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Zece ani de 'oi munca. 
. In urmă, iată un deceniu implinit, de când cu aju

torul lui D-zeu, noi, dascălii umiliţi ai neamului românesc 
de pe aceste plaiuri bântuite de toate nevoile din lume, 
am pus temelie acestei. mici bisericuţe a noastre, ca în 
vremuri de restrişte să ne mângaie, sa ne deie curaj şi 
îndemn întru urmărirea idealului nostru comun. 

în aceşti zece ani, in luptă dârză, ce fatal trebuie sA. 
o purtăm, şi in conducerea acestei reviste se vo~ fi să
vârşit unele eclipse, dar nimeni nu va putea trage la in
doială, cel in aceste momente de cumplitA. încercare pentru 
noi şi neamul nostru, acest modest organ n'ar fi fost 
oglindă fidelă în care s'a reflectat vieaţa noastră dăscă- , 
leascl1 cu noianul de llevoi şi de mizerii, ce ni-se pun 
Ja tot pasul în cale, nizuindu~se a presăra câte un mă
nunchiu de flori pe calea aşternută cu spini şi polomida. 
şi a turna balzam de mângăere in inimile noastre cople
şite ae complexul tuturor durerilor din lume. 

Răsfoind colecţia celor zece ani expiraţi, avem mân
găierea, că aici s'a muncit cu dragoste şi devotament deşi, 
nu cu atâta erudiţiune, şi orbit de patimi va trebui să fi~ 
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acela, care să nu vadă imediat evolutia firească ce s'a 
săvârşit dela primele file adeseori timide şi incolore pâna 
la rândurile respîcate, demne şi barbaleşti ale zilelor 
de azi. 

- Iar culmea mândriei noastre o formează imprf'jm'area 
de care Inca e bine sa ne dam seama acum, când sta m 
]a ntspântia unui nou deceniu, ca modesta noastra publi
caţie dela intemeiarea ei nu s'a abatllt olcicând dpla calea 
cea adevarata, designala de istorie, pe car'e trebuie sa 
purceada totdeauna şcoala româoE'ască şi ca ou a apar
ţInut acelor tiparuri, cari sunt menIte să îndilcească nu
mai i~ele, prin o ţinută dubie şi şovăitoare. 

In invă!măşala luptei oesnadfljduite ce a trebuit să 
purtam în jurul apostolatulni precum :;li în jurul acestei 
luminHe aprinsă de noi, am fost necesitati adeseori sa 
purtam lupte. să respingem atacuri nedreple şi sa alll.lm 
glasuri cQbltoare tocmai de acolo,de unde nu ne-am fi 
aşteptat. .. Dar aceste mici pati mi omeneşti n'au' 1:IVllt darII! 
sa clatine nici pe un moment echIlibrul normal :-lI aCP8tei 
pnblicatii. Ea a urmat inainte eao apa lini:;;lIta de munte 
pe a carei talazuri nil s'a abatut nicicând vr'o furtuna, 
pe carări luminoase, fal'ă cotitori, lamllrite de adevarurile 
eterne ale istoriei. 

Când trecem pragul unui nou deceniu avem nestră" 
mutată cred inta., ca precum in trecut aşa şi in vi I lur, aCf'st 
organ va fi caminul cald al tuturor oamenilor noştri de 
bine; va fi trâmbiţa 'fermecata ca sa ne strângă rândurile 
rasleţe ori de câle ori va cere trebuinţa; va fi mama buna, 
care se va nizul să ştearga. ]acril't1ile ferbtnţ. dm ochi şi 
să picure o raza de na.dejde fn inimile Inviforate ale das
calilor români. 
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iCum lucră şcoala noastră între impreju
rarile date şi· cum ar trebui să lucre? 

Scopul şcoalei poperale este de a creşte pe omul' 
adevarat, în ::Ienzul, ca dupa directiva primita prin instruc
ţIUne :şi educa~iulle, ie:;;)t odata de sub tutela şcoalei· sin
golr şi independent sa devie un membru folosilor !Socletaţii. 

Anallzând starea fapLlca a împrejuranlor, intre cari 
Vf'geteaza şcualb. noastra, vom constata, că acelea impre
jurari pun ob::llac:ole in adevarata funcţionare, de unde 
ree~e, ca întreg îllvaţflmântul educative abatut dm cursul 
normal: mai nlfilIcnue natural şi mai totul e spoiala şi 
ba:r.al pe un mechanl:-;rn era::;, prin ce şcoala nu poate da 
adevari1ţi oameni. CI du} contra prepareaza lll:şte placi de 
gramofoane mcollşllelJt~. 

[m p rl-'j li rlnile nda vorabile $coalei noastre se rami fică 
în 2 dlrecţiUIJI, car! ca 2 uragane opuse distrug copaciul. 

Prrma imflrejurare e~te cuanlitatea materialului impus 
prm planurile de illvaţilmânt, carele e imposibil de eshau
I'lal. iar a doua Îrnprt'jurare e neorienlarea învaţatorului, 
'Cll}'e ueurieftlare nu e a se atribut cvallfîcarii lui, ci im
prejlll'îullol' creiate In urma impunerii bilinqlli8mului. 

F'IÎ[Jdca dela invatatorul nostru :le rpcere de a arata 
spor şi în alta limba. intocmai ea în hmba maternă, nu-i 
ramâne alta, decât a cauta rpfuglu la specula, adecă Insll!ş 

,illvaţatornl trebuie sa. nascoceasca metoade, cari tn celea 
mai multe cazuri nil pot avea baza fireasca, fiindcă sunt 
illf'ualurale. Îuţelpg ace:ite metoade nu pentru limba ma
terna, ci pentru limba neinsu~ita prin cântecul de leagan. 

Un vestit pedagog modern, iata cum sa exprimă des
pre rezultatele şcoalel de azi: .Edu~aţia aşa cum se face 
azi, e un f"t de dresatI?; şi dacă dresajul e bun pentru 
animale apoi nu se putrivI'şfe deloc pentru om, care-i o 
.fiinfli C/l Jniţiativli fi jl((le(~ată superiorJ1'ăc. Zice mai de-
parte: ]1< Inainte de tOfltfl - şi în pn:mul 1"and şcoala 
prima1'ă ar trebui ,sd ,al:bă· ca ţintă d~svolt!lrea şi îndru-
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marea minţii copiluluic. In locul acestui princIpiU, noi,. 
fnvclţcltorii de azi, ne putem convinge despre un mecha
nism omoritor de suflete, despre un surmenaj, ce disgustă 
şi despre ni~te plăci fără logică. 

Nu numai noi avem experienţă tn constatarea răului, 
ci o au chiar pedagogi cu influinţă. Aşa un bărbat de 
şcoală din România, Stelian Constantinescu, examinând 2-
copii de şcoală, iată ce constată: 

- .ştii tu, ce sunt capşunele? 
Elevul: Căpşunele este o plantă ierbace, carele creşte 

pe coastele umede şi repezi ale dealurilor, poeni1or şi pă
durilor noastre. 

- Dar tu, micule, spune-mi ceva despre vulpe! 
Elevul: Vulpea-i un patruped din familia vrăbiilor y 

cu penele de culoare verde deschisă. Ea are ochi vioi,. 
iar strigătul i-se chiamă ciripit«. 

