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Onorată adunare! 
Viaţa omenească este o luptă. Se". luptă individul, 

pentru a-şi asigura existinţa proprie şi a acelor ce-Î a
parţin; se luptă societatea, pentru a-şi asigura înlesnirile 
realizărei scopurilor sale, se luptă un popor întreg, pen
tru" a-şi asigura un loc potrivit În concertul celorlalte 
popoară; se luptă popoarele, omenimea toată, pentru a 
dobândi întietatea, a sta în fruntea celorlalte popoară. 

Aceasta luptă datează deodată cu ivirea individului 
şi se perpetuă până la infinit, înceată deodată cu stân
gerea vieţii omeneşti de pe pământ. 

Din aceasta luptă a ieşit la iveală cultura ome
nească, iar din istoricul luptei şi a culturei izvorâte pe 
urma ei, s'a produs ştiinţa, care hrăneşte spiritul gene
raţiuni lor următoare. 

Din istoricul luptei vieţii omeneşti se constată, că 
acele popoară, acel neam de oameni, cari şi-a păstrat 
cultura câştigată În cursul luptei şi-au asigurat şi drep-

*) fntârziat din lipsa de spatiu Red. 
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tul de existinţă, va se zică trăiesc,~' iar acele, cari 
sau n'au fost acceptabile pentru cultură, sau şi-au pier
dut cultura proprie, au încetat de a trăI. De 0Adată.- cu 
perderea culturei proprii şi-au perdut şi viaţa. In urma 
acestei constatări apoi, s'a mai născut un fel de luptă, 
lupta de apărare a propriei culturi şi a augmentării a
-celeia. Pentru purtarea acestei lupte şi ducerea ei la 
isbândă, fiecare neam de oameni, fiecare popor şi-a in-
stituit oaste proprie, cu ostaşi din sânul ei. , 

S'au mai constatat din istoricul luptei vieţii ome
neşti, că popoarăle, cari purtau lupta între sine cu mer
cenari ~ ostaşi plătiţi -~ străini de corpul şi neamul 
lor, aveau şi sorţi de isbândă problematică, atârnau dela 
solda fkrasă ori slabă, ce o primeau în schimb pentru 
luptă.' Indată ce însă lupta se purta cu ostaşi ieşiţi din 
sânul propriu, aveau un ideal pentru care se poarte a
ceea luptă, din acel ideal isvorea şi entuziasmul, erois
mul şi lupta se purta cu isbândă. 

Tocmai peiltru acest cuvânt, şi oastea menită pen
tru păstrarea şi câştigarea culturei, s'a recrutat şi se re
crutează la toate popoarăle din ostaşii eşiţi din sânul 
propriu. Numai aceia ştiu apreţia cultura poporului din 
care fac parte şi ştiu se lupte pentru menţinerea şi îna
intarea ei. 

Neamul nostru ". poporul românesc-- ai cărui 
oşteni; pe terenul cultural, suntem şi noi, cei prezenţi 
In aceasta adunare, de când i-s'a dat posibilitatea de 
a purta lupta pentru păstrarea_şLînaintarea propriei cul
turi, ÎnzestriffiTfll1-c-ufrei calitaţi şi anume: iubirea de 
D-zeu, iubirea de neam şi de patrie, pretinde dela oŞ
tenii set a avea înaintea lor aceste ideale pentru cari 
să poarte lupta vieţii, spre a le desvolta şi răspândi 
intacte Între semenii concrezuţi lor. , 

Tot istoricul luptei vieţii omeneşti ne dovedeşte, 
că poporul nostru dela ivirea sa pe orizontul vieţii, că
lăuzit fiind de aceste trei calităţi, a purtat cu succes 
lupta întru păstrarea şi cultivarea propriei culturi. Şi ca 
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concluziune pentru noi, putem estrage învăţătura că şi 
în viitor să ţinem sus şi tare la aceste tezaure, căci 
până când vom fi conduşi În lupta ce o purtăm de ele 
şi până când firul vieţii poporului nostru se va toarce 
din fuiorul acestor trei calităţi: StI nu avem teamă că 
se va perde Îl1 lupta pentru realizarea de ideale ... , 

. I 

Rămâne deci, ca noi învăţătorii, cari ne-ain angajat 
ca oşteni, ca pioneri ai culturei, se ştim apreţiâ aceste 
virtuţi ale poporului nostru, pentruca să putem purta 
lupta cu izbândă întru desvoltarea şi respândirea lor. 

Încât priveşte iubirea cătră O-zeu, primul izvor al 
religiozităţii poporului, cu toate că ni-s'a luat obiectul 
principal din mână, cu ajutorul căruia am putea des
voita Illai cu temeiu aceasta virtute ... __ .... şi cu regret re
marc constatarea la acest loc, că acest obiect este ne
gl/:E:at azi in şcoa/ele noastre ~ onoare putinelor es
cepţiuni- totuşi la tratarea tuturor celorlalte obiecte 
de învăţământ, învăţătorului i-se Îmbie destule ocaziuni 
de a. desvolta religiozitatea şi a propaga iubirea cătră 
O-zeu în elevi. 

Călăuziţi fiind de acest ideal, conştiinţa să ne în
demne, că ceia ce întrelasă, ori negligă cateheţii la ob
iectul lor, învăţătorul se suplinească. Să nu fie condus 
de prejudecata, că nu se ţine de dânsul obiectul reli
giunei, ci condus fiind de idealul, că fiind eşit din sâ
nul poporului, aduce acestuia serviciu, contribuind la 
propagarea virtuţii, care susţine viaţa Întrânsul. 

Tot atât de ponderoasă este şi cealaltă virtute a 
poporului. Iubirea de sine şi semenii sei, care produce 
iubirea de neamul întreg, ca popor. Fără aceasta iubire 
deodată cu dispariţia ei, dispare şi poporul de pe ori
zontul vieţii. Fiind dar aceasta virtute şi ca o condi
ţiune de viaţă a poporului, iar învăţătorul, ca fiu al·· a
celuiaş popor, îndoită datorinţă are, deoparte ca învă
ţător, de alta ca fiu al poporului, să desvoalte focul 
.dragostei de neam, încă in etatea fragedă:--·--~~---' --

- :. 
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Iubirea de neam se manifestează în păstrarea lim
bei, a datinilor şi a portului în popor. În era de acum, 
când învăţătorul trebuie să satisfacă pretenziunilor în
jl1ulţite a. legilor şcolare, timpul fizic abia-i permite a 
se ocupa puţin cu toate obiectele de învăţământ, s'a 
sulevat şi întrebarea: că oare să se folosească în şcoa
lele poporale gramatica, ca obiect de învăţământ, ori ba? 

Eu susţin, că gramatica, ca obiect de sine stătător, 
nici când nu va escita iubirea de limbă, ci vorbirea 
corectă şi frumoasă a învăţătorului. 

Ce impresiune plăcută face asupra noastră, când 
auzim pe cineva vorbind corect, în limba literară, cură
ţită de orice archaisme şi provincialisme!? Şcoala tre
bui~..;:să fie atelierul purificărei limb.ei. 

Invăţătorul peste tot să nu permită elevilor sei a 
tfolosl În vorbire espresiuni, cari nu se folosesc în limba 

[
literară, ci să-i coreagă necontenit, până ce aceştia îşi 
vor însuşI limba corectă. Fireşte, se rece re în primul 
loc dela învăţător, ca însuşi să se folosească de limba 
literară, ca atât în şcoală, cât şi afară de şcoală să 
impună limbagiul său, ca să poată fi imitat. Deci vor
bind şi scriind cu elevii, să.Aacem gramatica, nu numai 
în oarele de limbă. 

Pentru susţinerea datinilor În popor, învăţătorul Încă 
poate lua parte activă, la ocaziuni binevenite, iar pentru 
păstrarea portului, Învaţatoarele cu deosebire, au cel mai 
bun teren În şeoalele de fete cu lucrul de mână. 

Desvoltând iubirea de neam, vom propaga totodată 
şi iubirea de patrie. Cine iubeşte neamul din eare face 
parte, iubeşte şi patria. Contribuind la întărirea şi bună
starea neamului, contribuim la înflorirea patriei. 

Pe temeiul perceptului din s. Scriptură: "se iubeşti 
pt; deaproapele tău, ca Însuţi pe tine", pe lângă iubirea 
de neam, idealul învăţătorului trebuie să fie: propăgarea 
iubirei deaproapelui, adecă de toţi locuitorii patriei. E 

f
' eschisă iubirea de patrie acolo, unde locuitorii aceleiaşi 
, patrii nil se iubesc între sine. 
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E constatat faptul, că şcoala noastră confesională, 
ca fiică a bisericei, propagă şi desvoaltă aceasta vir
tute creştinească şi totodată patriotică în mlădiţele sale. 

Aceste calităţi sau virtuţi ale poporului nostru, le-am 
atins ca o icoană sau tablou, ce trebuie să-I avem 
înaintea ochilor în vârtejul luptei noastre pentru asigu
rarea şi păstrarea culturei. 

Sunt convins, D-Ior colegi, că În sufletul fiecăruia 
din 1)oi arde acel aş dor; dorul, de a vedea neamul no
stru Înaintat prin şcoală, la mărire prin - cultură, la 
bunăstare prin străduinţă. La lucru deci ! 

Premiţând aceste, Vă salut de bunavenire şi declar 
şedinţa adunărei despărţământului nostru de dăschisă! 

