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OrgaIlizare. 

E~te o It'ge firească, ca oamenii cu interese comune, 
cu aspiratii şi ideale comune, sa se adune sub un drapel 
ca luptând umar la um[r, lupta lor să fie incoronat[ cu 
succes. 

Dacă privim pestre trecutul nostru, vom obserYa 
cu oareşi care mulţămire, că am făcut un pas inainte. Şi 
cine ar putea trage la indoială, că această propăşire, n'a 
rezultat din organizarea noastră în reuniuni? 

Acesta e cel mai fericit pas, ce s'a făcut pentru 
propăşirea noastră, durere numai, că ne-am oprit aici. 

O reuniune, care convoacă 2-3 conferinţe la an, 
În cari se ţin câte-va prelegeri practice, eventual atare di
sertaţiune, cu nişte membri, in cea mai mare parte lipsiţi 
de orice entuziasm, abia o poţi privi de organizare. 

Pe lângă toate silinţele şi reznltatele obţinute până 
aci, cu tot dreptul ar putea ori şi cine să intrebe de noi: 

Unde sunt lucrările cele mari, ce le aşţeaptă un 
'un neam întreg? Unde sunt prelegerile model, care să ne 
fascineze? Unde sunt operatele scăpărătoare de lumină? 
Dar mai ales unde este entuziasmul, abnegaţiunea şi focul 
tineresc? Unde? Unde? 

Din această amorteală, ca un memento, să ne fie 
glasul poetului, care atât de bine ni să potriveşte: 

.» rroi ce stati în nepâsa1'e? ... 
Nu vedeţi că sabia lui Damocle e alârnată deasupra 

capului nostru? Nu vedeţi că familiile noastre surit lipsite, 
orfanii nostrii sunt peritori de foame? Nu veueţi că exis
tenţa noastră atârnă, ~a zicând de un fir de păr? Nu 
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ptesimţiţi că azi-mâne vom lua batul pribegiei? Şi nu-o 
vedeţi că e zdruncinată vaza şi repuţaţiunea noastră? 

Noi suntem incă numai la începutul suferintelor, 
Lungă şi grea este calea, ce avem de a str'a,bate. Noi 
suntem fiii cei vitregi, şi nu ayem speranţă, decât numai 
in puterile proprii. Noi a\'em să ne croim soartea, bună 

Ori rea~ după cum ya fi şi înţelepciunea şi prudenta noastră, 

niza(i, 
trebue 

Vrem noi, să ne uşurăm soal'tea? 
Atunci trebue să luptăm umăr la umăr, Mile O1'ya
trebue c,-edinfă, trebue almegaţiuue, trebue prudeuţâ, 
entuziasm! 

" Cine simte, că are aceste calităH, să grăbească ::lub 
drapel! 

Drapelul, e'organul nostru »Reuniunea invăţa.torilor«, 

Ro Ş ia, 25 Sept. 1905, 
Iosil Staue(l • 

• 

Metodul sunetelor vii de Gabel*) 

Şcoala modernă pretinde, ca prelegerile ei să fie 
atrăgătoare şi dislrăgătoare, ca prin trAnsele ::lă in[]uinţăm 
in mod plăcut asupra şcolarilo,', Va să zică: şcoala sit fie 
loc de di.stra!lere şi plăcere pentru ,ginga,şii mititei, cari 
spre a fi pregatiti pentru viaţă, trebue Să-şi schimbe plă
cerile copilăriei, libertatea naturei, cu sel'iositatea instruc
ţiunei şi cu disciplina socială. 

învăţătorii devotati, de secoli să tmdesc, să dee 
mijloacelor şi principiilor pedagogice, moştenite dela în
văţaţii veacului trecut, o direcţiune mai modernă, făcând 
munca elevului mai uşoară şi .stăruinţa invăţatorului mai ~. 
producătoare." 1', • 

• ) Disertaţiune cetită la adun. gl'ller. din Giula ele Iosif :\Ioldova,n. AJnex ' 
la. protocol sub G. 
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tie câte ori nu am auzit părintii văitându-se, că 
tm pot trimite pruncii la şcoală; de câte ori nu ne-am 
plâns noi învăţătorii, că materialul prescris în planurile de 
inva.ţământ e mnlt şi nu se poate esauria. 

Unii invăţători susţineau că din cetire e destul a 
escrcia elevii clasei prime numai in cunoaşterea literilor 
mici; alţii pretindeau a propune clasei prime numaice~ 
tirea; alţii susţineau că e destul din socoată a tracta nu
merii întregi, alţii pledau şi pe lângă noţiunea frângerilor. 

Din religie se preLindeau lexiuni din testament grele 
de percip:at şi recitarea de rugaciuni neînţelese etc. 

Şi loate aceste să faceau cu scopul de a influinţa 
asupra sufletelor, spre a desvolta facultăţile acelora. Să 
inţelege că resullatele erau foarte anevoioasă, a buna oară 
ca şi producerea focului prin frecarea alor două lemne. 

Şi au trebuit sa treaca timp Indelungat, ,până când 
le-a succes învăţătorilor, să com-ingă pe cri puşi in fruntea 
trebilor şcolare, că scopul să poate ajunge mai uşor pe 
alta cale, cu mijloace mai atrăgătoare şi mai usor de 
percipiat. Şi astfel vedem azi întroducându-se în şcoalele 
moderne eserciţiile intuitive, poveştile moralişătoare,' de
semnul, cântarea şi jocul. 

A mai rămas însă o greutate, cetitul şi scrisul. 
Şi într'adevăr, multă greutate a causat învăţătorului 

şi şcolarului însuşirea acestor desterilăţi. dela cari atârnă 
intreg învătământul. Şi zău! mare era numărul acelor 
elevi, cari nu puteau să învingă greutăţile impreunate cu 
ele, ci erau siliţi să parăsească, fără vreme şi fără resultat, 
cursul instrucţiunii. 

Spre a uşura sarcina elevilor şi în aceasta direc
ţiune, mult sau trudit învăţătorii a atla metoade peste me
toade şi acum in timpul din urmă le au şi succes. 

Metodul scriptolegiei a dat directiune nouă învăţa.· 
mântului, el a introdus eră nouă in viaţa şcolară. Prin 
scriptolegie s'a ajuns aceea, că după o bună imparţire. 
s'a făcut posibila esauriarea materialului din ceUre şi 
scriere, prescris pentru clasa primă şi adecă: fcola"ii cati 
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ceJ'('etatt ~coala tf~gulilt şi au putut htsuş/ li! defljlHis esu
ci(itt În scris fi cefit, i" cursul wmi an şcolar. . 

E dar şi aceasta muncă era grea, căci dura un an 
întreg şi pentru şcolari era sarcină lungă şi continuă. 

Ce era deci de făcut? Să impuţinezi materialul? 
Dar asta s& putea, numai aşa, dacă lăsai o parte dlO des
voita rea sunetelor, ori cunoaşterea literelor mari, pe anul 
al doilea de şcoală. Sau trebuia să se despartă cetitul de 
scris, aşa că cetirea să se înveţe fn anul prim, iar scrierea 
in anul al doilea. Dar În forma aceasta greutatea ce o 1n
timpină şcolarii şi învăţătorul la această disciplin& şcolară 
nu scădea, nu să reducea, din contl'ă se lungea, c&ci 
greutatea se transpunea şi În anul al doilea. 

Trebui dar să se caute şi să se scruteze după o 
astfel de procedură, prin care să scurţi timpul În care şco
larii sunl necesitati a suporta această sarcină. Va să zica: 
sii lrweti pe şculari a ceti şi a scrie În timp mai sem't, ca 
aşa greutatea să treacă preste ei mai grabnic, şi mai pe 
neobservate, până a nu să desvolta displacerea şi ura faţă 
de şcoală şi învăţător .. 

