
dela şcoalele poporale confesionale ortodocse 
din protopreslllteratele 

Arad. Chlsineu, Siria. Boroşineu. Buteni, Radna şi 
Hălmagiu. 

,. 

Organ periodic oficios ~'\; Î\~ 
~ . \~\J 

II,JL -'.( v-
redactat . ~ 

~ 
din ÎflGredinţarea comitetului reuniunii de 

Iosif Moldoval'l 
viee-ppeşedinte. 

Ediţiunea Heuniunel. 

Abonamentul 5 coroane pe au. 

Apare odată pe luna. 

Arad, 1905. 
Tipapul tipografiei diecesane greco-orientale romAne. 

• 



:' :r. "-l=--"C," ..... _" ..... "~""'.'·-~"'·'·""'l*·~_~f'·~r':!!t:"·!~",·,!!~."'-'!"liI.·'·"'"·<t'.l1i.\!!\î.\!',~'!i\'"" .. ,!!I!'\t"!"'.C~""h~"""1.~~.j'ao:"~~~-iiii'Jl[l:!ii!IT~'1· 

r"~-""'lf"'"'"""5e"'~~ol\~eşIe"'''ânt'icÎp():t:în~laadresa' cassaruluÎ reuniull(~i fuliu 
I,{;' UrolJorean invâţatol' In Galşa p. u. Vildflu.<;. 

~ .', ~auus(riphle ' 
Il! sunt a se adre:-oâ redactorului 10si/ ,;}loldooau director !şco-

lar in Arad Pii:lt,a T5ki:l!y Nr 8. 

~u,ăm pe tot românul de iuimă, a sprightl acut organ al 
lcoalelor române. " 

Ofertele miirittimo(lsf>, pentru fondul de editare al ot"ganului 
nostru, sunt a-se trimite la adresa cassarului reuniunii. 

Ouoratele red[l(~(llUâ sunt rugate a ne trimite folie in schimb. 
Foile primite le pâstrăm pMtru biblioteca Yeunhmii. 

Anunturi se fac în mod foarte răstrâns şi să plătesc anti
cipative: şirul 50 fiI. Jumătate pagina: 12 COl". O pagină. 

intteagă: 20 cor. 

1',', ,; , " 

j , 



·'t 

1 
i 

- ~ 

Şcoala viitorului. 
Precum În toate, aşa şi în ale şcoalei, Americanii 

ne premerg. 
Wilson L. Gill un vestit pedagog american, condus 

de convingerea, ca rezultatele depind in prima linie dela 
blma organizaţiune, a inventat şi intemeiat aşa numita 
sdlVol-eify care este organizată Intocmai ca o comună, un 
oraş. Elevii sunt cetaţenii liber'i Inzestrati cu drepturi şi 
dalorinţe. gi îşi aleg primaml, notaml, juratii, cu un cu
vânt membrii antistiei şi ai comitetului comunal, cari ţin 
şedinţe regulate, compun şi voteaza regulamente dupa cari 
se conduc destinele şcoalei, ba chiar şi planul de invata
mănt e:51e pus in mănile lor. Sa intelege că toate aceste 
le fac sub conducerea invăţatorilor, cari revăd şi aproabă 
ori resping, ce nu e bun şi conducător la scop, in forma 
cum o face ministrul, guvernul ţării. 

Pedagoglll Wllson, În staruinţa lui de organizare a 
şeoalei dupa acest sistem, a ajuns la atâta vază, tncât din 
tncl'edinţarea guvel'Oulni statelor unite a introdus această 
orgdnizare în toale şcoalele insulei Kuba, cu rezultat de 
admirat. 

In timpul din urmă s'a intemeiat o asemenea şcoală 
cu iOO elevi şi in oraşul Boston. Unul dintre oaspeţii 
prezenţi la inaugurar'ea şcoalei, descrie foarle frumos unele 
împresiuni de-acolo. 

Şcolarii, cu unanimitate şi inţelegere perfectă, au 
ales de primar al şcoalei lor pe o· fetiţă reprezentabilă de 
12 ani. După alegere, unii dintre oaspeti, din curiozitate 
au Întrebat pe fetiţ1 aleasă de primar, că ştie ia ce in
semnatate are alegerea ei de primar? l' Da«, răspunse dânsa, 
l'am sa mă 'ngrijesc, ca toate fetiţele din şcoala să fie cu-

u! 
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răţele, cu purtare neexcepţională, pl'evenif'nle, arahile şi ş,\ 

fie îmbrăcate curat şi cu gllst; şă se nml. in curAtenie sa
lele de învăţământ şi curtea şcoalei, cu un cuvâllt: am 8,1 
fac ordine Întru toate ~« - Şi nu ai fricr'l, că doară nn 
vei putea satisface acestei îneredinţări? .,Xn! penlrn·că 
sunt convinsă cA colegele mele vor fi bune cetAtene«. »Voi 
admonia pe cele ce nu se vor acomoua re~lJlamentelor şi 
voi pedepsi pe cele nesubordinate. Ele trebue sa fie bune«. 

Intre împregiurările noa:'itre foarte inapoiate în cele 
ale disciplinei şi administratiunii şcolare, abia ne putem 
inchipui, şi ni-se pare de halucinaţiune aceasta ol'ganizlll'e 
modernă a şcoalei, care de altcum, deşi numai in l{'aga.
nul desvoltArii sale, promite multe îmbunătătiri pe terennl 
instrucţiunii. ' 

Intr'unul din suburbiile Ne\\'-York-ului a fost o 
şcoală cu 1000 elevi, foarte negligata.. E drept Că in 111'

marea relei conduceri disciplina a lipsit total, aşa incât 
poliţişti trebuiau să ajutore pe Inv<'HăLori întru tinf'rea dis
ciplinei. In timpul din urmă şcoala a fost organizată după 
sistemul lui \Vilson şi cu atâtrt rezultat, încât la vre-o câ
teva săptămâni elevii nici nu mai an'an lipsă de Sllpra
veghiarea învăţătorilor, iar sârguinta eleviloJ' a devf'nit de 
model. 

