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Metodul lui Gabel. 
- Studiu intic. ---

Multe flori. !ns1i putine 
Rod în lume o si!. poarif'; 
Toate bat la poarta vietii 
Dar să scutur multe moarte. 

Eminescu. 

Dacă vom studia temeinic fazele metodului scripto
legic, un fenomen ciudat ne izbeşte brusc în fata, acela 
al ineor/secventei şi anume: până când în timpurile cele 
mai vechi reforma acestui metod înainta foarle încet, până 
alunci in timpul mai nou inaintează cu paşi gl'ăbiti, durere, 
nu spre perfecţionare, ci spre decădinta.. 

Metoadele mai însemnate ce s'au părândat din seclul 
XVI. pe acest teren şi cari se pol privi de adevărate 'l'e
fortJl.e, sunt următoarele: metodul lilerizării, metodul sila
bizării, metodul fonetic şi metodu! se,·iptolp;j/c. 

Dela aflarea unui metod, pâna la aflarea altnia, au 
trecut adesea secoti intregi; fiecărui secol - vorbind in 
calcul rotund - îi revine un metod. Şi eril bine şi firesc, 
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ca aşa sa se întâmple: era timp destul, ca să se cristali
zeze. Mergi încet ş'ajungi departe, era maxima celor vechi, 
cari nu sufereau de mania reformelor contlnue. Când 
scris-cetitul "pentru mulţi, pentru popoare intregi, era nu
mai un mister, necondiţionat, ci!. tmbumltaţirea acestui 
metod va fi dat mult de lucm capetelor cugetăloare, cu 
toate aceste, reforma inainta foarte cu greu. Ca. oamenii 
vor fi fO:3t mai marginiti la minte atunci, fnca nu putem 
admite, deoarece tocmai pe acele timpuri s'au plăsmuit 
operele clasice, cari poartă în sine germenul nemuririi. 
Metoda! scriptolegic în timpul mai nou s'a imbunatăţit 
foarte mult, cu ajutorul căruia s'au înarmat mass ele cele 
largi ale popoarelor cu arma luminii, o singură împreju
rare, care dovedeşte inpticit superioritatea acestui metod. 
Şi totuşi, ca un fenomen ciudat, vedem că metoadele scris
cetitului răsar ca ciupercile. Dar fiindcă. rasar aşa de grab
nic, au darul de a fi de aceiaşi durată. Precum ciupercile 
dispar indata ce vin căldurile cele mari, tot aşa şi meloa
deIe aceste, neavând in sine puterea de vieata, precum 
vin aşa dispar, unele dupa al tele. 

* 
Acum sunt vr'o 7 -8 ani de când s'a ivit metodul 

jOllomimic, care e cel mai reuşit dintre toate metoadele 
ivite in timpul din urmă. N'a trecut decât vr'o Câţiva ani 
la mijloc şi eată-ne ajunşi la un nou metod, la metodul 
lui Gabel (acesta e inventatoml) poreclit şi metodul 
:.>8unetelor vii«. Amândoauă aceste metoade au venit in
solite de o reclamă neobicinuita în pedagogie peste tot, 
~i neertată la noi, la români, în deosebi. 

Dintre cele doaua metoade, aşa si!. vede, că cel din 
urmă a captivat mai mult pe români (poate pentru că-i 
mai caraghios!) şi fiindcă ni-a fost impus oficios în cadrele 
Reuniunii învăţătoreşti, sa ne ocupăm de el, după ce 
l'am studiat, să ne fie permis să espunem dărerile ce 
Ili-leam formulat despre acel metod. 

Pe ce sa. bazează metodul sunetelor vii? 
Metodul acesta pleacă dela intuiţia ce se face cu nu-
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mele şcolal'ilol', de aici apoi şi numirea incorectă: meto
dui sunetelor vii, anume: că pe şcolarul Ilie îl botează 
pe scurt numai 1) pe Octavian O, etc. Aceasta ar fi treapta 
I. al metodului. 

Pe treapta II. se face împreunarea sunetelor, aşa, că 
inv. punând mâna pe capul lui Octavian zice 0, care 
leaga imediat dupa aceiaşi proceduril pe i, formând astfel 
cuvântul oi, eic. 

Pe treapta Ill. urmeaza scrierea. Aici din anumite 
poziţiuni corporale, adeseori de ma~cariciu, sa sugel'eazil 
forma literii. Din poziţia lui Ilie, care stil ţeapăn, ca un 
soldat, să scrie, mai bine zis sa desemnează 1. etc. 

în fine pe treapta IV. se face exerciarea. E de in
semnat, că la acest melod premerge cetitul-scrisului. Acesta 
e pe scurt metodul lui Gabel, dela care unii bărbaţi de 
şcoală le place sil aştepte minuni. 

Avantagiile ce le atribuesc partizanii metodului acestuia 
sunt următoarele: 

a) privesc metodul numai un joc distractiv; 
b) il privesc de natural si uşor; şi 
c) îl privesc de cel mai higienic metod. 

* 
în studiul de faţil ne vom încerca să dovedIm tocmai 

contrarul şi ..anume; 
a) că metodul sunetelor vii nu e joc, ci tortură; 
b) că nu e natural, ci e adevăratil monstruozitate; şi 
c) c!!. nu e nici higienic, ci mai mult caraghios. 
1. Să zice, că metodu) sunetelor vii e numai joc. 

Apoi dac!!. aşa stă treaba cu jocul, atunci' nu mai putem 
şti ce va fi lucru, munca serioasă. Sil ne închipuim numai 
situaţia: pe bietul Ilie îl punem să steie ţeapăn, ca un 
un felinar, şi-l facem atent şi pe doua. râ.nduri, sa. nu-şi 
mişte cumva vr'o mtină, caci atunci am sfeclit-o, nu mai 
putem dobândl chipul şi asămănarea lui 1. tiparit şi totuşi 
ironia sortii, un pretins pedagog al veacului XX. să mai 
aibă pretenziunea, că l-a distras pe bietul copil, când l-am 
torturat formal cel puţin 10 minute. Caci pedagogia mo-
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derna. pretinde, să esplici fiecare pas ce-l faci in şcoala; 
în căzui de faţa. trebue să purcezi astfel: Ilie vino afară! 
Puneţi şi pălăria în cap 1 Acum stăi drept 1. tocmai ca şi 
un soldat (ca un feUnar zicem noi). în vătătorul pleacă la 
tablă şi priveşte de nou pe 1., să preface ca şi· când nu 
l-ar cunoaşte şi ca şi când n'ar şti ce are de gând să faca. 
Şi acum începe sll-l desemneze. Învăţătorul atentifică tncă 
odată pe L Stăi drept, căci altcum nu te pot face! Apoi 
face o linie verticală groasa şi deasupra un punct şi zice: 
Aşa stă i băeţi? Aşa respund băeţii. Ce am făcut aşadar 
pe tablă? I...i. .. i ... răspund baeţii. Din linia verticală învă
ţătorul treptat scrie parţile lui i scris, zicând, i sa. mai 
poate face şi aşa i (scris). Acum desemnaţi şi voi chipul 
lui pe tăhliţele voastre. Aşa, că e pla.cută distracţie pentru 
bietul Ilie? 

în inţălesul adevărat al cuvântului, jocul nu poate fi 
decât sustragerea activităţii omeneşti cât se poate de sub mai 
mulLe senzuri. Când însă ne nizuim, ca să punem inadins 
in activitate toate senzurile, nici vorbă nu, poate fi de joc. 
în cazul acesta, jocul s'ar pulea asamâna cu somnul omu
lui aceluia, care preocupat de vr'o ideie fixă, ori tulburat 
de vr'o întâmplare nefericita a vietii, toată noaptea sa tn
vârte în pat şi dimineaţa să scoală mai frânt, decât când 
s'a culcat, şi cu toate aceste sa aiba pretensiunea, că e 
pe deplin restaurat. 

Esle deci evident, ca metodul sunetelor vii nu este 
joc, ci adevărată t01·tură. 

2. Să zice, că metodul sunetelor vii e cât să poate 
de natural. Sa vedem: 

Elevul Ilie e botezat 1, elevul Octavian e botozat O. 
Pentru-ce? Pentrucă. aşa-i place lui Gabel şi sateliţilor săi. 
Dar unde-i motivarea psihologica? Oricât ne-am căznl, 
Ilie rămâne tot Ilie şi Octavian tot Octavian. 1 şi O sunt 
semne grafice, fără vieată, potrivite după legile technicei; 
Ilie şi Octavian sunt fiinţe vii, constătatoare din carne şi 
oase, între cari nu poate să fie nici o afinitate şi nici o 
asămănare. Ca unele litere să fie asămănate cu ob' ecte 
neînsufleţite, ce se potrivesc, mai intălegem, deoarece aici 
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este oarecare afinitate, dar să fie asămănate cu fiinte vii, 
ni-se pare mai mult decât absurd. In vederea acestui me· 
tod, trebuia, ca marele creator, să creeze pe om după 
chipul şi asămănarea semnelor grafice, ori întors: bătrânul 
Gutenberg, trebuia să-şi Întocmească invenţiunea sa după 
chipul şi asămănarea omului, - ori una ori alta. 

