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.-\z olvaso szive!'4 fi&,yelmebe. 
1878. evi v. torvenycikk: 

418. §. ~Aki iclegen ingt) clolgot szănL1Ckosan es jngtala
nul megrongăI vag)' megselllmisit: vetseget keh'e! el, hăwl1l evig 
terjedhetii foghâzzal cs 100 Kt01 :lOOO K-ig lerjedhet6 peJlzbiin
tet~ssd bilnteUetik.' 

420. § .. ,A 418. §. rendelkcl.ese szerin! hiintetendii az: aki 
vallasi szertartasra rendelt epiiletet vagy mas tărgyat, ug)'slinten, 
aki sir! vagy siremleket, nvilvănos emlekszobrot, kozkony~tar
ban orzott konyvet, keziratot, vagy a tudomany miiveszet 
vagy ipar celjainak szolgal6 nyi1vanos gyujtemenyben o.r
zatt egyeb tărgyat, nyilvănyos levcltarhan vagy kiÎ7.hivatali ira!
tărban urzott okmănyt, iratot, vagy mas targ-yal jogtalanul meg
rnnga!, elpusztit, vagy mcgsemlllisit." 

Rethy, Arad. 
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Apare odată În lună. 
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Reuniunea invatatorilor romani 
dela şco alele popor. conL ort. din 
protopopiatele arajane l--VII. 

: REDACTOH. . l' M!lnuscript~le şi corespondenţa 
, . se ver Irumte reducI. !n Hosl!., 

. 1 O S 1 F STA N CA· . u p. ""o,p,t"" ,ttul Mud, . : ; iar abOllaUlcntelo eassarului lu-
i : liu Grofşorean In Galsa-Vilj~os. 

Comitetul de redacţie.: l)im. Boariu, 1 Borlea. Traian :\In~er, Nie. Cristea, 'feodor 
Ch.eroc-.hean. Petru Cotteu, Pavel F. Dârlea, Iuliu Grofşorcan. 
Teodor Mari", Ioan Crişan, Iosif Moldovan, Dim. Olariu, 
1). Popo\"iciu, George Pleş, Avram Sade~m lŞi Petru Vaneu. 

Abonament: pentru Ungaria 5 coroane, - Străinătate 7 corpane. 

De vorbă cu cetitorii. 
Neamul nostru ,,'a plămiidit î" luptii, a trăit în luptă 

şi ar" să ?//Oflră în luptă. 
tII "rel/1UI'i de urgie a lupt(lt cu arma, în V1'emuri de 

pace a luptat cu plugul şi cu tonsa, alăluI'i de cari a mai 
p1tl'la~ după Împl'ejurări şi o luptă culturală. 

In/re toate împ1'Pjurăl'ile înliă lupta 1,,; a fost nobilă 
şi Înălţătoare, 

Lupta rui cu anna ,,'a fost o luptrl ofensivă, ci de
feusivă, eare fI, constat în apă1'm'ea ~sărăciei} a nevoei fi a 
neamuJui« . 

Lupta lui cu plugul ia1'(lşt a fost nobilă şi curată, 

El nicidilld n'a. l'dvuit la holel" vecinului mai mănoasă. 
N'a împliÎntat nicicând plurJul sau coasa în holda altuia, 
n'-ci n'a mutat cu mâna sa hotare mez·ieşe, Dar vai şi amar 
a fost de vecinul hl'ăpăreţ, care a cutezat în schimb să 

împlânte plugul sau coasa î" holda şi în bunul său, 

D(lr mai presus de toate nobilă şi înălţătoare a jost 
lupta sa culturală. 

fn aceasta luplâ el n'a avut să I'ăstoarne teorii falze, 
cari să dârimau la prima aeliere a vdntului, Ehi atdt de 
conştiu şi mândru de descendenţa da nobilă, încdt nu mai 

