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Manualele de şcoală. 

Trei sunt factorii cei mai importanţi, cari obvin în 
instrucţiune şi educaţiune, anume: dascălul, elevul şi 
cartea. 

Dascălul predă cunoştinţele, elevul le primeşte, iar 
cartea este căIăuzul dintre dascăI şi elev. 

Adevărat, că dascălul este sufletul şcoalei. Un dascăI 
talentat şi diligent poate presta oarecare rezultat şi cu 
elevi mai slab dotaţi dela natură şi cu cărţi mai defec
tuoase; pecând dacă ar avea şi elevi talentaţi şi cărţi 
bune, ar putea face adevărate minuni. Nu mai puţin este 
adevărat însă, că un dascăI fie cât de slab şi de indolent, 
dar ·cu elevi talentaţi, şi cu manuale bune va presta a
celaş rezultat, iar dacă i-ar lipsi şi însuşirile bune ale 
factorilor amintiţi, este învederat, că rezultatul ar fi nul. 

Din recunoaşterea acestor adevăruri este clar, că 
dacă nu putem da şcoalei numai dascăli şi elevi talen
taţi, ceeace e imposibil, atunci să-i dăm ceeace e po
sibil: manuale cât se poate de perfecte. 

Acum involuntar se naşte întrebarea: Ce condiţii se 
recer, ca un manual de şcoală să fie bun, să ajungă a
proape de perfecţie? 
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Condiţiile de căpetenie, ce se recer )a scrierea ma
nualelor de şcoală sunt: Materialul să cuprindă numai 
aceea, ce în ştiinţă e bine cristalizat, şi să fie metodic 
lucrat. 

Pentru un pricepător conştiinţios condiţiile acestea 
nici n'ar fi greu să se aducă în indeplinire. Problemele 
de ştiinţă sunt azi bine lămurite, iar izvoarele acesteia 
încă s'au Înlesnit. Avem peste tot o literatură bogată; 
limba ni-e purificată, graţie marilor literaţi; stilul e cur
gător; iar ortografia e simplificată. Se aşteaptă numai să 
vină alesul, care întocmai ca o albină, să culeagă şi să 
alcătuească marea operă de regenerare. Lumea însă stă 
uimită, în aşteptare, şi nu înţelege, dece nu mai vine. 

Când un lucru nu se desvoltă normal, omul este 
ispitit să scruteze, cari sunt ptedecile, ce se pun în calea 
acestei desvoltări. 

Ca un abiz ii stă în calea deslegării chestiunii ma
nualelor de şcoală: 1. Planul de Învăţământ. 2. Răsle!i
rea autorilor şi 3. Ordinele jorurilorsuperioare şcolare. 

Să le luăm pe rând: 
J. Planul de Învăţământ. Autorul de manuale şcolare 

nu poate să fie condus în o lucrare aşa de importantă 
numai de principii generale, ci-j trebuie indigetari spe
ciale, îi trebuie un călăuz, care să-I povăţuească )a tot 
pasul. CăIăuzul acesta trebuie să fie planul de învăţământ 
Planul nostru de învăţământ Însă nu poate fi căIăuz bun 
nici pentru un dascăl de rând, iar pentru un autor de 
cărţi şcolare nici pedeparte. 

2. Răsle/irea auforilor. Pentru asigurarea succesului 1, 
unei scrieri didactice de valoare nu e de ajuns numai l 

planul de învăţământ, ori alte izvoare, ci este necesar ~ 
şi sfatul altor bărbaţi de şcoală, altor tovarăşi de muncă, ~ 
deoarece unde sunt mai mulţi, sunt mai multe păreri: , 
iar din ciocnirea mai multor idei numai lumină poate să 1-

~~~ '. 

3. Ordinele forurilor superioare şcolare. Referitor 1 
la manualele şcolare sunt 2 ordinaţiuni. Prima ordina- . 

1 
~ 
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ţiune se refereşte la cenzurarea manualelor de şcoală 
decătră profesori specialişti. Este un adevăr recunoscut, că 
un profesor poate să cenzureze un manual de şcoală mai 
mult din punct de vedere ştiinţific-literar, şi mai puţin 
din punct de vedere metodic, ceeace este mai important 
Aşadar partea aceasta le compete dascăliIor. Oealtcum 
peste un manual de şcoală nu se poate aduce judecată 
dreaptă la momenţ fie orice comisie erudită. Numai 
dupăce e introdus în şcoală şi e pus în praxă, se poate 
aduce sentinţă meritorie, că oare e menit să trăească, ori 
e bun de aruncat În foc. 

A doua ordinaţiune încătuşează libertatea dascăliJor 
să folosească manuale cari doresc ei şi le ordinează să 
folosească numai manuale tipărite in anumite tipografii 
şi scrise de anumiţi autori. In învăţământ orice stavilă e 
in detrimentul aceluia. Apoi nu este iertat, când.e vorba 
!le cultura unui neam, să fie amestecate la mijloc interese 
,materiale ori particulare. 

Să ne fie permis în urmă să arătăm mijloacele, prin 
cari s'ar putea deslega chestiunea manualelor şcolare. 
Mijloacele acestea sunt: 

1. Reformarea În locul prim a planului de invă· 
ţământ, ca să fie in toate privinţele neexcepţionabil, să 
fie o lucrare desăvârşită, o adevărată capodoperă. 

2. Formarea unei societăţi, independentă de orice 
corporaţiune, a aulorilor didactici. 

3. Formarea unei comisii cenzurătoare a manua
lelor . şcolare, a cărei membri să fie in majoritate dascăli. 

In chipul acesta credem, se ya putea deslega ches
tiunea aceasta importantă. Iar dela deslegarea norocoasă 
a acestei chestiuni va depinde deslegarea altor chestiuni 
şcolare, sociale şi naţionale.*). 1. S. 

*) În timpul din UI mă pe terna manualelor de ,coală au ieşit multe 
patimi urîte la suprafaţă. Reproducem la acest loc un articol al redactoruluJ 
nostru in această chestie publicat În anul 1906 in revista "Ori2:ontul" In În
vălmăşala luptei desnădăjduite ce se dă, În care interesele materiale îşi 
ridică ca o hidră urită capul, poate se vor găs! anumite puncte luminoase, 
cari să cot1tribue pentru a scoate o Plare cau2:ă şcolară la luminiş. Reci. 

fi-
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Din anul trecut. 
(pro memoria). 

S'a dus un an, sd vind altul. Dar anul trecul a fost plin de
dureri, jiindcd ne-a nimicit cele mai bune sperante, ne· a rdpit oamem 
mari, cu a cdror pierdere nu ne putem impdca uşor. 

Rana dureroasd provocatd prin departarea dintre cei vii a mult 
iubitului Caragiale aM! s'a alinat, când ° noud durere copleşitoare 
ne aduse anul trecut. " ~ 

B/ândul poet al cugetarii, Pet,,, Cer'ta-~ care ne dase cele 
mai mari nadejdi, caci şi-a săpat plagal adanc În ogorul literaturii 
noastre, dându-ne frumoase producte literare, s'a dus pe vecie dintre 
noi, pe pamântul în care pribegise şi-şi dase sufletul bunul Cara
giale. Cu el romanimea pierduse un suflet mare. 

Soartea nemiloasd nu Întârzid a lOVI şi mai departe în noi. 
, Pe urma lui doi fraţi de cruce ai acell/laş pământ au trecut În 
Împărăţia veşnică. Ambii au fost trecut Carpatii. Unul să trezească 
din letargie tinerele v/ăs/are ale neamului prin Îndrumările sale 
înţelepte (Critice), iar celălalt pe coardele /irei româneşti să-Î cânte 
trecutul, ("Din zile mariLl

) dându-i speranţe In viitor, să-i cânle 
durerile şi necazurile, alinâlldu-i suferintele, să-i dea un îndemn la 
luptă /louă. In ziua triamfalti, când faIn/cele legiuni reînviate ale 
lui Traian făcură un mers triumfal, să reocupe pământullui Mircea, 
cu cântecu-i pe buze (La arme/), cortegiul funebral le aduce trupul 
neînsufleţit al autorului cuvintelor, cari au deşteptat in ei vitejia 
strămoşeascd şi i-au facut eroi. Ostaşii se opresc din marş, şi dau 
onoarea cuvenită celuice şi-a implinit atât de bine datorinta pe-acest 
pământ. Aşa s'a dus unul din aceşti doi ardeleni, cari Împreună 
au muncit, şi impreund au murit. S'a dus Iosif, in urma lui şi 
Cllelldi. 

Dar VlaiclI!! Acest erou al tehnicei româneşti a pornit pe 
altd cale, să ne facă mai vrednici de numele ce-l purtăm, cu aripile 
sale maestre a cucerit văzduhul, să arate streinilar, că mai avem 
speranţe de trăit, şi'n piepturile noastre mai sunt aplicăr; spre nobil 
şi bille. Acest Înaintemergător al tehnicei noastre şi-a scris in 
inimile noastre numele său prin minunata sa operă, căci cine-ar fi 
crezut, ca simplul fiu de ţăran să jie măestrul cel mai desăvârşit 
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al aviatice; şi să 'nvingă cu opera sa afâţia concurenţi vestiţi 

(AspernJ, cine-ar fi aşteptat, ca modestul inginer să arate lumii 
culte, că'n uitalul Ardeal e un popor setos de progres. Dar când 
voia să arate calea infrăţirii a celor două neamuri de acelaş sânge 
şi aceiaş limbă, marele inventator se prăbuşise sub uriaşa-i creaţiune. 

Numărul celor destinaţi a-i Urma calea nu s'a Împlinit, căci 

un alt martir trebuia să incheie şireagul celor depărtaţi. Savantul, 
care În modesta-i chilie Îşi adunase tot talentul şi toată ştiinţa, să 
injiltreze in sufletul luminători/ar ai unui popor dornic de inaintare 
calea spre lumind, in marginile incdpdtoare ale unor volume, in 
can" a intrunit pedagogia cea mai perfectă, cu scopul sublim, ca În 
pământul roditor al vLăstarelor tinere să răsară Sămânţa culturei 
viitoare, acest pedagog îşi Închise ochii pe vecie deasupra operelor 
sale incheiate. D,. Petru PiPoş a implinit şireagul mortuar al celot 
aleşi În anul acesta. 