Tolstoi. 
Şi când i-s'a sfărmat şi cele din urmă idealuri de 

realitatea crudă, când păharul amărăciunii s'a umplut tocmai 
din partea acelor, pe cari În îndelunga lui vieaţă de 
creştin hotărât i-a impresurat cu dragostea sa sufletească 
şi când în lupta vieţii zilnice numai putea aştepta nici 
o alinare durerilor amare, ce-i rodeau fiinţa Îmbătrânită, 

I un gând -- poate cel dintâiu în existenţa sa depeste 
opt decenii -- l-a mânat de a părăsI tot ce i-a încălzit 
sufletul" tânăr şi de a uita tot ce i-a mângăiat bătrâ
neţele. In societatea unui om, pe care l-a socotit mai mult 
tovarăş de drum, decât -îngrijitor al unei sănătăţi sdrun
cinate, deodată cu risipirea şi celor din urmă foi îngăI
binite de vântul rece al ,toamnei, a plecat de acasă cu 
gândul, de a se feri şi ascunde de aceea lume, în care 
s'a simţit singur şi neînţeles. Unde l-a mânat visul za
darnic şi neîngăduit? Spre micul sat Astacovp, ca să-şi 

, îndeplinească ultima datorie de om muritor. In mijlocul 
naturii moarte şi a celor umili şi oropsiţi de vitregia 
moravurilor, să-şi Închidă pe veci pleoapele umezite de 
atâtea ori la vederea atâtor fapte comise contra credin- ' 
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ţei, contra moralei creştine, din cari Tolstoi şi-a făurit 
stâlpul de foc, pentru a răspunde acelei mari şi tainice 
legi, care este iubirea . deaproapelui. Şi această iubire, 
pe care a simţit-o, a propovăduit-o, ca un devotat apostol, 
a făcut din el omul, ce a luat sarcina Iăpădării de sine 
şi a primit sarcina îngrijirii şi ocrotirii celor bătuţi de 
griji şi nevoi, cari cu frunţile plecate de amarui desnă
dejd'ii, apropiatu-s'au să-i sărute pentru ultima dată mâ
nile binefăcătoare, iar cu lacrimile durerii, să-i stropească 

. trupul, pe care nu s'a aşezat crucea creştină. Răsplata 
celor 'ce cred în îndreptarea fiilor oamenilor, În cari nu 
este mânturire. 

în întreaga opera lui Tolstoi, privită din punctul 
_ de vedere al tendinţelor sale, să vede sufletul marelui 
reformator, care, din Înălţimea închipuirii sale, a voit, ca 
şi Socrate, să scoboară fericirea pe pământ şi să o în
troducă în casele oamenilor, spre a-i face mai buni, mai 
nobili. Şi această fericire nu a căutat-o în progres, pe 
care l-a numit "utopie", ci în libertate, În libertate ab
solută. Mânat de acest dor al libertăţii, prin care cugeta 
a aduce mântuire şi noauă vieaţă în şirurile desmoşte
niţilor, înfiinţează pe unul din Întinsele sale domenii din 
lasnaia Poliana un institut de creştere unic În felul lui: 
fără programe, fără regulamente, fără disciplină, în care 
copii erau sub scutul celei mai mari libertăţi de a munci 
conform înclinărilor lor. Aceasta şcoală, condusă de în
suş Tolstoi, a atras asupra sa privirile tuturor bărba
ţilor de şcoală, cari cunoscând tendenţile magistrului, 
aşteptau rezultatele cu o mare nerăbdare; rezultate, ce 
n'au Întârziat. O ignoranţă nespusă a cuprins pe bieţii 
copilaşi, încungiuraţi de cea mai deplină libertate, dar 
nepuşi sub controlul disciplinei şi a munci ordonate, deşi 
au fost împărtăşiţi de Tolstoi de cel mai puternic mijloc 
al educaţi unei morale şi intelectuale, de iubire. Re zulta- I 

tele deplorabile ale acestui institut, dela care Tolstoi a
,şteptil prăbuşirea din temelii a tutUroL formelor şcolare 
şi Învierea adevăratei libertăţi, a făcut pe reprezentantul 
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nihilism ului pedagogic, după o muncă de trei 'ani, să re
mită conducerea şcoalei ficei sale, care, după o func
ţionare de un an, i-a Închis pOlitIe pe vecie.* 

X. eri:.t('(t. 

AIu~lia. 
(Lecţie practică din geografie). 

Anuntarea tintei: In oara aceasta vom învăţa 
despre o ţară ma~e şi bogată! 

Analiza: Ce se numeşte inzulă? Căutaţi ce inzulă 
se află dela Francia spre nord În Oceanul atlant,ic? 
(Britania mare). Cu ce mări e Încunjurată? Cu care 
ţară samănă Britania mare în privinţa mărimii? (Cu 
Ungaria). Fiţi atenti! 

Sinteza: Britania mare (Anglia) constă din 2 inzule 
mari şi din mai multe mici. Inzula cea mai mare se 
numeşte Britania mare; partea sudică a acestei inzule 
se numeşţe Anglia, cea nordică Scoţia, iar a doauă 
inzulă mai mare se numeşte Irlanda. 

Suprafaţa Angliei e foarte variată: pe Iăngă părţi 
deluroase are mai multe şesuri; Scoţia e cu desăvîrşire 
muntoasă; iar Irlanda numai la margini e muntoasă, iar 
În mijloc e şes. 

Munţii Angliei sunt foarte bogaţi În fier, aramă şi 
cărbuni de piatră. 

Şesurile Angliei sunt foarte roditoare, pe cari se 
prăsesc caii şi oile cele vestite În toată Europa. 

Reproducere: Locuitorii Angliei sunt Englezi, ai 
Scoţiei scoţieni, iar ai Irlandei irlandezl. Englezii şi 
Scoţienii vorbesc aceiaşi limbă, limba englezască~ 
Irlandezii insă au limba lor proprie. Toate aceste po
poare la olaltă să numesc Englezi.' 

Englezii sunt de neam german şi de confesiunea 
protestantă şi catolică. Dela fire sunt tăcuţi, lucrători şi 

.... Kiritzescu: Chestiuni de educaţillne ~i. did. experimentalil.. 
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religioşi. In privinţa culturii stau pe o treaptă foarte 
înaltă: aproape nu găseşti om care să nu ştie scrie şi ceti. 

Reproducere: Englezii să ocupă cu agricuUura, cu 
industria şi cu comerciul maritim. 

Agricultura lor e întru toate de model. Englezii 
lucră pământul cu tot felul de măşini şi unelte agricole. 

Industria lor e foarte dezvoltată. Oraşele sunt pline 
cu tot felul de fabdci, cari sunt adevărate izvoare de 
bogatie pentru ţară. 

Englezii prin hârnicia lor au ajuns de stăpânesc 
ţeri in America, Azia şi chiar în Australia, de unde aduc 
bumbac, cafea, testie, zahar şi lâna c trebuincioasă pentru 
fabricile lor. 

Reproducere: Capitala Angliei e Londra, un oraş 
care ede 10 ori mai mare decăt Budapesta. Capitala 
Scoţiei e Edinburg, iar a lrlandei Dublin. La Manchester 
(Mancester) sunt fabricile cele mai mari din toată lumea. 
In fruntea Angliei stă regele; Anglia Ae stat constituţional. 

Reproducere. Combinarea: In privinţa mărimii 
Britania mare cu ce ţară seamană? (cu Ungaria). Tot 
aşa o putem asămăna şi in privinţa bogăţiei? (In pri
vinţa bogăţiei ştă departe). Pentru ce? (Pentru că lo
cuitorii Ungariei şi astăzi lucră pământul in mod pri
mitiv, cu instrumente primitive). Şi încă pentru ce? 
(Pentru-că în Ungaria sunt puţine fabrici, şi cele mai 
multe producte prime de ale noastre se prelucră În alte 
ţeri). Dar in privinţa culturală, putem se oasămănăm? 
(In privinţa aceasta şi mai puţin, deoarece la noi 40% 
incă nu ştiu scrie şi ceti). 

Sistemizarea: Ce e foarte dezvoltată în Anglia? 
(Industria). Atenţiune! Pentru că în Anglia e foarte dez
voltată industria, zicem că Anglia e stat industrial. 

Aplicarea: Cum sunt locuitorii Angliei in privinţa 
. culturală? foarte învăţaţi). Bine-i să fie oamenii învăţaţi ? 
(Bine). Pentru ce? (stiu să lucre mai raţional pământul.) 
Şi Încă pentru ce? (stiu să conducă industrie şi co
merciu). Ce sunt toat~ aceste peste ţară? (izvorare de 
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bogăţie). Cum să simte omul, care-i În stare bună? 
(mulţămit şi fericit). Ce aduce deci Învăţătura peste ţară? 
(Bogăţie, mulţămire şi fericire). 

Urmează desemnarea în altă oară. Ocupaţiune de si
lenţiu: Faceţi din lut fiecare harta Angliei! 

iosif Statica. 

Juhresulp edagogit. 
- :I<::;xpuncrc critică. ~ 

Măestria dascălului e atât de complicată. încât -
dacă e vorba de a realiza ceva progres- trebue să ţini 
cont de toate minuţiile, fie că privesc desvoltarea psiho
fizică, fie că voieşti să adaptezi mijloace la felul de 
predare al cunoştinţelor necesare pentru perfecţionarea 
individului. 

Un mijloc efectiv pentru facilitarea mersului învăţă
mântului nostru -- fără îndoială ..... - e şi aşa numitul 
interes pedagogic. 

Precum oratorul, prin cuvintele ce adreseeză mul
ţimii, intenţionează captivarea masselor (presupunând 
capabilitatea escitării interesului), tot astfel şi învăţăto
rul . .. Rezultatul bun al muncii lui stă în proporţie 
dreaptă cu putinţa-i de a şti scormoni, cum a-i zice 
sau escita acest interes. 

Deci prin articolul cu titlul de mai sus, dl P. F. 
Dârlea a abordat un subiect, a cărui actualitate, pe noi, 
totdeauna ne poate preocupa. Perspectiva oricărei ac
ţiuni omeneşti, de domeniul intelectului, nu poate fi alta 
decât constatarea adevărului: "carele este o formulare 
mai clară a legilor nealterabile, cari sunt Însuş funda
mentul universului şi corespunde direc,tiunii vecinice a 
inteligenţei omeneşti având ca scop final promovarea 
exigenţelor binelui obştesc" .*) 

Tare cred, că acestea le-a avut în vedere şi dl P. 
F. Dârlea la scrierea articolului d-sale şi declar, tot a-

*) Critice. Volum: Il, de T. Maiorescu. 
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cestea mi-au servit ŞI mie de bază la obser"ările, ce 
vOIesc să le fac. 

Ca şi toate lucrurile noastre dăscăleşti serioase, 
aşa şi lucrarea dlui P. F. Dârlea am cetit-o cu aten
ţi unea şi interesul cuvenit. Şi mărturisesc, că pe cât 
Începutul lucrării şi alte câteva constatări bine docu
mentate m'au atins plăcut, pe atât altele m'au frapat 
Iăsându-mă nedumerit. Ca povestea să nu fie aşa lungă, 
de sine înţeles - nu' mă volu ocupa, decât de acele 

. expuneri, pe cari eu nu le pot ÎmpăI1ăşl sau accepta 
şi aceasta din mai multe motive. Ne vom ocupa în lo
cui prim cu partea 1 a lucrării autorului. 