,0ST0, 1 
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ajla d'"1I1 ca sei sfea CIl cineva el,IJorbei pe t"nll 'acea8Iă. 
l'oaUf î'!/lifişarea sa e.rternrt, tot sufletul SrlU 11 arată eli e 
de or/fline latină, şi, la ce s'a)' .ti şi Îllrereat sei reslvame 
nişte jJ/lhwre. (~an: S(( ?"llsturua,u şi aşa dfda sine? 11/'1' iu
birea de /imhă. legft şi moşie e/'fla doar cirlu!i pe I'uri el 
le-a '!IlOş!enil deodată cu laptele ce l,a supt. Lupla. 'Ilea
mului pe acesl leren trehUi:e cli!liată aiurea şi acel/str( luptei 
a cOJ/stal ca 'li astăzi 'În apeirarea depasi/arelor ,;ale su
jlelefli . 

ltomâlilll '7i pe acest teren nu s'a "itai cu jilld ia hi-
se)'i"il. pompoase cu două turillai şi la a'lezilmilltele cultuI ?'ale, CP, sltmânau 1/!lli degm!;â a palate aie vecinilm' srti 

! mai Însttinti, nici n'a pizmu,:t pe aceia, cari 1JUÎIIC',U rnier
. curect şi vinerea de tr"pt, dar iarrlş; sei "It ./i pus prlmlele 

" pe careva s" Pe atingă cu man; sacrilege de bisericu{ă, de 
aşezllmintele şi de legea sa. 

* 
Lupta "oastr" cu arma s'a ,·.dus aproape la ÎI/ceputul 

neamului nostm, iar cea cu plu.rJul şi cea culturalei s,l con
tinuă şi astăzi wb alte forme mai st,/)'uiloare .. 

Lupta noa8tl'ă cu plug"l nu este aşa înfricoşatei. 
Aceasta. îşi continuei opem sa lentă dar sigură, cu obsta- . 
cale fireşti, da,' cu nrldejlie" unei sigure izblÎnde relative. 

Nu tot a.stlel stmt luem,'ile când e vorba de lupta 
noastl'il culturală. Aceasta s' a tran·~tormat astăzi Într' o 
luptă pe moarte 'li viea!", deoarece depozitarele nuasb'e su
jleteşti su"t in cea mai mare p"imejdie, sunt am,,';n(ate 
din temelie, Lupta în jurul acestora nu să mai dei în mod 
.zgomotos, cu zângeillit de anile, ci într'o formei mult mai 
discret", da)' în esenţei mult /nlli periculoasă. Aşa, că la 
ap"renţa celei mai depZ,ine annonii decurge lupta cea mai 
înfricoşată de extirpa,·e. 

* 
Pentru ca să putem duce la bun sfârşit şi lupta noa-

8/1'" cuUw'al", zilele istorice pe oMi le străbatem ne în
deamn" tot mai mult ca sil ne deştept"m din aceast" pi,'o
teal", care ne-a cup"ins de un timp încoaci. Calea, pe care 
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,avem 8(' purcede/fi e "'11 bătutii de istorie; i",' această cale 
ne rU'afli: 

jVpo1/lul nostru. are să rămrÎnii nfwm de tărnni. Biro-, 
cnttizarpft uoa.-dn'i o?,f. si'i .fil' mOflrtf.!fI. nuastni sigură . 

.lVeamnL aCf!sfrl. Î,n afin!Jrre ('u, f/lle jJopoare a1"f~ să ob
serve efi mai sfrirt 1';1:c!usifJi81n. Ampst"cwrea ace:.;tuia cu 
alte uemJl.w'i În.wltftnă d~,qf'ftfrfl}'Pfl Il ()IJ,..,·trâ. 

În )1I1ul d~p(jz;tp.lur uO'f.ldre sl~f1dpşU, f1'pbu'/e să se 
grupeze tofi o'lli/euii n()~fri ", bine, delelturrÎ}/d primejdia 
Ou }luteri unile. 

Din tot zbuciumul vietii UOIl,tr, de popor s')mc să ne 
aleqem cu o Înoită iltl'ăţl{turâ: Câlld te Iruleşte şi' te b,lie 
a (:P,!fl, carp. îl'; d01'pşte IlIUIUU' 'râul, fllllnâ Sel te bucuri din 

,-ad(llU'ul inimii tale; a('esta e fiiP1iiJlI.d cel 'fIUli evidud, că ai 
pll-'r:rd pe caLMl eea bu.nii. Cll/u! însâ te va hiudd. şi te va 
purtit pe pll!me, sii plr1/1,qi !J,.er'mn Il plâns prOj'OC1ll pe 
fruinde I~'ruHalilJl'ullli, dponn1ce jloţ': ,fi si,qwt', că - alu,nd ai 
s(inâf'ş/! o c'I'imii, peutru Cf1re 1IU vei aVf'li odihnă n/ci Î-n, 
tfloJ'mânt! 