Să nu uităm, că această reproducere mechanică s'a 
constatat intr'o ţară, unde toate disciplinele sunt predate' 
numai in limba maternă, dar fireşte, ca in atare şcoală, 
tn care bobizarea domineaza. Dar apoi, ce să zicem noi r-

în ce conzistă greşala? Răspunsul:, în verbalizm. 
Iata cum: 
în maj oritatea şcoalelor de azi se ţine cont de re-, 

zultatele, ce le produc elevii prin răspunsurile verbale,. 
neluându-se in seamă, că oare acel elev, care reproduce
penul, 'i este şi legat de sentimente, de cultura ÎnÎmei,
ori că învăţătorul s'a mulţumit de a grava pe tabula rasă 
a copilului o mulţime de cuvinte şi reguli fără rost? -
Durere, dat e fapt conslatatt că Invăţătoflll în cele mai 
multe cazuri, caută refugiu la metodul din urmă. Şi ce
ne dă acest metod? Ne dă nişte tipuri, cărora le umblă 
gura, dar a căror spirite şi inimi rămân departe de ceea 
ce numim: om bine educat. Aoeştia vor deveni nişte spe
culanţi limbuţi. 

Se iveşte deci intrebarea:: Ce e de făcut, ca scoputl 
şcoalei să rămână nealteral?- Răspunsul:: Să nu ne de
părtăm de natură. 

i 
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Să continuămCli micul copilaş, in mod treptat, cu 
-cunoştinţele primite tn cercul familiar, amplificându-Ie pe 
acelea, conform gradului de pricepere. Şi dupăcum micul 
"copil nutreşte aptitudinea de a prelucra cu mânuţele lui 
'ceeace vede, că fac cei mari din jurul lui, aşa noi să 
nu-i omorâm această dorintă, ci s9.-Î ajutăm a prelucra 
cât mai mult, cari lucrări nu sunt altceva decâl copiarea 
obiectelor din natoră, la care acţiune conlucra. toate sen
zorile. Şi dacă e adevăr, că: • Nimic nu este in intelect, 
ce n'a fost mai nainte in senzori" de sine inţeles, că 
şcoalei nu-i este permis a abandona acest adevăr. Senzu
rile fiind canalurile, ce duc imp(esiile la spirit, prelucrân
du-le in idei, ne fac cele mai mari servicii la câ!,?ligarea 
cunoştinţelor. ' 

DeşI vom lucra in această formă, îndestulindu-ne nu
mai cu atât, n'am făcut nimic. Toate cunoştinţele pentru 

. copilul de şcoala. n'au rost pentru vieaţă, dacă acelea cu
noştinţe nu le manifestează ,şi pentru folosul altora. Ceea 

'ce sinţetizăm ca regule şi legi prin ajutorul logicei din 
expunerea cunoştinţelor, ne nizuim a le forma ca porunci 
pentro vieaţă. Totuş acţiunea noastră se reduce la zero, 
·dacă nu vom determina şi voinţa pentrn săvârşirea fap
,telor bune şi a lucrărilor folositoare şi estetice. 

Urmează deci: Pentru câ!,?tigarea culturei adevărate 
nu sunt indeslulitoare mulţimea ~unoştinţelor, dacă acelea 
nu sunt manifestate şi prin concursul voinţei. Pentru ca 
să. fiu pe deplin înteîes, voiu servI cu câteva exemple 
luate din cadrul disciplinelor şcolare. 

Cum să lucră. azi la predarea exercitiilor intuitive? 

Prezentăm elevului obiectul sore inluire. Ii facem 
analiza, descriem forma şi coloarea, facem comparaţia 
parţilor constitutive; aplicăm apoi metodul sintetic; arătăm 
folosul ori paguba, - iar din punct de vedere al limbei, 
pretindem ră:5punsuri în ziceri întregi. 

Cari sunt avantagiile aceste! proceduri? 

7. sa 
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In spiritul elevului se formează ideia obiectului cu 
toate noţiunile şi insuşirile şi se deda copilul la vorbire 
corecta.. 

Difect~: Prin câştiga rea cuno~rintei despre obiect şi 
prin muHumirea numai cu atât, n'atl contribuIt cu nimic 
scopului educativ, pentrucă arta edl1c~tiunei nu consta 
numai in a cunoaşte, ci in a şi face. La a şi face ceva 
trebuie voinţa. La inluirea ara.tata. mal sus, mai era de 
li psa. desemnul obiectului sa. vârş] t di n parleaelevlllui, ba 
chiar prelucrat de 'insaş mâna lui. Copilul sa coloreze 
desemnul obiectului, iar lucrulmanl1al ~a prezinte folosi-
torul şi frumosul. Dupae.e se fac coregerile desemnului şi 
al lucrului manual, să urmeze enararea unpi Istorioare, in 
care să obvin'l obiectul intuit, din care istorioara sa se 
extraga. o inva.ţatură de bu nil cuvii n ~a. 

Cum să preda. azi gramatica română in majoritatea 
şcoalelor? 

, Se dă băiatului cartea 'n mână şi pplângă explicarile 
invatatorului, elevul mechanizeaza. ff>gulple. Când elevul e
examinat, da raspunsurI maşinale cu exemple după şablou .. 

Avantajul e nul. 

DPj'ecte: Se ingreunea7.ă spiritul elevului au material' 
neînteles, sprijinim surmeoajul, iar de o demonstrare din 
partea elevului nici vorba. 

Cum ar trebui preda tă gramatica? 
Ca să putem răspunde, Irebllie sa. fim in clar cu 

scopul gramaticei in şcoala poporala.. Scopul este: A-l 

... 

.1 
1 

invăţa pe copil să scrie corect. Nimic mai mult. în mod ~ 
intuitiv să-i deprindem pe elevi in cunoaşterea zicertlor 
şi a celor 10 pil"!'ţi de vorbire şi pe ba;r,a acestora elevul 
să demonstre independent. ca pentruce trebuie scris astfel 
şi nu altcum. Pe baza celor Tnvaţate elevii sa. facă ocu-
paţiuni scripturistice, caci mai mult valorează o zicel'e 
scrisă din propria convingere, decât o mie de reguli spuse 
cu gura. Pe baza celor învăţate apoi clasele fi şi 6 să 
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faca ocupatiuni dia. stilistica practică, dar nu după, şablon, 
cum aceasta să practica adeseori. - Aşa se inţelege scopul 
practic al gramaticei. 
, Cum sa preda geografia? 

Dupăce elevii sunt ind uşi in mod verbal in cunoştin
ţele ~Iemenlare de gpografie, sunt conduşi la harta de pe 
paretele şcoalei; conform parag,·afilor din manual, li-se 
arala hotarul, munţ1Î, răunle, tinuturile, regiuOlle ele., 
apoi sunt puşi la memorizare, iar ca rezultat pretindem 
raspunsuri clare şi precise. . 

Avantagiile: Elev'ul cunoaşte harta cu semnele ei 
hartografice. 

, /Jp;/i-cte: Mechanizând elevii lecţiunile, uşor le uită. 
SurmenBjul are rol, spiritul devine obosit, prin ce elevii 
sa disgusta. şi peste puţin timp va lipsI orientarea. 

Cum ar trebui? 
Totul. ar trebui predat pe baza desemnului. Predând 

şesul îl şi desemnam cu o linie orizontala colorata cu 
verde şi scriem lânga ea noţiunea: ŞP,'i; predând dealu
rile, le desemnam în forma de ridicăluri şi le dam co
loarea cafeni6, scriind lânga desemn noţiunea: deal. Totul 
desemmlm in colori şi la toate scriem noţIUnea. Pe' baza 
chaltelor colorate şi [acute de înşişi elevii, se preddu şti

inţele istorice şi naturale. Nimic nn distrage ca desemnul, 
iardistragându-se băiatul, se stârneşte tn el placere d 
voie de lucru. Mai amintesc, ca excnrsiile n'ar trebut să 
lipsească. 