"În privinţa metodului, pedagogia modernă prescrie 
atâtea lucruri, Încât te prinde groaza, când numai te 
gândeşti, că prelegând în şcoală, ai să ţii cont de toate 
acelea. Nici că-ţi este posibil să nu uiţi nimic din ele, 
fără a-ţi fixa dinainte pe hârtie întreagă prelegerea. Aşa 

. că fiecare din noi am simţit, poate nu odată, cutn to'

. vara ni-s'a mărit, tocmai din priJina prescriptelor peda
gogice, având adecă a trage fiecare prelegere a noastră 
aşa zicând pe calapodul acelor prescripte... şi totuş nu 
arareori acel scop (ce se are în vedere) se perde toc
mai din pricina acelora. Până când din potrivă, desvol
tarea interesului la elev e mijlocul cel mai sigur şi sim
plu totodată, de a te menţinea pe drumui cel adevărat, 
ca metod" .. 

tn acest citat, recunosc -- dl autor are şi ceva 
dreptate. Dreptate are înt~ucât azi - .când timpul ni-e 
mai scump decât oricând - nu ne putem estinde la 
toate materiile şi întotdeauna după toate prescriptele 
pedagogice În detailiu, căci oarele de instrucţie în o 
respectabilă parte avem să le petrecem cu predarea 
limbei. maghiare. Dar cu toate acestea, nu suntem făcuţi 
imposibili! Ne putem ajuta şi trebuie să ne ajutăm, re
ducând metodul la momentele lui esenţiale, cu abanda- I 

! 

I 
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narea exigenţelor de alte forme ş'i aceasta fără privIre 
la imprejurarea, că chiar de "treptele formale" ne folo
sim sau nu. , ' 

Aşa de pildă la materiile mai uşoare: fac sinteza 
ori predarea, cum se zice, pe lângă o mică întroducere 
a temei noi, ~ sistemizarea sau generalizarea şi apli
carea; iar la materiile mai dificile necondiţionat voiu pro
ceda mai temeinic, trecându-Ie prin toate acelea trepte 
"formale" sau "neformale", cari fac posibilă o aperce
piare şi asimilare cum se cade. 

După mine, o altfel de procedură, ca să faci şi" ' 
ceva ispravă --- nu-mi pot închipuI. Lucrul se complică 
şi mai tare atunci, când adoptăm părerea ori mai bine 
convingerea din urmă a autorului, considerând d-sa des
voltarea interesului ca cel mai sigur şi simplu mijloc, 
de a ne menţinea pe drumul cel adevărat, cualificându-I 
(interesul) drept metod. Dacă ar fi vorha de grădinile 
de copii cu variaţiile ei froheliane, orfelinate ori alte 
instituţii.. .. simile, ai mai zice, dar în şcoala poporală 
exclusiv cu desvoltarea interesului, ca metod, nu vei fi 
în stare a produce ceva muncă sistematică, iar dacă 
doreşti a produce o atare muncă, negreşit va trebui să 
iai refugiu şi la prescriptele pedagogice moderne, barem 
în modul amintit de mine mai sus ~ ori cât de ne
convenahile ne-ar fi ! 

Chiar la început, eu Încă ,am accentuat momentuo
zitatea interesului pedagogic, dar nu cu ignorarea cerin
ţelor pedagogice absolut necezarie, luând interesul drept 
baghetă magică. 

Dacă totuş şi di autor aşa explică-,-~ în ultimă 
analiză-- interesul pedagogic ~ e superfluă şi fără 
temei combaterea prescriptelor pedagogice, ce o face. 

Pe deasupra, lucru pare şi curios. Dacă odată e 
vorba de rezultat, durabil şi util, doar chiar. postulatele, 
principiile şcoalei moderne sunt firul "Ariadnei", care ne 
conduce pe toate căile de a şti şi cunoaşte modalităţile, 
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mijloacele multifarie, întru realitarea scopului dorit, între 
cari mijloace de prima ordine se număra negreşit şi 
interesul pedagogic. 

Ori cum ar fi, dar expunerea autorului -- în aceasta 
privinţa - pare exagerată din cale afară. 

Nu tocmai nimerită e şi consecvenţa ce o trage 
autorul la relevarea fire/or interesului, ce peste tot -
se manifestează in lumea externă. Dela acest interes, 
analizat din mai multe puncte de vedere, ajunge la o 
."simţire mai Înaltă" la care îi zice "sentiment". Despre 
acest sentiment d-sa se exprimă astfel: "Simţirea mai 
'înalată a omului sau sentimentul ca atare, emanează 
dela un ce cu mult mai inferior decât cunoştinţa, că 
acel ceva e dat în zidirea noastră, e înnăscut; până 
când rolul cunoştinţei sau al ideii este numai de a 
atinge corzile sentimentului, a-l deştepta, punându-I 
astfel În acţiune. Jar drept, concluzie - după ce aduce 
mai multe exemple: " .... cunoştinţa fiind urmarea 
interesului, ideia se impune din cauza sentimentului". Vă să 
zică tocmai diametral opus dela ceeace susţine azi ştiinţa 
pedagogică, bazată pe psihologie, a căror izvor nu e a 
se căuta aiurea decât În bogata experiinţă, făcută pe \, 
acest teren, după ce au frămăntat capetele mai multor 
muritori. 

Dacă stă constatarea făcută de dl P. F. Dârlea, 
atunci dsa a făcut o descoperire ••• 

Dar să vedem, apoi să ne pronunţăm mai hotărît. 
"Suferinţele*) unuia dintre semenii nostri - sau şi 
dintre alte speţii de fiinţe -- ating în noi simţul de 
milă. Nedreptatea ce unul mai tare o face unuia mai 
slab, produce o revoltă în simţul de dreptate. Cuvintele 
insufleţitoare ale comandantului din bătălie ating atâtea 
sentimente, - mai ales pe cela' al datoriei,. al iubirei 
de patrie şi neam, lege etc." 

.) Analiza ştiinţifică precum şi concJuziunea aflu de conzult a le face 
mai mult pe- baza exemplelor aduse de dl P. F. Dăr1ea. (8.) , 



77 

Cazul prim şi al doilea cade în categoria sentimentelor 
simpatice ~ altruistice, -- iar al treilea în cel al varieţiei 
sentimentelor etice. Cum s'au format sau mai bine des
voltat, acestea sentimente peste tot la individ? Iată cum! 

Incontestabil, că sufletul omului dela începutul său 
se adapă din 2 izvoare: din vieaţa omenească şi cea a 
naturii. Din prima ne acuirăm cunoştinţe, cealaltă ne 
face cunoscut: întâmplările ce obvin întransa. *) Acestea 
întămplări şi cunostinte, fie iele de orice nătură, nici 
decât nu le putem prinde sau cunoaşte cum se cade nu 
ştiu prin ce "simţire mai Înaltă" sau sentiment, ci În lo
cul prim exclusiv prin puterea minţii, prin ideile dobân
dite despre cutare obiect, prin inteligenţă cum am zice. 

Ce-i drept, la copiiI mici nu putem vorbi de aşa 
ceva, dar despre aceea putem vorbi, că vieaţa ori des
voltarea psihică 'Ia ei---- deşi în conture abia observa
bile --- începe a se manifesta deja când sunt de o lună 
şi jumătate. Tot dela acest stadiu predominează, pănă 
ceva· mai târziu, intuiţiunile, ceeace se poate vedea de 
acolo, că copilaşul cu o mare plăcere priveşte obiectele 
şi- persoanele din jurul său; în urmarea acestora dă 
semne de licărire a conştintei. Voieşte se prinză, să 
vadă, să auda toate ce-I împrejmuiesc. In urmarea im
presiunilor primite şi combinate înt'run fel de percep
ţiuni, doreşte să ştie toate celea, năpădindu-ne cu în
trebările. Conştinta lor neajlllzgând Încă minimul de 
reflexil/ne spirituală, îi vedem, că cu plăcere se fflldesc 
să imiteze. Iată adevărata cauză pentru care: "Băiatul 
acela mic (deşi) încă nu poate avea idei despre milă 
şi peste tot despre iubirea cătră deaproapele ... '. il 
poţi vedea cum caută să deie dintr'ai său, ajutorând pe 
prietenul său." Adecă băiatul cel mic dă- searnănului 
său, cacI şi alţii (tata mama, fraţii ... ) i-au dat lui, 
-~ va să zică îşi aduce aminte de celea ce fac cei din 
jurul său pentru el. 

*) Lecţii de pedagogic de Dr. P. Şpan. 
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Prin urmare, aci nu mai poate fi vorba de senti-
• ment, ci de o altă insuşire a sufletului şi anume de 

putinţa de a imita, \carea la rândul său se bazază pe 
aducerea aminte sau memorie, "\Carea dintre facultăţile 
sufletului -~ la copii mici,. o putem observa mai 
pregnant. 

Tot pe acest adevăr se bazază şi celalalt caz, adus 
de dl autor, că cutare băiat începe a suspina şi 'n celea 
din urmă' a plânge atunci, când seamănalui său cineva 
i-a făcut ceva rău dându-i ânză acestiua ca se plângă. 
Eu zic mai mult! Nu-i de lipsă "că un copil mic se 
vadă, că cineva a făcut ceva rău seamănului său, ci 
să-I vadă numai plângând şi e deajuns. EI îşi aduce 
aminte, că atunci când ieI plânge intotdeuna cineva nu 
i-a Împlinit dorinţa, fie că mama lui nu l-a alăptat la 
vreme, ori că nu i-a dat de mâncare sau că a luat dela 
el ceva lucru cu ce s'ar fi jucat etc. Sămnul cel mai 
eclatant, că un copil nu e mulţumit cu sine şi celea ce 
se pe.trec În jurul său este plânsul. 

In urmarea celor expuse, pare el'icient, că chiar 
nzamjestăţiile celea mai rudimentare sau primitil'e Îşi 
au sorgintea nu in "simţirea mai inaltâ" sali in "senti
mentul Înnăscur ---- cum susţine dl autor ~- ci În 
primirea impresiunilor şi senzaţiunilor din lumea externă. 

Când puterea de raţionare şi reflexiune asupra 
lucrurilor şi întâmplărilor imprejmuitoare începe să se 
ivească, copil ul a trecut peste ce a fost mai greu: i-se 
deşteapta tot mai mult facultatea atentivă, memoria ... 
cu un cuvânt ~ inteligenţa. 