Şi această procedură, acest pod de trecere, s'a şi 
aflat în metodul fot/omimic, chemat a face posibilă desvol
tarea sunetelor Într'un ;timp mai scurt şi într'un mod mai 
accesibil firei şi nalurelultli ~colaJ'jlor, Şi iată ltlcru con
statat: eli desvoLtarea sunetelor .'fei poate /flce Într'ult inter
val de cel mult tj-ti sc'iptiimâni, ,"amânând timpul celalalt 
penlru eserciţiu mehanic, intru câştigarea desterităpi in ce
tire şi scriere, ceea ce împistriţat ici colo prin eserciţii 
desemnatorice, corporale şi estetice morale, este mai atril
gător şi mai suportabil pentru şcolar şi învăţător, de cât 
metoadole vechi, conform cărora un an întreg torturai 
pe elevi cu desvoltarea sunetelor, până ce obosiau de mo~rte 
micii şi gingaşii şcolari, din cari apoi la finea anului abia 
jumatate aJungeau la resultat, rămânând ceialalţi pe câmpal 
de luptă didactică şi pentru al doilea an. Prin Fonomimica. 
treci repede peste greutatea desvoltării sunetelor şi per-
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Clplerra Jor, ha mai are şi acel (avor, ca. numărul celor 
. răma~i pe cămpul de luptă se reduce esenţial. 

In conferinţele premerse am avut fericirea a asculta 
şi a cunoaşte metoduI fonomimic atât în teorie cât şi in 
pracsă, din prelegerile ţinute de colegul nostru Georgiu 
Popovici din Beltania, iar acum încerc eu a presenta un 
alt metod mai nou, şi anume: lIutodul suudelor ~ti de Iuliu 
(htbe{ fnvătăt<n în Budapesta, metod menit a face pOf:\ibilă 
desvoltarea sunetelor tntr'un timp relativ şi mai scurt. 

Principiul cardinal de care a fost condus acest 
prietin al copiilor intru aflarea metodului său a fost: ,.sii 
instruez jucr1ml şi ÎlIstruâ/lf1 Sll te joci~. Firesc lucru că 

aşa ceva place şi este potrivit firei şcolarilor. 

Gabel, in cursul studiului săn, a aflat, că copilnl 
dupa. venirea la şcoală, mai tntâi invată a cunoaşte pe 
colegii săi, şi că numele colegului nu'} uită nici odată. 

De aici pornind, a inceput a desvolta sunetele, nn 
din cuvinte normale, ci din iniţialele numelor şcola] ilor şi 
s'a convins, ca sunetul desvoltat astfel, fiind şi servind 
~colarul, din a carui nume s'a desvoltat, pururea in fata 
lor cu un sunet vin, nu-l uită nici cAnd. 

în forma aceasta ia succes apoi lui Gabel a desvolta 
toate sunetele cu resultat strălucit in 21 prelegeri, ba cei 
mai mult, sa cOll\'ins, că nici in casul când intr'o singură 
prelegere a desvoltat 4-, 5 sunete, n'a întimpina~ greutate 
~i a3t mod ia sncces, a face posibilă desvoltarea tuturor 
sunetelor in timp de 8-10 zile. 

Semnele sunetelor le-a făcut apoi pe baza suges
tiuneÎ - spre care şcolarii in elAte de 6-7 ani snnt 
foarte inclina~i~ sub influinta atot puternică a invăţătorului 
iubit, - prin desemnarea şi asămănarea şcolarilor, în deo
sebitele POSiţli corporale cu forma literilor. 

Aplicând deci I('oria lui (tabel, la ar.'Uarea sempe
lor de litere folosite, in limba rămână: 
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Pe i '1 asemăml.m cu şcolarul din al 
cărui nume '1 desvoltăm, punândul sa 
stea oblu şi ţinându-i pălăria deasupra 
capului. 

, (( ( r I Pe c din şcolarul ce să tn-JV chină inaintea fnvăţ;'Horului. 

ti3H& Pe a '} asămănăm cu 
gura căscată, ţinând lângă 

ea degetul arâtător vertical, 
ori cu un şcolar ce şede 

aplecat peste o rotiţă, (cerc). Pe a scris '1 putem asămă-
na şi cu un şcolar ce şede şi ţine cercul de joc la spate. 

Pe !it din şcolarul aplecat 
înapoi. {fS~ 

~ OOM 
Pe o din gura şcolarnl\1i ce 

prOllunţă sunetul o, ori din şco
larul aplecal cu mânile spre vârrul 
degetelor dela picioare. 

t1li Pe 1 din şcolarul ce stă in aten~iune 
inaintea invăţ(lLorlllni, Of! şcolarul ce in
tinde în mâni o sfoara. 

i 
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Pe e din şcolarul cugetator 
ce-şi ţine mâna spre frunte, ori 
din posiţia ce o ia copilul mic 
când plânge. "t. 

itft Pe t din scoJarul cu 
braţele deschise. 

MUU1L Pe u din braţele arădicate 
vertical, ori din şcolarul ce şede, 
ţinând Între genunchi tăbliţa. 

b b b ~ Pe b din şcolarul . fU joacă cu un cerc. 
care să 

dddJ 
~nn11 

Pe d din şcolarul ce 
cunde cercul după sine. 

as-

Pe nI din copilul care 
să apleacă spre a arădica 

ceva. 

Pe n din şcolarul aplecat. 

I O/VVlf 
I 

Pe v din şcolarul ce ţine costiş 
o prăjină, ori din copil mic ce să 
joacă stând pe spate cu mânile ~i 
picioarele aridicate în sus, ' 
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Pe f din şcolal'nl ce ţine o 
mână arădicată în sus, iar aJla o
risontal lângă corp. 

Pe z din şcolarul pus in ge

nunchi şi cu braţele întiu!:;e, ori să 

ţină. dinaintea sa o bătă ca păstorii. 

- ori cu straiţa in spate, ori din ~' -~ ~ t Pe g din şcolarul cu doba 

_ . şc~.larul ce ară.dică cercul înaintea 
feţII. 

o • • • 

Pe h din şcolal'ul, obosit 
după rugă, cu piciol'l1l drept 
proptit pe o peatră . 

~ 1 J r Pe j din şcolal'Ul ce 8ă 
jo~r:l ('Il hilplf>. 

rrPf Pe p din ~colarul ce salută mi
lităreşte. 

Procedura des/loltâl'ii sunetelor este Ilr}//rUoarea " 
lnvăţătol'Ul chiamă la sine pe un elev al cărui nume 

să incepe cu 1, spre exemplu Ilie. il pune in vederea tu
turor şcolarilor şi îl intreaba: Cum te ~hiamă pre tine? 
Copilul va răspunde: Ilie. - Aşit li/:iilie, apostrofează fn
Vă~atorul accentuând ~i întonând lung şi aspru sunetul i. 

---.---



• 

97 

- Apoi ti provoacă şi pe şcolar să pronunţe numele său 
aşa, mai apoi pune pe toţi şcolarii să pronunţe aşa numele 
lui Ilie. Mai odată şi inc'odată. Câ.nd şCOlarii vor incepe 
a pronunţa şi a treiaoară pe liii ... tnvăţătorul ti întrerupe 
- destul. Cum aţi zis acum? - şcolarii răspund :iii ... -
bine. Aţi auzit cât e de frumos aşa. De aici încolo vom 
zice dar' numele lui Ilie scurtat aşa: iii, Ziceţi şi voi.
Intreabă pe şcolar: Cum te vom numl pe tine? - Şco~ 
larul răspunde :iii. - Cum li chiamă pe el? Şcolarii vor 
răspunde in cor iii. Bine! - Mergi iii la loc. 