Intr'una din şcoalele Filadelfiei, elevii spre mirarea 
invătătorului au ales de membru [n comitf'tul comunal P(' 
cel mai stricat şcolar şi după ti săptămâni iată cum s'a 
exprimat invăţătorul călră aCf'1 ştn'ngar npsubordinat şi 1"1'

nitent: :. Torni! cu bucurie ob:-;erv, că tu ai inceput a pro
gresa frumos. Nu mai tncungiuri şcoala şi nici odată nil 
mai vini târziu la şcoală. Urnblii curat ca un gavaler. Sunt 
mândru de tine!« - Elevul nO:-llru, să nu credpţj a fi 
venit confuz, ci la moment răspunse învăţătorului cu mân
drie: l> Da! da! Ştii D-Ta câte să Cel' azi dela un mem bru 
al comitrtului comunal!« 

O fetiţă negligenLă şi murdal'ă a avut fl'l'iciJ'pa ne
aşteptată să fie denumită din partea primarului de sergent 
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nI' politiI:'. In scurt timp fetiţa, in stăruinţa de a satigface 
incn'dinţă/'ii, a devenit cea mai regnlata. şi curatică băehl. 

Unnl dinlre cei mai murdari şcolari sau denumit 
dt' C,ltl'a. micul pnmar membru al comi:.;iunei sanitare, care 
avea :-;11 :.;c ingl'ija:-;că d(' curăţenia colegilor sei, să le vi
zitez!' mânile, unghiil!~, părul, urechile, ve:'\tminte!e, să în
wija:.;că de curăţpnia salf'!ol', de ventilarea 101' regulată etc. 
elc. Deloc după dpnumire a eşit în curtea şCoa\ei' la fân
tână şi s'a spalat pe faţă şi rnâni şi de aci înainte el a 
devenit cel mai curăţe! băiat, ştiind că are să premeargă 
cu exemplu bun, 

Un mic primar al unei asemenea şcoale, la sfatul 
;-;ecl'ct al învăţătol'ului, a denumit de căpitan al poliţiei şco
lal'e pe cel mai petulant elev, care deloc după denumire 
a devenit cel mai liniştit şi cu purtare de model. 

Dupăcum se poate vedea din aceste puţine cazuri 
inşi rate aici, şcoala Wibon are meniţionea a creşte statu
lui oameni liberi, nu :-;Iugi plecate, cari în faţă te ling Iar 
în dos te tung. Elevii de mici să deprind la viaţa consti
tuţională şi în cadrele acelei se conduc şi guvernează in
şişi, silindu-se care de carp. a satisface cu mai multă dem
nitate incredintarii sale. Şcoala lui Wibon in Europa tncă 
e necunoscută, ba chiar şi In America numai in centrele 
culturale esteîntrodusă. In timpul mai nou şi Englezii au 
început a se interesa de sistemul de organizare alui Wilson. 
Să vede, că şcoala lui are să fie şcoala viitorului. 

14* 



~Ioda ll·are loc 111 scoală . . 
Daca e~irn pe :"tradă. dacă m"r!lpm il! :,oeÎI'tatf'. ba 

chiar şi când calcam pragul Iăca~ului lui DUlJln~"z(·u. cău
t.am 5ă ne impunem :,empnilor no~rri jJrîn Îmhrăct1minte. 

frnm:,ete ori prin alte ~emnf' exterioar ... 

Inlfam in ne-o negutatorie. Oh:--,c'ITăm dlfel'i1e lu
cruri. cari ne atrag. Că sunt ori nu dt> cpva folo~. lt:,ta 
e alta ch~tiuoe. D~LIJI e, că ochilor h" coO',"ine. ca indi
vjtlul 5ă staruie a d","eni po".:"orul a·>plora. Deşi 011 odatA 
am putut con--Iatâ. cA nu lot ce e frumo.... e .şi bon şi 

folo~îtor. ,. X u-i tot anr ce hlc," .. h·< . E in"A o 'cAderI' a 0-

meoimei. de a 5 .. IAsa capth"ata de formiC'liC' extprioar.:,. şi 
multi oameoi se folos~c de aCt>';'! d.:>f.·ct. "'prp a .. P in;1llâ 
pe ~ne pe ruiniliC' altora. 

F: tri"t apoi. CA intrp.a:.zA --oc/plalp om":H:3"c<l e ,.,ta
pănită de acest mod de judpcala, ş, jndinduL caro:' com
bate aC€'5t rău. nu numai Că e ,"azllt cu ochi mi din Pal
lea semenilor :-ei. dar' e mai privit şi ca uu ( .. 1 de om 
rautacios. 

Şi din nefericir.:- nici in.;a~i şcuala nu e scutita df' 
aceasta boală. Şi aici ca În toale lucrariI., ompneşli. do
minează s!lperficialitatea .. \cti\"itatea $coal-::-Ior. in Cf'& mai 
mare parte. e numai spoiala. (ăcută anllme cu ~op_ de a 
~uce pe omul laiC. Iar :;.educi»tea acea:,ta e fq liIodl'Î. Şi 
numai În serviciul aeest"?ie ~;ao i,"it d ... corând oDei+:> ne'
Corme in predarea cetîtului În şcoaJp.le popornlf>. 