S'au dus cu toţii, dar vieţuirea lor Între noi n'a fost zadar
nică. Ne-au arăttJt, că limba noastrd e atât de duioasă şi atât de 
fermecătoare, încât cea mai sfântă datorinţă a noastră e să o 
păstrăm, ca pe cea mai scumpă comoară, cu care ne·a inzestrat 
Atotputemicul şi e vrednică a ne sacrifica chiar şi vieaţa pentru 
ea. Ne-au cultivat mintea, ne-au făcut capabili de a ne ÎnsufleţI 
pentru idealuri, de Ci ne iubi neamul şi a admira strămoşii, sti le 
putem fi vrednici urmaşi. Ne-au convins, că văzduhul poate fi 
cucerit şi de Români, că ideile marilor pedagogi ne pot fi folosi
toare şi noua. 

S'au dus cu toţii În acest an, dar ne-au convins şi ne-au 
intărit În credinţă, Că martirii nu se sting inzadar, ci au căzut 
jertfti criteriului universal, că libertatea şi desrobirea unui neam 
numai prin sângele sfânt al martiri/ar se Înfăptueşte şi se Întăreşte. 
Cu raposarea lor in anul acesta au implinit vestita zicere a lui 
Horafiu JJ Toţi la un loc gândim", (avem să mergem) (Omnes eodem. 
cogimur), dar totodatd au afirmat şi mai vădit principiul marelui 
nostru îndrumător N. larga, că npoporul noslru Irebuies6 
IrlJ-easc6 u

• 

Aurel Contrea. 
; 
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Ploaia, grindina şi zăpada. 
Lecţiune practjci diA eX6Pciţille de cugetape şi vorbire. 

Tinta. lub. şcolari! Azi vom învăţa, cum se produce ploaia, 
grindina şi zăpada I Ce vom învăţa? (Elevii vor avea să răspundă 
rn ziceri complete şi la În~eles).. 

Analiza. Ce am Invlţat, că se ridică din mări, lacuri, râuri 
etc. l' ( ... aburi). Şi ce Ş-tim, ci se întâmplă cu aburii la răceală? 
( ... se prefac in picuri de apă). Ce am zis, el numim negură? 
( ... aburi răciţi şi invfUiţi In nişte beşicuţe foarte mici şi subtiri de 
apă, cari se pot vedeA pe suprafaţa pământului). Da.r cum numim 
negura, dacă pluteşte sus prin aer? ( ... nor). Aşadar ce sunt şi norii? . 

Sinteza. a) Ploaia. Fiti atenţi! Ce facem nof, cAnd ni sete? 
( ... bem apă). Deunde avem noi apa? ( ... din fântână). Am putea 
noi trăI fără apă? ( ... n'am putta). Dar plantele pot creşte fără apă? 
( •.. nu pot). Cum primesc plantele apa? ( ... ca ploaie). Deunde vine 
ploaia? Nu ştiţi, dar veţi şti indată! Dacă privim sus s.pre cer 
Inainte de a cădea picuri de apă, ce vedem plutind sus prin aer? 
(.~.Dorj). Şi ce am zis că sunt norii? ( ... aburi răciti şi invăliti in 
nişte beşicu)e mici de apă, cari plutesc sus prin aer). Ce se 
Intâmplă cu norii, dacă aerul e cald? ( ... se Jmprăştie). Dar cum 
mai poate fi aerul? ( .. .rece). Şi ce credeţi, când norii vor ajunge 
la aer mai rece, ce se va lntâmplA cu aburii din beşicuţele de 
apă? ( ... aburii din beşicuţele de apă se vor preface picuri de apă). 
Şi ce credeţi, picurii aceia fi-vor şi ei aşA uşori ca aburU, mai 
ales când sunt mai mulţi? ( ... nu pot fi). Cum vor fj dar? ( ... mai 
grei). PJuU-vor şi ei ca aburii sau ce vor face? ( ... vor cădea în 
joa la pământ). Şi ce zicem noi, că se întâmplă atunci? ( ... zicem, 
că plouă). Aşadar ptoaia, fiilor, se produce aşA, că plutind norii 
prin aer dau de ceva strat de aer mai rece, aburii din beşicuţele 

de apă ale norHor se prefac şi ei în picuri de apă, cari fiind mai 
grei ca abllrii cad jos la pământ, iar noi zicem, că ploull Ce 
credeti, cum e ploaia? ( ... folositoare). Pentruce? (... dă piaotelor 
umezeaiA şi le ajută desvoltarea). Oare numai folositoare poate fi 
ploaia? ( ... poate fi şi păgubitoare, dacă cade prea multă şi la timp 
ne potrivit). 

\ 
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Aprofundarea materiei. Ce ve!;lem plutind sus prin aer tnainte 
de a cădea picuri de apă pe pAmAnt? ( ... nori). Ce se întâmplă cu 
aburii din beşicutele de apă ale norilor, dacă ajung la ceva strat 
de aer mai rece? ( ... se prefac în picuri de apă). Şi picurii plutesc 
prin aer ca aburii? (nu plutesc). Dar ce fac? ( ... cad jos la pă
mânt). Şi ce zicem noi? ( .. zicem, că ploaie). Aşadar cum se pro
duce ploaia? (Vezi sistemizarea). Cum e ploaia? ( .. .folositoare). 
Când zicem, că e păgubitoare? (.,.dacă cade prea multă şi la timp 
nepotrivit). 

b) Grindina. Ce am zis, că se întâmplă cu aburU, dacă ajung 
]a ceva strat de aer mai rece? ( .. ,se prefac in picuri de apă). 

Aşa el Dar dacă picurii aceia tncă s'ar întâmpla să ajungă in alt 
strat de aer de tot rece, ce credeţi, ce s'ar întâmpla? ( ... ar îngheţA). 
Aşa e fiilorl Se întâmplă uneori - mai ales vara - că picurii de 
ploaie ajung în ceva strat de aer de tot rece, alei ingheaţă şi cad 
jos ca nişte globurele mai mici sau mai mari de ghiaţă. N'aţi vă

zut şi voi vreodată? (..am văzut) Vedeţi, fiilor, globurelele acelea 
de ghiaţă se numesc grindinăI Cllm se numesc? (...grindină). Şi 

cum erau părintii voştri, când a căzut grindină? (" întristaţi). 
Oare pentruce? (."pentrucă grindina strică sămănăturilor). Aşadar 
cum e grindina? ( ... păgubitoare). Aşa el Grindina e foarte păgn
bitoare, deaceea oamenii trebuie să-şi asigure sămănăturile la 
institutele, cari plătesc cu banii pagubele făcute de grindină. 

Aprofundarea materiei. Ce se întâmplă cu picurii de ploaie, 
dacă ajung la ceva strat de aer de tot rece? ( .. .înghe:.ţă). Şi În 
ce se prefac? ( .. .în globurele) Cum numim globurelele acelea de 
ghiaţă? ( .. ,grindină). Aşadar Cum se produce grindina? (Vezi 8is
temizarea). Cum e grindina? ( ... păgubitoare). Deaceea ce e bine~ 
să facă oamenii cu sămănăturile? ( ... să le asigure). 

c) Zăpada. Cum e aerul iarna? ( ... foarte rece). Ce cade imna 
pe pământ? ( ... zăpadă). Ce aţi dori voi sa ştiti acum? ( ... că cum 
se produce zăpada). Băgati de seamăI Şi zăpada se produce din 
aburi, dar fiindcă iarna aerul. e de tot rece, aburii fngheaţă tneă 
mai 'nainte de a se preface în picuri de apă, prefăcându-se in 
nişte steluţe frumoase, cari cad jos intocmai ca nişte fluturei şi 

noi zicem, că ninge sau cade zăpadă. Zăpada e folos:toare iarna~ 
pentrucă scuteşte sămănăturile de frig; dacă însă cade primăvara, 

--
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dupăce au inflorit pomii, e păgubitoare. Pomii se pot scuti de 
această primejdie, dacă oamenii adună pe lângă ei zăpadă multă, 
care, topindu~se mai târziu, intârzie (amână) înflorirea prea timpurie 
a pomilor . 

.Aprofundarea materiei. Când e aerul foarte rece? ( .. .iarna). 
Ce cade iarna pe pământ? ( ... zăpadă). Şi ce v'am spus, cum se 
produce zăpada? (Vezi sistemizarea). Cum e zăpada? ( .. folositoare). 
Pentruce? ( ... scuteşte plantele de frig). Când e păgubitoare? ( ... dacă 
cade primăvara) Mai ales la ce strică? ( ... pomilor). 

Aprofundarea etică. Ce credeţi, fiHor, cine face să se producă 
ploaia, grindina, zăpada şi ca acestea să cadă pe pământ? ( ... O-zeu). 
Pentruce face D-zeu să cadă ploaie şi zăpadă? ( ... ca să poată 
creşte plantele, iar iarna să le scutească de frig). Şi cine au lipsă 
de plantele acelea? ( .. oamenii). Deci ce voieşte O-zeu să ne facă 
nouă, când trimite ploaie şi zăpadă la timp potrivit? ( ... bine). 
Uar oare ce voeşte O-zeu, când face să cadă grindină, ploaie 
prea multă şi zăpadă la timp nepotrivit? ( ... să cerce credinţa 

oamenilor). Aşă e 'fiilor I Toate se întâmplă cu voia şi porunca 
lui D-zeu, EI cearcă pe oameni, dar tot EI ii şi mângăie. Deaceea 
noi totdeauna trtbuie să fim cu credirtă cătră O-zeu, să nu ne 
pierdem nădejdea în Ei, ci totdeauna să zicem : "Toate sunt bune, 
ce ne trimite O-zeu 1" 

Asociarea. Despre ce am învătat noi azi? ( .. că cum se pro
duce ploaia, grindina şi zăpada). Cari seamănă mai mult laolaltă? 