Iată deci, că metodul sunetelor vii nu numai că nu 
e natural, ci curat monstruostlate. 

3. Partizanii acestui metod afirmă, cu enfasă, că 
metQdul sunetelor vii e totdeauna cel mai higienic. 

Cel ce cunoaşte firea neliniştită a copiilor şi se va 
gândi la poziţia ce trebue să o ia elevul în fa~a acestui 
metod, va afla, cu regret, că acesta nu numai că nu e 
higienic, dar va afla, că nu e nici estetic şi nu e nici 
decent. Poziţi:' lui Ilie, ca a unui feJioar, numai higienică 
nu poate fi. Numai higienică no poate fi nici poziţia lui 
Nicolae cu braţele întinse [n jos şi cu capul icuit între 
umeri, ca la un sllibănog .. Nehigienică e şi poziţia lui Si
meon, care sâ pleacă pe spate ca un saltimbanc. Apoi ridi
colă e pozitia bietului Tudor, cu o bucaUi de lemn la gru.
maz, care astfel ghemuit sărmanul, samănă cu o măimuţă. 
Numai decentă nu ni-să pare pozitia lui Mihai aplecat cu 
o mânâ între lu:cioa1'e, care, în aceasta stare, samănă mai 
mult cu ordul palrupedelor. în urmă numai edificătoare 
nu poate fi nici poziţia lui Moş Petru cu luleaua În [Jură. 
Aici, aşa tiă vede, că s'a uitat, că prin procedura aceasta 
să propagă direct fumatul şi că insiucţia are chemarea să 
Înalte şi nu să uzurpe şi de[/l'adeze. 

Este deci clar, că şi din punct de vedere higienic, 
metodul acesta cade sub toată critica. 

Asupra altor pretinse avantagii, aflam de prisos să 
ne mai oprim; acele sunt sau atât de disparente, încât nu 
le mai putem lua în considerare, sau atât de ridicole, în
cât jigneşte orice bun simţ. 

Concluziune : 
Istoria ne rlovedeşte, că epocile de tranzitie a fost 

totdeauna cele mai periculoase. A fost şi sunt periculoase 
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mai ales atunci, când O rPjonnr'i nu, ţine cont de traditiile 
istorice, ci se nizue.şte Sel dă1'ime tot, din temelie, sub cuvânt, 
ca totul e put1'ed, şi se nizupşte se zidească o lume nouă. 
Dar cultura umană e prea ba.trână şi viea~a aceslor refor
matori prea scurta, ca să-şi poală vedea visul realizat cu 
ochii. Cei mai mulţi dintre aceşti reformatori, cad, de re
gulă, infrânti in luptă ~i în decepţiunea lor amară, ElI pot 
mângăia în clasicele versuri ale nemuritorului poet Emi
nescu din :.Epigonii~: 

"Ati luptat luptă deşartă, ati vânat ţintă nebună". 
Astăzi, când aproape fiecare ziuă îşi are reformatorul său, 
când oamenii nu mai cunosc nimic ce e sfânt, să fim cu 
mare precautiune, ca să nu fim traşi pe sfoară~ în alege
rea metoadelor să urmăm firea conservativă a românului 
nostru, care nicicând nu e dornic de 1·ej'onne. Căci să ne 
întrebăm: Ce s'ar alege de noi, daca. ne-am lua după toate 
reformele ce ni-să îmbie, ca orice marfă proastă de bâlciu? 
Aşa-i, că intreaga noastră activitate ar trebui să se reduca 
la nişte experimenJări problematice? Timpul şi situaţia 
noastră precară din zilele de astăzi cer fapte pozitwe, cer 
roade, ce se bazează· pe ştiinta adevilmtă şi nu pe şpecu
latiuni. Simptoamele aceste, ce se ivesc ca o epidemie în 
învăţământ, sunt neconditionat, semnele unei epoci de 
decadinfă. 

} 

Şcoala românească a fost ferită până acum de epi-
demia aceasta. Dar oamenii Huici de sl~tlet, tnari de patimi, 
vreau să profaneze şi aceasta mică bisericută a noastră, 
care a fost puterea şi fala noastră in trecut şi are să fie 
mângăerea noastră in viilor. 

Orice acţie însă naşte reacţie. Când să lăţeşte orice 
epidemie, autorităţile publice aşează la barierile 10calităţi
lor carantine. Apostoli ai neamului ! Până sunteţi in fruntea 
şcoalei româneşti, pliziţi să ntt o iujecteze miasmele otrăvi
toare ale veacului! Şcoala româneasca sfântă şi nepătată 
să o predăm urmaşilor noştri t 

Reforma din chestiune încă face parte integrantă din 
aceasta epidemie. Iosif Stanca. 

-~~~---,---~~~-
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Metodul direct la învătarea l. maghiare. 
In numărul 5 al revistei noastre, unul dintre partizanii 

melodului direct la inv. 1. maghiare, voind a combate pe 
dl g.-n., care susţine, că acest pomenit metod nu e du
calol' la scop, se sileşte - acel partizan - a dovedi, că 
acest metod, înlre ori ce împrejurări, dat' mai ales intre 
eelea de azi, este cel mai acomodat şi dueător la scop. Şi e 
binevenită această silinţa. a dlui partizan, căci astfel incepe 
a se vedeit tol mai mult, ce e de a se inţelege - mai 
bine zis ce inteleg ei, pal,tizanii - sub acest melod? 

Un metod direct, daca. vrea să fie direct, trebue sa. 
(le la tot cazul aşa precum dl g- nI-a arâtal. Aşa, pre
cum dl partizan îl al'ată, nu Illai poate purta numele de 
»direci«. De departe se poate vedea, că acel fel de metod 
nu e allul, decât tol cel indirect; partizanii însă voesc 
a-i schimba unele pa.rţi, mai bine zis proprietăţi, pe semne 
pentruca.· să se poată numl )}direcl«. Hezultalul final e, 
că melodul de până aci, zis indirect, adevăratul ducător 
la scop, remâne ciungărit, prin ce Îllaintarea spre scop 
nu poale deveni altmintrelea decât numai greoae. 

Mulţi dintre colegi vor fi inţeles melodul direct aşa 
precum trebue să se înţeleagă un metod »direct«, cum 
l-am inţ.eles şi eu şi precum l-a arătat şi dl g.-n., şi 
poale, unii in urma reclamului mare, vor şi fi făcut expe
nenţa. in senzul aceluia. Acum e timpul, cred eu, ca să 
se scape oricine de acest chinzaiu zădarnic. 

Dar ~ă trecem la obiect. 
Zice dl partizan, cel inainte de a trece noi la predarea 

1. maghiare în cI. 1., trebue să facem exerciţiile necesare 
in 1. maternă, şi incă aşa, că întrebările să ne puse, ca 
şi când UlJgureşte ai intreba. Dar îndată ce ai făcut acest 
lucru, metodul şi·a perdut dreptul la titlul de »direct«, 
căci ai luat într'ajutor limba maternă. N'o spuni aceasta; 
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vrei să ta.gildueşti: pretinzi însă dela elev să tnţeleagă1 că 
ce e pe româneşte: cine e aceasta? tot aceea. e pe ungu
reşte: nki ez?" N'ar fi nimic, ~i dacă ai făcut acest lucru; 
- ce va fi Insă cu limba maternă? Căci tocmai aci, la 
exerciţiile intuitive, pe lâ.ngă dedarea la o judecată sână
toasă, elevlli trebue sa-şi insuşiască şi o limbă corectă. 
El face insă exerciţii tocmai întol's - cum trebueadeca 
pe ungurie. Şi mci măcar atâta bine nu vrei să- i faci, ca 
să~i spuni, că pe ungurie aşa vine vorbirea, şi că. pentru 
aceea vorbeşti cu el de-a intoarsele. Şi nu vI'ei' sa i-o 
spuni aceasla, pentruca - metodul sa aiba drept la titlul 
de »direct«. 

Dar hai s'o facem şi aceasta. Să închidem adecă. 
ochii şi se schimonosim limba materna, zădă.rnicind orice 
rezultat, ce e de a se ajunge pe terenul acestui învătcl
mâllt, numai pentruca sa ajungem la vr'un rezultat în 
limba maghiara., pentmccl muchea e la ureche, şi - mai 

, întâi e existenţa şi viaţa noastră ... 
N'ai ajuns nici aşa însă la vr'un rezultat deosebit. 