în special nu voiu spune mai departe scăderile, ce 
obvin la predarea matematicei, la ce lipseşte orientarea şi 
aplicarea practică tn mod independent. deasemenea nu 
voiu descrie negligarea totală adesemnulni şi a celorlalte 
discipline. Mă voiu mărgini numai sa amintesc, că: Re
zultatele şcoaleî noastre şi azi se marginesc la prescrisele 
pedagogiei vechi, cari se multumean cu mechanismul ma
nifestat în verbalizm. Pe~te tot nu se ţine cont~ cl1 pe
dagogia modernă desvoltală în prezent, are cu tolului alte 
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pretenzÎ,uni, cari culminează în rezultate practice folosi
toare !şi estetice ~i care-l face pe copil de sine activ şi 
mai bun. 

S'ar părea din cele expuse, că eu voiesc să acuz in
văţ!ltorimea noastră de neglijenţă. Departe-mi este gândul. 
Nu ea poartă vina. Ea aşa face dupacum i-s'a dat direc
tiva în seminarii !şi se acomodează împrejurări lor din 
patrie. 

Pentruca invăţătorimea să fie în curent cu desvoltarea 
pedagogiei, statele culte susţin cursuri de vară pentru per
fecţionarea pe mai departe, ceeace nouă învăţîl.torilor con
fesionali ne lipseşte, constrânşi fiind a sta tot acolo, unde 
am fost la tnce'putul carierii. 

împrejurările creiate şcoalei noastre prin legile sta
tului ne fogreuoează foarte muJt rolul de pedagogi. Planul 
nostru de înVăţământ confesional e atât de vast, încât la 
compunerea lui un distins pedagog, ce era membl'U tn 
comisie a zis, că e peste putinţă, ca materialul din el să 
fie eshauriat cu rezultat. I 

Imprejurarea, că controlul statului deviind dela ade
văratele cerinţe, ale legii, pretinzând rezultate in limba 
maghiara - aproape din 10ate obiectele, - intocmai ca 
în limba maternă, fi face pe învăţătorul nostru imposibil, 
căci imposibil este ca în şcoală să-I înveţi pe băiat să 

vorbească o limba., ce nici in familie nici în comună nu 
se uzează. 

Elevii alor 8 clase gimnaziale in 8 ani nu sunt in 
stare a-şi însuşi limba latina. pentru cQnversare, iar şcoalei 
noastre ii este impus imposibilul. TotuJ este tortură şi 

imposibilitate, ba ce e mai mult pierdere de vreme. 

Voiu lua acum timpul, in cadrul căruia trebuiesc pre
date materiile de invăţamânt.· Pentru o şcoală cu clasele 
3, 4, 5 şi 6 sunt prescrise 34 de ore pe saptămână, 
adecă pe 5 zile, din cari pe fiecare zi cad aproape 7 
ore. împărţind orele după obiecte, pentru religiune cad 
3 ore, pentru Jimba română 5.30, pentru limba maghiară 
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12, pentru matematică 4, pentru ştiinţele naturali 2, pen
tru geografie şi ştiinţele istorice 4, pentru cant 1, pentru 
desemn 1, pentru lucrul manual 0.30 şi pentru gimna
stică 1 oră. 

Amintesc azi faptul, că pedagogia modernă imparte 
tnvăţa.mântul în învăţământ direct şi indirect. 

învăţământul direct constă în explicarea lecţiunei în 
mod verbal, iar cel indirect constă in prelucrarea lecţi
unei în ocupaţiuni scripturistice din partea elevilor şi sub 
supravegherea învăţătorului. Să vedem acum intre astfel 
de împrejurări cum putem duce la îndeplinire bunăoară 
invăţământul limbii materne, care dupăcum ştim, constă 
"- in clasele superioare - din cetire şi gramatică. Pe 
săptămână avem 4 ore de limba română, adecă pentru 
fiecare clasă 1 oră. Deci: 2 ore pentru cetire şi 2 pentru 
gramatica, adecă la o clasă 1/2 ora de cetire şi 1/2 oră 
gramatica. Luând cetirea de 2 ori pe săptămână, pe o zi 
pentru o clasă se vine 1/, oră. Presupunând, r,ă Intr'o 
{!lasă avem numai 15 elevi, într'un 1/, de oră este oare 
cu putinţă a examina pe elevi lectiunea veche şi a pre
lege o lectură nouă după toate prescrisele metodice? E 
cu neputiuţă. Cel mult atât poate face invătătorul, că 
examinează cetirea cu cea mai mare celeritate, iar lectura 
nouă o celeşte insuş odată, trecând apoi la clasa urma
toare, căci altcum iese din cadrul timpului. Ei dar prin 
aceea, ca. învăţătorul a cetit numai lectura nouă, n'a 
ajuns la rezultat. Aceea trebuie enarată, examinaţi elevii 
despre continut, extrasă invăţatura şi puşi elevii să ce
tească, CăCI numai astfel pot fI ind uşi in cetirea logică şi 
estetică. Timpul fnsă nu permite. 

Pentru gramatică iarăş se vine % oră pe saptămână, 
adecă 1/4 oră pe zi, pentru una clasă. Rezultatul în pre
darea gramaticei conzistă in a pupe pe elevi in situaţia, 
ca înşişi să facă analiza şi demonstrarea, la ce nu 1/" de 
oră, dar nici 1 oră illtreagă nu e suficient. Unde e acum ' 
partea a doua a lnvătământului: ocupa(iunile sC1'ipiuri
stire? AcI probabil ni-se va răspunde: Până prelegem la 

--
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o c1m,ă.. pe celelalte le ocupam cu lncrari scripturistice. 
Da, hotarit le ocupam. insa n'avem timp sa le conlrolam. 
EleviI copiiaza u'lii dela altii, 5e mişca 'ndreapta, 'nslânga, 
inainte, inapoi, producând sgomoL Dar nici nu pot elevii 
lncra, pentruca chIar noi ti conturbam prin prelf'gerea di~ 
recla. La o lucrare scripturistici!. se recere linişte, pen
truca atentiunea sa poata ramânea concentrata asupra 
temei. La ocupaOuniie scripluflslrce invaţătorul ar trebui 
sa fie când la un elev, când la altul, ca sa dea indigetari 
şi sa ajute pe cei debili. 

Astfel stam cu matemaltca, cu geografia şi cu toate, 
- abandonând vrând nevrând ocnpaţiunile !$i desemnul 
geografic. pentrucA timpul nu permite. 

Urmeaza cele 12 ore de limba maghiară. Dupacum 
am aratat mai sus este imposibil de a satisface cerinţelor. 

Cu atât ne alegem, ca pe când ispravim cu orele de ma
ghiara cu toţii suntern obosiţi, fară voie de a mai Incra, 
pentruca toate energiile sunt eshauriale, iar rezultat de 
limba: zero. . 

Cum ar trebui deci inactivata. ~coala noastră pe ba
zele pedagogiei moderne? 

Şcoala de azi ar trebui scoasă din cadrele fortii şi a 
imposibIlului, iar pentru perfecţionarea pe mai departe a 
învăţătorilor să se infiinteze cur:5uri de vară, unde PIO~ 
fesori cu experient:ă şi cu cultura universală să se nizue 
a intrupa şi la noi, ceeace se practiCă in ::;latele ade-
vărat culte. . 