( ... ploaia cu zăpada). [n ce seamănă ploaia cu zăpada? ( ... ambele 
sunt folositoare. dacă cad la timp potrivit; ambele sunt păgubi
toare, dacă cad la timp nepotrivit). In ce se deosebesc acestea 
două de olaltă? ( ... ploaia se produce din aburi din beşicutele de 
apă ale norilor, zăpada din aburi ce îngheaţă inainte de a se pre
face picuri de apă; ploaia cade în formă de picuri, zăpada cade 
ca nişte fluturei; ploaia dă umezeală. zăpada scuteşte plantele de 
frig). [n ce se tteosebeşte grindina de ploaie şi zăpadă? ( ... ploaia 
şi zăpada sunt folositoare, dacă cad la timp potrivit; jar grindina 
totdeauna e păgubitoare). 

Sistemizarea. 1. Ploaia se produce aşa, că plutind norii prin 
aer dau de ceva strat de aer mai rece, aburii din beşicuţele de 
apă ale norilor se prefac şi ei 1n picuri de apă, cari fiind mai 
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grei ca aburii, cad jos la pământ, iar noi zicem că plouă. 2. 
Grindina se produce aşa, că picurii de ploaie ajung in ceva strat 
de aer de tot rece, aici ingheaţă şi cad jos ca nişte globurele mai 
mici sau mai mari, iar aceste globurele de ghiaţă le numim grin
dină? 3. Zăpada se produce aşa, că iarna fiind aerul de tot rece, 
aburii îngheaţă incă inainte de a se preface În picuri de apă. 

prefăcându-se În nişte steluţe frumoase, cari cad JOR intocmai ca 
nişte fluturei, iar noi zicem, că ninge sau cade zăpadă. 

Aplicarea Fiilor! Ce aţi văzut, că se iveşte pe cer câteodată 
vara, dupăce Înceată ploaia? ( ... curcubeul). Şi ce cred unii oameni 
despre curcubeu? ( •.. că el bea apă din măn şi apoi o varsă pe 
pământ). Apoi deacolo vine ploaia? ( •.. nu deacolo). :Dar ce ştim 

noi, că cum se produce ploaia? Cum e ploaia? Când e păgubi
toare? Cum se produce grindina? Cum e grindina? Contra grin
dinei ce e bine să facă oamenii cu sămănăturile? Dar zăpada cum 
se produce? Cum e zăpada? Când e păgubitoare? Deaceea ce e 
bine să facem iarna cu pomii ?*) 

Petru Roşu 
inv. 

Exerciţii intuitive. 
(CI. 1.) 

(Continuare). 

Animale de casă. 
Ciinele. 

Aproape pelângă fiecare casă este câte un câne. Acesta e 
câne de casă. 

Vânătorii incă au câni. Aceştia sunt mai in alţi ; picioarele 
lor sunt mai subţiri, peste pântece sunt mai subţiri. Aceştia sunt 
ca-pa-ii şi o-ga-rii. Pelângă turme incă se află câni. Aceştia 

sunt cu mult mai puternici, deaceea se numesc zăvozl. Aşadară 

cânii după mărime sunt mici şi mari; iar după intrebuintare sunt 

-) Publicăm această prelegere practică cutoatecă nu intruneşte toate 
conditiuni1e unei prelegeri de model, din motivul, că este scrisă de unul 
dintre cei mai diligenţi dascăli ai noştri, şi pe astfel de oameni credem, cA 
e lucru cuminte a-j împlntena la muncă. Red. 
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de casă, de vânat şi de turmă. CâneJe are simţiri foarte fine. 
Mirosul lui e atât de ager, incât poate găsl cu uşurinţă urma stă~ 
pânului şi a vânatului. Tot asemenea are auz foarte fin. Cel mai 
mic sgomot ti deşteaptă din somo. 

Cânele se nutreşte mai ales cu carne, deaceea zicem, că e 
animal car-ni-vor. Carnea o sfăşie cu dinţii cei puternici. Corpul 
cânelu; are coloare diferită. Mulţi au imbrăcăminte lânoasă, mi
ţoasă, flocoasă. 

Cânele este un animal foarte isteţ, el însoţeşte in tot locul 
pe st.ăpânul său. Pe acesta il scapă adeseori dela primejdie. 
Deaceea cânele trebuie ingrijit: să-i dăm de mâncare, să nu-I 
batem, să nu·] chinuim. Cânii sufer de turbare. Cânele turbat 
nu Jatră, ci urlă. Din gură ii curg mereu bale. Nu are stare şi 
alinare. Se bate într'una ~u ceialalli câni. Să vă feriţi de dni 
turbaţi J 

Dacă-I chem, el vine 
Oriunde cu mine. " 

Ce e? 

PisicII. 
Pisica este un animal frumos. Capul, trunchiul, picioarele 

şi coada sunt foarte bine potrivite. Părul ei e frumos şi moale. 
Ea îl tine totdeauna în curătenie. Mai ales dimineaţa işi netezeşte 
părul şi-J aduce in ordine. tn gură are dinti ascuţiti, cu cari 
sfăşie carnea. Pisica încă e animal carnivor. 

Pisica tine ghiarele ascunse în vârful degetelor, ca în nişte 
teci; ea le scoate numai când vrea să sgărie pe cineva, ori să 
prindă vânatul. Cu ajutorul ghiarelor, când e urmărită de vreun 
râne, se aruncă in arbori. 

La tălpi are nişte perinite şi când umblă nu face nici un 
sgomot. Aşa stă ea la pândă prin poduri şi peafară după şoa

reci şi după pasări mai mici. Când zăreşte ceva, se apropie tiptil 
şi tâIîndu-se pe burtă, face o săntură sprintenă şi cu ghiarele 
incleaştă sărmanul şorecel sau nevinovata păsărică. Cu prada se 
joacă mai mult timp, fără a o omorî. Pisica e animal răpitor. 
Pisica trăieşte in tot locul. Ea se alipeşte tare de casă şi de om. 
li placet să petreacă pelângă soba caldă. Ac) se simte bine şi 
toarce. • 

l 
I 
, 
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Prieteni de casă, 
Umblă pe sub masl; 
Când se întâlnesc, 
Rău ae mai sfădesc. 

(Cânele şi pisica). 

Vaca. 

Vaca din frunte are răsărite două coarne strâmbe, spre vârf 
mai subţiri, pe dinăuntru goale. Cu coarnele se aparI!. La gât 
are o piele ce spânzură Mlti. Copita e despărţită In două de
gete mari. 

Hrana o inghite abia amestecată şi apoi iarăş o intoarce tn 
gură spre a o mai amesteca odată; atunci vaca rumegă. V.aca 
este animal rumegător 

Partea bărbătească se numeşte bou, partea femeească vacă. 
Fătul viţel, dela dqi ani junc, junincă. Vara petrece mai mult 
în cirezi. 

Vaca se nutreşte cu iarbă, fân, otavă, tulei, paie. Vaca ne 
dă lapte. Din lapte se face: brânză, unt, caş, smântânâ. Boul 
trage carul şi plugul. Dupăce le junghiem, din carne se face 
sup~ friptură. Din pielea lor se fac opinci, tălpi, curele, hamuri. 
Din părul lor se fac peri ni şi se umplu scaune şi alte mobile. 
Din coarne se fac pIese, pieptene, nasturi. lama petrece mai mulţ 
în grajd. 

Vaca trebuie bine îngrijită; dat de mâncare şi adipatl la 
vreme. Grajdul să fie curat. Gunoiul să fie scos afară. Păreţii 
să fie văruiţî. In timp frumos ferestrile şi uşa să fie deschise, ca 
să vină aerul cel curat. 

* 
Cât trăieşte, 
Lumea hrăneşte. 

Zece strâng, 
Patru plâng. 

Oau.. 

(Boul). 

(Mulsul). 

Oaia .e mai miel decât vaca. Corpul .ei e acoperit cu lânA 
.aIbă ori neagră. Lâna oii e lungI. deasă, creaţi. Picioarele sunt 
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subţiri, slabe, au patru unghii, dintre cari calcă numai pe două. 
pentrucă celelalte n'ajung pe pământ.· Unghiile pe cari calcă sunt 
despicate. Oaia mâncă iarbă, frunze. muguri, fân. E animal ru
megător. Partea bărbătească se numeşte berbece, iar fătul: miel, 
mioară. 

Oaia e animal paşnic şi fricos. Un câne e în stare să sperie 
o turmă întreagă de oi. Oaia' ne dă lapte gustos. Din laptele ei 
se fac brânzeturi, caş, unt ş. a. Carnea ei e foarte gustoasă, mai 
ales cea de miel. Din săul ei se fac lumânări. Din mate coarde 
la vioară. Oile petrec 1n turme. Turma o păzeşte ciobanul. In 
fiecare turmă este şi câte un zăvod. 

'" 
Am un car cu fân, ce merge 
pe patru resteie. 

(Oaia şi lâna). 

Calul. 
Calul e cel mai frumos animal intre animalele 'noastre de 

casă. Are cap mic, lungăret. gât incovoiat cu coamă frumoasă, 
urechi mici, ascuţite, ce le mişcă cu mare ir.lesnire. Trunchiul e 
lungăref. svelt, cu spinare puţin aşezată. Picioarele lungi, subţi
rele şi svelte. Piciorul are numai o unghie mare, copită, pe care 
faurul bate potcoava. Coada e lungă şi păroasă Caii au păr de 
felurite colori. lngrijiti bine, au păr scurt, lucitor. Bărbătuşul se 
numeşte armăsar. femeiuşca iapă, fătul mânz. Se nutreşte cu 
iarbă, trifoiu, fân, otavă, dar mai ales ii place ovăsuI. Calul e 
foarte sprinten, deaceea se foloseşte la trăsură, la călărit, în răs

boaie. El e curagios şi credincios. 

'" 
Patru fug ŞJ două atârnă. 

(Călăreţul şi calul). 

Porcul. 
Porcul are un cap mare cu un bot subpat spre râtul, cu care 

scurmă pământul. Ochii mici, urechile mari uneori blejite. 
Trunchiul său e greoiu, cu păr aspru, pe spinare cu coamă. Pi
cioarele sunt scurte şi subţiri, cu două unghii mai mari şi două 

mici. Porcul e foarte mâncăcios; mâncă orice, dar mai ales cu-
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curuz. Se tăvăleşte prin noroiu. Bărbătuşul se chiamă' vier; 
femeiuşca scroafa; feţii purcei. Porcul se îngraşe iute. Din 
carnea lui se pregătesc cârnaţi, sângereti, şunci, pe cari le pun 
oamenii la fum. Din piele se fac opinci şi ciururi. Din păr perii 
şi pămătufuri. 