Din contră, la mai bun rezultat ajungeai, dacă nu fil.ceai 
acest sacrificiu, a cărui perdere cu nimic nu poate· fi supli
nită. Pentrucă înzădar prehnzi dela elev să ştie, fară ca 
să-i spuni, că ce e bună.oal'ă pe româneşte "cum e creta?" 
tot aceea e pe ungureşte :.milyen a kreta?« Aci îmi vine 
în minte păţania mea din acest an şcolar. Eram la clasa 
II şi faceam exerciţii cu înlrebările: »mi ez?«, »milyen 
a ... ?:. şi :.mib61 van keszitve a ... ?« Anul şcolar era 
înaintat şi şcolarii răspundeau pe 'ntrecute, şi preciz despre 
toate obiectele din şcoală şi afară de şcoală, în cadrul 
tntrehă.l'ilor de mai sus. Din întâmplare intreb pe unui ce 
însemnează pe româneşte răspunsul ce-l dete el: »az aszlal 
szeles«? Bă.iatul meu însă nu ştie răspunde. Intreb pe 
altul; acela îmi ră.spunde ca :.masa e de lemn«, Intreb 
pe al treilea; acela ial'aş îmi dă alt raspuns. Intreb pe 
al palrălea ele., şi mult a trebuit să ma chinuesc, până 
ce dupa atâtea răspunsuri rele, mi-a putut da unul ade
văratul răspuns. Alunci controlez răspunsmile şi dela cele-

___ iL 
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lalte două intrebari, unde asemenea rezultatul a fost ne
sati::-;făcălor. Notez, că la timpul său, fiecare dintre aceste 
trei intrebari a fost predală după toată regula, fiecare 
cuvânt de pe româneşte a fost arătat pe ungureşte şi in 
urma acestei explicatii a fost conslruită întrebarea, încât 
şi cei mai slabi elevi au fost încurati pe deplin cu înţelesul 
întrebării. Ei, şi toluş, dacă controlul nu s'a facut la timp, 
ca adecă să mă conving, că ei nu au uitat inţelesul În
trebării şi raspunsului, iată la ce rezultat am ajuns! 

Aşa cu aceste 1 rei întrebari, şi sunt numai trei, pre
dale la timpul sau cum să cade şi şi explicate: ce se va 
alege însă oare de rezultat!]1 metodului direct atunci, când 
vor fi toate intrebarile, şi când, tocmai în urma acelui 
metod, chiar controlul de mai sus este interzis încă dela 
predare? 

La nici un 'caz deci nu poate fi vorbă de judecată 
alunci, când elevul, in urma acestui metod, raspunde 
fluent şi precis, perfect, la toate întrebările. Ei răspund, 
nu cunoscând legătura dintre înţelesul întrebări şi al ras
punsului, ci numai în urma dedării, când adecă urechea 
îi dietă, ca la aşa intrebare, aşa răspuns. Să întelege, ca 
greşurile nu pot fi evitate, inca. de pe la tnceput; şi 
aceste gresuri vor fi cu atât mai dese, cu cât vom inainta 
mai mult în materie. 

Reazumez deci: Hezultatul, ce partizanii l-au obţinut 
în şcoala d-lol', nu poate fi de fond, ci numai de formă, 
şi el nu e a se atribut metodului direct, ci numai exer· 
ţiulni indelungat. La tot cazul, rezultatul d-lor ar fi şi 
mai mare, tndoit şi intl'eit de mare şi de fond, daca. pe 
lângă exel'cjţiul indelungat, ce-l fac, al' şi da toate expli
catiile recernte, spunând d. e.) că "cum e ?" ungureşte se 
zice ,.) milyen ?". etc. - apoi chiar de ar şi perde meto
dui d-Ior drepLul de a se numi »direct«. 

- F. -
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Cartea funduarrt. 
Prelegere practică din "Constituţie" eu elasa VI. L) 

TiI/ta. Fiilor! Azi vom învăţa despre o carte în care 
se tin în samă averile nemişcatoare ale oamenilor şi care 
se nume~te cm'te fmuluanL Despre ce vom învăţa N. r ... 
despre cartea funduară. Bine! 

Analiza. De câte feluri am zis că sunt averile oame
nilor M.? .. 2 feluri. Cari sunt acelea P,?., averi miş

cătoare şi nemişcatoare. Spune-ne R. neşle averi mişea
toare! , .. banii, vitele, mobllele, hainele, uneltele de eco
nomie ş. a. Spune-ne tu S. neşle averi nemişcatoare!, .. 
casa, gr<ldina, pelmântul ş. a. Aveti voi grădina T? -
dar pamânt? - dar casă? Dar vecini vostri au şi ei pel
mânt, casa şi grădina U.? .. Şi ei au. Iertat e se intraţi 
voi în ca:"'a, grădina sau pământul vecinului vostru şi să-i 
furaţi poamele sau bucatele X.? Nu e iertat. Dar sel-i 
furati legumele V.? Nici aceea nu e iertat. Pentru ce A? 
Pentrucă ne bat jamdarmii şi ne închid în temniţă. Dar 
de unde ştiu ei, că averea aceea nu e a voastră, ci a ve
cinului G.?.. Ii-va spune vecinul. D'apoi dacă ei nu-l 
vor crede nici pe vecinul, de unde vor pulea afla, că acui 
e averea aceea N,? (Elevii nu vor şti, vor răspunde greşit). 
- Vedeţi fiilor, voi aceasta n'o ştiţi, deci ascultaţi! 

Sinfpzal. Despre averile nemişcătoare ale cetăţe-· 
nilor slatul - prin diregălori anume aşezaţi - ţine o carle 
Cartea aceasta se numeste carte funduară (telekkiJnyv) şi 
numai atunci putem zice cu drept, că cutare avere este a 
noastră, dacă aceea avere, in cariea funduară este scrisă pe 
numele nostru. Pentru aceea cartea funduară este de mare 
însemnătate pentru oameni, 

Apt'ofundat'ea 1. Despre averile cetăţenilor ce tine 
statul? Cum se numeşte cartea aceea? Când putem dar 
zice cu drept, că o avere este a noastra? Este dar sau 

1) Dupâ manualul "Const tlltia patriei" de YlIsi!ie Goldi~. - Răspunsu
rile dale în ziceri complete ~i la tnţeles se subinţeleg. 
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nu cartea funduară de ceva insamnatale pentru oameni? 
Bine! Ascultati mai departe! 

Sinteza 2. In cartea funduară pentru fiecare moşie 
sunt trei (3) foi*' şi anume: 1. Foaia A., in care se arală : 
starea proprietatii, locul unde se afla, mărimea ei, cum 
se foloseşte (ca păşune, arător, grădină) ş. a. 2. Foaia B., 
in care se arată: cine e proprietarul, pe ce cale şi-a câş
tigat dAnsul aceasta proprietale, ce valoare are, cu cât a 
fost cumparată ş. a. 3. Foaia C., care cnprinde toale în
datoririle ca :împrumulurile, drepturile ce s'ar scrie cuiva, 
de a folos1 averea sau a lriU din ea, ca d. e. părinţi, soţle, 
fraţi, slăbănogi etc. 

Apl'o/iuularea 2. CAte foi are cartea fundnară pentru 
fiecare moşie? Ce cuprinde foaia A? Dar foaia B? Dar 
foaia C? Bine! Grijiţi numai! 

Sinteza 3. Imprumuturile luate re avere sunt scrise 
În cartea funduară În ordinea cum an fost insinuate spl'e 
Înlabulare şi din moşie mai întâi se va phUi tmprumulul, 
care este sCl'is in locul prim şi apoi celelalte pe rând 
întru cât se va ajunge. Dacă dăm deci cuiva împrumut 
pe vre-o moşie, să ne uitam mai întâi În cartea funduara, 
să vedem, că oare într'adevăr pe omul acela e scrisă 
averea şi că oare nu sunt scrise pe avere mai de mult 
alte imprnmuturi; apoi se facem, ca împrumutul se fie 
scris pe moşia aceluia în cartea funduară, căci alunci 
numai poate vinde mo!şia până ce nu ne plăteşte ce este 
al nostru. Tot aşa, dacă cumpărăm dela cineva VI'f-O moşie, 
să băgam Rine de sama, ca nu cumva moşia să fie scrisă 
pe numele altuia ~i nu pe al aceluia dela care o cum
părăm; iar după cumpărare numai decât s' o facem, ca· 
moşia se fie scrisă pe numele nostru, să ne înlabulăm pe 
ea, caci numai ce e scris in cartea fuud oară pe numele 
nostru este de fapt averea noaslră. 

După cartea funduară a fiecărei moşii putem scoate 
copie sau estras pe care sa cere timbru dela 2 cor. in sus 
după numărul cJalelor ce cupl'inde. 

*) 1<: de recomadat ale ariW\ In copie, la tot cazul fnsă a şi desemna 
modele de atari foi In d!:!cursul prelegerii. 
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Apro/undarea 3. Cum sunt scrise imprumuturiletn 
cartea funduară?' Şi cum se plătesc? Când dam cuiva 
imprumut, la ce trebue să băgăm de sama? Dar când 
voim se cumpărăm cutare moşie, ce avem să facem? Când 
zicem, că o moşie e intabulata. pe numele nostru? Ce 
putem căpăta la dorinţă după ori care carte funduarl1? 
Ce să cere, sl1 punem pe copie sau estras? 