Să vină afară Caius (ori alt şcolar a cărui nume 
se incepe cu sunetul C pe care dorim a-l dezvolta). 

Cum te chiamă pre tine? Şcolarul va răspunde:. 
CaÎus. Ccccaius apostrăfează invaţatorul aşa, ca elevii sa 
audă. bine sunetul C. - Ia spunemi şi tu aşa numele tău! 
- Ccccaius! - Ziceţi şi voi cu totii. - Exprimarea in 
forma aceasta merge greu, aceasta vor observa-o şi şcolarii, 
de aceea învăţătorul va zice: Vedeţi cât e de greu şi de 
urât aşa. De aici inainte e destul să zicem numai incepu
tul numelui: C. Apoi va continua: 

Cum te chiamă pe tine? Caius va răspunde: Ccc •.. 
Bine! - Ziceti cu toţii. Mergi la loc Cec... - Să 

vină afară. 1. Apoi punând degetul artâ.ător pe capul lui, va 
intrebi!. de I?colari: Cnm tt" chiamă pe acesta? - Şcola
rii vor răspunde in cor iii... Spune şi tu etc. etc. Mergi 
la Joc iii ... - Să vină afară Cec ... Mergi şi tu la loc. 

Urmează exerciţiul de îmbinare. Să vină afară Iii ... 
Cine este acesta? Şcolarii răspund tn cor: Iii... Să vină 
afară şi Cec... Cîne este acesta: - Şcolarii răspund in 
cor: Cec... Bine! - Acum punând degetul pe capul lui 
Ilie şcolarii şi neintrebati vor pronunţa pe iii ... ; apoi tre
când pe capul celuialalt vor pronunţa şi pe cec... InvMă
forul va deprinde a pronunţa pe i până când ajunge cu 
degetul pe r.. In forma aceasta elevii vor ceH in cor cu
vântul /c. Să trece apoi la dezvoltarea sunetului a din nu
mele unui elev cu numele Alexandru, ori a nnei eleve cu 
numele Anrelia, conform procedurei de mai sus. Urmează 
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apoi 1mbinarea lui a cu i; apoi a şi C; C şi a; c - a 
şi i. Aducâod elevii respectivi in fata şcoalei şi Lrecând 
cu degetul de pe capul unuia pe capul celuialalL 
, .A~·lltal'ert sen/JIelur (literilor). Am accentuat mai sus 
că aceasta o face învăţătorul pe baza sugestiuoei. Puterile 
sufleteşti a-le micilor ele\'Î nu sunt în stare a cuprinde 
lucrurile după forma şi t'stenziunea 101' numai după o trac-
1are mai îndelungata şi corespunzatoare. în acest stadiu 
şcolarii toate le vad şi le cred aşa după cum le arâta şi 
le spune învăţătorul. Dacă va asămana aşa dar tnvăţăto
nil starea dreaptă a şcolar'ului cu o linie verticală trasă 
pe tabla, ei în aceia linie vor vede şi crede pe reşpccti

vnl şcolar'; iar în punctul pus deasupra, ei vor vedea pă
lăria ce o ţine învă~ătorul deasupra capului acelui şcolar. 

Procedura la arâtarea semnelor de sunele va fi cam 
mmăloarea: Sa vină afara i... Cinei aceasta? Copiii răs
pund iti.,. Binei! - Învălatorul arată acum şcolarilor o 
icoi:lnă cunoscută de şcolari, spre esemplu icoana lui Hris
tos, care se aHa mai ro toată casa. - Ce este aceasta? 
Al'fost" ei·de i('()(lu((! - Acui chip este pe aceasta icoană? 
- Pe avea:·du icoanii e chipul Lui Hristos! - Acum arata. 
învăţătorul pe o icoană şcolară chipul 'unui animal. Dar 
acesta acui chip e? - Acesta e chipul cânelui: (ori ca
lului.) Acum dacă să poate învăţătorul pune pe şcolarul i 
în fala şC,olal'ilor aşa, ca să i-se arate umbra pe părete, 
apoi înlreitbă: Dar aceasta ce e? - Aceasta e mubdi, 
- Acui chip e aceasta umbră? - Aceasfet umbru e 
chipul !Iti ii .. , - Vedeţi, - chipul lui i ti putem 
face şi pre lublă. - Griji~i eu voi face acum' chipul 
lui i pe tabla ... Curn sta i costiş ori oblu? - Şco
larii, car'j vor fi întroriuşj deja In cunoaştel'ea ~oziţiu

nilol', VOl' răspunde: i stâ obllt. - Bine voi face şi eu 
chipul lui i oblu (şi trage o linie verticală): Iată chipul 
in] ii. Fiind-ca inv,llatornl le spune, că ace:ila e chipul lui 
1, şcolarii, ca mediu bun pentru pulerea sugestiVă a in
va.ţ,Horului, VOI' crede şi vor vedea în linia oablă dupa. 
tabla icoana lui i. - Acum învăţătorul ia o pălărie şi o 
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ţine deasupra capului lui Ilie care reprezintă sunetul i ~i 
întreabă pe şcolari: Ce are i deasupra capului: - i 
deasupra capului are pălărie. - Pe cap e pălăria lui i? 
- Pălăria lui I nu-i pe cap, ci ele-asupra capului! Pentru 
ce nu punem aci pălăria In cap la i? - Pentru-că Slm

tem în şcoală! ... Aşai fiilor, tn şcoală nu ţinem pălăria în 
cap. Ce. are deci i deasupra capului? i clllaS!lpra ca
lmllti m'e pă/(irie! - Aşa dar voi pune şi pe tablă dea
supra capului lui i o păhlrie. (Şi cu aceste deasupra liniei 
trase pe tabla, va pune un punct.) Acui e chipul acesta? 
Chipl,t acesta e a lui i... Bine! - Faceii şi voi pe tabli
ţele voastre chipul lui i. (Aici lnvaţatorul va comanda la 
toţi şcolarii deodată, facând şi el pe tabla mare). O linie 
oablă de sus in jos ... deasupra palarie. Apoi cercetând t11-
bliţele, tnvâţa.torul va întreba: - Cei acesta? Acesta 
este U... -. Bine. 

Acum să vină afară (... Cine e acesta? Acesta 
e CCC... învaţătorui va pune pe copilul ce reprezântă pe 
( cu capul plecat dinaintea sa, cum se cuvine sa salute 
şeolarul pe învăţător. Cum sta c ... ? - C stă Cit capul ple~ 
cat. Grijiţi eu voi tace pe tablă chipul lui C cu capul ple
cat. - După ce la lacutt lntreabil: cine-i acesta? - Ace
sta e ( ... Bine! - faceti şi voi pe tăbliţele voastre pe (. 

La imbinarea literilor, punând învăţătorul pe Ilie, re
prezentantul sunetului i şi pe Caius, reprezentanlul sune
tului C, sit se tina de mâna, va întreba; ce fac i şi, 
c? -1 şi ( să ţin de mand! - Bine! Sit facem acum pe 
tabla. chipurile lor impreuna, ţinându-se de mână. Şi va face 
rnvătatorul pe i apoi pe ( şi între ele în loc de mâni linia 
ajutătoare care le împreună. - De aici încolo se face 
exerciţiu de scriere şi cetire cu ace5te sunete tnbinale. 

Trecftndl1-se la arâtarea celoralalte litere, invăţato~ 
rol va procede tot aşa, cu observarea, că la fiecare sunet va 
aşeza pe elevul din a carui nume a dezvoltat sunetul, fn
Lro pozitiune ce samănă cu litera reşpeetivă, după cum am 
a.rătat mai sus, 
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El'trcifii de cf.tire 111 joc. 