Cine geme toată ziua 
fără să fie bolnav? 

Cocoşul şi găina. 

(Porcul). 

Cocoşul şi găina sunt pasări de casă. Cocoşul are cap. 
gât, trunchiu, coadă, două aripi şi două picioare. Corpul intreg 
e acoperit cu pene. Capul e rotund şi se sfârşeşte într'un cioc 
tare. Pe creştet are o creastă roşie, sub barbă bărbiile. Ochii şH 
acopere cu pleoapa din jos. cea deasupra îi lipseşte. Urechile 
sunt ascunse sub pene. La coadă are nişte pene încovoiate in 
formă de secere. La picioare are patru degete, dintre cari trei 
stau inainte, iar unul indărăt, iar deasupra cocoşul are un pinten. 
Cocoşul cântă voios prin curte. Când găseşte grăunţe sau insecte, 
chiamă găinile, să le mănânce. De multeori se întâmplă, că În 
curte vine vreun cocoş străin. Atunci aceştia atâta se bat intre
olaltă, dacă nu-i despărţim, până se încruntă. Muieruşca se nu
meşte găină. Aceasta ouă. Din ouă sco::!te pui. Atunci se nu
meşte cloşcă. Cocoşul şi găinile se nutresc cu sămânţe: grâu, cu
curuz, ovăs, săcară. Se mai nutresc apoi cu vermuleţi, musculiţe 

şi insecte. Carnea lor e foarte gustoasă. Din penele lor se 
fac perini. 

* 
La cap pieptene, 
La trup pepene, 
La coadă secere, 
La picioare 
Râşchitoare. (Cocoşul). 

Roţa şi gdsca. 

Rata şi gâsca fncă sunt pasări de casă. Rata are un cap 
gros şi un cioc lat. Trunchiul e gros şi greoiu acopeIit cu pene. 
Picioarele sunt scurte şi subţiri. Intre cele 3 degete dinainte se 

I 
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.află O pieliţă, cu care rata înnoată. Rata e pasăre înnofăfoare. 

Rata trăieşte mai ales prin râuri, lacuri şi bAlti. Deacolo prinde 
peşti, vermi ş. a. Carnea ei e foatie gustoasă. 

Bărbâtuşul se numeşte raţoiu. Cu rata seamănă şi gâsca. 
()Asea e mai mare decât raţa. Grumazul ei e mai lung, ciocul 
mai puternic decât al ratei. Bărbătuşul se numeşte gânsac,. fetii 
boboci. 

Porumbelul. 

Cap rotund, frunte boltită. Ciocul drept, la vârf boltit, la 
rădăcină o umflătură, În care se află nările. Ochii mari, rotunzi; 
urechile nu se văd de pene. Trunchiul e oval, cu guşă la piept, 
(:u două aripi lungi. Femeiuşca se numeşte porumbIţă. Ea ouă 

două ouă, pe cari le cloceşte împreună cu porumbelul. Puii, când 
ti scoate, sunt golaşi şi orbi. Atunci îi nutresc părinţii cu un fel 
de lapte, ce se produce În guşă. Mai târziu cu tot felul de gră
unte. Porumbii iubesc peste măsură curăţenia. 

Rd"d,mica. 

Rândunica e o pasăre mică şi drăgălaşe. Ea petrece numai 
vara la noi. Toamna călătoreşte in ţările cele calde este pa
săre călătoare. Capul ei e mic, ciocul s, urt şi Jătăreţ. Gâtui e 
rotund şi trunchiul lungăret şi oval. Aripile au pene plutltoare 
foarte lungi, deaceea sboară foarte repede. Coada e lung[' şi des
picată în două, ca o furculiţă cu două coarne bifurcată. Fruntea 
şi bărbiile au coloare ruginie închisă, penele pe spate sunt negre, 
iar pe pântece ruginie-deschise. Ea îşi face cuibul pela streşini 

cu mare măestrie, din pământ muiat cu scuipat. La o lature a 
cuibului Iasă o gaură pentru intrare. Pe dmăuntru îl căptuşeşte 
cu pene. Ouăle le cloceşte 14 zile. Puii îi nutreşte cu muşte, 
fluturi, gândaci şi insecte, pe cari le prinde în sbor. Să nu stricaţi 
cuiburile pasărilor! 

Pasi'J"';' 'Dl'ed"ice. 

Un vultur 
Dă grâu la ciur. 
Un cioroiu şi o cioară 
Duc un sac la moară. 

Un cocoş 
Toarnă' n coş. 
Găina 
Strânge făina. 

• 

t 
f 



Rândunica 
Dă cu lopătica. 
O răţişoară 
Mătură prin moară. 
Răţoiul 

Strânge gunoiul. 
Două rândunele 
Adună surcele. 
Un boboc 
Suflă'n foc. 
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o barză şchioapă 
Aduce apă. 
Două gâşte 

Fac găluşte. 
Două curei 
Torc din furci. 
Iar curcanul, 
Mitocanul, 
Se preumblA prin casă 
Cu gândul la masă. 

Corpul omenesc. 
Părţile corpului omenesc sunt: capul, grumazul, trunchiul, 

, mânile şi picioarele. 
Părţile capului sunt: creştetul, ceafa, părul, tâmplile, faţa. 

Pe fatA se află fruntea, nasul, gura, ochii, urechile, barba. 
Părţile gurii sunt: buzele, dinţii, fălcile, limba, cerul gurii. 

Părţile ochilor sunt: bulbul, pleoapele, genele şi sprâncenele. Păr
tile urechii sunt: scoica urechii, membrana. Părţile trunchiului 
sunt: pieptul, pântecele, spatele, şelele, coastele. Părţile mânilor 
sunt: umerii, braţele de sus, braţele de jos, coatele, palma, dosul 
şi degetele. Părţile picioarelor sunt: şoldul, partea de sus a pi
ciorului, genunchele, pulpa, fluierul, ouăle, gleznele, călcăiul, talpa, 
degetele cu unghiile. 

Corpul omenesc e acoperit cu piele. Sub piele se află carnea. 
Carnea e roşie şi moale. Sub carne se află oasele. Oasele sunt 
tari şi albe. In corpul omenesc se află şi sânge. Sângele e roşu 
şi curgător. 

* 
Ce fiintă umblă dimineaţa în patru picioare, la prânz în două 

picioare, iar seara În trei? (Omul). 

Cele 5 simţuri. 
Cu ochii vedem. Ochii sunt lumina corpului. 
Oamenii, cari nu văd, se numesc orbi. Cu urechile auzim. 

Oamenii, cari nu aud, se numesc surzi. Urechile trebuie tinute 
eurate. Să nu ne scobim cu obiecte ascuţite în urechi. Cu nasul 
mirosim. Nasul încă trebuie ţinut curat. Să nu ne scobim cu 

-~ 
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obiecte ascuţite În nas. Cu gura gustăm, mâncăm şi vorbim. 
Noi gustăm cu limba şi cu cerul gurii. Oamenii, cari nu pot 
vorbi, se numesc muli. Gura trebuie tinută curată. După fiecare 
mâncare trebuie să ne spăIăm tn gură cu apă curatit. 

Cu mâniJe pipăim. Noi mai simţim cu corpul intreg. Jn:reg 
corpul trebuie tinut curat. Corpul trebuie spălat tot des cu apă 
rece şi curată. tn pielea corpului se află nişte găurele mici (pori), 
prin cari ies sudorile. Dacă corpul nu se ţine curat, porii se 
astupă şi atunci ne bolnăvim. 

Vederea, auzul, mirosul, gustul şi pipăitul se numesc cele 
cinci simţuri ale omului. (Va urma.) 

OFIGIOA.SE. 
Influinţa familiei în educaţiune. *) 
Omul, pentruca să poată corespunde chemării sale 

pe acest pământ, adecă pentru a-şi desvolta puterile sale 
fizice, intelectuale şi morale, până a le apropia de per
fecţiune, este înzestrat de Dumnezeu cu un organism de 
o aşa construcţie, că-j face posibilă câştiga rea multor 
însuşjri. 

Inzestrat fiind organismul său cu aceste însuşiri, el, 
omul, îndeosebi de celelalte fiinţe depe pământ, e cel 
mai dispus spre imitaţiuni, cel mai În stare a-şi apropiA 
atât ştiinţa, cât şi modul de vieţuire şi lucrare al ace
Iora, cu cari este În contact. 

Deaceea se zice, că educaţiunea este operă de exem
plu şi deprindere. Prin exemplu copilul imitează, fără 
să ştie sau să-şi dea seamă, până şi cele mai neînsem
nate manifestări ale acelora, cari îl au sub ochi sau cari 
au asupră-i vreo autoritate sau înfluinţă. 

Exemplele sunt întâmplări concrete, ce se prezintă 
copilului voluntar sau involuntar, spre a le privi şi intui. 

-) Adnex la protocolul adun. gen. sub litera J. 
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Ele au o influinţă mult mai mare decât orice învă
ţătură dată prin cuvinte, şi iată pentruce: prin exemple 
se arată nu numai că ceva trebuie să se facă, dar se 
vede, că se poate face şi cum se poate face. Urmează 
deci, că ele exercită asupra copiilor şi în special asupra 
simţului lor de imitaţie şi chiar asupra ambiţiunH lor, o 
admirabilă putere atractivă, precum o arată şi zicătoarea 
veche: vorbele mişcă, exemplele atrag. Putem zice, că 
tot ce învaţă copilul, prin exemple învaţă. Prin exemple 
Învaţă a vorbi, a umbla, a-şi întrebuinţa mânile şi a 
isprăvi toate lucrările, atât acelea ce şi le alege singur, 
cât şi- celece i se impun. Oare care va fi modelul viu, 
pe care încă din pruncie Hau copiii înaintea Jor şi se 
silesc a-l imita? Care, decât părinţii? Deaceea părinţii 
sunt cei mai îndatoraţi a-şi regula vieaţa lor, a fj foarte 
atenţi asupra întregii lor cond uite faţă cu copiii; căci 
aceasta o cere nu numai demnitatea lor de oameni, ci 
şi pentrucă sunt cei dintâi factori, cari au să inflJlenţeze 
prin exemplul lor în toate privinţele, şi inaintea altora, 
asupra copiilor Jor; dacă mai ales ţin. ca aceştia să de
vină membri demni ai societăţii şi oameni fericiţi. 