ReazuIJ/(tl'ea genemlă a sintezei 1-3, se face pe baza 
intrebărilor folosite la aprofundarea fiecl1reÎ părţi din 
sinteză. 

jlsociatia. Putem dar vinde o moşie, dacă nu e 
intabulatl1 pe noi P.? .. nu putem. Dar când avem de 
vândut cai, boi, vaci sau alte vite le putem vinde fără 
nici un drept M.? .. nu le putem vinde numai aşa, ci 
sa. cere, să fie şi acelea scrisă pe numele nostru. Cu ce 
putem adeveri, că o moşie e a noast1'l1 H.?.: cu cartea 
funduară. Dar că atari vite sunt ale noastre P.? .. cu 
paşaportul (pl1şuşul) de vite. Care a văzut paşaport Il Ce 
asămănare, e intre paşaport şi cartea fundllară N.? .. 
aceea asămănare că cu amândoauă adeverim o proprietate. 
Prin ce se deosebesc una de alta G.? Prin aceea~ că pa
şaportul să refere numai la vite, e mai simplu, şi-l ca
pătă omul in mână, la antistia comunalel; până când cartea 
fonduar! cuprinde averile nemişcatoare, se poartă de stat, 
prin oficii şi dirigători anumiţi şi e mai complicată. Aşa 
e! Insemnati-vIL deci: 

Sisfemizana 1. Cartea funduarIL e o carte purtată de 
stat şi in care se ţin în samă averile nemişcătoal'e ale 
ce ta ţenilor. 

2. Cartea funduară are 3 (trei) foi şi anume: foaia 
A., în care se arată: locul şi mărimea averii şi cum se 
foloseşte; foaia B., în care se arată: cine e proprietarul, 
cum şi-a căştigat averea, ce valoare are şi cu cât a cum
pILrat-o şi foaia C" care cuprinde toate sarcinile ce sunt 
legate de averea aceea. 

3. Imprumuturile Tntabulate (pe foaia C) se plătesc 
tn ordinea in care an fost intabulate. 
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4. Daci!. dăm cuiva imprumut sau dacă voim si!. 
cumpărăm dela cineva vre·o mo~ie, trebue să caulăm nu 
mai are întabulate ~i alte datorii? sau ca a lui este averea 
~i deci are drept să·o vândă sau însărcineze cu datorii? 

5. Dacă averea am aflat-o in rând, pntem da pe ea 
împrumut sau o putem cumpitra, dar trebue sa gritbim 
a·o Întabula pe noi, pentruca numai atunci putem zice 
ci!. este de fapt a noastră. 

6. După cartea funduară a fiecărei mo~ii putem scoate 
copie sau eslras pe care trebue să punem timbru dela 2 
COl'., în sus dupit mulţimea coalelor de hârtie ce cuprinde. 

Aplicare. Ce este cartea funduară? Pentru ce ţine 
statul aceasta carte? Pe care foaie putem afla starea pro
prietc1ţii? Dar numele proprietarului şi valoarea proprie· 
tăţii? Unde pulem aHa sarcinile ce sunt întabulate pe pro· 
prietate? Ce vei face N.? inainte de a împrumuta cuiva 
bani? Dar înainte de a plati o avere cumpc1rată, ce vei, 
face P.? Dacă vei aIla, că averea e în ordine, ce vei face? 
(voi inlabula·o pe numele mp-u). Ce înţelegem prin inta
bulare? Dacă voe~ti sa ai in mâni!. starea liecărei moşii, 
ce poti face S.?.. putem scoate copie sau estras? Ce 
sa cere sa punem pe copie? Cât de mare trebue să fie 
timbrul? etc. etc. 

Bine fiilor 1 Acum mergeţi ]a loc :şi desemnaţi :şi voi 
în caetele voastre modelele desemnate de mine a celor 
trei foi a CărţiI funduare. 

Beiuş, in iunie 1909. 
Ioan ROfit, 

lnv,lţător. 

Notă. Prelegerea se poate tracla in una, eventual In doauă lec\iuni, 
după Imprejurări. 



Istoria şcoalei române din Măderat. 
(Schiţă monografică) 

- Continuare. -

5. George Gabo,., născut în Maderat, a studiat pre
parandia şi teologia din Arad, a funcţionat ca învăţator 
dela 1832-1836 şi dela 1889 -1841, când s'a sfinţit de 
capela') tot in Milderat, la a. 1852. ., 

6. Demetriu loanovuiu, născut în Şiria, a funcţionat 
dela a. 1836 până. la 183D, când apoi s'a dus din comună. 

7. Geof.'le Deac/f" născut în Măderat, la 1825, a ab
sol vat cursul preparandial din Arad; la 1842, când apoi a 
fost a9licat fn Mădel'at, ca suplinitor, până la a. 1844; 
după aceia a funcţionat in Nădălbe.şti, Drauţ ~i Covăsinţi, 
până. la 1853, iar de atunci până la 1862 în Maderat, dar 
ca definitiv, cum era pe atunci. tn acel an, având contro
verse cu preoţii din comună, a fost delaturat din post, cu ob· 
servarea, că in oricare statiune poate fi învMător, numai în 
Măderal ba. Deatunci tră.ieşte retras ]a moşia sa, purtând 
până în anii trecuţi diferite oficii comunale. Deşi a trecut 
etatea de 84 ani, bătrânul învăţător, ne povesteşte multe 
lucruri interesante din hecutul şcoalei romântJ ~i a învă
ţătorilor, cari p'atunci erau adevăraţi martiri. Tot dela 
dânsul am luat cunoştintă despre forma cum se propunea 
în şcoală pe la inceputul veacului trecut. 

8. Teodof Hozian, a funcţionat dela 1844-1847, 
când s'a dus din comun 11 implininduşi ciclul de 3 ani, 
căci invă.ţătorii pe acelea timpuri aveau denumirea numai 
pe 3 ani eventual un an ~i numai dacă se purtau bine (1) 
căpătau statia pe mai departe, dacă nu, o lua altul, care 
mergea deadreptul de acasă la directorul craesc. 

9. hlihaiu 8uciu, născut in Măderat, a absolvat pre
parandia. din Arad şi a funcţionat dela 1848-1853, când 
apoi a reposat. Sub acesta s'a facut zidirea şcolară, 
care cuprinde şcoala mixtă. 
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10. Geor.qe Oanea, născut în Şiria, a absolvat prepa
randia din Arad şi a funcţi'imat dela 1862 pâml la 1870. 

Pe acel timp, fostul comite suprem al Aradului, 
George Popa, a recrutat dinll'e clericii absoluti şi tnvata
torii harnici din comitat, pe funcţionarii comunali, facând 
o mulţime de notari, dintre cari şi a7.i traesc câţiva în 
funcţie, iar alţii in penziune. învăţ,Horul Oanea inca a fost 
numit notar, funcţionand până mai in anii trecuţi (1904) 
in comuna Crocna, iar de alunci trăeşte retras în penzie. 

Despre d-sa se face amintire, că pe lângă ce a fost 
harnic, mai el'a şi aspru, mai ales cu oamenii, cari nu-şi 
trimeteau copii la şcoală. Cea mai mare parte dintre fostii 
sai elevi, sunt şi azi ştiutori de carle. 

1.1. Gem'ge JNil'ăbaş, născut tn Pancota, a absolval 
prepamndia din Arad şi a functionat în Maderat dela 1872 
pânel la 31 Dec. 1880. În acel an a trecut la şcoala din 
Pauliş, unde a funcţional mai mulţi ani, apoi la cea dm 
Chilighaz (comitalul Bekcs), unde prinzândul bătrâneţele 
în 1904, s'a retras în penziune la Lipova, iar în 1905 a 
reposat. Începând cu d-sa~ se află date şcolare despre 
organizarea şcoalei. 

După cum s'a amintit în alt loc, tmnlţindu-se num&
rul obligaţilor, la' anul 1877 s'a înfiinţat şcoala a Il-a, 
cuprinzând clasele IV-VI, bileţi şi fete, sub conducerea lui. 

12. Ioan 1Vorarin, mlscut in Giula (comitatul Bichiş), 
şi-a felcut studiile gimnaziale $i bacalaureatul în Timişoara 'Şi 
Beiuş, iar teol0gia a absolvat-o în Arad. Deschizându-se 
concurs pe parohia a 2-a, care a fost vacanta. tocmai când 
s'a înfiinţat şcoala a 2-a, numitul a fost ales de preot cu 
condiţia, ca să. fie şi învăţator la şcoala de nou înfiinţată, 
dar fără de salaI' anumit, având~ numai ca remuneraţinne 
câţiva stângini de lemne. La 1882 străformându-se şcoala 
superioară in şcoală de fete, numitut a ramas numai ca 
paroh, rn care calitate funcţionează şi de prezent. 