Din "Războiul". 

jl10rală vreţi? llfor,,!ă? C" oria Pl"p-ţ mOI'ah, ?. Ei 
bine, ?:;ltă ?UUt, 'Olt vom· 'j'(ISPll11rl~ 1Ioi: »Dp, vn'ţi să fie po,ce 
în vieaţa conjugală, -t,t jieca1'e casă s'anf'ţi câte-un râzboiu.'<.,. 

"Flaâ'ira" . D. Anghel fi Victor Eftimiu. 

Cât~UH 'r~n~xiuni H8U~rH ~on~r~8~lor ~~ ~~u~Hti~ moralD. 
N'am vorbit de primul congres de educaţie morală,' 

organizat de .Moral Education Leaglle. din Londr'a, şi 
ţinut la Universitatea acestui oraş dela 25 la 29 Septem
vrie 1908. 

Aceasta nu însemnează că congresul mă interesa 

l' 



puţin; dimpotrivă, chiar făcusem un raport asupra »ba
zelor educaţiei morale în şcoalele statul ui c, pe care însă 
nu l-am trimes congresului, pentruca să nu mai adaog şi 
eu la m:mărul cel mare de momorii asupra educaţiei mo
rale. Am vrut mai bine, să revăd, să refac şi să public 
acest memoriu sub titlul • Idealul religios in educaţie •. 

La Londra fiecare s'a mulţumit cu expunerea pro
priei sale păreri, a sistemului său. Singurul rezultat al 
acestui prim congres, fu publicaţia rapoartelor, care sun! 
o mină de documentaţie, foarte bogate, în ce priveşte
această parte atât de părăsită a educaţiei noastre; mină 

prea bogată chiar, cusur pe care membrii ţărilor de jos 
ai congresului actual, sub inspiraţia mult regretatului Dr. 
J. Th. Mouton, din Haga, l'au înlăturat publicând rezu
matele memoriilpr congresului. 

Al II-lea congres, ţinut la Haga dela 22 la 27 Aug. 
1912, a avut un alt rezultat, de care ne putem bucura;. 
mai întâiu, era mai internaţional ca cel dintâiu; a intrunit, 
s'a făcut cunoscut şi apreciat, de educatori veniţi din 
toate părţile lumii; . a fost acolo o adevărata fraternitate 
universală, foarte favorabilă vederilor internaţionalism ului 
pacific. 

Considerat din aceste două puncte de vedere, el este 
fn adevăr mare; dar, oare acest era scopul următor? 

Acum, când şi acest al Il-lea congres a trecut în 
domeniul istonei, să ne fie îngăduit să ne spunem păre
rile pe care ni le-a sugerat şi de care congresele urmă
toare n'ar face rău să ţie seamă. 

Mai întâiu, cred că congresul a îngrămădit mult prea 
multa materie, şi cine cuprinde prea mult, strânge puţin. 
Ştiu bine, că acesta e cusurul tuturor congreselor, oricare

. ar fi ele: se risipeşte atenţia asupra feluritelor chestiuni, 
în loc să se concentreze asupra uneia singure, pe .care 
apoi să o adânciască serios. 

In programul congresului dela Haga se găseau Intre
altele: Educaţia morală. şi formarea caracterului, conside-

-
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rată din diferite puncte de adevar şi anume: confesional, 
intel'confesional, laice, etc.; educaţia fidca ca mijloc pentru 
formarea caracterului, educaţia morala în şcolile normale 
şi în şcolile speciale, de ex.: cele militare, de marina, etc.; 
formarea caracterului la tineretul care nu frecventează 
şcolile primare, formarea caracterului în familie şi în so
cietate; formarea caracterului la copiii anormali de dife
rite feluri; şcolile şi instituţiile pentru anormali; creaţiunea 

. unui birou internaţional de educatie morala; creaţiunea 

unui organ internaţional de educaţie morală, sau alipirea, 
în acest scop, la o revista existentă. 