Când sunt mai multe sunele dezvoltate, invăţatoru l 

pune şcolarii in cerc sau pătrat, iar pe şcolarul din a c~
rui nume a dezvoltat ultimul sunet il pune in mijloc şi 
trecând cu mâna de pe capul lui la capul fiecăruia dintre 
cei din cerc, ii deprinde a imbina noul sunet cu sunetele 
deja cunoscule. Tot asemenea exercitiu de joc o se face a
şezâlld şcolarii În două cercuri şi anume în cercul prim 
va pune sunantele, iar în al doilea consunantele şi în 
mijloc consonanta desvoltală mai in urmă, apoi va trece 
cu mâna dela centru peste o sunantă din şirul prim la o 
consunantă din şirul al doilea, combinândule In cu-vinte. 

Acest joc de cetire se poate face şi cu semnele 
sunetelor pe tablă şi anume: ,.' 

Desemnează Iiterile în cerc pe tablă, punând supe
lui mai nou in mijloc şi face hnbinare in forma aceasta: 
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Avantagiul acestui metod este; di ,<:;colarii ÎtIl'aftl , , 
jucâlldu,~se ~i juc<Îlld Î/lvată. Atenţiunea e pururea legată, 
nu se ureşte şi~şi însuşeşte sunetele fără a simţi vre~o 
greutate şi fără a purta povara ce-} disgnstă de şcoala, 
el sa simte pururea în elementul său. 

Nu ştiu dacă mi-a succes a arăta şi convinge pe 
domnii colegi despre superioritatea acestui metod de scris
cetit, faţă cu celelalte metode cunoscute până acI, dar' 
nici nu mi-a fost acesta scopul, am dorit numai a ne o
cupa şi de acest nou melod spre a-l cunoaşte. lncăt des
pre avantagele lui se va putea convinge fiecare numai 
după-ce l-a pus in aplicare. 

-----.,.,._---

Chestiunea pedepStlor corporalt ÎI ~coala poporall*. 

Copiii sunt trimişi la şcoală, cu scop de aşi cl\ştiga 
elementele cultmei generale, de cari au lipsă tn decursul 
tntregei vieţi. 

Educătorul 'nainte de toale trebue să-şi aleagă ca
lea pe care va conduce elevii sei la cunoştinţe; şi acea
sta cale dupa. cum ştim) să numeşte metoda in\'ăţământu
lui, dela care depinde inh'eg resullatul. 

Un inva.ţător să poată ajunge la culmea chemari 
sale, este neaparat de lipsă aşi procura diferite mijloace 
acomodate gradului de desvoltare a elevilor; caci nu tre
bue să uităm, că. avem de lucru cu nişte fiinţe nedesvol
tate şi prin urmare reclamă o ingrijire foarte mare. »Caci 
şcoala este a doua casa părintească. 

în cazul de faţa este intrebarea, că oare necesare 
şi conducatoare la scop sunt pedepsele corporale ca mij
lo'ace ale educati unei tn şcoala poporală? 

• Dist>rtaţiune cetit! tn adunarea lt'elleral1 din Giula de J)-~oal'll: Kr
silia Cadariu lnvlţăloar~. Adnex la protocol II. 
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hin parte-mi trebue sil-mi exprim pArerea tn urma ex-
, pel'inţei făcute că în şcoala poporală nu sunt acceptabile. Un 
învăţa.tor care are în vedere scopul şcoalei, să va nisui 
aşi procura nişte mijloace mai moderate şi va face tot 
posibilul, că pedepsele corporale Să le faca. superflue in 
şcoala sa, ba ce e mai mult, va ţinti intr'acolo să le eli-

,mineze cu totul; că daca. cineva nu poate face ceva cu 
buna, recurgând la ,'ău cu atât mai putin. - Căci zice 
Quitilian: Pedepsele cOl'porale sau introdus în şcoală, nu
mai din negligenţa învăţătorilor. 

Şi într'adevăr să poate accepta adevăl'Ili acesta, căci 
intrând învăţătorul punctual în şcoala. şi fiind dâm-ml un 
om conştienţios, elevii nu vor avea alâla timp a comite 
astfel de fapte, în cât acestia să mel'ite o astfel de pedea
psa, ba nici nu vor îndrăsni chiar; şi cu drept cuvânt pu
tem zice, că este ceva neplăcut atât pentru învăţiHor, cât 
şi pentru elev, căci acestea, când să foloseşlede ele, le a
plică din ma.nie, ceea-ce nu este permis, şi astfel aplicate 
elevul uşor va putea crede că totul resultă numai din răs
bunare, căci dânsul n'are în vedere, ba nu este capabil 
să cugete scopul cel urmăreşte învăţătorul prin aceasta; 
apoi :.ele umilesc şi ofensează simtul de demnitate al 
elevului 11:. \ 

Montaigne zice: :t Eşte ceva servil rn pedepsei e cor
porale, n'am va.zut alt ."esultat şi efect, de cât cA elevi 'au 
devenit mai răi (şi mai laşi, Şi să poate admite, plane dacă 
acestea obvin des, elevii vor deveni indiferenţi pentru in
văţător ~i cu atât mai malt vor comite astfel de fapte, 
deoarece ei deja sLInt aşteptaţi la pedeap5a ce are să ur
meze, şi de aici rezultă, ca. in astfel de caz, toată auto
ritatea invăţa.torului, ascultarea şi atenţi unea elevului să va 
baza pe frica şi nu pe iubire, ce să reclamă din partea 
elevului faţă de educator, că trebue se fie tocmai întors, 
:.fiindcă pe cine iubeşti, pe acela îl asculţi cu drag«. 

în privinţa aceasta greşesc unii când afirma., că nu
mai idealiştii condamna. pedepsele. Şi oare pentru ce? 
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E:\le foarte greşit apune în comparaţie pe astfel de 

fiin~ debile cu oamenii maturi, în general cu societatea 
omeneasca. Aceste creaturi cari nu sunt capabile spre 
a deosebi binele de rau chiar, mintea lor nu este dezvol
tată, decttt abia acum este în desvoltare şi de aici rezultă, 
că nu putem afirma aceasta, ne rămâne numai atât, a da 
pedepselor o direcţiune mai moderată şi pe cele corporale 
cât să poate evitate. O privire serioasă asupra elevului, o 
fixare, o admoniare pe nume, un ton aspru pe scurt şi nu 
o Jitanie întreagă, că atunci sigur îşi pierde efectul. Pe
depsirea prin inchidere supraveghiat, dar în astfel de împre
jutări să fie provăzut cu ocupaţillni serioase şi alte tn fe
lul acesta. 

în cazuri de tot extraordinare aplicate, dar şi atunci 
cu precauţiune, aşa că corpul elevului să. nu sufera nimic 
in dezvoltarea sa. » în genere numai părinţi au drept a pe
depsi copiii lor şi nu invăţătorii, căci aceştia au dat copii
lor vieaţa, deci numai ei au drept a pedepsi corpul ace
lora« zice Peslalozzi. 

Necesitatea conştiinţei şi ambiţiunei 

în activitatea învăţătoruluP. 

Creat cu scopul de a stăpânI pa mântui cu toate 
bogaţiile sale, omul dela început, a fost distins de D-zeu, cu 
astfel de daruri fizice şi intelectuale, cari îl deosebesc de 
toate celelalte creaturi din lume şi prin cari darori, Î-sa 
transmis omului aptitudinea de a putea corespunde desti
naţiunei sale, impusă de puterea divină. 