însuşirile sănătoase şi nobile, ce dorim să le câ~tige 
copilul pentru vieaţă - cum e curăţenia, cumpătarea, 
ordinea şi regularitatea, hărnicia, afabilitatea, simţul reli
gios sau moral - trebuie să le presupunem la părinti şi, 
în oarecare măsură, la toţi aceia, cari trăiesc în aceeaş 
famîlie. E peste putinţă, ca un copil, care trăieşte într'o 
familie rea, fără rândueală în lucruri, fără simţ religios, 
să se poată apropia de idealul perfecţi unei in educaţiune. 

Părinţii sunt datori mai departe să deprindă pe copii 
de mici spre fapte bune; căci numai aşa vor forma încă 
din copilărie un capital moral al fiilor lor, care le va 
servi de pavăză în vârtejul traiului de mai târziu. 

Deprinderea este o lucrare repeţită de mai multeori 
in una şi aceeaş formă, având drept menire a deveni o 
îndemânare. E lesne de inţeles, că la inceput orice (u-

7 
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eTare de acest fel se poate face decătră copil eu multă 
greutate şi adesea În moj mehanic.· 

Dar dacă ea se repetă de mai multeori, atunci se 
îndeplineşte cu mai multă uşurinţă şi cu mai multă plă
cere, aşa, că În cele din urmă ea devine o trebuinţă. 

Din cele spuse urmează, că din Jucrările, cu cari 
copilul se deprinde- şi se dedă, se nasc lnclinări tot aşa 
de puternice, ca şi cele naturale, ca cele înnăscute. 

Pildele, ce unii părinţi dau copiilor lor în unele pri
vinţe sunt, nu se poate mai rele; iar Silinţele, cear trebui 
să depună pentru a-i deprinde cu bunele moravuri, sunt 
aşa de slabe şi de rari, că aproape nu se văd. O scă
dere păgubitoare, ce se observă în moralitatea generală, 
este scăderea sentimentului religios. 

Oricât de materialişti am fi, sunt momente in vieaţa 
omului, În cari el simte, ghiceşte În sine, ceva nepieritor, 
ceva, care Într'o zi - ziua morţii - va bate din aripi şi 
va sbura spre o altă patrie, cum o chiamă puţin ilŢlpoartă. 

Acel ceva are nevoie de hrană, are nevoie de pre
gătire pentru lungul drum, ce va face. Acea hrană este 
sentimentul religios. De scăderea sentimentului religios 
nu trebuie acuzată nici biserica, nici servitorii ei, ci nu-

. mai familia, care-şi face fală din lipsa de reverinţă, şi 
religiozitatea copiilor ei. I _ f 

In alte părţi se spune, că dumineca capul familiei 
adună în jurul său pe. ceialalţi membri şi împreună ce
tese şi jnterprete<lză biblia şi,şi făuresc norme de con
duită morală după perceptele evangheliilor. La noi,unde 
se pomeneşte aşa ceva? n câte - nu la sută, ci la miia 
de case veţi găsi o biblie, sau o altă carte cu conţinut 
religi,?s? Altfel de cărţi, cu alt conţinut afli pe toate mesele. 

In privinţa curăţeniei, care este temelia sănătăţii şi 
trupeşti şi sufleteşti, în nişte instrucţiuni pedagogice am 
cetit llrmătoarele şire: _ 

El~vii să albă hainele îngrijite, fdţa şi hainele curate, 
părul pieptănat. Curăţenia e o virtute? Ceva mai fru
mos nu se poate! Decât, idea de virtute implică în sine 

I . 
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idea de învăţ, de deprindere la bine, de luptă contra 
răului; fiindcă virtutea nu e nicidecum înnăscută, nu e o 
dispozitie naturală. . 

. Curăţenia deci trebuie învăţată, oricât de grele i-ar 
fi începuturile. Oare aceste începuturi decând datează 
ele 7 Oecând copilul păşeşte pragul şcoalei? Atunci e 
prea târziu! Cu toate mijloacele ce le aplicăm, cu toate 
pedepsele ce aplicăm, mulţi copii - aproape majoritatea -
vin la şcoală într'o stare de necurăţenie ingreţoşătoare. 
Urechile, gâtui şi toate organele exterioare ale corpului, 
în starea de murdărie în care se află, 1ţi inspiră credinţa, 
că niciodată n'au fost spălate. Tot asemenea şi cu hai-' 
nele. Cine e de vină în acest caz? Şcoala sau ţamilia? 
Negreşit că cea din urmă. Căci dacă părinţii ar' fi su
praveghiat toate mişcările copilului încă decând el face 
primul pas; dacă din pruncie i s'ar fi desvoltat simţul 
de curăţenie şi îngrijire corporală; ajuns la etatea de 
şcoală, în puterea deprinderei, ar căuta să se poarte 
curat. Nouă, învăţătorilor, nu ne-ar rămânea altceva de 
făcut, decât să continuăm a conserva tradiţia de cură
ţenie, cu care au venit copiii deacasă, desvoltând şi per
fecţionând simţul estetic şi îngrijirea de sine. 

Lipsa de activitate folositoare se observă la mulţi 
\din copiii noştri. Afară de copiii ~claselor de jos, cari 
tot mai ajută pe părinţi la lucrările lor, sau fac mici 
servicii pelângă casă, încolo, copiii oamenilor cu stare 
bună materială sunt crescuţi în vederea unui viitor traiu 
pun, care nu se întrevede deloc şi în care ei nu vor 
avea altceva de făcut, decât să comande. Asemenea copii 
se simt ruşinaţi, dacă ar pune mâna pe coada securii 
sau pe ferestrău, spre a-şi exercita forţele lor asupra 
grămezii de lemne din curte. Tot astfel s'ar simţi ru
şinaţi, dacă ar pune mâna pe sapă sau pe greblă. Pen
truca să se fortifice aceşti copii, cer bicicJe sau aparate 
de gimnastică sistematice, şi apoi părinţii caută să le 
facă pe voie, căci aşa trebuie crescuţi copiii în ziua de azi ~ 

Hălmagiu. Mihail Vidu. 
l1f. 
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Probleme şi chestiuni ce ne privesc.*) 
Dacă ne vom pune intrebarea, că: ce este educa

tiunea, vom sta pe loc şi nici după o pauză mai in
del ungată nu-i vom afla definiţia adevărată, deoarece citi 
bărbaţi preocupati cu chestiuni de educaţiune. aproape 
fiecare i-a dat definiţia după părerea şi convingerea sa 
individuală. Aşa d. e. Plato se exprimă astfel: ~ "Edu
caţiunea e un rucru mare"'. Această definitie - deşi 
exprimată numai in câteva cuvinte - cuprinde în sine 
mua adevăr, fiindcă nimenea nu poate contesta adevărul,. 
că ed ucaţiunea este lucru mare, atât in ce priveşte im
portanţa, cât şi dificultatea ei. Cu toate acestea nu ne 
Jămureşte pedeplin. 

O definiţie. care ne lămureşte mai pedeplin. ar fi 
următoarea: "Ed ucaţiunea este arta, prin care conştientul 
influenţează asupra inconştientuJui cu scop de a-i deter
mina voinţa spre fapte bune, a-i forma caracterul moral". 
Din această definiţie, nu numai că cunoaştem scopul 
educaţiunii, ci ne convingem şi despre faptul, că ea,. 
(educaţiunea), este indreptată asupra individului incon
ştient, adecă aflător in formaţiune, nu numai fizică., ci şi 
spiritua}ă.~ Oeaci reiese, că educaţiunea nu se va putea 
apropia cât mai muJt de realizarea scopurilor urrnăritet 
cunoscând Jegile şi fenomenele. după cari se desvo1tă 
individul incredinţat ei. Cu studiarea acestor legi şi fe
nomene se ocupă ştiinţele auxiliare aJe pedagogiei. Dela 
progresul acestora depinde perfecţionarea pedagogiei, des
pre care se poate zice, că este cea mai încurcată ştiinţă. 

Considerând, că educaţiunea este de o deosebită 
importanţă în vieaţa omenească) şi că deja dânsa de
pinde viitorul naţiunilor şi statelor, omenimea indecursuJ 
tuturor timpuriJor i-a dat atentiunea cuvenită, inzistând 
pelângă perfecţionarea pedagogiei, care are să-i servească 
educaţiunH. Unul dintre cele mai nouă curente pedago
gice, este curentul pedagogiei experimentale. Scopul ade-

*) Adaex la protQCOluJ adUD. gen. sub litera L. 

., 



.... ~ ... 

89 

renţi10r al acestui curent pedagogic este, de a pătrunde 
cât mai adânc În cunoaşterea legilor, după cari se des
voită individul incredinţat educaţiunii. Pentru cercetarea 
acelor legi şi fenomene, o mulţime de aderenţi ai acestui 
-curent sunt constituiti intr'o societate. 

În cele următoare voiu expune unele păreri ale ader. 
ped. exp., despre automatism şi unele rezultate obţinute 
in urma experimentărilor fiziologice. 

1. Automatismul În educaţiune şi instrucţiune. 

La început am zis, că definiţia adevărată a educa ... 
ţiunii nu o putem afla. Despre acest adevăr ne con
vingem şi mai mult, dacă vom aminti şi cea mai nouă 
definiţie, dată de G. Le Bou. Acest aderent al pedago
giei experimentale pune în fruntea unui operat de al său, 
următorul motto: »Educaţiunea este arta, prin care facem, 
ca conştientul să treacă în inconştient-. Această definiţie 
va produce în eul celuice nu-i cunoaşte rostul o ade
vărată surprindere şi sigur se va intreba: cum e posibil, 
ca din conştient să facem inconştient? Noi ştim - va 
continua dânsul, - că educaţiunea este îndreptată asu
pra individului inconştient, cum apoi să-I facem şi mai 
inconştient? 

Asupra acestor nedumeriri ne atrage atenţi unea şi 
ne lămureşte un alt aderent al ped. experimentale. praf. 