Din acestea se vede bine, că la Haga s'a faurit o 
întreaga enciclopedie asupra educaţiei morale, iar culegerea 
de rapoarte adresate congresului, 4 voI. de 1.100 pag. 
constituesc o opera de documentaţie admirabilă. 

Mi·se pare însă şi va rog să mă iertaţi dacă mă înşel 

- că nn, pentruca sa se publice volume cu rapoarte, se 
instituesc congresele, oricât de interesante ar fi acple ra
poarte, ci pentruca să auzim discuţiile pro şi contra ale 
diferitilor reprezentanţi, toţi conduşi de dorinţe de a ajunge 
la o înţelegere. 

Iar daca aceasta definitie a mea e adevarată, apoi veţi 
fi toţi de acord în a recunoaşte, ca programul a fost prea 
încarcat. 

Iata două exemple, pentruca sa probăm, ca congresul 
n'a fost atât de fructuos cum ne aşteptam. 

Se citeşte în program: "Educaţia fizica ca mijloc pen
tru formarea caracterului«. în general, toţi cei cari s'au 
ocupat de aceasta chestiune,' au constatat, ca educaţia fi
zică este un factor foarte important pentru formarea ca
racterului. Dar iata, ca directorul Kemeny din Budapesta, 
care e cineva, se ridica în raportul sau: Ed ucaţia fizica 
şi formarea caracterului, împotriva prea marei importanţe 
data educaţiei fizice, cum a mai arătat în 1911 In: Die 
Quadratur der Korperlichen Erziehung, punând chiar ca 
teza, că se sacrifică educaţia caracterului în profitul cor-
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pului, prin exerciţii, care nu sunt de naturil a desvoltii
calităţi sul1eteşti. 

laIii un subiect, care trebuie discutat, nu uumai trecut 
în memorii cu toale celelalte. 

Ideea federală a programului aratil destul de limpede, 
că educaţia morală trebuie să Inceapa cu copilul şi Illai 
toate rapoartele se bazează pe aceastil idee. însă Jan Ligt
hart, ale cărui idei sunl prea fecunde penlfllca sil fie nu
mai menţionale, pune chestiunea cu totul a,lfel, susţinâlld, 

că educaţia morală tl"ebnie să înecap" cu adulţii. Inllllcnţa 
adulţilor este atâl de mare, că ea lnrlbuse de multeori 
educaţia morală a tineretului; care. sch!lllbat cu încetul 
sub aceasta influenW, revine foarte iule la vechile obice
iuri. Sau d-sa pllne altfel chestiunea: Daeă Incepeti cu 
copiii, apoi să ştiţi, că educaţia d-v. morala va fi fitră 

rezultat ... 
Iar la Haga era prilejul să se adâncească, să se dis

cute o asemenea leză. 

Se va răspunde poate că congresul să ţie patru luni, 
in loc de patru zile. 

De loc, erit un mijloc; să se fi luminat subiectele. 
Aceasta nu s'a făcnt şi iată pentruce congre5ul dela Haga, 
ca şi cel dela Londm n'au avut decâl rezultate teoretic0,. 
Din pnnct de vedere practic n'au adus nici un folos. 

Dar să vedem cum s'au urmat dezbaterile; să luăm 
un exemplu, cum ar fi, bunăoară, dimineaţa şedinţei 

a doua. 
D-na Kergomerd,Paris, aduce laude moralei laice, 

care a inspirat copiilor franc~zi toate bunele calităţi folo
sitoare ed ucaţiei. 

D·ra Stolitxa, Rusia, propune ca să se stabilească o 
sinte7.ă intre educaţia morala şi educatia religioasă. , 

0-1 Kurth, Roma, înalţă morala catolieil, care şi ea 
inalţă pe om. Copilul trebuie să fie cufundat în spiritul 
Evangheliilor. 

D-I Buisson, Paris, apără cu vigoare şcoala laică şi 

• 
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asigură, eă credinţa în Dumnezeu nu se găseşte întru 
nimic atacată de morala laica. 

D-I L~cl(~re, Berna. e de părere, că lupfa între cre
dincio"i oi necredincioşi nu se va sfârşi niciodată, dar 
spera. ca se va ajunge la o întelegere . 