(Ta urma) 

"Cartea Cărţilor" 
(o scriere pedagogică.) 

Părerea generală a tuturor bărbaţilor de şcoală, 
cari judecă serios şi nepreocupat este, că sarcma şcoa
]ei - ajungând punctul culminant -- e. insuportabilă, 
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atât În ceeace priveşte dăscălimea, cât şi în ceeace pri
veşte tineri mea ştudioasă, incalculabile fiind dezastrele 
produse de supraincordare în ambele tabere. 

,Odată constatat acest fapt, e numai firesc, dacă 
toată lumea osteneşte într'acolo, ca să uşureze barem 
în parte sarcina aceasta. 

În alte ţeri, pe seama dăscălimii s'a scris o întreagă 
literatură didacticl Bibliotecile bogate stau deschise la 
dispoziţia ffecăruia, iar revistele de specialitate vestesc 
cu sutele roadele mai nouă obţinute pe terenul educa
tiunei. 

Numai noi am rămas. îndărăt şi pe acest teren. 
Trec ani la· mijloc până să apara o carte de cuprins 
didactic. O revistă-două, dacă nu e condamnată să 

, 'moară, numai ce vegetează. Dăscălimea ~ după semne 
~- aşteaptă să-i vină toate de-agata, iar forurile supe
rioare se mărginesc să împartă numai porunci şi nu 
sfaturi. Toată lumea Înaintează, iar noi stăm pe loc, 
ori dacă şi înaintăm, Înaintăm prea Încet. Noi ne uităm 
la alţii cum ară şi samănă, noi arăm tot cu plugul cel 
de lemn şi sămănăm tot cu mâna, ca şi strămoşii noştri, 
până când alţii ,ară şi samănă cu maşini. Apoi să ne 
mirăm, dacă secerişul altora va fi înbelşugat, iar al 
nostru slab şi pripernicit? 

* * * judecandasupra sarcinei ce apasă pe umerii şcoa-
lei în general, necondiţionat, că din aceasta sarcină, par
tea cea mai mare cade asupra dăscă1imii, care În tot 
momentul e gata să sucumbe sub greutatea poverii. A 
lăsa dăscă1imea şi mai departe sub aceasta sarcină e cel 
mai mare sacrilegiu, pentrucă se face iluzoriu rezultatul 
final ai învăţământului. 

Sarcina cea grea a dăscălimii s'ar putea foarte mult 
uşura prin o lucrare, care ar avea să cuprindă tot aceea 

. ce e necesar pentru şcoală, o carte de concentraţiune, 
care să fie cu adevărat "Cartea cărţilor". 
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Cartea aceea ar trebui să cuprindă următoarele: 

]) Teoria, cât se poate pe scurt a fiecărui obiect 
de învăţământ, ţinând seamă de reformele mai nouă ob
venite În pedagogie. 

2) Reproducerea planului de învăţământ la fiecare 
obiect precum şi la fiecare parte de obiect. 

3) Stabilirea textului la fiecare ,biect şi la fiecare 
materie, pentru-ca să se ştie Între ce cadre are să se mi
şte şcoala. 

4) Toată teoria, ţinând seamă de reformele ivite, 
de planul de învăţământ, de textul stabilit să se ilustreze 
prin prelegeri practice~ 

Lucrarea credem, că s'ar putea duce În Îndeplinire 
aşa, că cei angajaţi spre acest scop, să se întrunească 
Într'un centru, ca împreună să stabilească punctele car
dinale după cari ar trebUI să se scrie lucrarea. Tot a
tunci să se împartă' şi rolul pentru fiecare membru. Fie
care Oldmbru apoi să lucre acasă, în ticnă, materialul 
Încredinţat. Dupăce s'a isprăvit cu scrierea, fiecare mem
bru să fie deobligat a-şi litografa materialul cel puţin 
în atâtea exemplare câţi membri sunt, ca să-I poată tri
mite în schimb. Materialul litografat să fie propus un 
an în şcoală ca material de esperinţă, iar pe marginea 
manuscrisului să se facă observările necesare. După un 
an de esperinţă, membrii să se întrunească de nou, 
unde să se facă critica necesară şi să se stabilească 
definitiv materialul, după cari lucrări, scrierea să se dea 
la tipar. *) 

* * * 
După cum e contemplată întreaga lucrare, dacă se 

va şi realiza în mod norocos~· ceea ce nu e tocmai 
imposiqilitate ._c._ credem, că nu exagerăm, când îi atri
buim o importanţă mare: ~ fără păreche chiar în lite
ratura altor popoare mai culte . 

• ) Deschidem dis:uţie publică asupra acestei ch~stii importank. Red. 
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Dar să demonstrăm importanţa şi necesitatea acelei 
lucrări, prin următoarele argumente: 

1) Şcoalele noastre În cea mai mare parte sunt să
race, lipsite de biblioteci, prin urmare lipsite de isvoa
rele de lumină. 

2) Dascălii noştri - În urma sărăciei noastre ge
nerale- au puţine pregătiri ştienţifice, şi tocmai în ur
ma acestei stări generale nu sunt în putinţă a-şi pro
cura isvoarele necesare din mijloace proprii. 

3) Presupunând chiar, că am dispune de aceste 
isvoare, trebuie să admitem, că nu fiecare ştie să cu
leagă şi mai ales să aleagă cu succes ~ fiind aceasta 
dexteritate destinată dela natură numai celor puţini, nu
mai firilor alese. 

4) Prin lucrarea proectată, s'ar introduce uniformitate 
în Învăţământ. 

5) Se va ajunge la o nivelare a dăscălimii, că fie
care dascăl, va fi înarmat cel puţin cu minimul de cu
noştinţe. 

Când ni-se pun În perspectivă atâtea avantage, a
tâta uşurinţă În calea noastră profesională, ne întrebăm: 
că oare mai poate fi cineva dintre cei aleşi, refracta? 
Oare nu suntem noi în locul prim îndemnaţi, ca să ne 
uşurăm sarcina? Şi oare nu suntem noi chemaţi să lă
săm şi ceva moştenire urmaşilor noştri? 

. Iată tot atâtea întrebări, dela răspunsul cărora se 
poate judeca maturitatea noastră. 

Cine are deci urechi de auzit, să audă! 
Iosif Stanca. 

Scoala romană. , 
.Mulţimea nu poate' trăi 

fără oameni harnici, iar cei 
harnici, îi sunt totdeauna 
o sarcină l (Goethe). 

Comuna N. să află pe o vale romantică cu o po
ziţiune romantică de invidiat. Nu pot zice, că hotarul 

6 
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i-se Întinde peste minimalul trebuincios, dar Întrânsul 
se află: pământ cultivabil, pădure şi păşune suficientă. 
Locuitorii, toţi erau odinioară Români de legea veche; 
se îndeletniceau cu economia câmpului,--~ erau religioşi, 
morali, creştini adevăraţi. Susţineau două parohii şi o 
şcoală confesională ort. română. Bisericuţa de lemn 
dintre dealuri -~ nu-i încăpea, ba adeseori - plane la 
sărbătorile împărăteşti - şi grădina să dovedea de mică. 

Azi, lucru invers! 1-

Biserica, - zidită când cinstitul părinte era pus la ,'_ 
odihnă - în loc de frunte îşi înalţă smerit turnul cătră 
cerescul Părinte, iar clopotele sonore îşi trimit sunetele l! 

de chemare În undulări tot mai jeloase, nedându-Ie as- " 
cultare o terţialitate din locuitori.... ' 

Şcoala e tot cea veche, îşi susţine caracterul -
graţie dăscălaşilor perondaţi până azi, cari şi-au preţu- f 
it-o - doar mai mult decât chiar viaţa, ~~ căci poporul -- r 
durere - n'a ajuns încă la acel grad de cultură, ca să ştie I 
ce preţuieşte acest "tezaur"! - Le-aş reprosa, dar nu 
prea poţi, când cel mai chemat .a o încălzi, pururea a 
fost şi e străin de dânsa. Unde numai i-s'a dat oca
ziune, a apăsat-o; a scurtat venitele învăţătoreşti, aşa 
că azi e postul cel mai slab dotat din întreg tractul. 

Astfel mânându-se apa pe moară străină, în comună 
s'a înfiinţat o a doua şcoală confesională, dar străină 
în 'caracter; în fine s'a mai sporit numărul lor cu una, 
tot străină. Şi ce credeţi? Prosperează ? .. Cum să nu! ' 
Când S. Sa e epitropul, sau mai bine zis: chivernisito- -
rul aceleia! Băieţii O-sale acolo şi-i instruiază, ba dacă I 
nu mă 'nşel şi ai crâznicului şi ai porodiţei lui, dar nu ,
pentru superioritatea instrucţiunei de acolo - Doamne 
fereşte! - căci e îndeobşte cunoscut sporul; ci - poate 

pentru simpatia ce o nutreşte de tot ce e străin. '. 
Acolo e rând. La noi? [. 
Sutuţa de zloţi, ce o are învăţătorul - ca salar-

pe lângă pământ - (cari toate nu trec peste 300 fI.) 
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nu o poate solvl până la finea anului, prin luna Noem
vre, Decemvre. 

Ferice de eL apostol al naţiunei în veacul al XX-lea! 
În această stare a aflat legea şcolară din ] 907. 

comuna N. 
Forurile şcolare -- ce e drept .- au escurs la faţa 

locului, ca să mântue şcoala din fruntaşa comună şi in
formând pe credincioşi În afacere, cu mare însufleţire 
au regulat sai arul Învăţătoresc. Preaonoratul s'a îndepăr
tat şi dupăce au trecut câteva luni, nu rămâne alta de 
făcut organelor parohiale, decât să execute concI uzul. 
S. Sale nu-i venia bine la socoteală, că dascălul, cât 
pe aci să-I între?că cu salarul --- dă din umeri, că asta 
nu-i trebuieşte. In năcazu-i se mai sfătuieşte şi cu Pe
tru şi Pavel, apoi sus, jos, că ei nu pot împlini asta, 
merg scrisori, deputaţii la protopopul, să strice ce-a tocmit, 
că-i rău! Şi a rămas pe voia părintelui. Şi aşa e şi azi. 
Pe deasupra acest factor cu misiune mare şi calităţi 
tradiţionale, se mai Încumetă la stânjenirea definitivă a 
activităţii şcoalei şi pe căi lăturalnice.... dar fără suc
cesul sau rezultatul contemplat. 