Azi. mdodul fooomîmic. mân.:- melodul sunddur 
"ii şi poimânp? - -'lai ştie Dumn,::-z ... u bunul! Df>-"tul. că 
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sr ive:->c ca ciupercile, Şi cu ce scop? Nimic altul. decât 
a ~e pune in serviciul mudei; de a face mai mult in 
fumlll ca in fond; de a jll'Odllce o spOÎrlhi seducâioare, 

Experienta ni-a do\'eclit şi ne dovedeşte indeajuns, 
ni oamenilor trecuţi pritJ !)coala., nu le lipseştE' intru atât 
dE'steritatea celilului, ca dezvoltarea puterii de judecată. 
Xnne lIU se plânge. ca. baietii nu ştiu ceti, ci se plâng, 
ca le lipse.,te de:'ilrritatea de a concipia. Baietii nl1 sunt 
in ~tal'e a pune pe papir ori a preda cu graiul nici cele 
mai elemenl(tl"e cugete ale lor De aici e destul de Iwirlf'Jtf, 
t'!1 /'fIul ('1' .~" ('I)/lstlllli, nil Zflf'p, În putiu'" dl'sleritale Il ee~ 

tita/IIi, ci ÎU/i/UI(I jJlderii tiI'. jwll't:oM a ,.[evului. 

Ki-se pune dpci intrebarea: prin reformele din 
('.'~Iilllle. :'ie atinge ori nu scopnl acesta:> Sunt ele COll

Ip.rnplale aşa, ca sel tânteascc\ la dezvoltarea puterii de 
jndecat~ ? 

Din motivele aduse in favorul acestor reforme, ne 
convingem deplin, că acestea urrn1l1'esc ~implu numai de· 
prindt'l'ea elevului in ceLl'e - ~i nici decum nu urmăreşte 
:-illPIPmul :-iCO!' aJ şcoalei. Pentrucă ace~lea privesc cetitlll 
('fi SC"I) şi nit ca 1ntj/O('. Căci cei cu reformele nil-şi ~pal"g 
capul Cll impl'pgiural'f'(t: 8wd uri IlIl br'iil'(ii capaci a ra
ţ;OJl(Î? 

Nime nu va tr(lge la indoiala, că prin aplicarea a
ce~tOI" reforme, s'a facut bun :;erviciu cetitului. Decât nu
mai, Că in proporţia ţlceasta a regl'e:-;at intru dezvoltarea 
putrrii de jlldpcata. Şi acea:;ta din motivul, ca predarea, 
/1(' baza l'cfol'lnelol', nu-şi arp deloc h(lza in ratiune. Căci 
el (>rnt>nlele, pl' cari se hazC'ază aceste reforme, SUIti fal8(,. 
~i ca ala 1'(>, nici id,·;/I', ce şi-le Însuşesc băieţii, nu pot fi 
(]pcâl iarăşi numai /(dse, ,~i ojlui cum Ilur fi jlldl',ctifile ({
(",,{om, ({('(imI' idei SllId fa/t;p? 

Zidarii :-;lllll cu mare pl'PcauHune, când pun peatră 
pe Iwatl'ă. ~i În :-:(lPcial CU marI' băgare de seamă, când 
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fac fundamentul. P.,.ntruca ~unt in cUl-aL ca aumai ~'" un 
fundam!='nt ~olid ,.e poat~ aridică. un edIficiu !rairllc. 

Şl pr~cum In al!" zldirei fundamentul e t,)tul. ruei 
la rn::5tructIune nu poat!" fi altcaID. Caci ~î aici prirne[t:+ 
idd 5unt fundamental in-trllctiunlI omulnL fk ar.· ... a ac,':-;U' 
tr~bl]e ""ii fi ... clare ~i hin'" arwrc"'piaU:-. Ac~':""t ''''n.-lcill lfi,.;â 
Du-l fac reformde. d"~prp. cari e vorba.Sa numai. câ nu-l 

. fac. dar+ lucrei cbiar in contra ac>"stui pnnC1pill peda2()~1c. 

Su de sPOIala. şi llbti11 ,~ ... riJ,,-·rU{jr asern lip~â+ C"'
rem o lacrare mal cumpatatâ şi CII atât mai~'jllli(î~/: r,,
fit)"~ahL O activitat"'. care duc'" [,, ,j"::r,)lt'lrM uut,..~·i!'" ,/" . - ~ 

jlJ,de,,·rtt/i. D~î mffilC. ce n'ar ,.ta in ~pr'iiclul ac.-tlll ~Cl't). 
CU atât mai putlll. ce ar fi in d,:-trimentul lui. 

I. fi. 



J31bH{)t~cll~ par{)hlal~. 
---- -

:\Illlte ~unt a~tazi lipsele şi neajunsurile, cu cari 
are a se lupla şi Ci.1 cari are a da piept poporul nostru. 
Şi pentruca d in aceste lipse şi neajunsuri, să poala el 
eşi toldeaUlu Leafăr, are lipsă lot mai mult de lumina, de 
invaţatUl'ă. Prostul totdeauna a fost ~i este robul ne
ştiinţei lui. 

Cultma s'au fnvatătura este bunul s'au averea cea 
mai mare atât pentru LIn om singur, cât şi pentru un 
popor intreg. Ea este pânea cea de toate zilele, fară de 
car'e nici un popor, a:-;;a nici poporul nostru, nu poate 
exista. 

Şi dacă aceasta este aşa, atunci datorinţă avem 
Ilnul fieştecal'ele ,i toţi împreună, a ne ingriji tot mai 
mult de deşteptarea şi luminarea poporului. Marele apostol 
al culturei noastre naţionale: Dimitrie Uirhindeal a zis: 
«.\finte, minlp- marita naţie româneasca! Când te vei 
intrarma cu dânsa, natie mai aleasa decât tine nu v'a 
exista pe faţa pamântului». Cât entuziasm şi cât adevar 
nu cuprind aceste cuvinte! 