Parintele Oumont, Paris, probează, c[ egoismul oa
menilor trehnie sa fie combătut cu credintă in Dumnezeu. 

Profesorul Neumann, Nc\\'~York, consideră edncaţia 

moral& ca cea mai bună' prepara ţie pentru educaţia re
ligioasa. 

Prof. Tomoyeda. .Japoni, asigur[l că ne înşelăm dacă 
credem că în Japonia este vreo tendinţă cătnl catolicismul 
RDmei, dimpotrivă. 

DI'. Pergui, Anvers, vede în mOI'ala catolică expre
siunea celui mai înalt ideal. Pentrn liberii cll~etători se 
poti'iveşte şcoala laică, pentru copiii catolici îmă e pen
culoasă. 

D-l Oecker" propune Lleranţa şi respectul penIru 
credinta aproapelui, oricare ar fi acea crediută. 

Coutele :\liirner. Sncdia, se ocupă în particular de 
personalitatea edueatoruilli, care este pI'incipalul taclor In 
educaţie. 

Prof. Meyer, Berlin, este de părere, ca datoriile mo
rale nil snlll cuprinse în dogmele religIoase. 

Preotul Von Langendonck, constată, ca. educatia laica 
a dat faliment atât în Franţa că.! si în Japonia. 

D-l Sawalhikary, Calcnta. regreta aceste luple intre 
adeptii diferilelor sisteme Iilozofice. 

D·I KartsolI, St.-Petersburg, apără învaţământlll re
ligios; fară religie nu~ se face decât cultura sinuciderilor 
printre tineret. 

D-I Claes, Louvain. asigură, că uumai creştinismul 
conduce la progresul adevăratei civilizaţii. 

OI'. Oelvolv(', Montpellier, probează, că educaţia laică 

n'a dat faliment în Franţa. 
0-1 V(,cnstre, Haga, apăn! la rândul sau invăţământul 

religios ca bază a educaţiei morale. 
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O-ra Mac Coli, Londra, sustine, că morala lnsăş e 
o religie. 

0-1 Oomela Vieuwenhuis, proclamă falimentul creşti
nismului. 

Pentruca să ajungem la un rezultat, ar trebui cel 
putin să plecăm din acel aş punct, însă credincioşii şi ne
credincioşii nu se vor uni niciodată asupra punctului de 
plecare. 

0-1 Saty Bey, Constantinopole, speră într'o educaţie 
morală, care va strânge într'un mănunchiu toate con
vingerile. 

O-na Humann, (Paris), găseşte în Oecalog baza ori
cărei educaţii morale. 

D-l Van Zadelholf, din Oordrecht, e de părere să se 
tmbuniHăţească condiţia lucrătorilor. 

Prof. Van Scheele, din Stockholom, nu prea crede 
In lnvătil.mântul teoretic al moralei. Principalul e sa faci 
să se nasca obiceiuri bune În copil. 

Iată dar un exemplu de şedinţă, lnat la întâmplare. 
Este aceasta o discuţie? Fiecare congresist era aşa de 
Increzator In ideile sale, Incât i-se parea ca n'are decât 
să le desvoite şi aprobarea va fi unanimă. Dar ce e mai 
frumos e, că fiecare crede victoria de partea lui. Dealtfel, 
au dreptate, caci discuţie n'a fost. Orice idee emisă era 
con,iderata idee secundara, căci convingerea unanimă era 
netoleranla, deşi de aceasta nu sunt acuzaţi decât catolicii. 
Foarte curtenitori unii faţa de altii, tineau totuş mortiş la 
sistemele lor; şi, deşi nil-şi manifestau această netoleranta, 
se simtea foarte bine. Fiecare era convins ~ă, el a găsit 
cheia problemei şi chiar cei cari se prezentau cu che
stinni de ordin secundar li-se părea totuş, că teza lor e 
principală şi cea mai folositoare pentru circumstanţa. O 
singură excepţie, Or. Kemeny din Budapesta, singnrul care 
tn adevăr a pus In evidenţă competinta unui coleg, căruia 
i-a cedat locul. Chiar In prima zi el făcU. elogii educăto
rului olandez Felix Orlt şi inzistă pe lângă d-I preşedinte, 

-
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ca Fe:ix Ortt să fie chemat la tribună şi lăsat să-şi ex
puna ideile sale folositoal'e asupra educaţiei sexuale, Fără 
această mtervenţie a d-lui Kemeny, Felix Ortt nu s'ar fi 
făcut auzit. 

