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Praegusel ajal on püüe lastele haridust anda üleüldiseks saanud
Kõigist seisusest wanemad saadaioad oinad lapsed kesk- ja kõrgematesse
toolidesse, kus naad lai^.ualle seltskonnalise ja riiklise tegewusele ettewalmist tud saaksid. Niipea kni lapsed kooliwanuseks saawad tõuseb ikka tiin*
giw^malt lastewanemate ees küsimus, kuhu ja missugusesse kooli lapsi
saata
Sellepeale waatamata et wiimasel ajal iga aasta palju uusi koolisi
asutatakse, on siiski keskkoolis^sissesaaminewäga raske; suurem osa kroonu
ja seltside gümnasiumist, realkoolisi ja teisi keskkoolist on täis, ja et nii»
sugusesse koolisse stssesaada, kus tihti 30 waba koha peale üle 100 kandidati ilmub, tuleb peale sisseastumise eksami läbitegemist weel konkursi
sattura, see on eksamid ülnmarguste wiiede peal äraanda. Sellest siis
kaa tuleb wäga tihti, et hääde waimuannedega ja hääst: ettewalmistatud
lapsed sisseastumise eksamidel läbikukkuwad. See on kaa arusaadaw:
kooliõpetajad näewad enese ees hulka lapsi, keda kõiki on tarwis läbikatsuda,
naad lühendawad eksami sellega et esimest mittekordaläinud wastust selleks
tarwitawad, et eksami nummert wähendada ja wastust mitterahuloldawaks
tunnistada.
M s erakoolidesse puudub siis ei saa sääl suuremalt osalt seda kooli
täisolemist tähelpanna, aga selle eest on sääl õppemaks palju kallim, niis
wäga tihti wõimatumaks teeb keskmise sissetulekuga wanematelle oma lapsi
kooli saata. Peäle selle paljudes erakoolides kannatab koolitöö sisseseade
mitmede wigade all, sellepärast et sisse- ja wäljamineku eelarwest järele
jäänud sumiuad mitte õppesisseseadc tõstmiseks ei lähe, waid kooliasutaja
laskudesse.
Sellele kõigile tuleb weel üts joon juurdclisada, mis peaaegu
kõikide Wenemaa koolide omadus on. See on, et nemad kõik suurtes
kubermangu ja kreisi linnades asuwad, kus inimifev hunnikus elawad, elu
kallis ja teised linnaelu halwad küljed walitsewad. Keskkoolisi külades,
kustilgi mõisades, nii ütelda ..looduse rüppes" kaugel linna mürast ja
kärast meil peaaegu ei olegi.
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Wäljamaal on ammugi arusaadud, missugune hädaoht kaswawad
noortsugu linnades waritseb, kus inimesed kitsade linna seinade wahel,
tolmus ja wabriku suitsus õhu puuduses ägawad, kus igal sammul nii
palju kõilisugu kurja walitseb, kus katmata porduelu nii paljugi ohwrist
nooresoo käest on nõudnud. Paljn loomulikumates jr paremates oludes
läheb elu, laste- ja nooresoo kaswatus külas kaugel linnast—looduse läheral.
Sellepärast on wäljamaal p,rlju kesk- ja kõrgemaid koolisi hää sisseseadega
kaugel linnast, kuskilgi prowintsialses nurgas, külas ehk mõisas asutatud.
I g a isa ja ema soowiks oma pojale seesugust kaswatust muretseda,
et temast kui kehalikult, nii kaa waimliselt terwe ja tööwõimu!ine inimene
kaswaks, kes elu tormidelle ettewalmistatud on.
Seda etteanned, neid pühaid wanemate soowisi elus läbiwiija wõiks,
meie arwates, kõige paremine niisugune kool maanurkas, kes õigeie alnste
peal on rajatud.
Wiimasel ajal on kaa Wenemaal pedagogilisle nõuete tagajärjel kesk
koolisi prowintsias tekkinud.
Sarnaste koolide sekka wõib Jamburgi 8-klassilise Kaubanduse kooli
arwata.
•>

Iamburg on weike kreisi linnake, rohkem küla, kui linna sarnane.
Elanikust on siin ligi 4 72 tuhat Linn seisab raudtee ääres, 130 wersta
Petrogradist, Luuga jõe peal ja on oma terwe kliimaga ja odawa eluga
tnntud. Jamburgis ei ole wabrikuid ega sawodisi, õhk ei ole suitsu ja tolmuga
äratihwtitatud; kõigest neljast küljest on linn männinietsaga ümberpiiratud.