Cu un popor cult şi deştept să poate face minuni 
a~a zicând pe toate terenele, iar cu un popor prost, 
incult şi rămas indărăpL nu numai că nu câ~tigi nimic, 
dar şi cele ce le ai ţi-se pot perde, iar viata unl1Îastfel 
de pOpOl' este insuportabilă, 

Dacă vom conzulta statistica, această oglindă a 
popoarelor, vom vede~l, că dintre toate, poporul nostru 
e15le mai pl1tân şltlltor de carte. [ar fară a şti carte; astăzi 
nime nu se poate numi cult. Avem atâtia preoti şi fnvă

ţ.Hori distinşi: dispunem de aLâlea şi atâtea şcoale şi cu 
toale aceste poporul nostru este mai mult ramas indărapl. 
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Şi e rămas indărăpt poporul nostru, nu pentrucă . doara 
invăţătorimea nu ş'ar face in deajuns datorinţa, ci pen
trucă le lipsesc mijloacele de lipsa, pentmcă şi după 
eşi rea din şcoală poporul să poată fi ocupat ClI lecturi 
folositoare. Poporul după eşirea lui din şcoala nil mai 
ceteşte pentrucă n'are ce. Şi apoi poftim inaintare! 

Să impune dar tot mai mult, a ne fngrigi, ca popoml 
nostru şi după eşi rea lui din scoală să poată fi ocupat 
cu carfea, dacă -- sincer suntem pătrun~j de binele şi 
prosperarea lui. 

Şi care ar puteit fi - mijlocul cel nlai potrivit pentru 
realIzarea acestui scop, dacă nu «bib! i()teci/~ jJl1I'uhilile». 
Bibliotecile parohiale bine conduse şi bine folosite, sunt 
un puternic mijloc nu numai p~ntl'l1 deşteptarea şi lumi
narea poporului, ci şi pentru desvoltarea gust~lIui de cetit 
în popor. 

Când poporul nostru va putea fi ocupat cu leclmi 
folositoare şi după eşirea Iu.i din şcoală. sunt sigm. că 
nu numai că va înainta, din zi in zi, tol mai mult in 
cele bune şi folositoare şi astfel noi II vom avea In lot 
momentul gata pentru interesele mari ale biser'icei ~i a 
neamului, dar şi multele rele şi neajunsuri ce hânlue 
până astăzi salele noastre, cu incetul vor dispăl'eit cu lotul. 

Ce câştig mare bisericesc şi national al' fi pentru 
noi atunci când în toate comunele noast/'e am avea fru
moase bibliot~ci parohiale! Poporul nostru in toale zilele 
de peste an, dar mai ales in zi lele fără I tlC1'1l şi t',hile 
cele lungi de iarnă precum şi in Oumineci şi sarbători, 

ar putea avea dela aceste biblioteci abundanta hrană spi
rituală. Şi ce frumoasă f$i bil1p.cuvânlată cu roade imbel
!Şugate ar fi munca noastră În şcoa!e1e de fppetiţip, când 
stându-ne la dispozitie aceste puter'nice mijloace, În fiecar'c 
Duminecă şi sărbătoare, după sa vârşirea preleger'ilol" le-am 
împărţi 'acestor tinere odrasle ale neamului Căl'tî folosi
toare, pentru deşteptarea şi luminarea inimei lor', ial' in 
Duminecile şi i:)ă,rbălorile ce unneazâ h~·1:trn schimba CIl 

altele. 
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In chipul ace:-;ta nu numai că ne·am de",teplal şi 
luminat popornl, nn nllmaÎ ciI. ne-am Uilll'at :-;;i mllnca 
noatitră, dai' in acelai timp oCllpândn-l, 'I-am ti!lblJ'lIge 
prin aceatila şi dpla urâta şi păgllbil.oal'ea datina de a 
petrece timpul prin cele crâşme şi hirluri, unde numai 
lucruri bune l;ii de folos nil poate ci invata. 

Iată clar e:-;enta, iat,l l-icolJllI bibliolf'cilol' parohiale, 
yIijloace puternice sl1nt ele in lupta pentr'u IlIminarea şi 
deşteptarea poporului şi pentru ahalf'rea lui dela mulle vitii. 

/lhtţi ('uh)yi şi dmyi pr",oţi I/i /l1'I1i1/i,/lii ! Noi suntem 
apostolii culturei mult obidallliui nostru POPOI"! Sil fulosim 
dar toale mijloacele pentrll de:-;;teptarea :-;;i lurninarea lui! 
Să infiintăm pe tot locul biblioLeci pal'oh:ale ~ Să tinem 
popol'lliui nOstru mijloace de luminare ŞI ocnpatiune nobila! 
Să sfatuim popoml pentru al indllpleca la .iNl!'i! !'pre 
acest SCOp, căci - miCă e jertfa ce o aduce dar mare e 
câ:-;;ligul ce rezultă." pentru el din aCE'a~la Illic<l jertfa! Sa 
nu lasam popoml sub inftninţelf' Îlltâmplatu1lre ale sortii, 
penlrucă pl e tdl'ÎII ,~i /iii/O/'Ill }/O"//'II,' Sa-I dC:-;;lCpI81l1, :.;:\·1 
lumină,m şi mai alPti sil-I o{lililll pelltru lupta grea ce lJe 
a!)leaptă pentru a Ilpamuiili bine şi ff'l'Icir·t'. S;'\ nu ne 
multumim numai cu (lceei1, ce conform legii dalori suntem 
a lucra unii înlre cei pall'll 'pareti, iar altii dela :::;flrltele 
altare. Să facem 10L ce putem pentru pOp0l', căci lJumai 
astfel facând şi lucrând ne ,"om adula ClI demnitate de 
l',lspunderea ce o avem atât fa(;l de I)llmeezeu c,U şi ra~<l 

de oameni ~ 
Oaill, FebrllaJ'ie HIOH. 