Glasul lnvăţătorilor ar trebui ascultat, caci ei sunt 
competenţi in materia şcoalei. 

Aci, poale, deocamdata ni-se va raspunde cu păţania 
unui om, ce a calatorit pe mare, carele fiind pe nae, a 
leşinat. Medicul a constatat moal'lea lui, ceeace o adus'o 
la cunoşlinţa capitanului. Acesta dete matro~ilor ordinul, 
ca pe cel mort sa-I arunce in mare. Matrozii la rân
dul lor merseră.. cu sacul, în care sa. bage mortul. Când 
mortul parut era de jumătate în sac, sa trE'zi din le~in, 
strigând cătră matrozÎ: 

• 

... 

. . 
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Mai, da ce voiţi, nu vedeţi, că sunt viu? 
Matrozii 'i raspunsera: 
Ia taci din gura, că doar nu ştii tu mai bine decât 

doctorul. 

Oricum să fie, '<iar trebuie IUfJ1at ppntrn idealul şcoa
lei, căci istoria n~ demonstra. ca orice ideie şalutara., 
pentru care s'au dat lupte, a fost ridicata la valoare. 

Na.dab, 15 noemvl'ie 1913 
Dimitrip. Boariu, 

tn v Atător, 

Natura în edueuţie. ", . 
1n măreata opera. intitulata: »Priruple dpsvoltări ale 

lânărului salbatec Aveyron«, !tal'd pX!IIHle cu mulle detalri, 
drama uneieducatiuni singulare. gigantica prin rezllltatele 
la cari a ajuns. învingând tutl1UeClIlllle mintale ale unui 
idiot şi smulgând o filflţa omeneasca din lIbera natura. 

Salbatecul AVf'yron era un COpil. Căre a fo~t parasIt 
intr'o padure de nişte asaslni, cari Crf'dellU ca l'au omorit. 
S'a luptat singur şi a trăit mulţi aui liber şi gol in pă-' 

dure Prins Într'o zi de vânatori, a fost introdus cu forta 
in vieaţa complicata. a, Parisului, Numeroase semne cu 
cari corpul lui era acoperit. pove:5lt'a luptele sale cu fia
,rele ,salbatice şi loviturile cu stâncile :;i arborii. Baiatul 
rămase mut. 

Pedagogia pozitivă datorpşte mult acestui copil, cu 
studiul căruia a facut primii paşi. Itard, mediC de surd 0-

muţi 'Şi filozof a intreprins edllcaţia nllclllui salbatec, ser
vil1dll~se de metode întrebuinţate penlru sllrzlÎ săi. A 
crezul că are tn fata sa un organism, care pare degenerat 
numai din lipsa. de educaţie ŞI cond ilS de, H .. lveţius. care 
zice ca, 1>omul nu este nimic fara opera omullli« socoate 
că-l va putea schimba cu desăvârşi re. Era departe de 
maxima ,enuntata. de ROllsseau: »Tolul e::;te bun ceeace 
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iese din mânile creiatorului, totul degenerat din mllnile 
omuluic. Totuşi fiindcă avea in faţa sa un caz particular 
al unui idiot, prin teoriile sale, el face incercări admira
bile de pedagogie experimentală. Hard împărţt opera sa 
educativă tn două pă.rţi: mai întâiu a căutat a smulge co
pilul din vieaţa naturală pentm a-l introduce fn vieaţa 
socială, pe urma. tncearcă educaţia intelectuală. 

în vieaţa sa solitară micul abandonat a găsit fericirea 
lui. Afundat tn natură el s'a unific8t cu ea. Ploile, nin
sori le, ruriunele, spaţiile fară sfârşit, devemsera. spectaco
lele şi pasiunea sa. 

Civilizaţia este o renunţare la aceste iucruri, - insă 
această renunţare constitue o cucerire favorabilă progre
sului uman. 

Hard descrie cu multă. vieaţă opera morală prin care 
a schimbat sălbătăcia tn civilizaţie. Pentru a reuşI, el de
vine foarte ingrijorat de opera sa :şi intreprind un studiu 
minutios asupra sufletului acestui sălbatec. 

Pentru ceice voiesc a se pregăti prin metoda experi
mentală, vom cita aci câteva din acesie observări culese 
de Hard şi cari vor arata ce doză de abnegare· şi răbdare 
trebuie pentru a observa tn adevăr: 

.Când obsearvă acest copil in interiorul camerei sale, 
se vede că se legăna. e'o monotănÎe obositoare, îşi in
dreapta. privirile sa.le cătra cer şi se plimbă trist cu gân
dul la aerul din afară. Bacă atunci un vânt puternic vine 
şi sufla., dacă soarele ascuns după nori se arată deodată· 
strălucind. at.unci izbucneşte tn râsete sgomotoase şi într'o 
veselie aproape convulsivă. Câteodată tn locul acestor 
manifestări vesele, e un fel de zberet fanatic. 

îşi îndoaie braţele, işi aplică pumnii strânşi· asupra 
ochilor, scrâşneşte dinţii şi devine periculos pentru ceice 
vin la el. 

într'o dimineaţă. când cădea zăpadă :şi era tncă culcat, 
scoase un strigăt de veselie. Deşteptându-se, părăsi· patul, 
aleargă la fereastra., apoi la poartă, scăpă j urnă tate im-· 
brăcat şi se duse in grădină. Acolo izbucni v.eselia sa, 
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prin strigăte pătrunzătoare, aleargă, se rostogoli in za padă 
şi se ridică cu ajutorul mânilor cu o abilitate de necrezut. 

Dar nu totdeauna îşi manifesta viu şi zgomotos sen
zaţiile sale la vederea acestor mari efecte ale naturii. 
Ac~ste manifestări Imprumută expresiunea calma a regre
tului şi a melancoliei. Astfel pe când toată lumea gaseşte 
momentul nimerit pentru a se cobori in grădina, el face 
mai muJte tururi şi termină prin a se aşeza ]a marginea 
unui bazin. Adesea m'am oprit - spune Hard - timp 
de ceasuri intregi cu o plăcere de nedescris a-l examina 
In această situaţie, a vedea cum figura sa cu strâmbaturi, 
ia un caracter bine pronunţat de tr'isteţă sau de reverie 
melancolică, pe măsură ce ochii sai se fixează asupra su
prafeţei apei şi cad asupra lui din timp in timp foi uscate. 

în timpul nopţii pe un timp frumos de luna, când 
razele acestui astru vin să pătrundă in camera sa, sa de
şteaptă şi sa aşeaza dinaintea ferestri. Sta acolo singur 
o parte din noapte, în picioare, nemişcat, gâtui intins, 
ochii ficşi catra locurile luminate de luna şi se lasa într'un 
fel de extaz de contemplare şi acea:,ta imobilitate şi tă
cere nu sunt intrerupte decât de o inspiraţie foarte ridi
cată, care revine la lungi intervale şi' cari sunt acompa-' 
Diate întotdeauna de un mic sunet plângator. 

De altfel Itard povesteşte, ca copilul nu cunoştea 
deloc mersul ca noi; el nu ştia decât sa fugă. La Inceput 
doctorul, care nu voia să oprească violent cursa copilului, 
aleargă dupa el câ.nd ti ducea la plimbare pe strazile Pa
risului. A conduce sălbatecul In mod gradat şi uşor la 
toate manifestarile vieţii sociale, adoptâ.ndu·se întâ.i pro
fesorul la starea inferioara copilului pentru ca acesta sa 
se simta atras de o vieaţa DOUa, a cărei seducţiuni să 
intreacă deliciile sale naturale, este l'rincipiul preţios, care 
se poate adopta educaţiei copiilor. 