între multele daruri intelectuale, cu cari distinsă a 
fost ultima şi cea mai nobilă faptură a lui D-zeu, sunt 

Disertaţiune cetită 'n adunarea generală din Giula, de 
Ioan Roşu, .nvăţător In Buteni. Adnex la protocol sub G. 
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Unele, cari planlate au fost in sulletul omului t de ca.tra 
Creatorul sa.u, pentru a-l tndemna, reşpecti ve inspira nu
mai la cugete, vorbe şi fapte nobile, plăcute şi lui D-zeu 
şi oamenilor si acelea sunt constiinta şi ambiţiunea, des
pre a căror necesitate in activitatea invăţatorului, imi iau 
permisiunea a tracta În cele urmatoare: 

Precum veti binevoi a Vă convinge din acest operat 
modest, scopul meu n'a fost de a Va. presenUl un studiu 
pur psihologic, de oare ce in cazul acesta, sau eram silit 
li. mă lega de un lucr.u, pe care dupa. modestele mele cu
noştinţe nu-I puteam tndeplini aşa precum s'ar fi cerut; 
sau dacă era vorba de a mă restrânge cu desvoltarea 
temei numai intre marginile cunoştinţelol' mele, nu va. 
puteam prezenta altă, de cât un şir întreg de lucrări, pe 
cari toţi le ştim incă de pe timpul când ne-am pregătit 
pentru cariera invăţălorească; - scopnl meu a fost nu
mai a arăta - pe baza esperienţelor noash'e zilnice -
că dacă să rece re ca tol omul să fie condus in acţiunile 
sale de glasnl conştiinţei şi să fie tnsut\eţit de ambiţiunea 
ce ar trebui să-I inspire pe unul fiecare in activitatea sa, 
atunci aceasta nu numai că să recere şi dela invătător ci-i 
sunt chiar necesare, căci lui i-s'a dat cea mai grea che
mare in lume: chemarea de a creşte pe viitorii oameni, 
cari cu timpul vor avea să formeze tăria statelor şi mAn
dria popoarelor. 

Dar nu numai chemarea sa sublimă redama COll

ştientiositate şi ambitiune dela invăţa.Lor in activitatea sa; 
aceasta o reclama dela tnvăţator, mai mult ca dela ori şi 
cine, împrejurările tntre cari silit este învăţătorul a-şi des
voUa greaua sa activitate, dacă e vorba de a ridica nim
bul şcoalei fn serviciul careia s'a dedicat şi dacă e vorba 
de a-şi salva reputaţiunea in faţa multelor acuze şi incri
minări, făurite pe nedrept la adresa sa. Căci în adevăr 
d-lor pnţini sunt aceia c?ri să-l ştie apreţia pe învăţător 
după importanta chemarii sale şi după munca grea şi obo
sitoare ce o prestează în serviciul omenimei şi in consec
venţă puţini sunt cari ti fac parte şi modestului învăţător 



100 

de stima şÎ re3pectnl prea mult meritat. Mulţi defraudanţî 
vagabullzi, de..;f[·<i.nati, perdevara etc. sunt şi în societatea 
de azi mai bine văzuţi, mai stimaţi de cât cei mai distinşi 
ÎL1Văţ,Uol'i. B,i incă nu odatJ. să lntarnphl, că chiar cei cn 
mlBca pe căciulă, să despl'eţuească, înjure şi ofenseze in 
lot chiplli pe aceia, de::ipl'e cad mar('l~ Bismarck, când cu 
resbelul franco-german s'a espl'imat cu atâta recunoştinţă 
şi consideraţiu:1e. Dat" acel Bismarck a murit, nu mai este 
şi dacă mai e5islă un asemetBa bărbat, care astfel să ştie 
apreţia valoarea învaţătorului, apoi acela doar numai in 
Germania cultă să poaLe aIIa. 

Dar sa trecem la studiarea împrejurărilor intre cari 
îllvă~ălorul îşi desvoaltă activitatea sa, să vedem cum 
acestea tI împedecă din toate puterile tn împlinirea no
bilei sale chemări. pentl'U ca la urmă tot el, hoţul de pă
guba:;;, să fie cel vinovat. 

Fapt constatat e Olor, că casa parintească este unul 
dintre cei dintâi factori, dela care depinde tn mare parte 
succesul activitaţii lllYăţătorului. Casa părintească este locul 
unde pelrece elevul primii şese ani ai vieţii sale şi unde 
trebue sit se puna. fundament solid zidului pe care are să 
cladească Luvaţatorul viitorul elevului. Ei dar să ne in
trebam de ce creştere să impărtă-şesc elevii in casa 
pari ntea:5ca şi (n consecvenţă, pe ce fundament are să-şi 
cladeasca învăţatoml opera sa? Cautând a răspunde a
cestei întrebari, inima ne doare, / de ceea-ce siliţi suntem a 
constata1 că adecă: acel fundament aşezat este pe năsip. 
Elevul în casa păl'inteasca totul învaţă, numai ce e bine 
prea puţin. Invaţă a înjura, a bate, a să certa, a nu cinsti 
pe nimenea; Şl nici că poate invăţa alta, de cât aceea ce 
zilnic i-sa dă ocaziune a vedea în casa părintească. Iar 
ce priveşte ideile ce le are elevul despre învăţător din 

,casa părintească, apoi acelea numai fayorabile nu sunt. 
Din casa părintească elevului i-sa desr.ris învăţătorul ca 
un jandarm, în mâna căruia sa trimit copii numai pentru 
ai bate. De aici se esp!ică faptul, că elevul să apropie de 
învăţător ca de o nălucă; şi apoi să ne închipuim numai 

8 
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cât timp şi călă luptă ii trebue învăţătorului, până al putea 
convinge pe elev, că el, nn jandarmul, ci cel mai mare 
binevoitor al său eşte şi că-l iubeşte ca un părinte. Tot 
tn casa părintească, elevului i-s"a descris invăţătol'ul ca un 
trântor, care n'are altă chemare, de cât a trage plată, a 
df>spoia pe bieţii oameni de tot ce au, încât din causa a
cea~ta, nu-~i pot provedea familiile cu cele de lipsă. Poftim 
aLragere c;ltră şcoală şi fnvaţător, dela un hiel copilaş, ca
ruia Î-s'a spus, că tata-său de aceea nu-i poate cumpăra 
cisme, pentru-ca trebue să dee banii s1\-i mânce dascalul. 

Iar dacă le incumeţi, a da la pedeapsa pe cutare 
părinte, ori al provoca numai pe cale privată, să-şi trimilă 
copilul la şcoală, nu odată ţi sa răspunde: »dacă vine 
dascălul să păzească vitele, il .trimit«, - sau: »dacă n'am 
să fac popă din el« - ori: :tdacă cu şcoala nu va trăi 
el.: -- elc. Toate aceste fireşte le aude şi elevul, deci 
foarte uşor ne putem inchipui, ce icoană îşi fonneaza E'I 
despre învăţătorul său. 

Şi daCă cu chiu, cu vai, îl faci sa-şi trimită copilul 
la şcoală, colea tn lunile de earna - să inţelege şi atunci 
fără recvizitele necesare - atnnci chinuete dascale şi fa 
minuni cu el, că daca nu, ţine-te la finea anului, că pă
rintele, care mai tal'e tea împedecat in implini['ca chemării 
tale, acela îţi face celea mai piţig,Hoal'c reproşuri; dar nu 
vei afla nici un părinte, care sa reculloasca, ca dân::;ul a 
fost care a im pedecat în pri m ul loc pe învă~ator in ac ti
vitatea sa. 