I )ÎJuilrÎp: j'ojlovirill, 
InvA\. dir. rolll, orl 



Invatatorul ca scrutator al individualitatii elevilor. -
Dacă cercetăm mai deaproape desvoltarea pedago

g,e, şi reformele ei in decursul mai multor epoce, vedem 
cum s'au descoperit şi stabilit diferitele pl'incipii pedago
gice, cal'Î ti indeamnă şi conduc pe învăţ<\tor in munca 
sa grea, da,' totodată foarle insemnată pentru sodetatea 
omenească în general. 

Dacă cercetăm starea veche a şcoalelor elemental'e, 
fată cu cele moderne, ne putem foarle u~or convinge des
pre diferinta dintre ele, 

Nu trebue allceva, dacă voim a vedea ceeace dorim, 
decât să deschidem şi să studiem Islol'ia Pedagogiei, Aceasta 
ne arată tolul. 

Putem să vedem desvollarea şcoalei la un singur 
şi la mai multe popoare. 

Dacă acum am fl'Ul1zăril-o toală şi stăm putin să 
ne cugetăm la ceeace am cetit şi studiat, uşor putem privi 
după o treapta mai înaltă, la celelalte trepte, peste cari 
a păşit omenimea in decursul desvoltării sale. 

Să vedem şi să cercetăm pe învăţător ca centrul 
şcolii, in jurul căruia se invarle tot succesul învătământului. 

în timpurile vechi a fost uşor a fi invătalor, nu 
trebuia multă pregătire şi vocatiune. Învăţătorii necunoscând 
însemnătatea educatiunii; de şcoală foarte puţin se inte
resau. Toată activitatea invătătorului a fost numai un me
canism, o maşinărie; pe elevi mai mult ii dresau şi dacă 

nici aceasta n'a avut rezultat, şi a:;;a a fost bine. 

Dar cu Încetul în decursul timpurilor starea aceasta 
s'a !:'chimbat. 
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Fiecare înviHător, in decursul unui an, trebue să 
conducă pe rlevii săi cătrăo tânt!\, cătră un scop. În 
locul mecanizmnlui dăunăcios au pă:~it o altă direcţie, edu
caţiunea conştientă după un plan inainte chipzuit şi in
struarea dupa. anumite legi psihologice. 

Ştim, că natura priceperei, polentarea ei, activitatea 
reflexă, imboldurile, memoria, sentimentele"şi voinţa omului 
să produc sub anumite legi psihologice şi că pe loate' 
aceste le impreună la olaltă mintea. . 1 

Ştiind toate acele legi după cari se produc acel'lte.' 
învăţătorul trebue să se aorofunde tn :-;tarea spirituala a· 
elevului său, toate aplecările aceluia trebue să le studieze 
şi să cultive puterile "lui corpo-spirituale) ca toale preten
ziunile şi principiile pedagogice sa fie satisfacute, 

E drept. că Înv.ltătorlll intimpină greutăti întru slu
dial'ca individualitătii elevuilli său, a-şi face o imagina 
despre toate, e greu a aprecia toată pulerea lui intelectuala. 

Nu numai învaţătorul intimpină aceste :gl'eutăti, ci 
toti aceia, cari du avut ocaziune a urma cu atentiune 
pe copii. 

Fiind şcoalele foarte Impoporate, înv,ltătoruJ Întîm
pină gr'eulăţi pentru şludial'ea unui singuratIc elev, dar 
nu numai, că intimpină greutăţi, dar această lucrare a ~a 

e aproape imposibila. 

Totuşi cum ar putea ajunge învăţătorul la cunoaş
terea individualitatii unui copil? 

La aceasta e de lipsă, ca învătătorul sa vină mai 
demulteori în atingere internă cu elevul, ca să Î-se dea 
ocaziune mai buna pentru cunoaşterea mai deplină a îm
prejurărilor şi a aplicărilor sale de viaţă . 

. Dar să vedem, că oare are timp şi ocaziune un 
înva~ă.tol' a-se ocupa in şpecial cu persoana fiecarui a ? 

Nu, pentrucă în şcoală se arată oal'e~care t5ubor· 
rlona~june. care supune pe un eJE'v mulţimei şi aici aproape 
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dispare. aici aplecările sale individuale nu să arală aşa 
evident, ca să se manifesteze ca momente principale. Mulţi 
copii faţă de fnvatatorul lor se ar'ală atenţi şi supuşi nu
mai in mod exterior şi la apal'intll, si aşa se arată în 
formă falză, pentrucă pentru lucruri netrebnice e aplecat 
fndată ce e singur şi făra sllpra\'pghiere. 

Oare invălătorul faţă de elevul său va putea să-şi 

tir.ă direcţiune corectă tn creşterea' lui? Oare nl1 va zidi 
făra. bază potrivită? 

La tot cazul! Şi cauza e, că nn poate să-I carac
terizeze cored. pentrucă lipse.,te un factor principal, .In
mili't, care demutteol'i împiedeca activitatea inva~atol'ului. 