Acesta e istoricul şcoalei ort. române din comuna N. 
Despre şicanele unora şi simpatiile altora, nici nu 

mai amintesc. Cu toate aceste şcoala sus/a şi azi şi-şi 
Îndeplineşte mereu misiunea; iar sărmanul dascăI reci
teaza alfabetul În speranţa, că nu peste mult se va a
propia luna No em vrie, când se va putea bucura de mult 
aşteptata sutuţa. 

Legea, e drept, a întrat în vigoare pe toată linia 
cu pretenziunile ei, dar mulţi "apostoli naţionali" nu cu-
nosc îmbunătăţirile ei. ~ 

Aceasta e starea reală a învăţământului din comuna 
N. Am cugetat, ca prin înşirarea crudului adevăr de mai 
sus, voiu contribUI, cât de puţin, pentru informarea pu
blicului - scrutator de cauză - în micşorarea mărului 
şcoalelor ,confesionale. 

6· 
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Tânguirea fiind ceva mai mult decât sporadică, imto
luntar ţi-se pune întrebarea: Cui îi trebuie astăzi şcoală 
română? 

Poporul nu se prea ştie entuziasma pentru ea, iar 
cei chemaţi, în pr-imul loc, a conduce şi însufleţi popo
rul la jertfe pentru şcoală, dupăcum s'a văzut şi mai sus, 
lucră pentru nimicirea şi nu prosperarea ei. 

Alt rău! Azi când dogmele credinţei religioase sunt 
mereu Înlocuite cu alte dogme, pretinse şticntifice, dar 
intolerante şi destructive a orice cultură naţională, mulţi 
preoţi nu cefechizează. 

Reprezentaţiile bisericeşti-şcolare, precum constată 
şi un ziar politic, sunt alcătuite #din bărbaţi ~ ce e 
drept merituoşi. şi energici -- dar neorientaţi· în chestii 
şcolare. Pe lângă aceasta, de-şi au dragoste faţă de 
aşezămintele culturale, nu prea dispun de timp, să mai 
ajute cu sfatul ori fapta şi şcoala, care i-a crescut. 

Astfel mergând lucrurile şi în viitor, terenul priin
cios al şcoalei române, se slăbeşte tot mai mult. 

Din premise reiese, că şcoala confesională română 
e o sarcină pe umerii multora, de carea scăpându-se 
odată, uşor vor respira, dar vai, odată se va reclama ceata 
ăstorfel de muritori - smeriţi dascăli români, - nu
mai să nu fie prea târziu, căci "satul arde, baba se 
piaptână". *) 

Amicul şcoalei. 

*) Publicăm acest caz simptomatic .. cu scopul, ca forurile noastre com
petente lncă să aibă ştire despre un atare "apostol" al neamului, care-şi pune 
carul în pdri spre a terfeli şi nimici modestul nostru fort: şcoala română. 

, Red. 
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o FIGI OA SE. 

Unele pedeci în calea bunei 
economisări a poporului. 

(Urmare ~i fine). 

IV. Betia sau alcoolismul. 

Acest flagel, ispită diavolească, şi adevarată nenoro
cire pe unii din societatea omenească, a venit cu încetul 
şi astăzi a devenit înspăimântător. 

Din consideratiuni economice, morbul acesta este de 
tot păgubitor, întâi pentrucă să cheltueşte zeci de mi
lioane la an fără folos, cum se vede mai jos, a doua' 
pentrucă o parte insămnale a lucrătorilor, sa fac nepu
tincioşi de lucru şi aşa se perd anual milioane din 
valoarea muncei. 

Nu să poate nega, că şi nainte de 30-40 ani, popo-
o. rul a beut vin produs de el, ra~hie de prune, drojdii şi co
mină, provenitoar-e din vie, ba se află urme şi de prepa
rare de bere din secară, orz şi cucuruz, toale făcute cas
nic. Efectul era, că unii deveneau mai veseli şi vorbăreţi, 
alţii să imbătau, ce producea haz, însa. toate acestea nu 
erau stări tngrijitoare. Periclul s'a pornit prin anii 1870, 
când s'a conces ferberea în mare, şi s'a răspândit spirtul 
fabricat din bucate. Acesta în stare crudă, nerafinat şi 
simplu minte mestecat de consumenţi cu apă, este distructiv 
corpului, fiindcă conţine substanţe, ce atacă cil'culaţi~: 
sângelui. La rilspândirea spirtului printre popor, publicul 
mai cult şi o parte a poporului a observat urmările di
structive, dar la remedii nu s'a ajuns, una pentrucă 
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membrii familiei t~i ascundeau supărarea, alta pentrueă 
fabricanţii şi vânzălorii aveau mare interes aşi face tre· 
bile. in tăcere - fără sgomol, şi aşazicând de pe furişul, ' 
şi de fel nu cu reclame şi alai, ca şi la alte marfe. 

Pe atunci deja puteai vedea 1n comune de 100-200 
case local exarândat in proportie scump, aranjat cu pre
cauţiune, spre a vinde rachia de bucate, tn dăpăul cu 
2-3 vase mari şi alte mici, cari le puteai asămăna cu 
totatâtea tunuri milităreşti, spre a distruge satul, ce astăzi 
poţi constata, că a şi succes, şi spirlul face aspectul sa
tului, că după o luptă rasboinică, mulţi morţi şi vulneraţi, 

căci in sat a mai venit un dăpău, ba in că şi al treilea. 

"Rachiul şi cambiul prăpădeşte poporul meu ungu
resc« scria Jaszay Mari, celebra actriţă trageoiană, in foi
letonul unui ziar din Budapesta. Foaia "Az alkoholizmus«, 
nr. 4, din 1910 scria cuvânt de cuvânt: Cauza sărăciei 
şi a mizeriei şi toate pacatele, cari sa arata 1n Ardeal, 
provin din răchie. Bogatul şi săracul, domnul şi sel'vitorul, 
părinţi şi deocendenţi, bătrâni şi tineri, parlea bărbătească 
şi cea femeiască beau răchie multă. Aşa să distruge tot, 
pacea din casă, economizarea bună şi depravarea morală 
naşte mii de cazuri de decadenţă. 

Apoi noi să nu ne poftim sănătate nouă şi pruncilor 
nostri? Lumea trebuie să fie convinsă deja, că este coaptă 
de întrarea în luptă contra rachiei, pentruca fericirea omului 
nu poate sta ala.turea cu rachiu, de aceea e,te datorinţa 
fiecăruia membru a societăţii o meneşti şi a patriei, sa 
combată beutura din toate puterile«. 

în departatul trecut, in 1695, reprezentanţa din Rano
vera a adresat gllvernului ruga rea : ferberea de rachie şi 
vinderea ei ia pânea din gllra economii ar nepricepuţi. le 
prada. toţi banii, le ruinează economia, le îngroapă mintea 
şi săna.tatea, de aceea cerem oprirea ferberei şi vinderii de 
răchie. Re~ele H.iOoverei, George al Il lea, a dat poruncă, 
că tot b~ţ'vul are sa fie tratat ca şi alţi criminali, să fie 
judecat la închisoare şi silit la măturarea strazilor. Pe cei 
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aflati, sa-i prinda de loc, sa-i închida şi apoi sa-i judece. 
Regele Prusiei, Fridrich al Il-lea, a oprit catanele de a bea 
răchia şi pe un pelit de a să concede a face fabrica de 
spirt In Berlin, a scris cu mâna proprie ~Sa fie a dracu
lui cu ruga re cu tot, sa fi făcut D-zeu să nu fie rachia 
pe lume«. 

Lupta contra rachiei s'a generalizat în 1872 în Islanda, 
in oraşul Rajkjavic. întâmplându-se ca ţara vecina Dania 
a ridicat vama beuturilor spiriluoase, spre a-şi înmulţi ve
nitele sale, cei din Islanda le-a facut boicot şi doi ani nu 
au beut. In .1884, Ole Lied, un muncitor s'a pus tn capul 
a 542 partizani, toti abstinenţi dela beuturi. Aceasta socie
tate în 1909 avea deja 6582 membrii, cari in atâta a agi
tat contra beţiei, pânăce adunarea naţională a adus hotarâ
rea ca, dela 1 Ianuarie 1912 este oprita ferberea şi vinde
rea de rachia. 

în patria noastra, in oraşul Marosvăsarhely, sustă so
cietatea contra alcoholului sub conducerea preotului rom. 
catolic Szaba Gyorgy, cu statule întărite, dela 8 Iunie 1907. 
Membrii sunt de două categorii: abslinenţi, cari nu beau 
nici un fel de beutura spirituoasă şi membri moderaţi, 
cari ră.chiu nu beau de fel, decât bere ori vin, in măsura 
puţina şi in semn de moderaţiune, păharul nu-I golesc 
nici câ.nd din odata. Ajutorul conducătorului este invăţa
torul Petres Elek. Societatea are 7468 membri, are foaia 
săptămânală scrisă in limbagiu poporal şi in decurs de trei 
ani trecuti, rezultatul societăţii este indestulitor. 