Nu exista fară indoială nici o scriere, care să pre
zinte atâ.l de viu contrasul, care exista inlre vieaţa natu
rala şi sociala şi care sa arate atâ.t de bine, că vieaţa 
sociala nu-i decat o renunţare le deliciiIe naturale. Totuşi 
fară nici o violenţă educatia triumfală. 



290 

A smulge un om din robia pământului şi a ridică. 
un nou n~s 'ul dela sanlll mdlern sunt doua acte, cari 
creiază vieiita noua. Salbatecul Aveyron a sfârşit prin a 
simti şi a pf'f~fen\ aff'ctilloile educatornlui sau in locul vo
Inpl(lţii de a se ro..,tugoll prin zapada. sau de a contemplâ 
in(înltul cf'l"lllui în timpul unei nopţi instelate. De ase
menea dllP,1 o [tlcercare de fug.t la ţctră, reveni umilit şi 

supus, pentru a ŞI ga"l h,ma sa supa şi patul sau cald. 
Datorilă Vi,·ţll so~iale omul a creiat bucurii şi prin şe

derea in cO'llnn el a facuI să se nască drago5lea de cei 
mlC!. EdlJcaţld micilor copii nu esle deca.t o repehţie a 
dramei rW1f'-;llla de ltard. 

(Vremea nOLlă). Traducere de 
P. Plic/dan, 

(Şcoala de aplicaţie, Galaţi). 

Mişcarea pedagogică. 

Stelian Constantinescu profesor. Oin problemele educaţiei. O 
eartp. de valoar,· I"prhlgllglcl1 In care autorul fo~t învăţător insti
tutor, iar a· um prof,·gor se:lundar, espune cu multA claritate 
espprinţple s:Li(~ cl1~ligale pe terenul. educatiei. De un interes 
dposebit sunt p,.;punerile asupra pedHgogiei esperimentale. (Inst.· 
d~ arte gnln '1' C. GObl, preţul 3 lei). 

Lilf>ra!ur;; ppdagogi!~ă s'a 1nmulţit tncă cu o nouă opera. 
"Ernile al lUI Russo tradus in româneşte de G. Adamescu pro
f,·sor. Un lu,','u bun a fă('ut dl traducAtor, puind In mâna învă

tătorllor ace;,sla 0t t'ră a marelui filosof al secolului 18, prin care 
a schlmhal ro .rtl' mult vechiul învăţământ tradiţional. N. N. 
(Casa şcoall'lor .• r ţul 50 lei. 

Caractere tari e titlul unui volum de educaţie morală da
torit dlUi p, H. P,'tr(~il('U Inst,tutor care a prelucrat fragmente din 
opera scriilor,Jlul eng1pz Samuel Smiles. E O serie de studii asupra 
virluţilor car, dl1.u v,iloare morală unui caracter şi, spre deosebire 
de arldele studii ~Imtlare uneşte la Inăfţimea şi vigoarea ideilor 
61icosociale, un bogat material de ese.mple furnizate de vieaţa de 
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toate zilele şi de însuşirea vastă li personalitătilor istorice. De 
aceia ef'tirea e nu numai utilă ci şi plăcută, FI. 

E Martin. Psihologia voinţii. E un fel de tratat de higienă şi 
ortopedie morală: autorul nu se mulţumeşte să arate natura şi 

mecanismul voinţei, el se ocupă şi de mijloacele prin care se 
poate rntări ori slabi voinţa şi de rolul pe care educaţia ti are 
Ia formarea voinţei. V. R. 

P. Hachet-Souplet. Animalul infant. Autorul face o apropiere 
tntre dre'iarea animalelor şi inceputurile educaţiei la copil şi 

ajunge la conclusia că; până la o anumită vrastă "trecerea con
ştientuilli in inconştient" e o operaţie de dresare a copilului. V R. 

",Ve (t8ociem ~i lwi ruyllminţii fraţilor hwllţ·'itori din reg(,t 
a.lrt'Slttă dl//i (tdminiMrcdor (d C(liei Şcoalelor de a pIIne în mlÎna 

~nt)liţiit()l'iIOl' în lradlU'ere rOittânl'(lsl'ii o/Jet'a lui JleuJnlttm dl5.~pre 

pedagoqia esperimentftfit. SWltem :;i[/uri cit dl"agostea dlui admini
strator de().~ehift'i, fuţll (le orice mi~Ntre novift'i a îltriiţ/itorilor vă 

s(tti~lltce !Ii de asta datil cererii lwul"hile (t invâţtdorilor wri cer 

ştiinţă şi lumină. 
N. C. 

Revista revistelor. 
"r"emea ,unui" continua de a apărea în condiţii tot aşa 

de bune ca tn trecuL Hărnicia şi ZPllll colegilor din rpgatul liber 
strânşi rn jur~1 acestei reviste, a f;tellt dintr'ânsa un cămm al 
sufletelor cinstite din care se Inalţ,"! flacăra drago3tei neţarmurlte 
fllţă de şcoala sătească şi mlădiţJle tinere ce vor purta ca şi 

antecesorii, răsboiul nostru al tuturora. • 
Articolul de fond din Mr. 1. a. IV fixeaza înca odată vede

riie- acestei reviste faţă de chestia organizării intregii invăţătorimi 
Într'un mănunchiu de acţiune comună. Prin acest articol redacţia 
a scos din buimăceală mulţi tnvăţători cari. mai credeau In In
cercările "Federalei" şi ale "Uniunei" ambele în slujba politiceÎ 
de căpătuială. 

Nu pot fi mulţumiti cei grupaţi in jurul acestei reviste cu 
sfortările asociaţiilor sus amintite din următoarele motive: 

--
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a) Iniţiatorii n'au nici autorizaţia nici autoritatea situaţiei 

necesare la Injghebarea astorfel de cooperative, prin urmare nu 
e deplină garantA că aceste vor deveni o energie socială, care 
se impune. 

b) Pentrucă initiatorii fnnoată tn npele poiitici~nismului 

aducător de distrugere după cum s'a esperimentat de multe ori. 
in articolul "Congresul Invăţătorilor români de peste munţi" 

se protesteazA cu energie contra opririi congresului Invăţătoresc 

proectal fn Cloj, care In fel 01· cum s'a pus ar fi adus o vieată 
nouă In mersul afacerilor şcolare. 

Colegul 1. Mihalacbe răspunde articolului DIui N. Iorga pro· 
fesor universitar apărut in "Neamul românesc" asupra celor afir
male de Dsa 10 articolele "Partidele pomi ce şi ţăranii". E un 
răspuns demn cinstit fără alusii şi jigniri personale care dove· 
deşte cultura superioară ce învăIue mintea unui coleg, şi prin 
care s'a aduli 10mină şi Intelegere în ideile politice profesate cu 
atâta convingere de marele istoric român N. Iorga. 

I 
I 

J 

I 
t 

Foarte bine şi corect a purces colegul P. Ştefănescu Invă
tător tn Dobromir (România) că prin scrisoarea sa adresată scrii
torului pedagogic 1. Payot a tmprăştiat informaţiile greşite ce le 
aveau Invăţătorii francezi despre şcoara şi civilizaţia bulgară care 
s'a dovedit de platopism tn ultimul răsboiu balcanic. MasacreJe 
Jnfricoşate săvârşite asupra populaţiei macedonene şi turceşti au 
arătat lumii de ce sentimente sunt conduşi aceşti detractori 
aroganţi. 

