etc. 

Reuniuuea Culturală, apare in C:-aiova, Nr. 7 are 
sumarul următor: Gruparea naţionalistă ~i Revista culturală. 

&hinfea M{(Uisari, Speranţe de regenerare morală; Gr. Popesc!t, 
invăţator, Federarea Bă.n:!ilor Poporale; Dr. Puturea»; Educaţia 

Ifzicâ, instructivă ~i morală; Pr. D. Lunf/uleHcu, Rostul monu
mentelo!'; M. &trâjan, Nerina etc. (Abonam. anual 4 lei.) 

Romana Esperantesto, orgân oficial pentru propa
ganda Iimbei internaţionale "Esperanto", apare in Bucureşti. 



~ Poşta Redacţiei. 

D-lor 1. v: în B., G. C. în S. şi alt.Jra. Ce aţi trimis am 
primit, dar trebue să vă adresaţi preşedintelui Reuniunii, pentru 
că dAnsul dispune... D-Voastră nu faceţi lămuriri. Am văzut şi 

no~, că datoraşii sunt improcesuati. E, bine, ce să faci? Avem 
atâtea datorii cu editarea foii, şi atâtea spese cu agendele. Cîne 
să le plătească? Noi cred'em că toţi laolaltă. Cine nu e harnic 
să-şi plătească taxa de membru şi să aboneze organul reuni unei 
sale, apoi merită osAndă aspră. Toate grupările, chiar şi birjarii, 
lşi au gazetele lor şi le sustin, voind să fie încurat cu afacerile 
lor, îşi au ştirile din lume. Iar noi, dascăIU, să fim oare mai pe 
jos şi decât aceia? Să-şi implinească numai fiecare datorinţa şi 
apoi nu va fi nici o supărare. 

Dlui 1. C. în f:3ocodor. Nrii 7-8 nu i-am reprimit, iar 10 

1 

e Imprumutat, caută de vezi să nu se peardă. I , 

Dlui Iulian Butariu în Sele1t$. Dacă nu vei refnapoia cărţile 
Imprumutate din biblioteca reuniunei - pe baza reversului care-l 
avem la mână, vei fi improcesuat. Trimite dar ori cerţiIe, ori 
preţul lor şi anume: Pentru Istoriile lui Herodot fj'50 cor., Fili
picele llti Cicero 3':)0 cor., Istoria Romanilor de G. Liviu 7 COl'" 

şi Comentariile lui 1. C. Cesar 5 C01. 

Pre.~ltpunem C(t /lei şti să te acomodezi. 

Tiparul tipografiei die.:eume ort. române din Arad. 
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