Chiar pentru aCE>a::iLa e roal'te grea edncaţiunea co
piilor, pentrUCă aici se manifeslează ml J>ropÎu al fiecăruia. 
Trebue să tractăm cu ei Cii şi cu plantele cele mai gin
gaşe, pe cari trebue să le ferim de vânt, de ploauă, ca 
să nu le frângă şi numai dUJJăce au crescut mai mari 
putem să le plantăm lu alt sol; să Il'actăm cu ei mai serios. 

Cu cât sunt elevii lIJai mici, cu ateU să ne nizuim 
a-i cunoaşte mai bine, ca şa ne putem tinea de directiunea 
corectă. 

ca studiarea individualităţii e$le ill~emnată, ne arata 
tirnpul de azi, când s'a dets\'Oltal un l'am al Pedagogiei, 
I)nlologill, care se ocupă pur special cu studial'ea indivi
dualitaţii copiilor. 

Chiar pentru aceasta avem chernar'e a studia cât 
se poate de temeinic individualitatea elevului. 

Cum s'ar putea mai uşor (ljunge aceasta, ca invă
tăiom} să nu cerceteze aşa mult? 

Aceasta numai şi numai aşa se P Jale ajunge, dacă 
învăţătorul va consulta cu părinţii elevului, atiupra moralei 
inaintării şi progresului ce-l face. Totodată părintii singuri 
cunosc pe copi/ul lor mai bine, cuno!Sc lIalurelul lui :şi 
loate momentele mai amănunte din viaţa lui. 
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Ynvăţătol'l11 deja şi-a câştigat aceea, de ce a avut 
lipsă in ceeace priveşte individualitatea elevului. 

Aceste informatiuni şi le va câştiga fnvăta.torul tncit 
la inceputul anului şcolar, convingAndu-i că din fiecare 
copilaş al'e a creşte un om folositor societaţii şi pah'iei. 

înainte de toate fericirea copiilor nostri sA. ne fie 
inaintea ochilor şi voinţă tare, solidă şi adevărată să avem. 

Dreptatea să ne fie steaua cond llcc'l.toare! 

Aşa vom pulf>a cunoaşte mai iute ŞI mai COl'Cct 

individualitatea eleviloI' nostri, şi ctlnoscândll-o, staruinţa 
noastra in tl'a ea llcarea lor va fi mai efectuoasă: 

luau Al'del(l(HI, 
Inva.ţător, 

! 
.J 
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rltin1 cu,·ânt.*) Scrisele D-Iui profesor Secula din 
Sr. :!:) al ,.Poporului Hormln" din Budapesta m'ar absolva să nu 
răspund nimic, d~oare('e H-sa, cu toale eil. Sf~ numeşte "combatant", 
Dricine va ceti nepreocupat serisele D-sale ya atla eă, nu ma 
combătut absolut cu nimic. Ceiace lotuşi mă Îndt'amnă să·i ră~
pund este imprejurarea ,că vreau să fac putină clari {ieare, asupra 
căreia cred că vom cădea cu toţii de acord. 

Eu privesc presa un fel de judecătorie in care cel acuzat 
are şi dreptul de a se apăra. j\jci unui acuzat. nu sa pomenit 
până acum, că apărelndu-se, să fie invinovăţit cu fudulie, cu lipsi't 
de recunoştinţă, cu nepricepere etc. ' 

Şi noi dascălii din diecesa Aradului, mai in multe rânduri 
numai ce ne-am apărat din care cauză suntem ineărcaţi cu aUl.lea 
epitete! !'e naşte intreharea: Să nu a\'em noi dreptul, ce-I exf'r
cită şi cele mai dt>bile fiinţf', de a ne apăr'a? 

Ba da, avem şi noi dreptul acesla şi ne vom folosi de 
el chiar şi când \'om av(>a in faţă pe DI Iorga sau pe DI Secula~ 
indiferent că ce npitete VOI' mai născoci penh'u noi! 

DI Secula, dacă m'ai are ceva, poftească! 

iosif ::;tanca. 

Rectificare. Din greşală s'a scris suh manuscl'iptul 
prelegerii practice din Fizică a Olui Ioan Crişan o observare bi
nevoitoare a redacţiunei, destiuate unei prelegel'i practice reîna
poiate autorului. Regretăm această greşală provenită din conglo
merarea afacerilor, rug;lnd pe dl Ioan Cri:;;an de scuze. 

Catihizărlle. Un ordin mai I'ccent al Venerabilului 
Consistor dispune, ca in şcoalele in cari Domnii preoţi din ori
care motiv n'ar propune religiunea şi până la regularea afacerii 
să se lngrijeaseă învăţătorii şi de acest ram de disciplină, ca să 

.) .~m dat loc acestui ultim ('l)vânL In speranţa d1 lntr'adevll.r va fi 
ultimII!. Suntem dE' eredinta a nu mai da atentiune atacurilor ce ni-se fac 
conzecvent, aproape In fiecare număr al organullli nostru dh'cezan. Suntem 
provocaţi, iar dacă aducem arg'umente fntru apărarea noastră, ni se răspund,' 
cu ofenze, ~i spre acest scop, nu ~tim din a cui încredinţare. stă la dispoziţia 
Dlui Secula organul diecpzan, 
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nu Rufel'(' in\'ăţămânlul. Credem că il1\'ătătorii VOI' satisface (:11 

plăcere. 
Absentările dela conferinţe şi dela adunarea 

generală a reuniunii. Venerabilul Conzistor a luat la eu
noştillţă cu multă supărare neinteresul multora dintrt' învăţători 
fată ue adunarile l'eunÎunii ~i spre a pune sla,'jlă stărilor p,\gU
bici oase pentru interesul uisci ,Iinei şi eauza şcoalei, sub Nr. on 0/90:), 
s'a indurat a dispune strict şi :-:ub urmările disciplinei, partiei
parea învăţătorilor atât la adunările gelwralf' ale reuniunei nORlltre 
cât şi la eonferintele tracluale, iar faţă. de' (~ei absellţi fAră moti,' 
legal, a dispus detragerea competillţei ce o au pentru acest scop 
uispunând a se folosi aceia penlI'u provederea elevilor săraci cu 
cărţi şi recvizile şcolare, Invăţătorii cari poartă la inimă soartea 
reuniunei noastl'e, se vor bucura mult de aceste dispoziţiuni sevpre 
dar binevoitoare. 