. ~ 

Restul revistei e ocupat de o bogată cronică~ note şi im
presii de ale colegilor de prin Bulgaria unde s'au dus de bună 
voie chemaţi de glasul patriei. 

BefJista- generala a înfJ(~ţă:m.ântul'U't. In Nr. a. c. JUDa 
Octomvrie, de actualitate e articolul "Pedagogia in folosul şcoalei" 
a profesorului sporea In chestia seminarii lor pedagogice. Dsa es
pune espe:inţele doba.ndite In aceasta chestie prin tările occiden
tale indeosebi prin Germania,cari pUge In comparaţie cu cele 
din România ajunge la conclusii nu tocmai măgulitoare pentru 
tntocmirea acestui aşezăml\nt. 

DJ coleg Nicolaescu În articolu] "E posibilă introducerea 
chinematograflliui in şcoaIele poporale? espune motivele ce l-a 
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. 
determinat de a luA o poziţie faţişA faţă cu introducerea acestui 
instrument tn şcoala poporală. 

a} Lumina, care e cerinţa de căpetenie tntr'un apărat de 
proecţiune, nu se poate produce prin electricitate, de oarece putine 
localităţi din ţară dispun de azime electrice. Celelalte feluri de 
lumină, ca acetilina, eterul ori gazolina sunt sau puţin intensive 
sau cer o prea mare şi de multeori o periculoasă maniare. 

b) Filmele, cari sunt foarle scumpe de o parte, iar de alta 
trecând mai de multe ori prin aparat nU se mai pot întrebuinţa. 

r) Mânuirea aparatdor de multeori periculoasă. 

d) Costul aparatelor şi filmelor. 
e) Prin introducerea chinematografului se imprimează tnvă

ţămftnlului- un caracter distractiv. Apoi nu se poate folosI ]a toate 
studiile ca dex. Ia gramatica, aritmetică, ce tire, etc. adecă tocmai 
la acelea cari nici astăzi nu dispun de mijloace concrete de tn
văţămllnt. 

Dt Aslau docent la facultatea de litere din Bucureşti dove
. deşte cu statistica, cauza nefrecventării regulate a cursurilor pri
mare, cari cauze ]e găseşte tn următoarele: 

1. Depărtarea prea mare de şcoală atât tn comunele UI bane, 
cât mai ales In cele rurale. 

2. 8ărăci(; părinţilQr. 

3. Nepăsarea. 
4. Puţinul interes al tnvăţătorilor. D1 Aslau recomandă contra 

acestor rele remedii le următoare: 
a) Mijloace convingătoare. 
b) Mijloace :1-pelrltoare, ca societăţi de binefacere, cantinele, 

şi cooperaU vele şcolare. 
c) Mijloace conslrângătoare. 
Toate lipsurile dovedite de DI Aslau le întîmpinăm şi noi. 

Ar fi bine dacă ne-am folosi de mij loacele recomandate spre a 
scăpa de atâ1tia analfabeti ce ne copleşesc. 

Revista mai cuprinde o mulţime de articole ce privesc 
şcoala secundară iar pe ultima pagină publică un necrolog despre 
moartea marelui profesor Petru Pipoş a cărui activitate pedJgo
gica a lăsat urme adânci in vieaţa noastră şcolară. 

N. C. 
19 

J' ".' .~ 

Il" L 
'.t~'.C··I·.' f 
H i :r, 
, 1 
~ . 
f '. 



294 

o Iţ~ 1 G 1 () A S I~. 
Cuvânt de deschidere rostit de prezidentul Iosif Moldovan 

la a XXIII. adun. gen. ţinută În Şiria. 

Ollorata A dlluare generala! 
Domllilor şi Frafilor Invatatori! 

In 8/21 august să împliniră zece ani de când m'am adre
sat prima dată călră voi dela acest loc onorfic. 

Parcă văd şi acum oehii scăldaţi în lacrămi şi feţele în cre
ţite de durerea despărţlrîi, ce v'am vesttt'o, că distrnsul şi prt'a

. iubitul nostru profesor şi prezident Teodor Ceontta, căzut jertfă 
activităţii sale prea laborioase nu mai .... ine intre Iloi. 

În cuvântul meu de deschidere rostit la aceea adunare ge
nerală ţinută in caltdrala din Arad, IlU puteam, dl.'cât parentând 
trecutul, să vă atrag atenţ:unea asupra unor. împrejurări strâns 
lE'gate de activitatea noastră. 

Orfani, lipsiţi de mijloace şi sprijin, ba putem zice huliţi 
şi inti rnidati am porn it atunci in ca lea neCUlloscutu I ui vi itor, aVI

zati numai la proprit:le noastre puteri. 
Prima statiune în cursul aCtstei activităţi am avut-o cu 

ocaziunea adUl:ării generale a XIV. ţinulă la 16/2Y august 1904 
aici In fruntaşa comună Siria. în cuvântul de deschidere alcătuit 
sub inspiraţia acelor mOll1ente, mi-am praentat primul program 
de actIvitate prezidială acum, dupăce eram convinsi, că vred
nicul meu antecesor Teodor Ceolltea nu se mai reîn'toarce. 

Pornind din sub[il11lfatea~ cheTîTării noastre învăţă tor eşti, am 
ajuns la cOllcluZlunea: că reuniullea noastră are să dcvie o ade
vărată universitate dăs~ălească. întru desăvârş!rea noastră petltru 
aceeă subliîi1ăJnIslliile,şICUvântul, cu ajutorul lui Dumnezeu şi 
mulţămită buneilnţelegeri dintre noi, trup s'a făcut. 

C1I1e poate trage la îndoială illfluinta ce o a avut-o asupra 
desvoltării noastre inteleduale, admiratele prelegeri rostite în 
adun. generale de vrednicii profesori prepârandiali si de aleşii 
membrii ai acestei reuniuni. Şi apoi potu-se îll~hiplil prelegeri 
universitare mai demne decât prelegerile savantului nostru pe
dagog Or. Petru Pipoş, admirate de Întreaga lume rOl11âneas~ă? 

\' Tot În aceea adunare generală ţinută aici în Şiria şi din 
\'jinspiraţia ac~lor. momen~e s'au zămislit .şi ideia inlemeie!ii or
liganuiul reUnlU!llI, care lată-l de !O am serveste cauza Illvaţăli mântllilli, indemnând şi îndeletnicind învă!ătorim'ea cu Inmanuarea 

condei ului şi scrisul românesc. 
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Aici în Şiria si din programul alcătuit în acele momente , 
regenerăto"'re, s'au zămislit l-tproape to~te rezultatele activitătii 
noa:-;tre de 10 ani, pe cari le Încullunasem în vara trecută prin 
solernnitatea de'Wălirii monumentului Tt:odor Ceontea; iar În 
tOClmnă, din prilejul centenarului institutului preparandial din Arad, 
prin desvălirea galeriei de tablouri, ca simbol al recunoştinţei 
noastre faţă cu foştii noştri profesori şi faţă cu institutul ce l'am 
împodobit. 

Aceste rezultate ne f!\ceau a crede, că nu mai este putere 
.Iumrască, care să poată împedeca În cursul ei maiestos reuni
unea, această falnică corăbioară a dascăli lor români, cu ajutorul 
căreia ne apropiam mereu de limanul dorintelor, spintecând cu 
tărie valurile spumegânde ale timpului furtunos prin care trecem. 
Şi to,~mai acum să iveşte între noi fantoma desnădăjduirii. 