Efectul distrugă lor ce-l face alcoholul asupra omului, 
se arată in diverse chipuri: Un grup este acelor ce devin 
in parte ori totali nebuni, după cum ti influinţiază beţia, 
devin întâiu neliniştiţi, apoi fricoşi, foarle iritabili şi furi
oşi. Aceştia recad tn poftă periodică de a bea iarăşi. Altă 
gfl1pă eşte a celor deveniţi slabi şi foarte nervoşi, pe a
ceştia-i repaşte oarecare sila de a continua betia Incepută, 
că altcum cad jos, ca patrunşi cu totul de alcohol, nu pot 
suporta decât puţin alcohol, nu mai pol resista, devin 
intoleranţi, lărmoşi, sfădalnici, le scade puterea de lucru 
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la chiar "nimica. Intre morbo!$ii aceştia 48% sunt cari au 
primit morbul dela părinţi. La întrebarea: Cari sunt firile 
înclinării oamenilor cătră pofta de beţie? Pozitiv nu putem 
răspunde şi dacă adevăratele cauze sunt Inca. ascunse, lu
mea laică vede două cauze.' lntâiu poate fi osteneala, a
semenea sau istovirea puterii trupeşti in urma lucrării prea 
esagerată, mai ales in ateliere industriale, in maşinării de 
turnat şi prelucrarea ferului şi alte asemenea locuri, în cari 
cazuri oamenii cugetă a-şi restaura puterea trupească prin 
beuturi spirituoase, ce insă este o credinţă rea, căci, deşi 
pe moment să simt mai bine, dar leacul adevărat este 0-

dihna şi nutremântul bun. 
in al doilea loc poate fi cauza: lipsa de nutremânt 

indestulitor sau sărăcia generală. în cazul acesta iară!$i 
este la mijloc o rălllcire, caci oamenii beu, spre a-şi tâmpl 
simtirile, spre a-!$i opri stomacul inloc, că cere mâncare; 
spre a înăbuşi viaţa nervilor sai, s'ar putea zice: un fel 
de sinucidere de jumatate. Pe lânga verosimilitatea acestei 
afirmari, stă scumpetea mare a al'ticlelor de traiu, ce de 
vreo 20 ani este o stare dureroasă în toata Europa şi mai 
ales în tara noastră roditoare şi bogată de toate bunătă
ţile pamânteşti. Scumpetea celor negreşit trebuincioase 
traiului: pâne, unsoare. Crtrne şi toate altele este nemai 
pomenit de mare, cu 50 -60°/0 precum era la inceputul 
amlor 1870. adese indOit şi şi preste aceasta mai mult. 

Nu esle deci mirare, că oamenii saraci nu să pot să
tura, nu an pâne şi jumara să se hrllnea:-5că îndestul şi 

astfel inconştif'nt de faptă, bea rachia, în falsa presupunere 
că acea~la şuplineşte mânca rea. 

Paguba enormă a betiei sau alcoholi..,mlllui, îneco
nomia popoarelor, sunt: înlâiu milioanele de bani ce se 
cheltuiesc anual pe rachia. a doua. că o parte fnselmnata 
a bl aţelor lucratoare nu funcţioneaza, prin ce se perde în 
valoarea lucrulUI iariişi milioane. Suma cât să cheltuieste 
pe beuturi este de tot mare luând de e::lemplu o comuna 
de 400 case, CI1 circa 2000 suflete; punem 200 case fara 
conzum de răchie, 100 case cu câte 1/4 litru la zi şi 100 
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1/2 litru la zi, în preţ de 1 cor. litra, face la zi 75 lilre 
sau 75 cor., pe o lună. 2250 cor., pe un an 27.000 cor. 
Luând in casa 3 persoane beuloare, cade pe fiecare la an 
45 cor., pe 10 ani 450 cor., pe 30 ani 1350 cor. de o 
persoaml. Cât sa. cheltuieşte în Ungaria annal pe beuluri 
o fi o suma enorma. în milioane şi bilioane, o putem însel 
deduce din suma cât tncassează statul in taxe ţli contri
buţia de conzum anualminte. în budgetul statului 1908 
este preliminat ca venit la bere.,21,760.000 cor., la vin 
19,427.000 cor., la rachiă ţli spirt 86,265.000 cor., de tot 
131,418.000 cor. Luând locuitorii totali cu 18 milioane. 
cade pe unul 7 cor. 30 fiI. la an. 

întrebarea cea mare, că omul sărac cum să devina 
la nutremântul mai bun, spre a nu fi victima rachiului, 
o poate deslega statul prin contractele de vamă cu statele 
învecinate, daca. deoparte pune stavila ieşirei din ţară a 

, • productelor din pământ: bucate sau cereale, apoi a vilelor, 
de altă parte daca eliberează de contribuţia de conzum 
alimentele taxate astazi cum este carnea, zahăml, berea 
şi vinul. 

Omul, fiecare să ajută lucrând mereu dar intins, ast
fel câştigă bani şi materiale de hrana. Oamenii să devină 
convinşi, ca fără mâncare nu poţi trăi, precum maşina de 
vapor nu poate lucra fară lemne de foc ori cărbuni. O 
vedem la institutiunea cea mare a armatei, cum să dă 
soldaţi lor de regulat portionul de mâncare şi toţi sunt con
vinşi, col subtragerea mâncării dela soldaţi, ar fi ruinarea 
armetei. 

fr. LU_<rul şi risipirea ballilor şi li li 'lJufului. 

Stiinţa economiei naţionale sau a popoarelor, referitor 
la masura cheltueli singuraticiLr ~i a popoarelor, zice, că 
depinde dela modrul caştigului. Şi deloc ce caştigul intră 
cu greu, este samnul a te opri cu cheltuielile. De cheltueli 
din imprumulări pe conta sperativelor, nu este şi nu poate 
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fi vorba, considerate fiind de irationale. Să ştie, că po
porul patriei noastre in trecut a trăit simplu, cu puţine 
pretensiuni casnice şi de hrana. Producţiunele technice şi 
manufacturile, venite pe mână comerciantilor şi apoi mul
ţimea agenţilor de marfa, au intluinţat poporul de azi, la o 
veţuire lucsurioasă şi costbitoare, deci să nu te miri, că 
nU-I mai rămâne şi pe muncare îndestulifoare. 

Adevărul să-I spunem, deşi o facem cu greu: astaz 
este un morb general a te presenta cu locuinţa pompoasă, 
inbrăcăminte decorate CU argint şi aur şi petri scumpe, 
voind să apari lumii UD ce, ce aievea nu eşti, să Silduci 
zi de zi lumea cu esteriorul, pânăce de fapt treaba stă de 
tot altcum. In casă nu-i malai pe masă, aUloc detorii mari 
pe cambii, iar la femeIle din casă matasa., catifea şi aur, 
barbaţii asemenea lasă portul vechiu şi tl inlocuesc cu 
haine scumpe, dar nepractice ocupati unei şi neţiitoare ca-şi 
cele din bâlrâni. Oamenii ar voi să intreacă şi pe alte 
neamuri Înaintate in cultură şi bogăţia, şi zauită, ca. la noi 
abea ştiu unii ceti, nu sunt iscusiti nici in ale economiei, 
nici in industria şi nime nu-i baga. în sa ma dintre naţiunile 
adevărat culte. Apoi nu sunt aceaste stăruinţe morbicioase? 
Şi nu este o nebuniă a imita pe cel bogat, când apriat 
ştie tot salul, că eşti sărac? .Prin lucru nu CăŞtigi, ca. nu 
eşti inşlruat a putea căştiga şi deci, ca sa poţi continua 
aceasta urită slabiciune, racl1flSi la imprumuturi de bani cu 
orice condiţiuni . 

. La acest loc trăbue să amintesc, că ştndiul economiei 
popoarelor defaimă înprumuturile de consum (pentru 
mâncare beutură şi tnbrăcăminte) şi numai cele de investire 
tn economie şi industrie le admite. La noi în tara. mul
ţimea de ba.nci, doară jumatate a banilor ii da. ca inprumut 
de consum şi abea jumatate pentru investiri productive. 
Aseamenea asocieri de bani, pentru a începe şi a continua 
oamenii lucs şi cheltuieli neproporţionate căştigului lor, 
fac o nemiloasa. şi in consecvenţă pa.gubitoal'e speculă cu 
slăbiciunea oamenilor; pâna.ce băncile din trecut erau 

I 
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facute numai spre ajungerea unor scopuri binefăcatoare 
pentru toţi d. e. spre a zidi un pod, o fabrica, un apaduct, 
cumparare de pamânturi, edificii etc. Conc\llcatorii imedIati 
ai poporului, suntem convinşi, că reţinându,se şi ei insişi 
dela slăbiciunea lucsuh:i şi a risipirii de bani, cu puţini\, 
dar continuă osteneala, ar putea mnlt indrepta asemenea 
regretabile stări de lucruri, aralând la tllnp şi loc, ca 
esistenta persoanei are lipsă num\l.i de cea mai indispen
zabilă hrană şi inbrăca.minte şi asta în proportiă Cll căş
tigul din lucru ori moşia propriă. Pacea şi liniştea, apoi 
viaţa fericită, nllmai cu vieţiuire cl'Uţătoare sa poate ajunge, 
iar nefericirea sigllr că urmează, pestrecând puterile tale 
banale. Să perde puţina moşie ce este şi rămân descen
denţii fara ea, lin lucru ce dela 'anii 1870 incoacea sa 
obsărvă mai ales la popoarele inculte. O mulţime de chel
tU1tor1 şi risipitori de bani a trabuit să cedeze moşiele 

unor mai iscusiti, mai harnici, incât la ni>i în ţara, in sute 
de milioane s'au trecut averi, ce dovedeşte eclatant, ca. foştii 

. proprietari incui ţi, inconşttenţi au prăpadlt mo:şia cu preţ 
bagatel, faţa de cel de astăzi. 

A~a crede'll, ca nefericiţii de heulori dt! spirt, risipitorii 
de bani şi averi, dacll continu :;'ar lumina şi sfatul 
părinţeşte, şă tucre, să tie crutatori să-:şi câştige şi susţină 
pânea de toale zilele, legume, hoară, oaie, purcel, material 
de incălzit, bani elc., s'ar indrepta barem în parte şi s'ar 
corf"ge, dacă ar nrma a fi prevăza.tor. Ge'rmanul zice: 
7>că prevederea este mama inţelepciunek Să precalculezi, 
să-ţi cruţi sânatatea şi să te trudeşti a învaţa macar in 
vorba dela cei mai luminaţi şil a:slfel poţi sll te fericeşli. 
In fine nu putem lasa nepomenită, staruinta de cruţare 
a persoanelor de toată starea. Cruţarea este o virtute 
oamenească de mare insc1mnalale, este înrlependinţa. şi pu~ 
terea persoanelor şi a popoarelor. Cruţarea nu pofteşte 
jerlfa, ci numai sa nu cheltueşil tot ce ai agonisit, ci sa 
puni la o parte un putinel, care apoi să aduna mereu şi 
bucuria i-ţi va fi mare, când vei gusta din rodul cruţarii 
tale. Astăzi, aceasta este o condiţiune a omului cult, a te 



92. , 

stăpâni pe tine, a fi prevăzător şi a te îngriji de viitorul 
tău şi a descenden~ilor tăi. Din conlră filcând, este a te 
presenta de cult în spirit vulgar, căci i-ţi lipseşte prudenţa. 

Arad, 24. iulie 1910. 
George Pu rea riu. 

CR O NI C A. 