Acesta este tristul tablou in care ni-să prezinta 
creşterea de care să împărtăşeşte copilul - elevul inva
ţătorului - in casa păt'inteasca, atât înainte, cât şi· sub 
decursul cercetării şcoaleL 

Dacă trecem la societatea în carea are sa petreacă 
elevul timpul săt: liber şi care trece mult peste timpul 
de 5~6 oare pe zi al şcoalei, constatăm cu şi mai mare du
rere, că compusă fiind şi aceasta societate din părinţii ele
vilor, Cl1 nimic nu face mai bun serviciu învaţătorului ca 
casa părintească. 
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Ce să mai zicem incă, când ne aducem aminte, că 
elevul nici în calea sa de acasă spre şcoala, ori dela şcoală 
spre casă, tncă nu este liber de influenţele stricăcioase .a-le 
compţiunei moderne; căci in tot drumul său - în toate 
colturile stradelor - nu da de alta de cât de birturi or· 
dioare, in cari părinţii lor şi alti bărbaţi de diferite posiţii 
ţii cari ar trebui sa. le premeargă cu esemple bune, sa 
ceartă, bat şi înjura. ca la uşa cortului. 

A~esfea şi multe altele dovedesc, că. sămânţa cea 
bună, plantata de învaţător in sullelul nevioovatului copi
laş 10 şcoală, nu prinde rădăcini trainice, nu poate aduce 
rod, căci spinii societăţii o îneacă. de abia tocoltita. 

Pel<lngă toate acestea tnsa, invăţarorii îşi dau toată 
:;ilinţa a tnlătura după putinţă. spinii şi a face loc luminii, 
ca aceasta străbatând tn sulletul elevului său, să·i dea căl
dura recemta şi prin aceasta puterea de a inlătura toate 
pedecile ce stau in calea dezvoltării sale, Şi aceasta o face 
bietul invaţator prin multă truda, aplicând toale mijloacele 
recomândate şi aflate de bune de ştiinţa pedagogică; apoi 
şi prin altele, pe cari el singur le atlă de acomodate im
prt'jur<\rilor locale. 

în chipul acesta, invăţătorului ii succede a da ele
vilor sai uo capital oare care de cunoştinţe destul de fru· 
mos pentru de a putea deveni unul fiecare folositor ·şieşi, 
bisericei, şcoalei, patriei şi neamului său, precum şi socie· 
Ut~ii omeneşti peste tol. 

Privind însă in urma activităţii noastre, vedem cu du~ 
rere, că elevii de odioioară ai invătatorului, în vieafă îşi validi
trază cunoştinţele tocmai în direcţiune contrară cu scopul 
şcoalei. Dar nu numai noi vedem aceasta, o văd ei:şi alţii; 
deosebirea e numai, ca până când din alte părţi să crede că 
causa acestui rău al' Ii învăţătorul, până atunci Iloi nu putem 
admite aşa ceva, Şi la aceasta ne indreptătesc rezultatele fru
moase a examenelor, controlelor şi a tuturor vizitelor eser
ciate asnpra noastt'a, Toate acestea dovedesc că în general 
invAtatorii îşi împlinesc datorinţa. Vor fi ce e drept şi în 
:;ânul nostru inca destui, cari poate nu ne implinim dato-

R· 
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rinţa cum s'ar cuveni şi aceasta, deşi cu părerea de rău, 
rlar trebue să o recunoaştem şi noi, că sunt. Pădure fără 
uscătură nu este, zice proverbul românesc. 

Pentru a afla, ce poate fi cauza de poporul - chiar 
foşti elevi ai şcoalei - să rădică, ba iau poziţie chiar 
răsboinică faţă de biserică, şcoala, neam, ba chiar şi faţă 
de legile de stat,- şi încât aceasta să poate pune in 
cârcă învăţătorilor - 8;1 ne întrebăm: ce este învăţătorul? 
După mine îm'ăţătorn\ nu este alta, decât grădinarul statu
lui - celui confesional şi al bisericei - şi ca atare dalor 
este a servi cu credinta, a cultiva raţional mladitele tinere 
lui tncredinţate, pentru ca la timpul său devenind acesti a 
pomişori, să-i predea stăpânului - statului, respective bi
sericei - pentru ca acestea păzindu-i contra molii lor şi 
a tuturor insectelor stricăcioase, să se poată cu timpul bu
cura de fructele ce-i vor aduce, având grădinarul, adeca. 
invăţIHorul, in acelaş timp a începe la cultivarea altor mla.
dile. Si dacă sfăpânul, care în loc de mlădiţele tinere de 
odinioara, după o muncă incordată de ani tntl'egi a gră
dinarului, primeşte tol atâta pomişori, putând aştepta azi 
mâne rod Insutit - îşi lasă pomişorii pradă molii lor şi 
tuturor insectelor cari ti nimicesc In mare parle - oare 
tot gradinHrul sit fie de vină? Eu aşa cred Dlor, că om 
cu simţeminte cât de puţin nobile şi creştine:;:ti, nu poaLe 
afirma a:-;;a ceva, fărll al mustra conştienţa. 

Noi pelângă toate pedecile ce avem sll le întimpi
nllm - cultivam tinerimea, mllldiţele poporului pânll la 
stadiul· ce să poate aştepta dela noi; de unde apoi o pre

I dăm celor chemaţi a-o păzi şi Ingrij i mai departe şi a să 
putea bucura la timpul său de fructele ce le va produce. 

Până când tnsă prin legi aspre statul nu va reduce 
birturile şi nu va restringe vinderea spirtuoaselor; până 
când poporul zi de zi ceteşte şi aude despre defl'audări 
de bani publici din partea cutllrui ~Domn< şi pe cari bani 
tot el - pOIJorul - trebue sa-i plăteasca; până când in 
sânul bisericei o multime de farisei şi ratăciti propagă 
învăţllturi contrare legei noastre strămoşeşti, fără a inlim-
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pina oare care resistinţă, inţeleg resistintă morală bazată 
pe adevărurile evangelice şi nu cu ciomege, lopeţi, furci 
de fer etc, cari nu fncap C11 demnitatea bisericei; -- până 
când mulţi chemaţi a să ingriji de soartea poporului, să in
grijesc numai de buzunarul lor; până când societatea 
băjbăe de indivizi cari una propagă :şi alta fac; pâna. când 
- - - Dar să nu lungesc vOI'ha, pftnă când pomişorii 
cultivaţi de noi cu atâta ingrijire, sunt Iă!='aţi prada tutu
ror fiarator cei năpădesc cu droaia, nu putem spera, ca 
~coala sa poata peoduce rezultatele aşteptate. 

Inlre astfel de imprejurări, noaua lm'aţătorilor nu 
ne rămâne alta, de cât a munci mai departe cu aceeaşi 
siguranţa. şi a ne conduce în toată actiyitatea noastră DU

mai de placul conştienţei şi a ne însufleti de ambiţiune ce 
trebue sa. ne inspire pe unul fiecare şi atunci Cll fruntea 
semna. şi cu inima liniştita. vom putea primi toată răs- I 

punderea pentru faptele noastre, atât inaintea oamenilor 
cinstiţi cât şi inaintea Judecaţii D-zeeşti. 

Conştiinţa şi ambiţiunea sunt peutru noi cele mai 
necesare arme, cu cari Înarmaţi fiind, vom putea re:sista 
tuturor valurilor cari::5ă descarca. cu atât furie a::-lupra 
noastra.; atunci şi indivizilor răutăcioşi şi nechemaţi, cari 
numai datorinţa nu şi-o implinesc şi cari di::spreţuindu-ne 
munca noastră~ vor cerca a ni-Re urca pe ca.p, le vom răs
punde cu cu"intele inţeleptnlui (Vyss): ,,('ilie ",rect 8(( .fie 
domn preste altii, trebue Scl ştie mai Îutâin 811 ser'oeascrt cu 
credinfâ" . 