Lay dela şcoala normală din Karlsruhe, care vorbind des
pre automatism sustine următoarele: »Fiecare exerciţiu 
şcolastic trebuie ca să fie executat mai întâiu în toate de
taliile şi cu cea mai mare luare aminte, apoi treptat, 
treptat, prin obişnuinţă el va dispărea din conştiinţă şi 
va deveni ceva automatic. Când un exerciţiu oarecare 
a atins acest din urmă stadiu, este executat de şcolar 
cu mai multă rapiditate şi fără oboseală. Numai astfel 
fortele vii ale conştiinţei pot fi utilizate spre a realiza 
nouă progrese. Acest fapt e mai pronunţat in ceeace 
priveşte învăţământul 1imbii: acela, care pentru a vorbi 
ori a scrie o limbă, trebuie să se călăuzească de regu-
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lele învăţate, neavând la îndemână numărul cerut de cu
vinte, pe cari să le repete fără ezitare, acela în realitate 
nu posede încă limba; ii lipseşte preciziunea, siguranţa, 
rapiditatea, uşurinţa în expresii, cari nu sunt alta, decât 
semnele automatismului sau ale obişnuinţei u • 

Aşadar definiţia de mai 'nainte a educaţiunii o pu
tem înţelege aşa, că toate <.:unoştinţele să fje atât de 
exerciate, încât să se prefacă în a doua natură a ele
vului. Elevul aşa să fie de obişnuit cu cunoştinţele câ
ştigate, încât să le poată aplică. în mod automatic, in-
conştient. . 

Dupăce cunoaştem această părere a aderenţilor ped. 
experimentale despre automatism, să ne permitem a o 
analiza din două puncte de vedere: educativ şi instructiv, 
pentru de a ne convinge, că întrucât este şi întrucât nu 
este acceptabil şi de recomandat automatismul în arta 
educati unii şi instrucţiunii. 

a) Din PUlut de vedere educativ. 

Este ştiut, că dacă repetăm unul şi acel aş lucru în 
una şi aceeaş formă de mai multeori, atunci acel lucru 
se preface - cum ai zice - în a -doua natură a noastră 
şi-l săvârşim adeseori şi în mod inconştient, automatic. 
Să aducem un exemplu. Băiatul cel mic îşi duce degetul 
Ia gură şi-l suge. Mama îi permite acest lucru, când 
băiatul e mic, pentrucă în timpul acela el nu plânge, 
iar ea îşi poate împlini lucrurile casnice în linişte. Şi 
ce se întâmplă? Băiatul se obişnueşte cu ducerea dege
tului la gură în aşa măsură, că nu se poate desvăţa nici 
dupăce devine mărişor şi înţelege1 că aşa ceva nu este 
frumos. Dojana mamii, ori dacă vine la şcoală (ceeace 
ni se întâmplă adeseori), a învăţătorului rămâne timp 
foarte îndelungat fără rezultat, deoarece el săvârşeşte acel 
lucru în mod inC'onştient, automatic. 

In urma acestui exemplu să ne punem întrebarea: 
din punct de vedere educativ este acceptabil şi de reco
mandat. automatismul? La această intrebare trebuie să 
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răspundem, că da, din punct de vedere educativ este 
acceptabil. Este corect d. e. a obişnui pe elev a face 
fapte bune, a reproduce şi aplica Învăţăturile extrase din 
istorioarele morale predate, a rosti şi a se supune po-

~ runcilor d-zeeşti in mod automatic. Este de recomandat 
automatismul cu deosebire, când e vorba de _obişnuirea 
elevului la ordine şi disciplină. Părinţii vor purcede 
foarte bine atunci, când vor obişnui pe băieţii lor încă 

. din cea mai fragedă etate să se roage lui D-zeu, tot
deauna înainle de mâncare şi de culcare; tot aşa şi după 
mâncare, ori după sculare, astfel L că acest obîceiu sa de
vină în a doua natura a lor. Iar exemplul nefavorabiJ 
al societăţii, în care vor ajunge, sa nu-i poată desvăţâ 
dela acel obiceiu bun, întocmai cum mama şi învăţătorul 
n'au putut desvăţa pe băiatd ela' obiceiul de - a-şi duce 
degetul la gură. 

b) Dill punct de vedere illsfructiv. 

Nu tot aşa putem susţinea despre automatism, când 
e vorba de instrucţiune în şcoala poparată. Adevărat, 
că sunt unele obiecte de învăţământ şi lecţîuni, cari au 
de scop îmbogăţirea minţii elevului cu cunoştinţe prac
tice şi de folos în vieaţă. __ Aci trebuie să recunoaştem, 
că e de recomandat automatismul. Este corect d. e., 
ca În mod automatic să dispună elevul peste tabela În
mulţirii, să folosească cuvinte frumoase În < vorbire şi 
scriere (compunerea epistolei) şi a rezolva exemple prac
tice din socoată şi geometrie. Dacă elevul nu va dis
pune peste astfel de cunoştinţe practice în mod auto
matic, atunci el nici nu se va putea folosi de ele în 
vieaţă, ci totdeauna şi la tot pasul va fi silit a recurge 
la ajutor străin. Reiese deci concluzia, că automatismul 
este recomandabil şi în instrucţiune atunci. când e vorba 
de cunoştinţele necesare in vieaţă şi unde nu se poate 
delătura, ivindu-se de sine. 

Dacă vom întra însă in unele şcoale de-ale noa,stre, 
vom constata, că automatismul se aplică în mod exa-
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gerat. rn unele locuri se aplică chiar şi Ja Invăţământul 
intuitiv, deşi acesta nu urmăreşte scopul de a da cuno .. 
ştinţe sistematice pentru vieaţă. Unii învăţători provoacă 
pe elevi, să vorbească despre un obiect oarecare, sau să 
facă comparaţia intre două obiecte, Întocmai caşicând ar 
recita o poezie sau ar ţinea discurs. Tot de această 
părere a fost condus şi un domn comisar, care obser .. 
vând, că în şcoalele cercetate de d-sa, această procedură 
nu se aplică, în tot locul a făcut una şi aceeaş obser
vare, anume: "Puneţi elevul, ca independent să vorbească 
despre un obiect oarecare, sau să facă comparaţia între 
două obiecte, deoarece numai astfel i se desvoltă ju ... 
decata ". Acomodându-ne acestei observări - care se 
referă la fnvăţământul intuitiv, -- cum vom lucra şi ce 
vom face? Aşa se vede, că vom repeta descrierea obiec
tului predat ln una şi aceeaş formă, pânăcând elevul ti 
va şti descrie independent. Descrierea respectivului obiect 
va deveni pentru elev ceva automatic, fiindcă este repe
tată de mai multeori în una şi aceeaş formă. Iată un 
lucru fără' rost şi o procedură greşită. Este lucru fără 
rost, fiindcă învătămânrul intuitiv nu urmăreşte scopul 
de a da cunoştinţe folositoare în vieaţă. Mai ales ne 
surprinde afirmaţia, că: "astfel i se desvoltă judecata 
elevului '1. Această' afirmaţie este greşită. Noi repro
ducem rugăciunea "Tatăl nostru" independent1 fără a 
simţi, că judecata noastră se desvoltă. judecata elevului 
este activă, când predăm cutare lecţiune şi ne folosim 
de forma de predare eurjstică, când lecţiunea nu este 
de tot cunoscută. Dar dupăce am predat lecţiunea cu
tare după toată fOf11la şi regula, deşi o va reproduce 
independent tot în aceeaş formă, nu-i desvoltă judecata. 

Greşeala procedurii amintită nu conzistă numai În 
aceea, că nu desvoltă judecata. O astfel de procedură 
- dupăcum zice dl St. Kiritzescu în "Chestiuni de edu
caţiune şi didactică experimentală" la pag 71 - "to ... 
ceşte impresiunile. slăbeşte curiozitatea şi astfel face pe 
elev indiferent". Deci se abate dela o cerinţă foarte în.,. 
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semnată a pedagogiei moderne. Noi ştim, că succesul 
instrucţiunii depinde foarte mult dela interesul, ce-I ma
nifestă elevul faţă de cunoştinţele predate. Acest interes 
trebuie să-I deştepte în elev învăţătorul prin procedurile 
cele mai acomodate. Deşteptând interesul, ne asigurăm 
voinţa şi atenţiunea elevului. Şi acum să ne punem In
trebarea: cum va fi elevul faţă de acel obiect, pe care-I 
descrie in mod automatic? Natural, că - dupăcum se 
zice şi mai sus - de tot indiferent, fiindcă nu deşteaptă 
curiozitatea şi interesul. Va fi Întocmai ca noi oamenH, 
cari, când am văzut primactată un lucru oarecare l-am 
privit cu atenţiune, iar dupăce ne-am obişnuit cu el nu 
l-am mai privit. Aşa d. e., mai deunăzi ne-a atras aten
ţiunea, ne-a deşteptat curiozitatea automobilul. Azi ne 
priveşte mai mult aeroplanul. Mâne-poimâne însă va 
trece şi acesta pe deasupra noastră, fără să ne preocupe, 
intocmai ca o pasăre, cu care suntem' prea obişnuiţi. 
Tot -aceea, cu ce suntem prea obişnuiţi, nu deşteaptă 
curiozitatea şi interesul; iar dacă acestea lipsesc, nu ne 
putem asigură voinţa şi atenţi unea elevului. Interesul 
trebuie deşteptat în elev nu numai faţă de cunoştinţele 
şi lecţiunile nouă, ci şi faţă de cele cunoscute, amplifi
cându-Ie şi pe acelea - dupăcum zic~ dl Kiritzescu -
totdeauna cu ceva nou, pentrucă JJceeace ne interesează 
mai mult, este o fericită amestecare de cunoscut şi ne- . 
cunoscut" - se zice în tllntroducere în pedagogia_lui 
Herbart" de Chr. Ufer la pag. 39. - Adecă să purce
dem astfel, ca elevul totdeauna să simtă, dupăcum zice 
poetul: "Toate-s vechi şi nouă toate". 