13. Ioan $tefane:~cu, născut in Mişca (comi tatul Arad), 
a absolvat preparandia in Arad şi a funcţioat ca învăţător 
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la şcoala inferioară, in anul 1881, dela 1 lan. pân<1 la 1 
Iulia, dupace apoi s'a dus sa studieze teologia. 

14. Ioan foanescu, născut în Şemlac (comitatul Arad), 
studiile şi le-a facut la gimnazial şi preparandia din Arad. 
A funcţionat In Măderat dela 1 Oct. 1881-1882, la şcoala 
inferioara, iar dela 1882-1884 la şcoala de baeţi. 

La anul 1882 sislându-se şcoala superioara, s'a înfi
inţat şcoala de fete. Cea dintâi invâtatoare a fost: 

15. Iulia PlaşG-, născută în Ghioroc, a funcţionat dela 
anul 1882-1884, când apoi s'a stramutat la şcoala de 
fete din Sâmbăteni, unde funcţionează şi acum. 

16. Jlfăria Dâmiall, născulă in Oravita (comitatul 
Caraş-Seveverin), a functionat numai :3 lnni, dela 1 Sept. 
pân<1 la 1 Dec. 188ţ, când apoi s'a dus în alta comuna, 
iar şcoala de feLe a fost condusa. provizor de cătra pre
otul r. ~Iorariu si înv.:1ţăh.lrul : 

17. Petru F'ancu, născut în Cuvin la 1865. Studiile 
preparandiale şi le-a facut in preparandia gr. or. din Arad. 
Dela 1884 a funcţionat la şcoala de băeti până la 1896, 
iar atunci deschizându-se a III-a şcoala, ia rămas conducerea 
claselor superioare, \Inde funcţioneaza şi în prezent. Activi
tatea-i pe terenul literar e puţin cunoscuta, pentrucă n'a 
facut reclam. încă în 1886 a lucrat novela ,Ioni!ă«, tipa
rita în »Biblioteca copiilor«( (Braşov), iar 1n 1887-1889 
la "O eolecfiuue de povesti" şi alta de "Datini şi credinţă", 
in legatură cu fie iertat Ioan Pop-ReteganuJ, cari lucrări 
ori că şi astazi şe mai află printre scrierile reposatului 
folclorist, ori că s'au perdut. în .1894 a scris studiuti 
"Românii din Cngaria 1(, publicat in 1896 in Buletinul so
cieţii geografice d in Bucureşti. în- 1897' a edat cartea 
"Vieritul sau C.ultiva1·ea viţei det1ie U

, cea dintâiu carte 
specială în acest ram pe acest timp. în anul 1905 a edat 
Il j"lono,qrafia cOlllUnei .ilJăde1·at", iar dela 1897, in asociaţie 
cu colegii: I. Grofşorean l 1. Moldovan, N. Boscaiu şi N. 
Ştef, ~. edat "cărţile de cetire" pentru şcoalele poporale. 

I Statistic geografic adnesat cu chartele comitatelor din L"ngaria -
locuite de români 
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,lA. Maria Codrean născ. Barbu, în Abrud (cot. Alba) 
la 1841, studiile şi-lea facul la şcoala superioară de fele 
In Cluj şi preparandia tn Arad, a funcţionat ca invăţăloare 
in diferite IOCUl'i, dela 1B75, iar in Măderat la şcoala de 
fele din 1885 până in 1B03, când s'a retras în pemiune, 
tn care stare a mai dus-o până la 1908, când a reposat. 

Deschizându-se în 1896 (1 Ianuar) şcoala a III-a, 
bă.eti şi fele de clasa 1. şi a IL, s'a pus sub conducerea 
invăţătorului al treilea: 

19. Pavel Siiariclu, născut in 8initea, a absolvat pre
parandia gr. 01'. din Arad şi a funcţionat in Apateu, iar 
dela 1 lanuar 18~)6 funcţionează. în Măderat, la şcoala 

mlxlă, clasele 1-1I-a; 101 de atunci înfiinţând "corul cuartet" 
şi conducândul până in prezent. 

20. După tff:,cerea in penziune a invăţăioarei M. C.) 
nepulându-se face alegere numai decât, a fost substituită 
provizor, pe anul şcolar 1903 - HW4, dşoara JIorienzia 
BOfjdrl,n din Şiria, absol ventă a prepal'andiei din Arad, iar 
de prezent pl'Ofesoară la şcoala civilă de fete din Arad. 

21. Făcând ll-se alegerea de invăţătoare in anul 1904 
a fost aleasă Emilia Bugariu, dar neavând cualil1caţia re
cerută a fost inUlrită a doua competentă, care a întrunit 
voturi mai mulle: S(~tia Bâ)'ăba~, (fiica fostului învăţător 
in Maderat) functionând anii şcolasiici 1905.6-1~)07 8, 
când apoi s'a depăt'tal din comună. 

22. în intervalul cât alegerea a fost în suspens, pe 
anul şcolar 1904-5 a fost denumită provizor d~oara 
lIe"silia Uadan:u din Pecica, absolventă a preparandiei 
din Arad. După ce s'a depărtat învăţătoal'ea S. B., de nou 
a fost denumită pl'ovizor pe anul 1008 -9, iar în 7 (20) 
Iuniu a fost aleasă definitiv. 

în cât priveşte forma de predare ori metodul de pro
punere, apoi era acela, care se folosea în toale şco alele : 
.. blwhizarea«. Prin uzuarea îndelungată a acestuia, învăţ:l
mântuI a stagnat şi atât truda invăţătorului cât şi silinţa 
elevilor n'au dus la nici un rezultat. Când auzim pe foştii 
învăţători şi elevi de pe acele timpuri 1 cum îşi frământau 

15 
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cl'eerii cu învăţarea buchilor, apoi te pl'inde o groază 
despre truda cea mare ce a trebuit să-şi dea cineva ca 
'să ~tÎe carLe destulă. 

Când erau duşi pruncii mai întâiu la şcoal~, 
erau aşezaţi .tn bănci ori pe laviţă unde era loc, apoi 
li-se spunea, să şadă frumos şi sa se uite la tabla de 
pe părete, pe care erau tipărite vestitele semne şi cari 
erau arătate cu o nuiauă de că1ră un băiat mai mare, 
Aceasta tablă se maÎ numea şi • toscae: dela care apoi se 
trecea la .bucoavnă,~ după aceia la .. ceaslov4- şi 'bpsaltire .... 

Până se ocupa învăţătorul cu şcolarii dela bucoavnă 
şi ceaslov, un şcolar mai mare - un fel de .. ductor« -
arăta şi spunea .. buchile« până le învă ţau elevii de-a rostul. 
Acestea erau: az'='l, buki=b, vedi=v, glagoli=g, dobre~=d, 
iest~=e, jivek-~j, zÎalo=z (si), zemle=z, ije=/, i,cel, 
kakoc=c lude=1 mislete=m na"'=-=ll on~=o pocoi=~~p , , ,,< I , , 

1'itao=1', s!ovo=s, Lverdioc=t, UC=/I, u=u;, fert-f, hel'==h, 
01=0, ceri=ce, (ci), şa=ş, şta=şt şi a~a mai departe 
până la ijita=!f (ypsilon). 

Dacă voia învăţi110rul să înveţe pe elev cum sil zicea 
cătra. .. carte«, atunci începea: caco=c a7.=a riţa =r, 
caco-az-riţa=car - tverd=t ied=e, tverd-ied-=te carte. O 
conglomeraţie de vorbe pocite, încât nu numai elevul simWt 
greutatea, dar şi învăţătorul se obosea şi-şi perdea voia 
de cătră carte. De aici se esplica. apoi şi faptul, că cu 
toată voia de fel' ce o aveau unii pe aLunci, numaI pe 
puţini i-au putul face, ca să ştie ceva carte, 

Pe acelea vremuri elevii erau împărţiţi după cum 
spune "moşul" Deacu - în începători, la bucoavnă, la 
ceaslov şi cei mari la psaltil'e. Diviziuni, din cari mai 
apoi au purces clasele de azi. - De tmparţirea timpului, 
când şi ce să propună, nu era nici o vorbă, ci fiecare 
fa.cea după cum gândea, că e mai bine. Era vorba, că 
barem ceva să arate, că ştiu şcolarii pe când se ţineau 
examenele, cari erau două, unul de iarnă şi allul de vara.. 

(Va urma). 
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Cusururi literare . 
.. 

Dacă admitem - ~i se şi cuvine - că temelia de 
propăşire a oricărur popor se pune în şcoală, in drept 
suntem a indica ~i a pune degetul pe acelea »băIării«, cal'i, 
de~i ca' produs al literaturii noastre, direct nu lovesc în 
şcoală, dar urmArile lor nici pot fi confortabile pentru 
progresul genel'al, ce ne priveşte. 