~----

\ 



1 nforrnatiunÎ. , 
'Pedeapsa corporală În i"coaIă. In anul curent 

nu ajuns la Curia rcgp~scf., lnh'r~ altele şi dom\ ca"urÎ de bătaie 
It elc\'ilor din şcoală de cătră lnv[lţători, şi ială cum a judecat 
~lIria rcgeaseă, ca fOI' de a treia (uiti Illa) inslantă, asupra Invit.
tătoriior reşpeeti\'i, ei'lri şi-au bălut elc\'ii: 

1. Caz. Jm'ăţiltorii erau cu elevii lor in g,'ădina şcolară. 
('nul dintre şcolari s'a purtat Iwcuyiincios şi l'au ohseryat un in
vittiHor, carele s'a simţit indemnat al pedepsi. Ele\'ul nu era din 
şcoala, respective din clasa im'ăţătorului care s'a folosit de acest 
mijlfw distiplinar. :'Iledicul a ('rln,,,tatat că hăia1ul in Ul'ma hăt;.ii 
a sufl'ril 2.) zile, Fapta invi'ttătorulni a f05t jlldecatii de crimă şi 
Î1wăţ:\lorul a fost condamnat la temniţă, 

J 1, ('uz, En alt lnd'tţător a hătut pe un şcolar al său, 
care conform atestatllilli medical a sufprit :-) zih~. Conslat:lndu-se 
{~ă ele\'ul a fost un biliat din cale afară desfl',lnat, eare nici Cli.nd 
nu s'a supus poruneilnr în\'ăţătornllli, Inalta CUl'ie a .illdl~cat, că 
lnv{tţătot'U1 a fost in drpptul Sllll de di,;eiplinare ;;i eri ~c?lal'U1 a 
llH'ritat pedeap~a. ln"ăţătorul a fost absolyat. 

Profesorul dela .llh'ersitate n'are c"alifi
caţiulle Îln'ătătoreasdi. 1n Hu"ia, un profesor dela uni
versitatea din Sal;'PI'lersburg a voit sit se facă. tllvăţător şi să. 
dE'~ehjdă o şeoa!:'\ pl'intt,\ in \'al'$O\'ia, Gll\'eruul a raspins ru
gal'ea lui, inainta!:"! in acest merit, pe lTloti\'lll că nu are cvaliti
caţiune ÎllvătătOl'ea:wă, La noi, cei f,ll'ă c\'alili(~aţiune in\'ăţato
reaf'că pot fi şi direetori, ba şi inspectori şcC'lal'i, de şi nu sunt 
proff'sOl'i de univer~itate. 

Surdo-Illuţii la cOll2res. 1n timpul din urmă sau 
intrunit in Berlill 3UOO·de sUI'do-muţi intr'un congl'es mare, spre 
a di~cuta a,.;upra afacerilOl' cei prÎ\'csc, Pre\!edint~l(' (tI~", dintrl' ei, 
au desehis congre,.:ul \'orbind prin semne eu llHlnile. Din aplau
,.:ple !ndf>lungale şi impresiunile esterne s'au \'ăzut, Cil surda-muţii 
UII Întl'll',~ )lI' 1))'e\~edjntl'le lor, Au urmat apoi discuţi uni foarte in
teresante, tot prin semne,lu,lndu-se COTlC:US(' de yalilare in ere;l ce 
prive~te amcIiol'al'ea sOl'ţii lor, Dacă :şi slll'do-mutii au ce discuta 
in eon,grese, oare pentru un eongres general al şcoalelor n'ar fi 
ch(;:4iuni de interes comun '? 
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ConJ{resul allthllcoholtc ţinut în Buda
pesta. Delegaţii v(~l\iti din lumea largtl la acesl congres, :-;pre 
a discula asupra mijloacelor l)I'in cari s'ar putea sl,lrpl p(,tiltw 
'iI~tiei, au d,~cis, a lnlrevenii printr'un llIemorand la toale muni
cipiile din ţară, ~pre a face disposiţiile necesal'!:' pentru nimicil'pa 
acestui du~man de Il\fHule al olllenilllPi. Punctele canlinale a nu
mitului memorand sunt: 1. Dr'eptul de carcilll;"trit să se iee din 
mana pl'ivaţilor !;li sa se dee numai soeietătilor cu acţii, ('ari ca
ştigul peste 5% să-I dee spre ~coptll'i publice. :? Dreptul de car
cimltrit Srt !îe redus incelul eu înuetul şi pe urmtt auest drept, 
si! rămană numai ill mfmile ("()rporaţiunilor morale. 3, IJumilleca 
să se inchida loate lJil"lul'ile. 4. Lucrătorii să nu lJlai capete 
plaţile S,lmbăta ci Lunia. f). in foate ~c()!t/de itii /le tir~/( preleyeri 
coutm bl'(iei. 6. bl1'l'iţ{ltorii :;i })J'4t'~(Jrii veţivi sii .IiI', (k~fif/lili. In 
canlinele căsannelor Sll nu se mai ninda beuluri spÎl·!uoase. 

Ne îlltoarcelll iarăşi la cele trecute. Pe
deapsa corporală a fost ştearsă prin lege 1n toală lumea ci\'ili
zală, şi acum unul dintre cele lllai Inaintale state alt~ Europei, 
Danemarca, a introdus iarăşi prin lege pedepsirea vinovaţilor' cu 
vil'gaciul (bastonul). inaintăm ca racu\. 

Cel luai n,are cataract din IUlIle. P~l.llă aici 
aşa am ştiut, că cel mai mare cataract din kune e cataraclul 
NiaY(1,nl dintre lacuri le Erie şi Onlario In Amprica nOI'dic;t, a 
cal'ui apă cadt, dela o inălţime de 107 urme. Acum :-;au allal in 
pădurile seculare dintre lkazllia şi Argentina in America sudica 
un alt calarlH t, a căruia aIJă cade dela o inălţime de :! tu urllle, va 
să zică întrece pe :\iagara In Inăltime cu f)7 urme; Iar in l{lţime, 
tiind de 3U,OUU de Ul'lJIe, e de douit şi jUlTlhtate ori mai lat ea 
Niagara. Acest catai'aet uriaş se atla în raul I!ln!t,~;'I11. care este 
atluenlul J1u\'iului Amazon, cel mai mare l'e1u pe pănulnt. La acest 
cataract să poate ajunge numai după o călatorie mai indelungată, 
hnpreunată cu multe primejdii, având a s,\ strabate cu luntl'ea 
locuri înca neumblate, prin pil.durile seculare foarte eslinse, de 
aceea oamenii civilisaţi incă. nu Iau cunoscut. Oare ('ate sunt 
inca secretele naturii necunoscute de oameni. 

Dar pentru fondul de editare al orKanulul 
reuniunii. D{ D/tma;;chin JJ-edu/t, preot-învăţator in !::i{atifla 
membru ord. al reuniunii noa;-;tre, a oferit o parte in:;emnală a 
venitului curat ce va resulta din vinderea manualului "Geogra!îa 
comilatului Arad", fondului de editare al organului nostru. Comi
tetul a luat la cUlloştinţă cu mulţămită acest frumos ofel't. Atra
gem atenţi unea membr'ilor asupra numitului manual şcolar. pl'lll 

introducerea căruia fac serviţiu escelel1t şi şcoalei CI) conduc şi 
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organului reuniunii noastre. Eapta Dlui Medrea ar pulea-o urma f:.' 
ceialalţi editori de manuale şcolare. Comandele :'ia se trimita la 
adresa redacţiunii. 