Siin; weikeses ja tasases nurkas tekkis 1907 a. Jamburgi Hariduse
seltsi ärksanmtte liigete tegewuse! Kaubanduse kool elule
Paljud arwawad weel praegugi, et Kaubanduse koolid kitsad spetsial
koolid on, see on aga täieste eksi arwamine. Kaubanduse kool on keskkool,
kus esimeste 6 klassi programm peaaegu millegagi teatawat te realkooli
klasside programmist lahku ei labe. Kahe wiimase, 7 ja 8 klassi programm
on 7 ja 8 klassi poielaste gümnasiumi programmi sarnane, muibku on
palju laiem wiimasest. Tähtsam wahe seisab selles et ladina keele asemel
nendes klassides raamatupidamine ja korressiondens läbimindakse, mille
teadmine nendele noorteinimestelle tarwis wõib minna, kellel mingilgi
põhjusel ci ole wõimalik kõrgemasse koolisse sisse saada. Peäle selle Kaubandnsse kooli wiimases klassides mindakfe weel majandusteaduse ja
seadusetuudmise kurs läbi, mille üleüldishariruölise tähtsuse üle ei ole keegi
millalgi waielnud. Sellega on Kaubanduse kool üleüldisharidusline keskkool
laija programmiga loodusteaduses, ajaloos, matematikaas ja uudes keeltes;
peale selle on programmi kaa teated humanitarteadusest mahutatud. Koolis
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— 7 läbimindawatte õppeasjanduste poolt, nende wahekorra ja õppetundide
rohkuse järele wastab Kaubanduse kooli programm palju rohkem elu nõudmistelle, kui missugunegi teise keskkooli programm.
Õigused, mis Kaubanduse kooli lõppetajad omandawad on järgmiseid
poislapsed saawad isikliku auukodaniku seisuse; riigi teenistusesse astudes
tõstetakse neid esimesesse auunimesse ilma eksamita; kõrgemate koolidesse
(peale ülikooli) sisseastumiseks on needsamased õigused, kui Rahwahariduse
Ministeriumi realkoolide lõppetajadel.
Tütarlapsed—koolilõppetajad saawad kõrgematesse koolidesse sisseastuiniseks needsamad õigused, kui Keiserina Maria naisgümnasinmi lõppetajad.
Jamburgi Kaubanduse koolis õppiwad pois -ja tütarlapsed. Tänawu
aastal lõpsietasiwad kooli: 9 noortmeest ja 6 neiu, kes kaa esimesed koolilõppetajad oliwad.
Seitsme aastane koolitöö on näidanud et mõlemast sugust laste
ühisõppimine mingisugustki takistust ega pahandust ei ole sünnitanud; otse
ümberpöördud ühine kaswatus kannab hääd wilja; õppilaste keskel tektiwad
lihtsad, sõbralikud ja mõral-puhtad läbikäimised, mis häästi mõistuse,
meelede ja tahtmisejõu kui pois- nii kaa tütarlaste peale mõjuwad.
Kool on Hariduse Seltsi poolt asutatud, kelle peal kaa praegusel
ajal ülemwaatus ja kontroleerimine seisab, selles on kindel wastutus korraliku
kooli sisemise elu eest.
Kool saab Kreisi ja Kubermangu Semstwode poolt abi ja asub omas
kahekordses kiwimajas, kõrge ja ilusa Luuga jõe kalda peäl, kaugel elumajadest, Minewa aastasel Ülewenemaalisel Terwishoiju Näitusel Peterburis
on koolile kuld auuraha mõistetud, korralise õppilaste arstlise läbiwaatuse
sisseseadmise ja terwishoiju programun eest.
Praegu on koolis 240 õppilast: 72°/o wemlasi, 2 3 % eestlasi, 4 %
sakslasi ja 1 % juutisi.
Kooli juures on Wanemate Nõukogu.
Koolilapse ülespidamine Jamburgis—täieline pansion (korter, söömine
ja pesu pesemine) läheb 18 rbl. kuus maksma. Õppemaks: ettewalmistamise
klassis—40 rbl, I ja II 66 rbl., III ja IV klassides-70 rbl. ja
wanemates klassidfs 80 rbl aastas.
Kooli programmide ja muude teatede järele palutakse kooli kantseleisse
pöörd'», adress: r. 5lM6yprb, rieTporpaACKOH ryo. KoMMepqecKoe
yHminm,e.
Hariduse Seltsi
Palutakse tutawate keskel laiali lahutada.

Nõukogu.
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