Restaurările despărţăndnteJor. Fiind In ajunul 
conferinţelor de pI'imavară, ultimele din periodul expirat: prezi
diul l'euniunei prin hartia de dlo 8 Martie (26 Febr.) Nr. 71/906-6 
a dispus D-Ior prezidenţi, a suscepe In programa conferinţei con
slituirea pe noul period de 3 ani 1906-1909 şi a efeplul restau
ritrile. Se aaşteaplă dl'la memhrli reuniunii, ca acpasta să o efep
tupasc,) având in "edere numai interesele reuniunii, punând la o 
parte orice conzidel'aţiuni pprsonale; şi conduşi de seriozitatea Cl' 

trehue să caraetef'Îzeze pe invăţatori, să fie în ajutorul biroului 
din despărtămant Intru executarea acestui ordin, spre mulţămire 
generali\.. 

Spriginitoril reuniunii. Cu deosebită plăcere a
ducem la cunoştinta membrilor că Magnificienfa Sa părintele 
Auqul5ti·n Jlmnzef' arhimandrit şi egumen al Sfintei Mănăstiri Hodoş
Bodrog; apoi P. Ono Domn Jl OiC14 lIamzea protopop In Li pova şi 
DI Dr. A Itt'el Cioban advo('at in Lipova, abonând .organul nostru, 
au intrat in şirul spriginitorilor reuniunii. 

Soh'irea taxelor. a) Taxe de membru au incurs 
dela D-nii: Vaiiiliu Oare ea 20 cor., Zaharie Neamţu 6 cor., Ilie 
CI'islea 9 cor.; b) abonamentul Iau solvii: Voieu Hamsea, Dr. 
Aurel Cioban, Georgiu Petrişor, Ilie Cristea, Elena Hoja, Vasiliu 
Oareea câte b cor.; c) pentru diplmomă: lIie CI'istea şi Ioan 
lam.!in câte 2 coroane. 

Expoziţia din ROD1Înia. 1n vara anului curent 
România, din incidentul iubi/eului de 40 ani de domnie a Maies
tăţii Sale regelui Carol 1., arangiază În Bucureşti o expoziţie na
tionaHi., la eMea, după informaţunile ce le avem, va fi repre
zentată şi tara noastră cu un pavilion imposant, earele acum este 
in construire. Expoziţiunea se va deschide la tnl·eputul lurlei Iunie. 
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ill~'Aţătorli la uuh'erzitate. O veche dorintă a 
Invăţătorirnii din patrie e pe cHle de a să realiza. La iniţiativa 

iprofesorului Francisc Tas din Fiume s'a pOl'nit in jurnalistica 
magiară o vie agitatie) Inlampinată pretutinden"a cu simpatie, In 
sen,.;ul, ea In interesul Insuşirii nnri culturi superioare şticnţifice, 
l·c<.:lamaIă de progr'esel .. tilf}',ului de azi, să fie admişi şi În\'ăţ,\
lo .. ii la f~('ultall'a Illosolidt a unl\'ersitaţilor din patrie. Inalta mi· 
siunE' culturală. ce o are Îm'ăţ,Uorul In mijlocul societăţii, impune 
aee'istă p~pgi\tire superioară, daet e !"ă-!!i IndeplineascA cu vred· 
nicie rolul tip adevărat factor cultural şi !'<,,! se poalc! susţinea la 
luă Iti mea reeerinţelor moderne. Cpl care e ehemat ~ă dea altora 
edllcaţip, să cerI' lIIai Întăi, ca însuşI !'Iă fi avut parte de o edu
caţie superi"ară şliPlltific[t, pedagogie~l şi socia") 

Medici pentru şcoalele poporale. Ministrul 
de instrucţie Lukac.~ are de ganJ ,.;ii dea o ordinatiunf', prin care 
va impune şcoalelor jloporal~ sit angajpze medici de şcoală, cari 
să grijească de starea ~ănat:'lţji şcolarilor ŞI arătand primejdlil!' 
de cari poate fi alilCl:llâ. sănătatea şc"larilor, să le delAlure şi să 
urrnărea<:ci'l cu hflgare de sama desvoltarea trupească a şeolarilor, 
şi sii cercetezp. adl'seo/'i pe şcolari ('a să se cOII\'ingă de'-lpre să
nătatea lor deplină. Toţi ş('olarii, inainte de ineeperea şcoalei 
trebue eer'cetaţl de mf'dieul şcoalei, şi medicul are dreptul să 
dispenseze pe uniI şcol<lri de OI·elp. de gimnaslieă, de cântări şi 
de lucrul de!nană, ;\\"dÎ(!/i s('oall"lor paparale vor primi dela 
liecare ('Iasă cat 40 l'or. onorar pe an. 