Liga pentru apărarea copiilor. In decursul anului espirat, 
s'a reorganizat liga pentru apărarea copiilor cu sediul în Bpesta, 
punând intreaga instituţiune pe o nouă temelie, ce corespunde 
rececinţelor moderne de educaţiune. 

Scopul acestei ligi este, să apere pe COpIII cei sărmani şi 

părăsiţi, să Îndrepte pe copiii cei degcneraţi, ca să devină iarăşi 
membri folositori omenirei. 

Liga aceasta sprijineşte institutiunile cu aceasta meniţiune, 
atât din capitala ţării, cât şi din provincie, dându-le sfaturile şi 

indrumările necezare. Studiază instituţiuniJe similare din străinătate, 
nizuindu-se ca reformele salutare se le Întroducă şi la noi, şI in 
raport cu mijloacele sale băneşti intemeiază ligi pentru apărarea 
copiilor, instituţiuni de corecţiune, cantine pentru ucenici. 

Este seminficativ, că la lucrările adunării generale ale acestei 
ligi au luat parie activă şi unele personagii Însemnate din so
cietatea concetăţenilor nostri, ca episcopul Dr. Prohdszka Ottokdr 
şi contesa Vay, o împrejurere, care la noi ar fi cuălificată de 
"subdemnitate" . 

Liga are 3 feluri de membri: fundatori, ajutători şi ordinari. 
Cei fundatori sol.,esc odată pelltru totdeuna 1000 cor; cei ajută
tori odată pentru totdeuna cel puţin 100 COL; iar cei ordinari 
cu un deobligământ pe 3 ani, 5 COL Anunţările de membri se 
fac la direcţiunca Iigei (Bpesta VI Strada Bulyovszky). 

Ţinem să atragem În locul prim atcnţiunea învătătorimei 

noastre asupra acestor societăti, deopotrivă de folositoare pentru 
membri corpului didactic de toate clasele şi de toate categoriile 

-
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In locul al doilea atragem atenţillnea celor chemaţi, ca să 
mediteze, că oare nu ar fi timpul suprem ca să se infiinţeze şi 
la noi astfel de societăţi, in cadrul unei societăţi existente, bună
oară in cadrul "Asotiatillnii pentru C/lltura şi literatura poporuluz 
romlÎn"? ,. Stanca. 

Şcoala romana. Ziarul national "Tribuna" din Arad re
levează în numerele 14 15 poziţia tristă a şcoalei române, În 
urmarea careia noi am pierdut aproape la 500: zi cincisute 

şcoale confesionale. 
Nu mai putin e atinsă aici şi alta Iăture: întrarea în număr 

mai mare a învăţătorilor nostri în corporaţiile bisericeşti-şcolăre 
şi speţial în sinoadele eparhiale, 

Intrarea lor e atât de indritllită şi bazată, În cât numai cere 

comentar. 
Apropos constătăm, că aceasta a fost şi este şi dorinţa În

văţătorilor nostri, dar la timpul său ... totdeauna au eşit deci
maţi~- ba unii "mai· mici" şi "mai mari" ni-au luat În nume 
de rău păşirea noastră pe faţă. 

Suntem recunoscători "Tribunei", carea nu-şi uită nici de 
cealaltă datorinţă naţională: susţinerea cu tarie la şcoala româna 
confesională. * (B.) 

* 

Zece porunci pentru cetitor. 
1. Ceteşte numai carţi bune. 
2. Ceteşte mai intâi aceea ce te interesează mai de aproape. 
3. Ceteşte zilnic, ._- cel puţin o jumatate de oara şi cugeta-te 

câtva timp asupra celor cetite. 
4. ,ceteşte câteodată cu voace tare. Fii atent la glasul tău 

şi la pronunţarea clara, -- nu grăbi, căci: "Graba strică treaba". 
5. Pe cât se poate, nu ceti sin}!ur, ci impreună cu un cu

/loscut ori pretin şi discută cu el asupra celor cetite. Altcum 
aceasta e chestie de }!llst. 

* Să nu se uite insă, că Între cei ce au combătut la timpul său tntrarea 
Învăţătorilor in aceste corporatiuni a fost tocmai "Tribuna". 
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6. Ceteşte întotdeuna aşa ca sa poţi raporta şi altora despre 
ce ai cetit. Aceasta nll-e chestie de f(lIst, ci o datorinţă faţa de 
tine insuţi. 

7. Ceteşte în ordine, nu frunzarind odata ici, odată colo. 
8. Când eşti ostenit, nu ceti. 
9. Ceteşte numai atunci, când poţi să-ţi Înmulţeşti cunoştin

tele, sau voieşti Sti-ti Înalfi sufletul .. nu cefi numai pentru simpla 
disttacţiune, sau pentru a-fi omorî vremea, cum se zice. 

10. Insamnă-ţi tot ce e vrednic de insamnat ln o carte de 
notat pe care s'o porţi [n reguLă. (T J 

INFORMAŢIUNI. 
Spre ştire. Pentru ca articlii, ce se trimit redactiei spre 

publicare, sa nu sufere Întârziare de o parte, iar de alta ca şi 

corectura manuscriselor sa se poata efeptui la timp, rUf(am pe 
stimatii noştri colaboratori, ca lucrarile să lIi"se trimită mai 
târziu până 'II;lO 22 n. a fiecărei fllllt! 

În atenţiunea M. O. D. membrii fundatori ai reuniunii 
noastre! Cu scopul de a putea fi M. O. D. membrii fundatori 
ai reunii noastre Învăţătoreşti În curent cu toate nizuintele şi 

frământările noastre şcolare-culturale, Comitetul nostru central, 
in şedinţa sa ordinară dela 16/29 septemvrie 1910, a decis, ca 
cu începere dela 1 ianuarie a. c." să se trimită fiecărui M. O. D. 
membru fundator câte un numar de onoare din modestul nostru 
organ. Când atragem atenţi unea M. O. D. membrii fundatorl a
supra acestui conci uz, îi rugăm totodată, ca să binevoiască a 
priml modestul nostru organ cu dragostea, cu carea şi Comitetul 

nostru central îl pune la dispoziţia fiecăruia. Biroul .central. 

. Şezătoarea literară a scriitorilor români. in 5 Martie 
\ n. a. c. din prilejul "Petrecerii cu jocuri nationale", aranjată de 

\ "Asociaţiunea pentru literatura română şi cultura poporului Ro
\, mân" din Sibiiu, scriitorii români de pretutindeni sau întrunit În 
'Sibiiu, spre a ţinea prima şezătoare la noi în patrie! Unsprezece 
literaţi, membri ai "Societăţii scriitorilor români", au luat parte 

\ 

\ , 

I 
: 
I 
I 

-
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la aceasta manifestaţie a vieţii culturale româneşti: Maria Cun
tan, Octavian Goga, 1. Agârbicean, Emil Gârlean, Cincinat Pave
lescu, Canton Teodorian, Dimitrie Nan, Corneliu Moldovan, Victor 
Euftimiu, A. Herc (Dinu Ramură), Atanasiu Mândru şi artista de 
renume a teatrului naţiona1 din Bucureşti D-şoara Maria Filotti. 
Razultatul acestui nou mijloc de a răspândi cultura românească, 
rămâne vecinic întipărit în inimile acelor fericiţi, cari au putut se 

asiste. 

Recunoştinţă ministerială. Pentrucă a servit neamului şi 
bisericii sale 40 de ani, ca Învăţător confesional gr. or. român, 
cu salar, care n'a aj uns cifra de 300 fI., Înaltul minister de culte 
şi illstrucţiune publică şi comisiunea administrativă comitatensă, 
a adresat act de mulţumită şi recunoştinţă vrednicului nostru co
leg GreJ!orÎu Roşu, învăţător în Sem lac. "Tanit6", organul ofi
cios a însoţirii reulliunilor învătătoreşti scrie, ca aceste înalte re
cunoştinţe, i-s'a publicat numitului, prin notaru! comunal, În pre
zenţa fruntaşilor şi a inteliginţei adunate în sala casei comunale, 
unde sărbătoritul nostru confrate a fost cbemat prin o delegaţiune În 
frunte cu Varga Karoly, directorul şcoalelor magbiare din Semlac. 
Cine cunoaşte pe Gregoriu Roşu, model de modestie şi abne
gaţiune şi CÎne cUlloaşte inima lui cea caldă şi devotamentul 
faţă de chemarea Învăţătorească şi apoi rezultatele distinse ce 

. le-a obtinut chiar şi la ultimele examene: ştie, că aceasta înaltă 
distincţiune a fost necăutată, dar bine meritată. Suntem tari În 
credinţa, că sărbătoritul Ilostr-u coleg a fost Împărtăşit de ase
menea distingere şi din partea Vell. noastre autorităţi, cu oca
zlunea trecerei sale în pensiune. Ne miră însă, cllm de nu se 
comunică asemenea acte şi organelor noastre de publicitate, din
tr'o comună, În care avem doi preoţi, unul, din timpurile cele 
mai moderne, şi un alt harnic învăţător? Cu toată căldura inimii 
ne asociem, celor ce au sărbătorit pe vrednicul nostru confrate, 
dorindu-i viaţa indelungată şi sănătate şi În bine meritata stare 

de pellsiune. 

(

. Învăţător condamnat. Comisia adm. comitatensă în şe
dinţa sa extr. ordioară, ţinută la 9 Martie a. c. a tras la răspun

dere pe confratele nostru George Andreica, învăţător În Buteni, 
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pentru negligirea limbei maghiare. În actul de acuză al procu
rorului se zice: că la elevii încredinţaţi numitului învăţător, nu 
se văd rezultate îndestulitoare, iar de cunoştinţa Iimbei maghiare, 
nici urme nu se pot afla. Se mai sustine, că la Întrebările adre
sate de subinşpectorul vizitator, Învăţătorul ar fi dat răspunsuri 

necuviincioase şi că în şcoală ar fi folosit cartă geografică oprită. 
Învăţătorul s'a scuzat cu Împrejurarea, că abia ocupase postul la 
aceea şcoala cu cinci clase superioare, unde copiii nici idee n'au 
avut de limba maghiară, frecventează şcoala neregulat, apoi a 
dovedit cu act medical, că în decursul lunei Decemvrie a fost 
bolnav. În conziderarca acestor motive atenuante, comisia l'a 
condamnat numai la o amendă de 50 cor. Noi Încă credem, că 
tinărul nostru confrate a căzut jertfă împrejurări lor şi neexperi
enţei sale. 