Iata un fapt, care merită sa nu fie trecut cu vederea 
şi face onoare d-Iui Kemeny. S'a perdut din vedere să se 
sacrifice opiniile personale, care de multeori sunt foarte 
contesta bile şi să se discute ideia principală, baza che
stiunii, 

Ar fi fost cu mult mai interesant - IUil.nd, de exemplu, 
tot şedinţa I[-a, sa se lase discuţia d-nei Kergomerg şi 

preotului Dumont şi de altă parte d·lui Van Langer.donck 
cu prof. Tomoyede, sau dr. Pergui cu praf. dr. Meyer, 
sau in sfil.rşit, şi mai cu folos sa se fi lăsat să vorbească 
numai d-l Bueison şid-l Kurth, Sunt încredinţat, ca o 
discutie Intre aceşti oameni de valoare cu idei contrare, 
al' fi fost mult mai interesantă decil.t defilal'ea atâtor ora
tori, ale caror idei în fond re veneau la convingerile d-lor 
Buison şi Kurth, D·l Buison, reprezentantul muralei laice 
şi d·1 Kurth, reprezentantul moralei religioase, lasati să· şi 
desvoalte teoriile, ar fi făcut din aceasta discuţie o şedinţă 
deţnna de un congres. 

în al I1·lea rând - şi cu aceasta voiu sfârşi - aş 
dori, ca deasupra intrării la cOllgl'es să se scrie In litere 
mari: »N u ţineţi morţiş la ideile voastre, voi cafe intraţi 
acolo«, La un coogres ca cel dela Londra, ca cel din Haga, 
trebuie să te duci cu in:ma gata s.'re impacare, iar ou cu 
gândul de a fi intransigent. 

Cred dar, C'l. cele două reflexiuni, care mi-au fosl 
sugerate şi pe care le-am expus, merită oarecare atenţie 

şi Sit-mi dati voe să mai semnalez o a III-a, care \priveşte 
baza congresului, 

La ce rezultat au voit să ajungă cei dela Londra, ca 
şi cei dela Haga? Cu tot articolul regulamentului, care 
preVăd, că nu se va lna nici o I,otarâre, se vede totUl) 
bine, că toţi erau dominaţi de dorinţa de a ajunge la uu 
comun acord, 
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Dacă s'ar fi Încercat aceasta cu adevărat, apoI con
gresul al' fi fost binecuvântat de to~i, Dar nu s'a facuL 
Veţi zice, poate, că nu e luem Ilşor nici pQsibil. Uş\)r? 

nu, nici nil pretind aer-asta; d(H d?că ocazia ~e prc'zîntă, 

cum era la Haga, unde se găsea alâta IUllle de reprezen- r 
lanţI adunaţi penlruca :5it discute. 'f.·" 

Posibil? De sigur tJu prea, căci pl'OgmtJll1l era În
cărcat. S'ar fi putut Însit Împ;lrt! În dona 101 subiecluL 
DeopHrte educatie morală Îo familie şi in in,\tllltiile par
ticularA, de altă par le educatia morală in socielale şi În 
şcolile statulOI. 

Deviza Înlaia e de o importanţa secundari( F"IIlilia 
ia ca baza a edL1ca~lei IIlorale idealul pe care-l preferă, 
laic sau religios. Aici deci ou era nevoie de un co
mun acord. 

Tot asemenea pentl'll institutele parliculare, pe care 
parinţii le ale~, dilpaCIlJll convin ideilor lor. 

Dai' În ce flli\'e~te 80ci,'lalea, ~coaJa statului, lucru 
se schimba. 

Aici 08 inlalneoc tol felnl de credinte şi din cele [pai 
conlrare; jiei '!Il loc ad"mlrate războaie rehgionse. 

Folosul scoalelor slalnlni e oeconle"tal, oici n'ar mai 
fi trp.buit disculat' acest Incl'll; şGoala stalului exista, 'ea 
este, ca şi socielatea: de'-chisa tuturor, oricare ar fi cre
dinţele celor ce-si trimil copiii acolo. Chestiunea e: cum 
sa se fart! edncatia morala lr, ace:5te :şcoli, fara să se jig
nească credinta nimanui? 