Literatii mai mari şi mai mici,· mai subtili şi profunzi, 
nil vor 1U:1 in nume de rău, că un modest invât"titor de 
condeiu vine şi le atrage atenţia asnpl'a unor punele sombre 
şi bizare din literatura noastra, 

Când ceteşli o bucată, conziderată literară, negreşit şi 
prin aceea trehue, ca celitorul să-şi edifice internul: procu
rându-i momenle de plăcere, cultivare şi elevaţie sufletească, 
scurt să-i nobilileze sentimentele, inima şi sunetul, iar nu 
să producă repugnanţa şi disgust, cum adesea se întâmpla, 

N'am intenţil1nea, ca să fac recriminări nimănui, ci 
voesc numai in putine cuvinte a semna -la uuele conture, 
ale căt'or pervaz mărindu-şi dimenziunea, vom avea de a 
face cu o lectură, - ce nu va educa şi cultiva, ci mai vâr
tos va demoraliza şi inomis va demoraliza, căci esenţa, 
fondul' ei, va fi obscenitalea, pornografia, opusă mediului 
social sa.nătos şi moralei publice. 

Eu tncă nu sunt omul» frazeologiei <tI., de aceea las aici, ca 
să urmeze câteva exemple (pasage) mentle a produce lumină. 

în o bucală literară am atlat: "Lina păzill bine va
cile şi nu-i avea grzja (strlpâmd). Dat' când vlIZ1't Zngrozit 
(stăpt1.nul), câ Linei Începe să-i crească pânfecele , .. roÎ s'o 
alun,qe. Piba! să c1'erulă oamenii, că poate el e dobitocul, . ," 

Dat fiind, că în o atare '3xpresiune, puţin fină, are să 
se amuzeze l?i sexul frumos de toate nuantele. _. uşor 
ajungem la efectul ce-l va exel'cia asupra moralului lor ... 
Ca să se redee realitatea cât de fidel, se putea face o 
circl1mscriere mai delicată, mai fină şi mai accesibilă, alâl 

15'" 

.. 
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sub raportul €:iletic câl şi etic, căci tot aceslea exigen ţe 
întrunesc şi alicismul limbei, care cucereşte şi aceasta se 
putea aştepta cu atât mai vârt08, cu cât autorul nuvelei 
e capabil a produce încă mult pentru înaintarea literaturii 
româneşti, Realismul exagerat incă nu e sănătos, 

în altă nuvelă, publicată într'o foaie de seama, dupăce 
autorul arată înlâloirea domnişol'l1lui , , ,A, cu Saveta, -
continuă: 

... ,~i dommşorul a putut face orice cu dâttSa... căci ea 
nu i-s'a mai înpotrit'it, .. 

Dupăce mai la vale se constatează, că »convenireac 
lor s'a întâmplat noaptea, apare cât de colo dragostea 
păcătoasă a Savetei cu domnişorul..., 

Altcum citatul de mai sus şi singur, fără a mai adă
uga la acţiune' partea a doua, Iasă după sine o umbră, o 
nedumerire, carea numai onestă nu poate fi pentru amo
rul şi caracterul lor." , . 

Ata['i crâmpcie de actiuni idilice . , . cred, cu muH mai 
bine ar fi, ca autorii să le suprime, îmbrăcându-le în o 
haina mai convenabila. 

Mai am la dispozitie câteva mustre din acest repertor 
)sui generisc, sunt însă de credinţă, că vor fi de ajuns 
şi atâtea, pentruca cei competenţi şi chemaţi, in primul 
loc, să vadă şi să înţaleagă "inconvenienlnl« j ce ni se 
posleaza in faţa pe contra educaţiei, iar înţre atari impre
jurari, şcoala de geaba se va opinll, ca sa scoată gene
neraţia din nămol, căci încă e mai in vieaţă maxima stră- , 
bunilor: »Exempla trahunl«, 

Cei, cari îşi aleg traclarea de subiecte erotice, fie in 
ori-ce fel de operă, ca model ar pulea lua: »Stelelec 1 

nuvelă de marele scriitor francez Alphonse Daudet, carele 
cu alât gust, arlă şi fineaţă a ştiut schiţa dragostea ideală 
şi absolut candidă a pelcurarului cu Ştefănuţa, fala slăpâ
nului sau, 

Aceasta este convingerea unuia mai mic, carele do
reşte înaintarea neamului pe toată linia. 

Bujecan'ltl. 
1 "Luceafărul" nr. 1 din anul 1909. 

iZ. 
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Kpieuiri din revistele pedagogice. 

HCI'Îsht gcneralr'i a înN'iţlimântullti, Nr. t, altul V, continuă 

sa se ocupe del'lpre.,abc(·edarelr r()m{Îne~ti din 1 !JOI"" , DI autor 
G. B. Duică, In studiul său, care e urmare din Nr. 10 şi se va 
continua In numerii viitori, ne spune, pe ce bază au sll fie Into:l
mite abecedarele) ca să fie in conformitate cu priceperea elevilor 
~i mai ajungătoare la ţinta, care o are instructi anea elementară 

tn anii din lAiu ai şcoalei. Dup!! cum am putut deduce~ studiul 
e un fel de polemie cu o conferinţă; a dlui praf. C. Radulescu
Motru, publicată In "Pedagogia experimentală" din luna ianuarie 
a. tr. Neavând finoa studiului şi necunoscând concluzi • .:mile, cari 
le va face dI prof. G. B. Duică, nu pulem să facem nici un rea
sumat, dar ne susţ.inem dreptul, că inh"unul din numerii viitori 
să facem reproduceri cu alât mai vârlos, că sludiul promite să 
fie pe cât de instructiv pe atât de interesant. 

In lucrăTile" Psihologi moderni desDre clwirtfele normale" şi 

in "Lecţiuni asltpm (JIwint"lor n01'male", dl pr. G. Bogdan-Duică, 

ne pune inainle Iucl'uri foarle interesante. Arată părerile oame
nilor de specialitate asupra diferitl:'lor metoade şi in special 
asupra metodului C.:tvintelor normale (analitic). Ba chiar aduce 
inainte mai multe exemple dela pedagogii germanii actuali, cari 
sprijinesc din toată pulerea metoada cuvintelor normale. Apoi 
reproduce chiar nişte lJctiuni din revistele şi abecedarele gel'
mane, prin cari aratrt forma de tratare. 

In "Abecedarele" de L Cioranescu arată f('lul cum ar trebui 
comruse abecedarele, ca să fie înţelese de băeţi cu mai mare 
uşurinţă, iar in "Cuvintele norma'e" tot d-sa arată cuvintele mai 
uşoare şi mai avantagioase folosite de d sa la inslruarea micilor 
tncepători. 
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D-şoara dr. Ecaterina Livoyschi medic la spitalul Colţea, in 
"h/.~}lecţiHnilc m(~dicale l~colare", arată rolul care·1 au acestea irl
specţiuni !?i influinţa binefăcătoare asupra (fnvăţ!\mântului) edu
caţiunei. Cndeosebire vorbeşte {respre morburile och:lor şi mă

surile de pază, cari s'au luat în ţerile culte, pentruca acelea să. 

fie delăturale dintrt: copii. 

In ,,/)e.~fnllJ/'ilarea capiilM", dna instllutoare Otilic, Vlaiclt, 
aduce mai multe exemple de copii str;caţi şi spune, că răul ln
rădăcinat numai aşa se poate starp;, dac'" se vor înfiinta colonii 
şi "iNte-rl/ale disciplill(we", unde se vor trimite toţi copii stricaţi, 

că acolo se fie disciplinaţi şi supuşi unui regim sever, care să-i 

păzeascl't de ori ce şi să nu-i lase fără ocupaţie. Tot aşa, copii 
trecuţi de 14 ani, mai ales dacă însuşirile rele sunt inNidăcinate 
ori mai bine zis sunt credilate, alunci acei baeţi să fie luaţi 

dela părinţi şi s11 fie duşi la ferme economice, unde să li-se dee 
oC'lpaţie. Iar pentru sU;Jraveghere, b11eţilor răi de ambe sexe, să 
se înfiinţeze un "co/lziliu dc tuteh~" - in fiecare oraş - com
pus din 6 membri: un doctor, un preot, un magistral (jude), un 
inslitulor şi 2 femei (din care una să fie invaţăloare). Acest con
ziliu va purta evidenţa despre loţi copii răi şi va nota într'un 
registru toale greşelele. Trimiţându-i apoi pe lîecare la locul s1\u. 

Prin aceste"" îndrumări crede d-sa, că cu lotul alta faţă 
s'ar da societăţii româneşti ... 