Şase porunci pentru pOIIIărit. 
1. Alege şi pr;i.seşt u toldl'auna !.linlI'e soiuril!' cele mai 

roditoare de po~i. 
2. (Jd,\ pomii bine pe timp de seeetă. 
li. Jng{'ijeşte ca pomii să aibă IUOIillă cAci altl~um nu rodesc. 
4. Gunoieşte pomii in toata toamna, căci de nu, fac nu-

mai foi, ba uneori şi flori, dar cad mai toate inainte de coacere 
5. Curăţă şi n,mieeşte mai toate oamile de omide de prin 

pomi, căci fnzadar sunt norlle şi frudele, dal'it le mânâneă omidele. 
6. Aprinde paie şi gunoaie in gl·ă.dină, da('ă s'ar fntâmpla 

.'1A cadA brumă pe timpul infloritului pomilor. Fumul împedecă 
căderea brumei şi astfel pomii pot sit rămână ln('ărcaţi de poame. 

Împotrh'a păduchilor roşii recomandăm să 
ungeţi pomii cu unsoare nesărală. Goangele se năpustesc asupra 
locului uns şi ml1nanI.'ă păduchii eu hămiseală (~lUdată. Timpul 
mai pl'imeios pentru ungerea pomilor este toamna ll'l,rzie. 
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POSTA NOASTRĂ • • 
1. . C. tit S. fn c~H n 'ai fi muJt[wlÎL.. afacerea o vom 

ti'anşa In eomitet, unde vom stărui să ti se dea satisfaeţiune per
fecUt. P"lna atunci te rog de rllbdare; 

L St:., Sunt bune! mult:"ImÎm, am t'l'ezut tosă a~Je re-
zerya pentru numţţrul de pat'tî. . . 

Protap . ...lI. ţI/. B. Yom Indrepta cu pHiecre. 

V. CuI. tn Şeithl. Ve aid tnaintevei primi foaia regulat. 

1i1p/tllt Sta.lI, V{t.~oa.la. Diploma ti-Ra espedatpe anul nou. 

Jl{â multora" Diplomele le pt'egiltîm In lllaSSe mai marî 
şi le espedfim de comun pe sărbatorîle mai mari. 1n Gurand ex
peditrn iarăşi un transport' Dar pe acei membrlÎ cari hw)1 nu 
ne-au avizal despre anul suscep~rH lor ffl -reuniune Ii rugăm să 
neadzeze prin O eOl"espondenţ;l. 

1. _ G. înG. LÎsla ahonenţHor nefiind tîpărÎIA, abia acum 
ţi-o putem pune Jadi"poziţie. 

1. F. in L. Tot frH'epulul e greu. Ştiam eu eă nu-i El
dorado nÎci pe Ia D-voastră. Dar nu trebue şit descUl'ajez. 

cilf. V. În H. Am i"atisf(l('utangajamentului. 

P. B. Îlt B. Şlireaam primit-o prea târziu. N'am putut 
s;1 mă lnjerez. 

1. C. 1,. 8. Dupâce am dat de veste, am frtcuL dar l:.llm 
târziu. Trebuia s~l mă informaţi despre,dorinţa D-voastrl1 .• 

• 'jţt·... incearcA numai, alta va fi mai sueeeasiL 
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BIBLIOGRAFIE. 

Anuar !şCOblT. Rpzultatul ţ'l'oJUl' depinde in prÎmlt 
linie dela admîni~trlltiunea lnv!\ţ[ttmlnluluJ. Fie învăiătorul eâl de 
devotat (·hem[trii sale, rezultatul va fi problematic eât"-l vreme l.1i
ftirÎte restri('ţiunî, pledeei stau in {'alea hunei sale voinţi. Din 
eot\lră O m8şinărip bună o poate inmanua ~î un om eu mai pu
tină deslerîtate. 

~ învăţ:\toritnt>a lloasldi a avut 1"it lupte FU multe neajun
suri in eeiace priveşte admîniiltraţiunea, nea vând la di"pozlţie ti
părituri poti-ivite spre acest scop. Constatarea absent!lor li r~pea 
timpul ne instrucţiune. Materialul propus avea ~ă'l noteze pe pe
teee de hârtie! sau in (;atalog, 3 căruÎ Iiniare încă li răpea timpul. 
De evidente numaÎ eu mult.l trudi! putea da seami'L Penh'u ra~ 
poarte trebuia S~l ţinrl magazinâ, ee-l eonsla par-all' eh~. etc. Şi 
apoi cei mai mult, administrarea ş('Q0.le!or :-:e întâmpla in Hecl:U'C 
comună dup:l alt ealapod. 

Prin anuarul şeoltlr Introdus in şeoalele noastre in anul 
tr{'cut s'a introdus unlformÎtate in aceasUl privinţă, dar luer Ili tm~ 
preunal cu administrarea numai in parte s'a împuţinat. La autorul 
anuarului, lnvăţâtorului dîredor şcolar lo:~U' il!Qldmmn din Arad, 
după un studiu indelungat şi conţelegere @ ceÎ mai distinşi io
vtjFtiorî, i-a sueces a Introduce in anual' inhunătăţîri escnţiale, 
car, fat· posibilă adminif'trarea lnvatamântului in timp relativ foarte 
scurt şi eu O uşurinţft mare. Anuarul ee ('uptînd!') în "ine aee:"te 
lmhunotăţirÎ a sp(irut şi :-;.e poate pro<mra tn tlpegral1a dieeezan~i 
din Arad eU pretul de " coroane. J..:I ('online in sine toate 
tip[lriturile nece~are la admîni"traţiunea lnyţtţilIDflntuluî} chiar şi 
rapoartele pe cari au a-II' trimite inY{lţ~\torii lunarminte in~pec
totilor ,tracttJali, pI"eeUm şi I"spoartele de .bsenţîi bisapliimânale, 
eari se lnaintetlză antistielot comunale, Autorul a 11l"OVlhut anu
aru~ cu espliei'lrile neeesarc, eeia('e face bun servîl'in în~HţMorilor 
intru adminî,;;trarea invăţitffiântuluL . 