Invăţătorii, bravii ei matelot;' îngroziţi de norii grei şi fioroşi 
ce-i despart de binecuvantătoarele raze ale propăşirii cătră soa
rele libertăţilor creat de Dumnezeu pentru toate neamurile, încep 
a se cutremura, un murmur greu şi neobicinuit cuprinde şirurile 
lor, să schimbă santinelele şi rrobaţii ancoraşi, iar cârmaciul 
obosit si eshauriat În puteri, părăst'ste puntea condu~erii. 

Totul se opreste. S'a stâns Îns'ufleţirea în faţa furii lor văz
duhului strânse toate în jurul nostru şi din sgomotul lor să aude 
un glas desperat: Cârmaciul să rămână la locul său. 

Şi În acest moment fatal, iată-ne atraşi ca prin farmec ia
răşi la sânul cald şi plin de însufletire românească a bravîlor 
Şirieni, ca să aprindem noauă Însufleţire din însufleţirea lor, 
precum se aprinde lumina din lumină, şi aceasta să ne lumineze 
calea necunoscutului viitor, ţinând cu tărie unul la altul cum au 
tinut şi ei În toate Întreprinderile lor. 

Porunca izvorîtă dm dragostea şi iubirea voastră fraţilor, 
m'a determinat să cedez şi să subordinez convingerile şi intere
sele mele cauzei sfinte pe care o servim. 

Iată-ma şi pentru mai departe în fruntea voastră cu steagul 
ce mi-l'aţi Încredinţat, strângeţi-vă deci cu dragoste în jurul lui. 

Urmaţi-mi cu credinţă şi dragoste şi vă asigur că, ca cea 
mai puternică stâncă vom rezista la orişice furtuni şi cu mândrie 
vom Întra cu mândra noastră corăbioară în portul mântuirei. 

Iar bravilor Şirieni, cari cu atâta dragoste îmbrăţişază şcoala 
română şi pe reprezentanţii ei, să le răspundem: bine TIU vom 
descuraja în faţa greutăţi lor ce le întâmpinăm, nu ne vom părăsi 
unul pe altul în acţiunile noastre, ci vom fi una tari şi nedes
părţiţi precum ati fost şi voi În toate Întreprinderile voastre. 

Şi în această speranţă, salutându-vă de bine venire, declar 
adunarea generală a XXIJl. de deschisă. 



296 

INFORMAŢIUNI. 

Suflet de învăţător. Cftim, prin ziare, strecurată ca oricare 
"ştire diversa", următoarea informaţie: 

Rezervistul Marin T. Bralu, institulor la Vişina (Vlaşca) că
zând bolnav.pe câmpal de operaţiuni, s'a grăbit sa facă testamentul 
prin care Iasă toată averea de vre-o 25.000 lei, şcoalei unde a 
profesat. Inainte de a-şi da sfârşitul, Marin T. Rratu a incredinţat 
testamentul comandantului regimentului din care făcea parte. 11Uni
.ersul". Citiţi d-Ior ofiţeri care tn intelectualismul vitejesc al Dv . 
• edeţi in ţăranul şi Invăţătorul soldat brute de instultat. 

Invăţaţi pildă de iubire de ţară. Citiţi d-lor bogătaşi cari 
v'aţi ascuns bogăţiile de rechiziţie şi v'ati cocoloşit feciorii la 
partea "sedentară:/i citiţi ce a făcut săracul lnvăţăt.or de sat cu 
averea lui ce bruma avea: mllrind departe de ţară, a lăsat-o 

şcolii lui să se lumineze oamenii săraci. 

Să te aibă Domnul In mila sa - rrate Brature r. V. N. 

Din America. Din Statele-Unite vine un strigăt de mare pri
mejdie: InvăţAmllntuI public se feminizE'ază din ce tn ce mai 
mult In America. [n 46 oraşe ale Uniunii (ă câle 4000-8000 loc.), 
nu se găsi a nici un fnvăţălor bărbat. La New-Jork şi la Boston, 
femeile- dau un procent de 89% din corpUl invăţătoresc; la Phi
ladelphia, 91'4%; la Omaha 97, la Charleston 99. Chestia tă

bliţei de piatră face să curgă multă cerneală fn America de Sud. 
In Argentina, unde un timp ea a fost desui ntată, este iarăşi fn
trodusă, dar propagă o boală a gurii, "boguera", care a luat une
ori caractere foarte grave. Din potrivâ, to Uruguay ea e supri
mată tn urma unui raport monumental (1) al unui inspector, care 
preconizează block-notesul şi creionul. V. N. 

Alcoolul şi ereditatea. E rn deobşte cunoscuta, prin simpla 
Ob~H~cfVare. degenerarea indivizilor născuţi din alcoolici. Cu toate 
acestea CharJes Stockard, ocupându-se de influenţa pe care o 
exercită diferite sub~talţe chimice asupra desvollărei fiziolo
gice a unei fiinţe, a tntreprins fmpreună cu Craig şi o serie de. 
cercetări cu privire la efectul alcoolului tn special asupra e!e
mente10r generatoare. 

.. 
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Experienţele a fost pe cobai, cărora li-se administra tn fie
care zi alcoolul prin inhalatie, producAndu-Je astfel o stare de 
alcoolism cronic, fără efecte imediate. Intre celulele organh'mu/ui, 
care sufere influenţa alcoolului sunt mai cu seamă, celulele, ge
neratoare - atât mascul cât şi femal - fntru cât din cobai, la 
care numai uneia din pereche se dase, alcool progentura a fost 
foarte redusă ca numar, iar dintre puii născuţi cei mai mulţi au 
murit la scurtă vreme· dela naştere. Cand ambii cobai-părinţi, 
erau alcoolizaţi nu s'a obtinut dela 14 părechi decât un singur 
pui, care şi el a murit la 6 zile după naştere cu convulsiuni ca 
In epilepsie. Perechile nA8lcoolizate au dat naştere la cobai 
sănătoşi şi numeroşi. 

Derli0nstraţia ştiinţifică este aşa dar _ făcută şi ea vine sA 
confirme observaţia veche despre efectele dezas1roase ale alcoo
Jului nu numai asupra celor cel consumă, cât mai ales asupra 
descendenţilor lor prin influenţa directă pe care o exe;cită al
coolul hSllpra celulelor generatoare. C. L. 

Arta pentru copii a avut se ia salonul ei organizat tn Mu
zeul Galliera din Paris. O interesantă colecţie de tablouri şi al
bume cu subecte din vieata copiilor forma partea de artă supe
rioară a expoziţiei, dar ceeace eni caraterislic ei nou constă tn 
lucrările de artA decorativă pentru camerile copiilor şi în bogatele 
colectii de jucării antice şi moderne: artişti cu fanlazie vioae şi 

delicată, care populeazA raiul copilăriei cu lot ceeace vieaţa ma
tură ii refuză, aveau expuse acolo fermecătoarele lor miniaturi 
ca nişte opere cu lotul personale şi tn adevăr executate cu artA. 

Se zice că oamp-nii serioşi, sătui de toate progresele şcolilor 
actuale din pictură, care se pierde in extravaganţe copilăff'şti au 
găsit un bun refugiu pentru mulţumirea lor estetică în Muzeul 
Galliera. 

La noi le-au găsit alţii în expoziţia ingeniosului Brlunărescu;-
F. 