Dl Enache Ionescu, vorbeşte despre ,: Sistemul şcolar din 
ll/ascheim şi Ohm-loUenbury". Aici, la st11ruinţa pedagogului dr. 
Sichinger, clasele şcolare sunt organizate după capacitatea sufle
tească a elevilor. Sunt impărţiti tu 3 clase: a) clase principale, 
pentru şcolarii, cari in tot decursul timpului de şcoală progre
sează regulat; b) clase in cari şcolarii, cari din pricini interne 
sau externe nu pot progresa regulat, "ă fie trataţi într'un mod 
mai potrivit cu capacitatea lor sufleteasca, c) clase pentru şcolarii 
cu tolul sau aproape cu totul lipsiţi de toale gradele ..• 

red(t.9().~/ir~ e;rperimertl(tlă, Nr. 2., anul IL, continuă lucrări 
interesante şi demne de cetit, între altele dl 1. Ciocârlie vorbeşte 

"despre "Cmldiţiunile psihologice ale ceti,-h" şi "Cfltwa 1 ~tfexiuni 

w!I/pra ?netoadelm' de lJ1"erhwe", iar dl Colnic, in "SQte şi Discuţiuni, 
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face o dare de samă critică asupra abecedarului !Oficial din 1908 
şi reproduceri din ,.Presa peJagogică şi didactică" (se inţelege 

străină), 

Din cuprinsul acestor reviste am constatat un fapt. Domnii 
redactori nu se pot lnpăca, să nu zic altcum, unii cu ideile altol'a, 
ci se combat cu vehementă •.. Oare nu e desdul, că ne combal 
şi batjocoresc străinii, ci şi noi Inll'e olaltă, fraţii, să ne du~mănjm 
pentru lum'uri, cari se pol r(lzo~va pacinie. 

Hevisht a.~ocia(iei ;,wllţ,'Uo1"ilo)' şi ;'II'II(iifoarelo,-, Nr. 12" an. 
1 X., are in frunte un articlu Indemnălor f'ub titlu: "Zile (le săr
bătoare" prin care dJ G. Vlaut-seu zice in"ătătorimei, ca toţi Slt 

ia parte la congresul dIdactic, care se "a tine,\ in Iaşi, la 2H-30 
VI. Iar dl Petre Popescll, profesor de liceu, vorbeşte fOlu'te ohiectiv, 
cu multă pric(~pere şi (lt'agoste despre ,.Solidarifatea eMJI/illii 
didadi/;", (Fiind de mare impOl'lanţţl lucrarea din chestie, În
tr'unul din numării yiitari vom re\'eni asupra ei). 

V(tlr(6 l~col(w('i, NI'. O, a. II, are în frtlote "lj·onnarerr. C(tntc

{e/'lItlti în f':O(,fi'i", Rcrisil de <II dr. P. Şpan. D-sa ne spune, ce să 
facem cu băeţii când intră mai lniaiu in şcoală, cum să-i aşezăm, 
cum să-i ordonăm, apot În caz de nesupunere numai să-i pe
depsim ... Noi, cei mai bătr,ln, cari avem la aclivul şcoaJei peste 
20 aproape 30 de ani petrecuţi cu atentiune şi observăl'i minuţioase 
şi, cari am făcut toale ce ne spune dl Ş. -:- dar după ce băetii 
au eşit de sub manile noastre s'au dovedit tol aşa de răi, ca-şi 

când n'ar fi: cercetat şcoala de fel, -- deşi pe timpul cercelăl'ii 

au fost mulţi dintre cei buni şi ascullători - am dori, să vedem, 
indl'Umări mai clare, cari şi urmaşilor nostri să-le aştearnă o cale 
mai limpede, mai uşoară de slr[tbăiut ... ' P. V.) 

/ 
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INFOR1\iATIUNl. , 

Tn UleHiO'ria lUi;' nI, Embte.'lc1t. Acum se implinesc 20 
de ani dela moartea celui mai profund cugetălor bărbat al nea
mului romflnesc şi a celuia, care mai limpede a ştiut să spună 

bucuriile şi suferinţele neamului său de pretutindenea, Revistele 
noaslre literare şi ziarele au închinat omagii memoriei acelui 
bărbat, care in viaţă putin a fost luat tn socotinţă şi numai hlrziu, 
după -moarte, Î-a fost recunoscute calităţile extraordinare. Alte 
neamuri i-ar fi dat onoarea cuvenită pfmă ce era in viaţă, iar 
după moarte l-ar fi aşezat cum se cuvine unui om de seama lui. 
- Noi insă tot târziu ne trezim. (1) 

OÎ,tU'dţâtwt't't addncă. Valorosul literat, dl AI, VIăhuţă, 
sub tillu ,,0 fcoaW", scrie in "Universul", din care estragem ur
mătoarele: Un lucru foarte interesant şi nespus de insll'uctiv -
care a trecut aproape nebăgilt in samă, - a fost felul cum au 
lnţeles Jat-onezii, după ce· au isprăvit răsboiul, să-şi răsplătească 

pe eroii lor. Au inceput, fireşte, cu soldaţii. Că jos a temeiul, 
de acolo încep să clădească oamenii cum:nţi. Treptat, incet, s'a~ 
ridicat spre vârful piramidei, !şi iata c'au ajuns şi la Nodgi, eroul 
dela Port-Arlur, viteazul general, care a făcut cea mai de ne
crezut minune ostăşască a timpurilor moderne - a cucerit cetatea 
cea straşnică de intarită !şi de apar<ttă, în care se închisese toată 
puterea şi mândria militară a împărăţiei l'useşti. Pentru un om 
extraordinar, trebuia o răsplab\ extraordinară. - Anglia, să-I fi 
avut, i-ar fi votat o penzie de nu ştiu câte mii de lilfe sterlingi, 
cum a făcut cu Lord-Roberts, invingătorul bieţilor Buri. -: Ja
pone:di au găsit pentru Nodgi al lor o cinste mult mai aleasa, 
l'au numit institulor .. 

Citiţi hine: institutor la o ~coaUi primară din Tokio. Vă în
chipuiţi pe omul acela glorios, cel n'ai mare om al Japoniei, care, 
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slavă Domnului. a dovedit, că are oam~ni mari, vi-l inchipuiti 
intr,lnd mDdest in clasă, insoţit de domnul director, care spune 
cu glas emoţionat unor copilaşi de opt şi de nouă ani: Şcolari, 

de azi tnainte, învăţittorul vostru este Marele general Nodgi! Fiţi 

cu luare aminte şi faceţi, ca nici odală să nu se poala zicp, că 
n'aţi fost vrednici de fericirea asta! 

Vii Inchipuiti pe acel straşnic biruitor al morţii, aşezilndu-sc 
pe catedră şi vorhind cu o blândeaţă de sf,lnt micilor elevi despre 
faptele mari şi despre oamenii mari din treculul patriei lor, 
despre ce neam ales este acela, din care făc ei parte ~i despre 
ce datorii sflnle leagă pe in om viaţă". 1<.:1 vede In sunetele frageue, 
pe cari le ingrijeşte, şi cari sunt ale lui de acum, înflorind Ja
ponia dp, mane. Sunt copii lui aceia. Ce dar mai frumos i-se 
putea face '( O ţară, sămănată toată cu orez, e o bogăţie, fireşte. 

~i se poate socoti bogăţia asta. Dar o sută de suflete proaspete, 
sămănale cu gândnri proaspete, iată o bogăţie, care nu se mai 
poate socoti, şi din care veşnic VOI' izvorî altele mai mari. 80-

gi'lţia aceasla. i-s'a dat lui Nodgi. Nu·i' o tnvăţlHură adancă aci '? 
Un general, şi ce general, Înaintat pentru marea lui vitejie la 
rangul de "încăţt'itor" I / 

O biblie intreagă, în acest simplu fapt (S. R. as. 111\".) 

IncheierNt anului ş(~Ola1·. Şcoalele româneşti din Arad, 
(seminal'ul şi preparandia, prt:cum şi şcoala civilă de fete) ş'au 

incheiat anul şcolastic, după o muncă grea şi obositoare. Grea, 
penlrucii trebue să te lupţi, ca cu armele ştiinţei să stai in fata 
unui caos care ţi-se va Începe, după ce' părăseşti pragul şcoalei; 
şi obositor, pentrucă-ţi frăm,ânţi ereerii nu numai cu acordurile 
inimei şi a limbei tale, ci şi cu alte gri: utăţi.,. Ne mângăe spe
ranţ~, că de aici cresc fii bisericei şi a naţiei. Oare lo~i vor ră
manea credincioşi pană la fine? Dar şcoala de fete? Cu as la nu 
ne putem împăca .. ! Parcă e prea proastă 1. r. pentru salon, mai 
bine la alte şcoli cu cultură modernă? Cel puţin aceasta' o do
vedesc multe familii r. fruntaşe din Arad. Anuar€lle dela şcolile 
~trăine ne informeaz.ă destul de precis - spumldu-ne nume -
cari nu se adapă cu dulcea vorbă strămoşească... Oamenii ră

tăciţi, fac vremile grele ... 1 
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Confepiufe metodolog;'ce. Im'ătătorii din traclu! prolopopei'c 
al Aradului, au tinut tn Arad, sub pres. P. Ono Domn Va~ile Beleş, 
prolopre:-;biter; cei din protopopiatul R.-Comloş, in Com!oş, la 
(119 iunie: cei din prolopopialul Radna, in corn. Hadna, la 1730 
iunie: iar cei din Boroşineu, la 1 iulie n. in Boroşineu, - conf. 
metodice, in cari comisarii au arătat in general sdiderile, cari 
le-au obsen-at cu ocaziunea examenelor finale şi au dat Jndege
tArile de lip:-ă acelora, cari au anlt lipsă să se coreagă in sminte
lele lor, poate din trecerea cu vederea, poate dio nebă

gare de samă. 