Conferinţele despărţălIIintelor. Invăţatol'ii 
despărtrumlntului protopopesc Anul, vor ţinPfi conferinţa de 
toamnă in MIÎ/idndt),·, fllarţi in o Oet. (7 No\'. a. c,), la şcoala 
lnvatatorului .\'icolwt (),-i!'.fw. - IJesp. prolopopesc Radna, 
S,tmbăt[t in 8/21 Oetr>mvric in P,tltli$, la şcoala iJw<\tatorului 
'J'raian Gil1ltlesl'/l. - Desp. protopopesc Chişineu, Joi in 3/16 

, Nov, in Cllitiyh(lZ, la şcoala Învătătorului 'I'mian ,!,a.hie. - Desp. 
prolopopesc Boroşiueu, 6/19 OeL In AJlldell, la scoala lnvă
ţător'ului G, l'dresC/t, - Despart. Buteni ".!.7 Od, (9 Nov.)" in 
Rutmi, la şcoala invăţătorului Pdl'l( l)uNt. Desp. prat. Şiria, 
la ~f) OctomnÎe (7 Noernnie) a. c. 

Nuntă dăscălească. Tineru) şi de multă speranţă 
lnvăţăl0r dl Mihai Sico(ur'( din 1'urnill, şi-a serbat cununia cu 
amabila d şoar,\ b'/eTltt 11()dl'(' fica uaei familii fl'unlaşe din Arad, 
Dumineca In 2l) Sept (8 Oet.) a. c. in bi"er'ica catedrală din Ar-ad. 
La serviciul cununiei au cântal corul pedagogilor. Sinceri le noastre 
felicitări. 

Logodnă. I)omrml advocat din Peciea Dr. AUl'el Nrwac 
membru fundalor al reuniunei noastre, s'a logodit cu genlila D-ră 
MlW!/itreta Cre!ilt din Beiuş. Gralu][tm din inimă bravului nostru 
spriginitor. 

Conferinta coulisarilor. Penlru discutarea im
portantei chesliuni a' inactivării şcoalelor de repetiţiune şi econo
mice, Venerabilul Consistor sa atlat Indpmnal a convoea la o 
con ferinţă pe toţi eomisaril eonsisloriali, pe Joi in 6/1 'J Odomvrie 
a. C., În şcoala de lângă biserica din Arad. 

Abollenţii orgal1ului nostru. D-şoara Ersililt 
Crldar Invăţaloare in Peciea, a solvit lacsa abonamentului rest din 
anul trecut 1 cor. pe anul adn1' curent o cor; Ioan }?lIl'de(H! 
Invăţător in LeucuşeştL a solvit abonamflntu): rest din anul trecut 
2'00 cor. şi prima jumătate a an. adm. curent 2'00 cor.; Georgiu 
Roşu rest din trecut 1 cor. 

Solvirea taxelor. Stefan Novac advocat in Pecica 
40 cor. taxa de membru fundator, Gregoriu Hoşu şi Maria Pl'e
cupaş taxa de membru ordinar cale 2 coroane. Pentru diplomă: 
Gregoriu Ho~u Inv. in Sem lac 2 cor. 
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TI'. 1. .lI. - *. 8:l din Hegulalllentui pentru orga.nisarea ÎIl
vătământului din :\letropolia ortodOxlt a rOJllânilor din (::ng-aria 
oispune: că director şcolar fn comunele eu mai multe şcoale e 
lnvăţălo\'ul ales de comitetul parohial. Disposiţiunea de suh punctul 
2 a afacerilor de inspectiune şcolară, din acel regulament, şi să 

re fereşte la comunele cu o şGoa!{t şi cu mai mulţi preoţi. Acolo 
să alege de regulă ullul dintre preoţi ea direetor şcolar, dar în 
caz escepţional, poate fi ales şi alt bărbat de şcoală din cumite
tul parohial. lJisposiţiunea de sub NI'. 1, tot de acolo, ('ores
punde diilposiţiunilor legilor civile, că adecă: directorul şcolar să 
fie membru al comitetului parohial. 

S. J",', î/l G!I. - Neptanitok lapja o capătă gratuit fiecare 
şcoală făI'a deosebire, dae! recurge pentru aceasta 1l1'in inspec
torul regesc al comitatulni. 

f. R. În "eitin. - Uispozitiunea privitoare la manualele a
părute In alte tipografii, am escepţionat-o şi Ilai. Dar că e timpul să 
avem manualele noastre tn dieceză, încă e adevăr. 

Il. 1. - Rropunerea religiunii cade tn competinţa preotului, 
\T enerabilul Consistor, din cas tn cas, poate denumi de catihet şi 
pe învăţător şi ace:-ita e dator a respecta disposiţiunea' 

O. O. - Geografia comitatului Arad pentru clasa a lH-a de 
Damaschin Medrea, o reeomandăm ca una şi' cea mai buna. 
spl'e acest scop. 



Consemnarea 
manualelo/' recomfOlIlttfe prin Venerabilul Consi:stor }Hmft'u 

ÎntrebI/in/fire În şculIlele conl,'siuHa{e din dieceea Arrulului. 
pellfm (lnlll şI'oll//' !!J(F,--,;. 

1. htlJi'ifJare iilfJ1' .le l. de: Dr. P. Barbu, praf. 30 fiI. 
2. /sflirÎfJ(J)'e bihlice 11. \. " " BO " 
3. hfotiu(t?'1< bisel·. III." " "" :sO " 
4, Crttichi.~ / V. .,,,,'., W 
5. ABC carte de cefire, de: Iosif Moldovan şi con,~otiiţO " 
6. A doua carte tip I'elire, de: Iuliu Gl'Ofşor. şi consoţii 40 ,. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
1 iJ. 
Hi, 
17. 
18. 
] 9. 
20. 
21. 
29 

23. 
24-. 
2i). 
21). 
9-~ 1. 

28. 
29. 
30. 
31. 
; 2. 
33. 

A treia. carte de eetire, ,. .\icolau Ştef şî eonsoţii 60 n 

('IIrle de ·î,'W. pentt·u şcoalele .de l'epetiţie de 1. \'uia 1.;)0 " 
Gr(tnwtic,i de; Maxim Pop [JO " 

" "Ioan Pett'an, p'. 1. 30 " 
" "'1 " "II. 60 " 

Cnrs practic de IM. lifemfurei rom. de; ln"if Stanca ~·o " 
Limba. nWfJld(trâ, I. de: L Grofşol'ean Şl 1. Moldovan flO 

" " ,. II." " ,. " " i)n" 
JJljyianl de; Iuliu Yuia 60 ,. 
E.l'erci(iile intuit/re mayÎ{O'e rOIil. de: Ioan Vancu 60" 
A1'itmeticii, de Arseniu Vlaicu partea 1. 41. ~, 

,. '/ " 
Il. ,-)0 .. 

'" " 'l'ţ ,~ " 

Geometria, de: DOll1eţiu Dogariu 
(;e09. com. Arad, de; D. Medrea 

1Il. fiU " 
60 ,. 

Geo{Jt·(~tia patriei fi elem. din ge0!l. un/v. de: I. Dariu 
Ueog. pentm ~f'Q(tlel(l pOJlO1'. partea 1. de: V. Goldiş 

" ,., " t' "II.~,,, " 
Geoy. Crtf/ariei şi elem. din g/',(JY. qen. de: Dr. N. Pop 
L'{t. pat. în leg. cu urn. epoc. din Ist. gen. de: V. Goldiş 

., l'ny. şi elem. din !sI. .elen. de: DI'. Nicolau Pop 
Istoria naftii'alt'i de : Iuliu Vuia 

" " "L Tuduce,..cu 
EcmlOlida, de: I. Goorgescu 
FiziCii, de: L Dariu 
Con:<tituţia, de: V. Goldiş 

n J. Vuia 

70 " 
~O .. 
iO " 
:)0 " 
60 .. 
60 " 
40 " 
60 .. 
11'0 " 

60 " 
60 " 
,W r 

,ro " 
întrebuinţarea de manuale diferite din acelaşi obiect 

şi în aceeaşi clasa e strict oprita. 
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