Un monument ridicat unui Învăţător căzut pe câmpul de ope
raţie in Bulgaria. Marţi a avul loc in comuna Martologi (România 
Argeş) inaugurarea monumentului ridicat In curtea şcoalei res-
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pectiye din initiativa dlui revizor şcolar Stănciule~eu, tn amintirea 
invătAtorului Bănică Dobre, fost caporal in reg. Radu-Negm Nr. 
28 şi decedat in Bulgaria. 

MonumentuJ al·e o Inăltime de 3 m. jum. format din 4 piese 
in virf cu o cruce. 

fn blocul 11, In mIjlocul unei coroane de dafin auriU~, este 
aşezată fotografia in portelan a InvătAtorului eseculală In Bavaria, 
iar mai In jos inscriptia "Lui Uăoică Dobre, învăţător, decedat 
in campania HH3, din partea colegilor săi argeşeni." Au luat 
parte pe lângă sătenii din Martologi si !lârseşti un mare număr 
de invăţălori cari au ţinut să şi tndepllnească o sfânta datorinţă 
călră iuhitul lor coleg. 

Pie-i somnul lin viteazului o.~taş! 

Conferinţă învăţătorească. Sâmbătă in 9/22 noemvrie In vă
ţătorii tractului Arad şi-au tinut conferinta de toamnă In comuna 
Micălaca. Au participat pe lângă tnvătatori, o mulţime de tărani 
precum şi inteligenta din loc şi jur, semn vădit ca lnvăţătorul ro
mân prin hărnicia şi munca sa, s'a ştiut inălta in consideraţii şi 

apreCIerI, ce pană ieri părea că nici existau penlru el. 
Indeosebi prin discuţiile ţinule la Ilivou ştiintific, au impus 

foarte mult sătenilor, cari, dupăcum au mărlurisit-o la prîlnzul 
comun, s'au convins pe deplin, că tot ce se face şi se vorbeşte 
tn adunările dăscăleşti, sunt numai pentru binele şi mântuirea 
poporului român. 

Atât conferintele ţinute de d-nii coufcrenţiari, cât şi discu
ţiile asupra lor au avut darul de a clariCtca unele chestii ce pă
reau nedestul de limpezite. 

Circularul general a făcut o impresie foarte plăcuttl. asupra 
auditorului, IWlndu-se di~pozitii de a se conforma fiecare membru 
indicaţijlor cuprinse întrânsul. A avut un frumos răsunet apelul 
edat de prezidentul reun. Oi Iosif Moldovan, tndreptat tuturor 
învăţMorilor şi oamenilor dc·bine de a contribuI cu crucerullor 

l la elernizarea memoriei marei ui profesor Dr. Pi poş pl'in ridicarea 
Il unui monument, ca să vestească posterităţii dragostea şi admi
L: raţia învăţătorilor români fatlt de profesorul lor. Din partea tn-
: turor membrilor s'au inscris frumoase sume, cari suntem siguri 
că se vor augmenla pe zi ce merge. 
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După conferinta, - care, pot afirma cu siguranţă fără de a 
putea fi contrazis, a fost foarte reuşită, fnvăţătorii, inteligenţa şi 

sătenii s'au adunat la un prânz comun, de unde cu motorul elec
tric fiecare s'a dus la ale sale cu cele mai plăcute impresii. 

Cronir.arlll. 

Necrolog. Nerva Hodo~, vicebibliotecarulAcademiei române 
şi fratele distinsului prozator roman Ioan Gorun, a trecut la cele 
eterne Intr'un sanator din 8ibiiu. Moartea lui a produs în cer
curile româneşti cele mai profunde regrete. Cu răposatul dis
pare una din cele mai caracteristice figuri ale scrisului românesc. 
in colaborare cu 1. Bian a edal ,Jjibliografia roman~ască". Apoi 
singur a edal o editie a "Insemnarilor lui lJinico Golescu" şi "Bi
bliografia ziarelor şi period,cilor rom~tneşti". 

Ne asociem, ŞI noi ai lui, regcetelor unanime, zicându-i ca 
un ullim buu rămas "Fie-ţi somnul lin". 

Avis! Aduc la cunoştinţă celor interesati, că amăsurat COD

cluzului adus In Adunarea gt'nerală a XX-a ţinută la Nădlac, mă 
voi prezenta in localitatea bibliotecii noast, e cenlrale (Seminar, 
sala de conferinţe) spre a distribui cărţi, stând la dispoziţia ono 
membrii fntre orele 8-12, in următoarele zile: 14/27 nov. 19 
dec. (1 ian.) 6/:9 febr. 6/19 mari. 1/14 apr. şi 3/16 iulie. 

lmprumutul."i1e se pol face şÎ prin poştă, dar Reuniunea nu 
se angajează a suportA sppsele. 

Membrii cari au imprumutat cărţile mai de mult sunt poftiţi 
a le restituI. 

Covasânţ, (Kov:t~zi), la f> nov. 1913. 

• 
Dimitrie Olariu . 

bibl. general. 

Diplomele membrilor. Acei domni membri cari ar dori să 
aibă frumoasa nO!l:"tră diplomă, să binevoiască a ne aviz!\"despre ~~' 
aceasta printr'o carte postală, in ca:-e să ne comunice aproxi
mativ barem anul in care crede ca a fost decretat de membru 
şi comuna In care a servit atunci. Asemenea aviz aşteptăm şi 

dela aceia cari au reclamat-o mai de mult şi au solvit taxa, dar 
diploma din orice cauză nu vor fj primit-o. 
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Solvirea taxelor. Taxa de memb,'u: Petru Nica 12 (~or. Petru 
Toma şi Pavel Dărlea câle 4 cor., [olin Stirba 3 cor., Corneliu 
Cret, Ştefan Fericean, TraÎan Debeleac, Teodor Laza, Ioan Fu
Dar, Alexandru Terebenţ, Petru Van eu, George Muntean, Ioan 
Crainic, Ana Ignuţa, George Pleş, Simion Neamţ, Nicodin Nea
gota, Nicolae Dima câte 2 cor. 

Abonamer~t: George Popa, Petru Nica câte 20 cor., Pavel 
Dârlea, Petru Toma câte 10 cor., Ioan Stirbu, Corneliu Creţu, 

Ştefan Fericean, Traian Debeleac, Teodor Laza, Ioan Funar, 
Alexandru Terebenţ, Petru Vaneu, George Muntean, Ioan Crainic, 
Ana Ignuta, George Pleş; Simeon Neamţ, Nicolae Dima, Petru 
Binehiciu şi George Mihuţa cate fi cor. 

Poşta redacţiei. 

Tuturor cari prin epislole m'au întrebat de almf.lllachui edat 
de dl Iosif Moldovan le răspund, că se poate comandâ dela aulor 
cu preţul de 1 cor. Arad, Piaţa Tokoly nI'. 8. 

D-ll!i S. B. în G. Pentru revista "Vremea Nouă" te rog 
adresează-te d-Iui D. V. Toni, strada Carol 30, Galaţi. Abona
mentul 4 lei anual. E una dintre cele mai bune reviste pentru 
tnvăţăt0ri: iar pentru revista literară "Drum drept" d-Iui profesor 
universitar N. Iorga, Vălenii-de-Munte, judeţul Prahova. 

D-lui T. I( în D. In curând va apărea un articol In acea
stă cl;teslie de unul dintre membrii comitetului de redacţie. N. C. 

Tiparul Tipografiei Diecezane gr. Of. rom. din Arad. 
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