Alt'!/(>J'e de inw'iţli(oeo-e. In 7 20 a, c, li fost aleasil de 
jnvăţătoare in ~făderat d-şoara ]i~rsilia Cadar - provizoara de 
până aei. Prin hărnicia sa a făcut poporul din aceea comună ca 
să-o respecteze şi drept resplală să-o aleagă de învătătoare cu 
aclamaţiune. 

Ctmuui,e. La 1629 iulie ş'a serbat cununia d-şoara Cor
nelia Moldoyan (lîica pres. reun. inv. din _-irad, a dlci Iosif Mo!
dovan) cu dl dl'. Lazar Iacob, profesor seminariaL Aclul cununiei 
la saYâr~it P. C. Sa părintele archima~ldrit: Augustin Hamzea, 
acompaniat de P. O. D. protopop Vasil& Beleş şi preotul GaOfil 
Bodf'a. Veselie multă. Oaspeţi şi mai mulţi. Telegrame şi felici
tări din toaie părţile. Sămn al dragostii vAdite. :\aş a fost Magn. 
Sa DI deputat dietal: Dr. Ştefan C. Pop. adyocal in Arad cu 
gratioasa doamnă. Felicitări 

Logodnă. D-şoara Ersilia Ştef, invatătoare in Cuvin, fiica 
dlai Xicolae Ştef, Inv, in Arad, s'a logodit cu dl Radu ['rsu din 
Arad. 

Cazuri de moarte. Duminecă, la 7 20 iunie, a trecut la 
cele eterne dr. Aurel Murăşanu, valorosul ziarist român şi di
rectorul celui mai vechiu ziar românesc ,.Gazeta Transih'aniei". 
Eternă amintire ~ 

- La 6 19 iunie a fost petrecut la mormânt dl Porfiriu 
Popescu, fovatâtor penzionat in CovAsinl, unde a servit neamul 
aproape 40 de ani. Au luat parte multime de \nYăţători. Cuvân
tarea de adio a ţinul-o dnii Alexiu Doboş, (fost elev) şi Iuliu 
Grofşorean. Odihnească in pace! 
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Un dmw/il model. Ziarul şcolar evangelic din Svitera po
vesteşte istorioara următoare: ComUlia T'nferl"dm '"a răspins cu 
100 contra 97 voturi urcarea lefel invăţălol'ului dela 1000 la 
1700. Un cetăţ.ean, cal'e avea mulţi copii, a fost cel mai Inver
şunat în contra ridicărei plăţii. Mai tarziu, ÎnWlninrlu-si\ el cu 
acest dascrtl imbătr[tnit in slujbă, şi-a arătat teama, că din cauza 
aceasta ii va prigoni copii. La aceasta tnviiţlllorul i-a răspuns 
blând: Nu, nu Jragă, eu 0;;;1 mă răzhun altfel, o 3ă mă silrguesc, 
ca să fac pe copii tăi, ca să fie mai cuminţi decât tine, 

IJda. un e:x'(mlf'U: [n tală şi o mamă (cam rea de gură 
şi certăreaţă) la sfârşitul unui examen Hau apropiat de domnul 
învriţător, să-I Intrebe, dacă e mulţumit ori nu cu progresul fe
tifei lor. învăţătorul a răspuns, că fetiţa e silitoare, tn~ă limha 
metwei n'o prea invaţ.ă. Tatăl cu o privire intunecată la soţia sa, 
ii zice: "Lilllhu aCel'fl nici :,;(t n'o Îtil'l'ţe." 

8it,l'ba'I'c. Din incidentul implinirii a lor 20 de ani dela 
moal'tea marelui no.stru poet Mihail Hminescl~, sau arangiat săr
băl"i foarte fl'umoase in toate părţile locuite de romani' în Arad 
încă s'a arangiaţ o asemenea sărbare Marţi sara, 29 iunie n. a. c. 
la carea a luat parte un public foarle număros atat din oraş cat 
şi din imprefurime. In Irei conferinţe bine Întocmite de publiciştii : 
(}. POJlP şi C. /Jw\qan, precum şi de V. ofanciu, profesor pre
prt"parandial,' s'a zugri"wit viaţa poetului din toale punctele de 
vedere. Doamna J/arihna Bo('u a recitat apoi cu mult simţ "Lu
ceaf((1"/t1", iar d-şoara !Oi!esC/t tot aşa "Doina", ambele poezii de 
nemuritorul poet. Tint"retul a improvizat un cor, citntAnd: "La 
m(iloc de cod'Tu de.~" şi "oomnoroase păsărele", iar la vioară s'a 
cântal pie;.m: "Mai am lin singur dor". 

Aşa trebue cinslită memoria aleşilor neamului! 

Reyista li terant. 
LU(;(~(lI(h"lll. Nr. 13, a. VIII. Intreg numărul e consacrat 

lui Eminescu. Sumarul: Titu Maioresw - Eminescu, M. Rmi,uscu 
- Dintre sute de catarge, 1. M. Caragiale - rn Nirvana, 1. 
}JOTCÎ(, - Floare albastra, Jf. Cunţan - Mihail Eminescu, Al. 
Vlalwţ((. - Amintiri despre Eminescu, Al. Ciura - Geneza unei 
critici, Vet'ordw .i.llicle - Lui Eminescu, Ewt. Petiş - Ca.ntecul 
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frunz;elor, .lI. Eminew~/e \~i 1. L. CW'ayiale - Fragment, Hm. 
Gar/ean - 1. Cl'eangă şi M. Eminescu, K f{(Î/{o,; - Feunze, 
flori şi codru, J. H!c~/liei - Eminescu-Omul, 1. J]())'cilt - Cuvânt 
ocazional în amintirea lui Eminescu. Cronică, Comemorarea lui 
Eminescu. Din viaţa lui Eminescu. Poporanismul lui Eminescu 
eet. Ilustraţiuni: M. Eminescu, Mama şi sora lui Eminescu, carte 
dăruită lui 1. Creangă, l:ltima fotografie alui Eminescu. Morman
tul lui Eminescu, Eminescu la 18H4-o şi 1880-3 etc. 

,luniuwa llte1'(tl'((" Nr. 6, a. VI. Sumarul: Ioan l\gftrbi
cean - V. Grecinc. DormI - J/uţan. Un ispisoc .dela Grigore 
Il Ghica - I(wcu 1. lYestol', Adunarea modelelor sf, lan {'el nou 
dela Zolkiew la Suceava - lolttl Gramadâ, Bucurie - V. I~oi
ddţll, Tuberculosa şi tt>rapia ei dr. Sever Murăşanu. -- Istot'ioc 
bisericei romilneşti de N. Iorga - JorYII G. 'j'oma. - Cronică. 

Ret'i,~t(( cultnraUt. Nr. 13 -14, a. IL Are utm~forul su
mar: dr. Cnslliu J!(uIÎn - Defedele sociale ale neamului . .lI. 
Htol'l~i(m - Insemnălatea şi puterea morală a caracterului, tir. l. 
l'rilmllu - [n strigăt de durere, M. Htn'ij-m - Despre visuri, 
vederea spirjtelor şi despre fenomenele înrudite cu acestea, elr. 
PuturÎnn - Caracterul baccilului tLlberculozei, Gr. J)efllte -
Chestie bisericească, Jf. Str(l;jan - De prin reviste :::i jurnale. 
D. Lel/maru - Zece Maiu la Paltineni, d1'. D. LlIl/ql/le~cu, Re· 
scoalele din lH07. Lămuriri depline. Ribliografie.lnform'lţil1ni. 
Poşla admillistraţiei. 

Posta Redactiei. , . 
Dlor 1. SI. În R. şi 1. R. in 15. Nefiind loc, celelalte s'au 

am anat pentru numărul viitor. P. Ji'. D. Sosit tarziu, dar va veni 
la rând In nr. viitor. 

Dlui 1. R. 1n B. Adevărat, că cele scrise de dase. C. vor fi 
putut să te supere, după cum au supărat şi pe alţii comisari, 
despre cari s'a văzut, că se face aluzie. Ei, dar ce sil faci'l Oa
menii suspiţionau, că numai rapoartele comisarilor au dat anză 
la loale necazurile şi nu-şi puteau închipui, că afară de acestea 
mai erau şi rapoartele inspectorilor (protopresbiler'ilor) tractuali, 
cari apăsau cu mult mai gre:l decât a comisari lor. Acestea apoi 
au dat anză la ... care nu era permis - ca şi act oficios - să 
ajungâ în pUblicitate. S'a făcut, şi ce să faci acum. SLlnt oameni, 
cari te lovesc, apoi o lufesc ... 

Tiparul tipografiei diecezane ort. romane din Arad. 
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