[ata chesliunea capitala pentru noi azi si. de care 
congresul trebuia să se ocupe. Se În~elege, ne-am fi găsit· 

îotre două idealuri, cel religiOS şi cel laic, 
Dar Între aceste două curente mai sunt şi altele io

termediare, conciliatoare, iar congresul de acestea trebuia 
sa se ~cure, Nu sunt atât de oaiv Încât să cred, că coo
gresnl ar fi dat solll~ia potrivita, nu, dar cel putin s'ar fi 
stabilit o idee, care odată emisă o'ar fi experimenlat şi 

cine ştie la ce rezultat am fi ajuns. PI'ocedând astfel, coo
gresul ne·ar fi dat uo rezultat praclic. 

I 
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Sa. se stabileasca. o înţelegere In ce priveşte edncaţia 
morala. în şcolile statului. 

Aceia, cari asistă zilnic la Inplele provenite din ne
potriviri de credinţe, vor simţI inima tresărind de bU~Ul'ie. 

::;i. toluş, terenul era preparat la Haga. Dar credem, 
că mulţi dintre congresişti nu citesc memoriile. sau daca. 
le citesc nu le înţeleg: altfel, cum ş'a pnlut şa treaca ue
observat raportul d-lui Kemeny: Der Inlerkonfessionaliomus 
ein Zwillingsbruder des Inlernationalismus, sau cel al lui 
Felix Ortt aoupra bazelor educaţiei morale. 

Acel al d-Iui Kemeny se apropie In câlva de ideile 
emise de mine în Idealul religio,;, de aceea nu fac decât 
să-I menţionez. În ce priveşte acela al lui Felix Ortt nu 
sunt de acord asupra Intlll'or punctelor, dar li cl'ed, In
adevar ca cea mai buna bază peulm discuţie. Si chiar 
daca congre:-ml ar fi discutat patl'll zile asupra raportului 
lui Felix OrB, s'ar fi mcut o opel'il demnă de congres. 

fala acum şi punctul de plecare al lui Felix ()rlt: 
"Ceeace este mai Insemnat în educaţia morala., este 

deşteptarea sentimenleloJ' morale. pentrUCă aceasta actiune 
patl'1l11de până în adâncul sulletulul. însă, deşleplarea seu
limf'lItlllui nu 8e poate obpne decât prin sentiment. Insti
tutoml, care moralizeaz:'l prin inteligenta este lllJilateral, 
şi prin aceasta chiar acţiunea lui devine defectuoasa.. 

»Daca temândn-ne de influenţa, celor care cred altfel 
decât noi, s'ar inlerzice In şcolile primare orice manife
staţie a sentimentelor, valoarea invaţământulni moral s'ar 
gflsi numai decât grav ştirbilă, În pagllba desvolla.rii mo
rale a tineretului. 

»Trebuie dar să lă,ăm institutorilor 'toată libertatea 
în manifestaţia selltimentelor? 

»Dal' cu condiţie ca ei să nu zică nimic din ceeace 
ar putea atinge pe aceia care simt şi cugetă altfel deciit ei. 

»Părintii credincioşi trebuie să ştie, că un institutor 
liber cugeUltor va vorbi cu entuziasm despre evoluţia nac 
turei,. a fnfl'ăţirii universale; ei trebuie să:-l aprecieze, şi 
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pe de alta parte sa caute sa tntreţie în COPIU lor cum 
vor crede mai bine - idei a despre Dumnezeu, ca fllnda
ment neclintit al puterii evoluţioniste şi al infratirii uni
versale. Părinţii liberi cugetatori trebuie să ştie asemenea, 
că institutorul credincios va intreţine pe copiii lor despre 
bunătatea lui Dumnezeu, insa daca vor, n'au decât sa 
spuna copiilor ca existenţa lui Dumnezeu ştiinţifice:;;te nu 
e aprobata; dar ca trebuie Cl1 toate acestea să se con
ducă ca şi cum ceeace zice institutoruL este adevărat. 