în general astfel avem să purcedem in arta instruc
ţiunii. Dar am zis mai 'nainte, că automatismul este 
acceptabil şi în instrucţiune atunci, când e vorpa de 
acele obiecte de învăţământ, cari urmăresc şi scopul de 
a da cunoştinţe folositoare în vieaţă. Cum am înţeles eu 
această afirmaţie? Iată cum 1 Când tratăm din socoată 
o regulă oarecare (d. e. regula asociaţiunii), scopul no
stru este, ca şi elevul să ştie aplică acea regulă in 
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vieâţă, fără ajutorul nostru. Deaceea o repetăm de mai 
multeori î~ una şi aceeaş formă, fiindcă numai astfel se 
poate. Şi ce se întâmplă? Aceea ce s'a întâmplat cu 
băiatul, care şi-a dus degetul la gură: aplicarea regulei 
respective va deveni ceva automatic, fiindcă tot aceeace \ 
repetăm în una şi aceeaş formă, ni se preface în a doua 
natură, devine ceva automatic. ,Dar cu toate acestea, 
nici aici nu ne-am abătut dela cerinţele pedagogiei mo-

f derne, nu venim în contrazicere cu ele. Nu, pentrucă 
în mod automatic va dispune elevul numai peste regula, 
după care are să rezolve anumite exemple; iar aceste 
exemple vor fi totdeauna de conţinut nou: cifre, numiri 
şi rezultate nouă.. Deci pururea vor fi deşteptate inte
resul, curiozitatea şir atenţi unea elevului. 

II. Experimente fiziologice. 

, Şcoala poporală în activitatea ei are a se îngriji 
de a creşte nu numai oameni cu caracter şi cu cuno-
,ştinţe, ci şi oameni sănătoşi din punct de vedere cor
poral, ştiut fiind, că minte sănătoasă există numai În 
corp sănătos. Aderenţii ped. experimentale convinşi fiind 
de acest adevăr, nu neglijază a se ocupa în experimen
tările lor şi cu condiţiunile, între cari trebuie să se să
vârşească munca şcolarilor, pentru a nu împiedeca des,. 
voltarea corporală a acestora şi spre a înlătura surme
najul, despre care se face murtă pomenire În timpul din 
urmă.' 

în cele următoare voiu expune unele rezultate obţi
nute 1n această privinţă de aderenţii ped. experimentale, 
pe cari le-am spicuit din operatul amintit mai sus al 
d-Iui St. Kiritzescu şi despre cari am -crezut eu, că ne 
privesc şi pe noi. ,_, 

Profesorul Mosso dela universitatea din Turin a in
ventat un aparat cu scopul de a putea face cercetări 
asupra oboselii intelectuale şi corporale. Aparatul se nu
meşte ergograf şi se fac cu el cercetări îndeosebi, că ce 
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inf:uinţă au ocupaţiunile intelectuale asupra desvoltării 
corporale a elevului. După mai multe experienţe s'a 
ajuns la concluzia, că există numai o singură oboseală, 
numită oboseală nervoasă şi că orice muncă intelectuală 
produce oboseală asupra organismului fizic. Purcezând 
din această constatare prof. Mosso şi discipolii săi su
sţin, că nu este corect, ca după întreruperea orelor de 
prelegere să se facă cu elevii exerciţii de gimnastică ori 
de cântare. Aceasta se susţine, pentrucă ocupaţiunile 
intelectuale au produs oboseală şi asupra organismului 
fizic, ceeace prin gimnastică ori cântare se potenţează, 
dacă elevii n'au fost puşi primadată să repauzeze în 
urma ocupaţiunilor intelectuale. Profesorul Mosso su
sţine mai departe, că este corect a pune pe elevi să 
repauzeze încă înainte de a fi obosiţi cu totul, căci în 
acest caz şi forţele de muncă le revin mai repede. Sunt 
mai avantajioase pauzele .dese şi scurte, decât cele lungi 
după o muncă prea încordată şi obositoare. Experienţele 

- făcute în această privinţă au dovedit, că greşelile făcute 
decătră şcolari în exerciţiile de dictare sunt mai nume
roase după o muncă încordată de 2-3 ore, decât când 

- au recreaţii la fiecare oră. 

Noi, învăţătorii confesionali români, trebuie să ţinem 
cont şi să ne acomodăm acestor experienţe, cu atât mai 
vârtos, că nicăiri nu se poate produce surmenajul aşa 
cu uşurinţă, ca în şcoalele noastre. La aceasta contri~ 
buesc două împrejurări. O imprejurare (care este cea 
mai serioasă) este, că mare parte din materialul de în
văţământ se predă şi în limbă străină. Alta este, că 
cea mai mare parte din1re elevii şcoalelor noastre sunt 
băieţi de plugari, cari adeseori sunt aplicaţi la muncă 
corporală, care oboseşte organismul lor. Pentru a nu 
p()Îenţa această oboseală, în şcoală trebue să r.e acomo
dăm experienţelor amintite, punând elevii noştri să 
repauzeze cât de des - zicem la fiecare oră, - iar 
gimnastica şi cântarea să nu le socotim ca mijloace de 
recreare. 
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9n. adunare gefleralt1! 
Fiindcă chestiunile atinse şi desfăşurate în această 

modestă dizertaţiune ne privesc pe noi, învăţătorii, am 
aflat de bine a le expune înainjea O-Voastră, fără a avea 
pretenţia de a produce nu ştiu ce idei originale ori ceva 
curent nou pedagogic. Eu, ca un modest învăţător, nu 
m'am putut avânta la înălţimi atât de mari, ci m'am a
comodat spuselor lui Bacon: ,.,FiJozoful trebuie să facă 
'intocmai ca albina ce sboară din floare în floare spre 
a culege de pretutindenea sucurile trebuincioase la facerea 
mierei sale". Noi nu suntem filozofi - e drept - şi 
departe pretenţia de a ne numi aşa. Luând Însă in con
siderare dificultatea misiunii noastre, precum şi modes
telt'; pregătiri ce le avem, ni se impune şi mai mult a 
purcede asemenea. 

N ă d a b. Petra Roşu, 
Învăţător. 

REVISTE. 
"Transilvania" revista Asociaţiunei pentru literatura şi cultura 

poporului român înc/-'pând cu 1 ian. s'a reorganizat, introducând 
mai multe îmbunătăţiri. Jn locul prim publică articoli de ştiinţă, 
devenind astfel o revistă de popularizare a ştiinţei. Din articolii 
apăruţi remarcăm studiul dJui Sextil Puşcariu: .,Istoria literaturii". 
Partea informaţiilor încă e bogată cuprinzând cronici ştiinţifice, 
şcolare, precum şi din sfera cooperativă şi activitatea Asociaţiunii, 
devenind astfel cea mai potrivită hrană sufletească pentru cărturarii 
noştri dela sate, în atenţiunea cărora o recomandăm cu toată căldura. 

"Gazeta fnvătătorilor" în Nr. 5-6 într'un articol semnat de 
dl Marian Sas constată următoarele: "învăţătorii români din Ungaria 
dela 1907 încoace trăiesc adevArate zile de chin şi de tortură 
Destinati de soarte, ca să muncească între nişte lmprejurări de tot 
vitrege pentru şcoala şi cultura naţională, având de a servi la doi 
stăpâni, ale căror ţinte sunt cu totul contrare una faţă de alta, 
activitatea şi faptele învăţătorilor niciodată nu sunt pe placul 
amânduror stăpâni/or". Constatări triste şi adevArate, cari - durere 
- de ar \ eoi din orice parte. ou au darul să schimbe in bine 
soartea fat~)ă a dascăli lor români depe aceste plaiuri. 



91 

CRONICA. 
Institutul de studii sud-ost europene. La 4 februarie a. c. s'a 

inaugurat cu mare solemnitate în capitala României în prezenţa 
ministrului de culte şi instructiune publică, precum şi a fepre
zentaţilor Statelor Balcanice "Institutul de studii sud-est europene" r 
născut din iniţiativa laudabilă a dlor: N. Iorga, E. Munteanu
Murgoci şi V. Pârvanu, profesori universitari.;. • 

Scopul acestui institut în actul de fundaţiune este definit 
astfel: "să provoace, să îndrumeze, să ajute şi să organizeze cerce
tările ştiinţifice privitoare la toate ţările şi naţiunile din regiunea 
Carpati că şi Balcanică. şi În general din sud-ostul Europei şi re
giunile limilrofe, ţinând seamă şi de traditiile vechi şi interesele 
actuale româneşti". - "Şi va avea in vedere, ca activităţile insti
tutului să fie spre ajutorul şi pregătirea practică a acelora, cari 
fiind a reprezenta România şi interesele româneşti in Orient, ca 
ataşaţi militari, diplomaţi, consuli, însărcinaţi de afaceri, ataşaţi 
comerciali, în genere a tuturora, cari vor să fie ocupaţi în aceste 
părţi şi mai ales in PenÎnsula Balcanică". . 

Importanţa acestui Institut se poate găsi din multele scrisori 
şi telegrame de aderenţă sosite dlui Iorga dela miniştri şi chiar 
dela capetele incoronate ale ţărilor interesate. 

Congresul învăţătorilor din România. [n zilele de 28. 29 şi 30 
dec. a. trecut s'a ţinut la Bucureşti al X-lea congres al învăţătorilor. 

L Chestiunile mai însemnate puse la ordinea zilei au fost: 
a) Recrutarea şi pregătirea tnvăţătorilor. b) Alcătuirea unui 

nou statut În conformitate cu nouăle idei, ce se frământă În sânul 
Asociaţiei. 

Restaurarea s'a făcut într'un mod nu se poate mai norocoS. 
După lupte înfocate de 4--5 ani a învins curentul sănătos din şirul 
"Asociaţiei'" alegându-se în comitetul central bărbaţi de talia dlor: 
J. Mihalache, red. rev. "Vremea Nouă", 1. Ciocârlcm. N. Staleriu, 
Ilie Lupu, 1. Ciordnescu. 1. Godeanu, D. V. Ţoni, D. Sârbescu şi 
P. Stefanescu. Credem, că cu această alegere nimerită s'a înge
nunchiat pentru totdeuna sistemul păcătos reprezentat prÎn dJ. 
lonescu- Lungu, care a fost adevărată pacoste pe capul "Asociatiei". 

Episcopul Zichy şi M. Sa pentru învăţători. Episcopul Iuliu 
_ Zichy din Pecs primind ord. min. de datul 21 noemvrie 1913 Nr. 