Un rezultat uimitor. În Fiume se lucrează pentru Înfiin
ţarea unei şcoli croate. Spre scopul acesta s'a aranjat o petre
cere mare de carneval, care a rezultat un venit curat de 12.500 
cor. Cum se ştiu însufleţi alte popoare pentru şcoală! 

Cununie. D-şoara Aurelia Vancu, fiica vrednicului nostru 
coleg Petru Vancu, Invăţător în Măderat şi OI Silviu Filip, ales 
preot În fruntaşa comună Cinteiu, şi-au sărbat cununia Sâmbătă, 
În 12/25 Februarie În biserica parochială din Măderat. Cununia 
a săvârşit-o OI protopop Mihaiu Lucuţa din Şiria. Naşi au fost 
OI notar Popescu din Mâ,derat cu O-na. La actul cununiei au 
luat parte afară de rudenii, nenumăraţi pretini din apropiere şi 

depărtare a Olui Vancu, Între cari amintim pe Mag. Sa OI Or. 
Ştefan C Pop, deputatul cercului, cu O-na, prezidentul şi cassarul 
general al reuniunii noastre in v., notarul din Cinteiu, etc., etc. 
Dorim multă fericire tinerei părechi, iar părinţilor bucurie. 

- Confratele nostru Petru Eleneş, Învăţător în Groş (pro
topresb. Rodna), şi-a serbat actul cununiei cu gentila O-şoară 

Anuţa, fiica părintelui George Luput, din Soroşag, Duminecă, in 
6/19 Februarie a. c. Felicitările noastre! 

Pentru biblioteca şcolară. Meseriaşii români din Hal
magiu, au aranjat Ouminecă, În 13/26 Februarie a. C., o bine 
reuşită producţiune teatrală şi concert, in favorul bibliotecii şco-

I , 
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Iare din loc, cu următoarea programă: "Isprava", piesă teatrală 

în 2 acte, de Serafim Ionescu. "Imnul unirei", cor bărbătesc de 
C. Porumbescu. "Bărbatul şi femeia", dialog. "Pâc". cor băr
bătesc, de Ioan Vidu. 

Anunţ. Este În lucrare şi în curând se va pune sub tipar 
"l?lan şpecial de educatiune şi instructiune" pentru şcoalele poporale 
române, cu şi fără ajutor de stat, cu deosebită privire la dispo
ziţiile art. de lege XXVII din 1907, lucrat de Iosif Moldovan în
vătător În Arad, după înviaţiunile şi proiectul pregătit de Mihaii 
Lanl! dir. preparandial În Arad. OpuI ce se va estinde pe circa 
40---50 coaie de tipar, va fi un mijloc de nepreţuită valoare În 
mâna fiecărui învăţător, cotinând toate cele absolut indispenza
bile pentru învăţător: Obiectele de Învătământ, planul de învă

tământ, planuri de ore pentru şcoala de orice impărţire şi clasă, 

orduri de ore, planuri de procedură particulare, cu împărţirea ma
terialului pe săptămâni, ore şi semi-ore, recvizitele de învăţământ 
toate cu esplicatii trebuincioase; importanta educaţi unei mo
rale În şcoala poporală, importanţa educaţi unei intelectuale, me
toadele de propunere, prelegeri practice etc., etc. Pretul unui 
exemplar e 5 Cor. Conziderând enormele cheltuieli de editare a 
unui asemenea op voluminos, apariţia o facem pendentă dela nu
mărul abonenţilor. Domnii învăţători, cari doresc să sprijinească şi 

să accelereze aparitia, sunt rugaţi a se insinua ca abonenţi la 
adresa: Iosif Moldovan, Arad, Tok6li-ter 8. 

Învăţătorul_ nu poate săvârşi funcţiuni preoţeşti. După 
ce, prin legile şcolare mai noi s'a interzis preoţilor de a putea 
ocupa oficii învăţătoreşti, iată că prin ordin. t 48951 /91 O ministrul 
cultelor şi instrllcţiunei publice, interzice şi învăţătorilor de a să
vârşi funcţiuni preoţeşti!? 

Bibliografie. în zilele din urmă a apărut în tipografia 
diecezană din Arad, un studiu foarte interesant despre Căsătoria 

a doua a preoli1or, de Dr. Lazar Jacob, profesor seminarial. Pre
ţul 1 Cor. plus porto 10 fiI. 

În chestiunea taxelor. Avizăm pe Domnii membrii, că În 
numărul viitor al organului nostru comunicăm pe toţi restanţierii 

cu numele şi cu taxele restante, apoi vom preda afacerea fiscu-
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lui pentru incassarea acelora pe cale execuţională. În legătură 
cu aceasta afacere, atragem atenţi unea cassarilor din despărţă
minte asupra laudabilei activităţi a Olui Petru Russu, Învăţător 

în Pecica, nou alesul cassar din despărţământul protopopesc Arad, 
care în timp relativ foarte scurt, dela conferinta de toamnă în
coaci, a incassat şi cele mai dubii pretensiuni ale reuniunii, prin 
păşirea energică şi cu tact, aşa că ne vine a crede, că nu 
din puţinul interes al membrilor, ci din neactivitatea cassarilor 
de despărţăminte provin enormele restanţe. 

În taxă şi abonament: Or. Petru Pipoş 15 COL, Dr. Şte
fan Pop, Ştefan Novac şi Or. Lazar Iacob câte 10 Cor., Mihaiu 
Nicoară 8 Cor., DL Georgiu Ciuhandu, Efrem Brindea şi Ioan 
Bogdan câte 5 COL, Petru Lupaş 2 Cor. abonamente; iar în 
taxele de membru Dr. Petru Pipoş 6 Cor., Mihaiu Nicoară, Petru 
Lupaş şi Ioan Bogdan câte 2 Cor. 

I Vechimea ziarelor. Cea mai veche gazetă din Europa e 
I 

"Gazeta de France" (Gazeta Franciei). A apărut primavara, În 
anul 1631, ~ deci are o vechime de aproape 400 ani. Cu o 
vechime m i mult de duplă se poatc lauda ţara, care nici nu-ai 
cugeta, anume China. "King Coo"-ul său datează din anul 911 
d. Cr. La activul său are deci chiar 1000 ani. (,,0. D.") 

Schelet diluvian. Foile din patrie aduc o ştire nouă pe 
terenul ştiinţei fosilelor. In spelunca Balla (Ungaria), s'au dat 
peste un schelet de copil. Invătaţii susţin, că scheletul este din 
epoca diluviană (dela potop). 

Prelegere antialcoolică în Socodor. In 5 Febr. a. c. dl 
lulian Paguba, Învăţător, a ţinut o prelegere succeasă contra nă
praznicului flagel al omenirei: contra beuturilor spirtuoase. 

Sfaturi bune, numai de s'ar şi urma! 

Schimbul revistei noastre ~ până acuma ni-I dau: 
1. Foaia Şcolastică din Balazsfalva (Blaj). Redactor: Ioan 

F. Negruţiu. • 
2. Revista gen. a fnvăţămâniului din Bucureşti. Redactor: 

1. Valaori. 

~ 
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3. Gazeta de Dumineca din Szilagysornlyo (Simleul Silvaniei). 
Redactor: Ioan P. Lazar. 

4. Edl1catorul, organ oficial al Reuniunii inv. caransebeşeni. 
Redactor: P. Bizerea. 

Necrolog. În zilele trecute a fost Înmormântat vrednicul şi 
octogenarul preot: Ioan Petroviciu din Ciclova. Dăruit de O-zeu 
cu avere frumoasă, înainte de moarte a făcut mai multe daruri 
foarte Însărnnate. fntră altele pentru biserica rom. ort. din Ciclova 
a făcut o fundaţie de 40.000 cor. etc., iar reuniunii surori dela 
Cara/rsebeş i-au testat 10 actii. 

Iată un preot de inimă, un preot ideal! 
Oară noi, învăţătorii din aceaste părţi, când ne vom putea 

mîndrii cu un bărbat de atâta dragoste pentru noi, pentru şcoala 
română 1 

o rugare. Toţi membrii, precum şi toţi a
bonenţii organului nostru, sunt rugaţi respectuos, 
ca să binevoiască a grăbi cu solvirea taxelor şi 
costul abonamentului. 

Trăim zile grele şi luptăm cu atâtea lupte şi 
neajunsuri, încât numai punând umăr la umăr şi 

lucrând desinteresaţi, sprijinindu-ne reciproc, nă
dăjduim, că vom putea susţinea şi apăra cu dem
nitate şi în aceste vremuri grele, marea cauză a 
lnvătământului nostru poporal. 

Numai puţin îndreptăm rugarea noastră şi 
căfră marele şi Ono public, rugându-l de sprijin 
şi ajutor binevoitor. 

Poşta redacţiei. 
T. Mariş. Articolul d-tale l-am rezervat pentru nr. proxim . 

.. "Amicul şcoalei". Lucrarea trămisă e o chestie de tot se
riosă, dar totodată şi gingaşe . . . şi astfel stând lucrul nu se 

, 

" 

--------------------------------------------------------~--.~ 
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poate publica decât cu unele modificări calmând unele părţi, ce 
eventual ar complica afacerea. 

Cred, nu te superi! .. 

L. D. în Ş. Lecţiunea practică asemenea se va publica, 
cu puţină schimbare În divizarea tractării, bine inţeles: numai 
ce priveşte punctele cardinale ale procederii. 

"Amicului penzionaf.« Un dascăI bun, cum ai fost - chiar 
şi penzionat ~ nu poate rămânea indiferent faţă de "agendele" 
noastre dăscăleşti. 

Hrana spirituală, cred totdeuna-şi poate avea locul. Altcum 
- cu părere de rău - am procedat confofm dorinţei. 

1. St. În R. Am satisfăcut. Comunică-ne ce foi primeşti În 
schimb. - Cele trimise au sosit târziu. 

Mai multora. Francarea epistoalelor (cu manus~risele) ne 
rugăm a se face conform. greutăţii caci alteum trebue sd le res
cumpdrdm dela posta tot - dllplu. 

AVIZ! 
Toate revistele, cari vin schimb pentru "Reu

niunea învăţătorilor", de aici înainte să se trimită 
la adresa: 

Ioan Crişianu, 
tnv. redactor in 

(Corn. Arad) • Szekudvar. 

• o 
Tiparul tipografiei diecezane, Arad. 

----....-
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