]84.941 a dat o circulară cătră intreg clerul din dieceza sa, ca: 
scaunele şcoJastice să ţina adunari şi să soliciteze pe membrii acestora, 
ca sa dea fnvăţăforilor săi tot acea plată şi adauS familiar. te 
obţin şi invafătorii de stat. 

Majestatea Sa, eate din incidentul restituIrii vieţii constitu
ţionale a croaţi lor a zis: Regufarea salatelor fnv. şi instituirea 
serviciului programatic al acestora o priveşte de o aşa ardentd lipsă 
naţională, ca~ nu sufere mai multă amânare. 

_.~ 



LJL I'tV/Of 
. __ ~ __ ~ ___ -.s "Ll'I~<_::- "ll"'fnn- -, 

I INFORMAŢIUNI. 
50.000 pentru scopuri culturale. Din venitul anului 1913, 

banca "Victoria" din Arad a dat pentru şcoala civilă, dieceza ă 
10 000 cor. A zidit o şcoală nouă $1 10cuintă pentru în ,'ătator În 
suburbiul Arad-ŞI ga cu suma de 20000 cor Pentru înflintarea 
unui internat de băeţi a votat suma de 10 000 cor. Pentru edifi
carea şcoalei comerciale in Braşov 5000 cor. Pentru SCOpUri filan
tropice culturale a lăsat la dlspozilia directiunii 5000 cor. De tot 
60.000 cor. N'avem cuvinte pentru comentarea acestui act extra
ordinar în viaţa noastră românească. II lăsăm ·deci la aprecia rea 
fieCărui cetitor in parte, asociindu-ne suflrteşte cu cei ce che naţi 
sunt a exprima admiraţiunea Şi recunoşt!nţa neamului înţt'leptei 
direeţiuni şi în special vrednicului director executiv Sava Raicu. 

Dăruirile "Victoriei". "Victoria" institut de credit şi economii 
soc, pe acţii Arad d,n sumele destinate de adunarea generală 
pentru scopuri filantropice culturale a dăruit: 
Reuniunii femeilor române din Arad şi provincie 
Fondul ziariştilor români 
Societatea academică "România Jună" Viena 
Societatea academică .,Petru Maior" Budapesta 
Tinerimii univrrsitare, Cluj 
Masa stud. din Braşov 
Socieht .. a sportivă "Gloria" Arad 
Societatea căltunariior români, Arad 
Fond "Victoria" pentru escursiunile tinerimii seminariale 

500.-
500.""-
210.-
200-
200-
100.-
200.--
00.-

din Arad 2()O -
Reuniunea invatatori/or din Arad şi jur 200-
Comunei b,s.~gr.-or. sârb., Arad 100.-

Satisfacem unei plăcute datorinţe ('ând şi pe aceasta cale 
exprimăm sincerile noastre mUlţămite direcţiunit, pentru jertfele 
puse pe altarul culturii neamului în general, În special Însă pentru 
aducerea aminte şi de Reuniunea noastră. , 

Banca generală de asigurare din Sibiu. Din rapo;Jdole publi
cate, estragl-'m cu plăcere pt ntru cetitorii nostri, privitor la aceasta 
nouă inst,tutiune românea-că, următoarele date: La asigurările 
elementare s'au emis În anul 1913 aproape 6000 de polite, cari 
împreună cu afacerile din anul ]~12 dau suma de 3;) milioane 
la valori asigurate şi un incasso curat 142.0UO cor. La asigurări 
pe viată s'a rezolvat 775 oferte asupra unui capital de 3,a30.000 
cor. Din aceste s'au rezolvit şi s'a em s 611 poliţe nouă cu un 
capital de 2,040.000 cor. cari după detragerea stomilor au d~t un 
incasso de lb8 mii cor. In total deci, după ~facerile sale de asi
gurări elementare şi de viaţă, aceasta tînără şi unică bancă ro-
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mâ1ească de asigurare din Ungaria, .il avut in anul 1913 un incasso 
de 310.000 cor. faţă cu cele 155.000 cor. din anul premergător. 
Intr'un singur an deci urcare de 10001G. - Rezervele de premii 
.s'au urcat la IOO)~g2-85 cor. Profitul curdt a fost bOAnS'60 cor. 
- Dacă ne cugetăm la faptul că aceasta bancă este chemată a 
a pune bază nouă economiei noastre nationale fiind totodată şi o 
instituţiune de binefacere în timp de nenorociri, datorinţa noastră 
este a o spriginl cu toată fnsufleţirea. Agentura băncii de asigu
rara română se află În palatul Victoriei din Arad. 

Examenele elevilor de clasa a VI dela şcoalale noastre popo
rale elementare, conform dispoziţiei art. de lege XLVI din 1908 
şi XXXVII din 1913 se vor face în anul şcolar curinte, în pre
zenţa unui comisar ministerial, separat de celelalte clase. Dacă in 
şcoală sunt mli puţn de 8 elevi de cla"a vr, atunci ei vor fi 
concentraţi într'o "şcoală designată de inşpectorul regesc, din mai 
multe şcoale laolaltă. Intr'o zÎ nu vor putea fi examinaţi mai mulţi 
de 25. Pe un elev se vine 15, 20 minute. [n numărul extraordi
nar din 7 Martie a organ\llui "Neptanitok Lapja" se şi publică 
ordinaţiunile ministeriale privitoare la aceasta afacere; iar inşpec
toml regesc prin o corespondenţă adresată tuturor învăţUorilor 
adun1i deja datele. Timpul examenului şi locul unde se va ţinea 
va fi comunicat la timp învăţătorilor. Şi până vom primI i.nfor~ 
maţiile cuvenite dela ~ organele noastre dlecezane, să fim gata a 
putea s::ltisface la timp spre cinstea şcoalelor noastre. 

Cursuri de vară. M;nistrul de culte şi instrucţiune publică 
arangiază şi în anul ace.5ta mai multe cursuri de vară pe la pre
puandiile de stat. Prin ordinul 340/914 VeI!. Consistor atrage 
atenţiunea învăţătorilor nostri îndemnându-i a ~e insinua şi a par
ticipa la aceste cursuri. Recursele sunt a se înainta la inspectorul 
regesc al comitatului la care aplrtin reflectanţii. Curs e acesta 
se va ţinea şi la preparandia de stat din Arad. 

Solviri: Taxă: Nic. Neagota. Ersilia Ştef~ Todor Savu, Tr. t 
Oivulescu. George Stoian, Aurel Micu, E. Spinanţ, Grigoriu Caba, 

. Ioan hncin, Teodor Cherechean, Valeria Mara, Grigorie Fdrcaş, 
Ioan Caba. Siml!on l3ârlea, Vasiliu Drin:u, Moisă Mariş~ Iulian 
Pdgubă, George Precupaş, [Dan Valea, Alexiu Turie, Teador 
Câmpan~ Todar Marjş, câte 2 cor. Ilie Cristea ·16 cor. George 
Sturza tS cor. Nicodin Neagota 4 cor. A_~rian Ungurean 17 cor. 
Teodor Lua 13 cor. Dimitrie Jurma 4 cor. Emil Cătană 4 cor. 
Ilade Verşi[:;an 4 cor. 01 fileri. 

Organ. Ersilia Şt >f, Todor Savu, Ioan Crişan, Trăian Givu
lescu, George Stoian, T.ăiln Givulescu, Aurel Mireu, E. Spinant~ 
Grigorie Caba, Ioan Iancin, Todor Cherechean, Valeria Mara. Gri-
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goriu Farcaş, Ioan Caba, VasiIiu Drineu, lulian Pagubă) George 
Iancu, {oan Sele, George Precupaş, Ioan Valea, (Jarie Verşigal1, 
Alexiu Turle, Teodor Câmpan, Todor Mariş, câte 5 coroane. lIie 
Cristea 30 cor. George Sturza 27 cor. Trăi an Givulescu 20 cor, 
Adrian Ungurean 15 ,or. Dim. Jurma 10 cor. Emil Cătană 10 cor. 

Monumentul Dr. Pipoş. Ioan lanci" IJ cor. Ioan Popescu, 
Stefan Roja, Efrem Moldovan, Savu Mihuţa, Mărioara Precupaş. 
Iustin Das:ăI, Ioan Morar, Petru Lupaş, Mitru Nini, George 
Murgu şi George Popescu, câte 2 cor. Constantin Mihulin, Ioan 
Felnecan, Totorean Uroş, Savu Bugar, :stefan Ponta, Aure[ Dră
gan, Efrem Brindea, loţa Pănă:lan, Vasile Todosie, Petru COlţău, 
Florea Colţău, Valer Eraj", Nicolae Cristea, Vasile Zabu şi Petru 
Russu câte 1 cor. Iosif Moldovan 5 cor. Muciu Popescu 5 cor. 
Ignatie Raica 3 cor. Romul Tăucpan 1) cor. George Petrovici 5 cor. 

Posta redacţiei. 
Dlui A. C. Din şirurile frumoase, .. simetrice, ne place a te 

crede un tânăr cu plete lungi, căruia abia acum îi mijeşte mustata, 
un vizionar, care e pururea fn urmărirea unui ideal. Ne cade 
nespus de bine, când in cărările năpraznice ale vieţii cu atâţia 

naufragiati ne iese În cale un astfel de entuziast. mai ales dacă 
aduce cu sine şi-o idee, şi-o rază de lumină 

Sumarul: 
1. S.: "Manualele de şcoală"; Aurel Contrea: "Din anul tre

cut"; "Exercitii intuitive"; Petru Roşu: "Ploaia, grindina şi zăpada" 
(lecţiune practică din exerciţiile de cugetare şi vorbire); Exercitii 
intuitive. Partea oficioasa. M. Viciu: Influinta familiei În educaţiune; 
Petru Roşu: Probleme şi chestiuni se ne privesc. Reviste: "Tran
silvania", "Gazeta Invăţătorilor'(; Cronica: "Institutul de studH 
sud-ost europene"; "CoIlgr~sul învăiătorilor din România"; "Epis" 
copul Zichy şi M. Sa pentru învăţători"; Informaţiuni. Posta Re .. 
dactiei. .. 

'1'",e ar ..... r "S ') 

Tiparul Tipografiei Diecezane gr. or. rom. Ijin Arad. 
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