• Dar institutorii credincioşi nu trebuie să zica cum 
că parinţii liber cugetatori sunt orbi şi ca ei n'au drept 
la fericirea eternă pentrucă nu cred in Isus Cristos. Acea
sta de sigur ar fi dureros. Şi tot astfel institutoml liber 
cugetator, să se păzească de a afirma, ca Dumnezeu nu 
există şi ca, care cred astfel sunt nişte neştiutori. 

Aceasta e tot ce poate fi mai jignitor pentru cei care 
cred tn Dumnezeu şi consideră biserica ca un lllcru sfilnt. 
Un institutor trebuie sa se păzeasca de a insulta pe mama 
sau pe tatăl elevilor, chiar când ei ar fi nişte oameni rai. 

Nu o neutralitate monotona şi rece, ci mai bine o 
manifestatie cinstită, a ceeace e frumos şi nobil în suflet 
~i respectul cinstit pentru sensibilitatea legitima a ceeace 
gândesc alţii. 

Numai astfel se va putea găsi un acord comun între 
credincioşi şi necredincioşi şi astfel se va lucra în şcoala 
pentrnca educaţia morala sa dea roade mai târziu. 

S'au prescllrtat acest raţionament al lui Fe\Jx Ortt, este: 
Şcoala statului nu poate sa stabilească deosebiri Între 

institutorii credincioşi şi necredincioşi. Toţi au ca misiune 
de a se devota cu totul elevilor lor. Dar nu poţi sa te 
devotezi unei acţiuni fară a fi sincer. T~-ebuje dar ca in
stitutorul să fie sincer, să marturisească ceeace simte in 
el nobil şi inalţător, dar sa se pazeasca de a atinge con
vingeri le altora. 

Acţiunea lui trebuie să fie constructiva iar nu de
structiva. 

~ .. 

+, 



13 . 

Dacă actiunea constructivă a învăţătorului, nu este 
in vederile părintilor, ei au dreptul sa completeze fără 
însa. a atinge respectul ce copilul datorează educatorului. 

Dacă acţiunea educătorului este numai constructivă, 
nu se vor prezenta niciodată cazuri de neînţelegeri. 

Să se ţină seama, că nu citez propunerile d-lui OrU 
ca pe nişte formule, ci numai ca nişte puncte de plecare. 
De sigur, că nu vor fi aprobate şi vor da loc la multe 
discuiii. Totuş, merita. atenţia unei discuţii, ba aşi zice 
chiar subiectul unui intreg congres. 

Şi acest proiect, atât de important a fost trecut în 
memorii, sau mai bine zis ingropat În memorii. 

Haga nu a aprins flacăra, Ci1re trebuia să Inmineze 
p.ni versul. 

Congresele de educaţie morală, au o datorie grea de 
împlinit. . 

Ele n'au dat pâna. acum ceeace trebuia să dea, dar 
nici Parisul n'a fost cladit într'o zi. 

Aduc omagiile mele devotamentului şi activitaţii or
ganizatorilor celor două crongrese, dar o operă ca a lor 
merita. mai mult decât aprecieri treCătoare. Ele merită o 
critică serioasă, constructivă. Şi pe cât sunt adânc Incre
dinţat, ca. cOllgresele de educaţie morală pot să contribuie 
in mod folositor la ridicarea nivelului moral al societăţii 
şi pe de altă parte să tnabuşe luptele interne pe tema 
conştiinţei morale, am crezut de datorie să emit reflecţiu-
nile de mai sus. ' 

Scopul meu sărind aceste reflecţii este, nu de a urca 
sau scobori o parere .sau alta; urmăresc numai ideia unei 
intelegeri între toţi; sunt tnsă inamicul intoleranţei ori din 
ce parte s'ar manifesta. 

Un congres de educatie morală trebuie sa. fie mai 
mnlt decât o »vorbarie«, mai mult decât o serie de ple
doarii, căci avem volume cu rapoarte pentru aceasta. 
Congresul rn sine: intâlnirea internatională a diferitelor 
convingeri, trebuie sa. fie mai mult: 



El trebnie să discnte numai punctele esellţiale, ne· 
glijând pe cele secundare. 

El trebuie să lase să vorbească pro şi contra repre
zentanţii de seamă ai diferitelor curente, aleşi de majori
tatea membrilor prezenti. 

EI trebuie sa te apere de orice spirit de netoleranţa, 
oricare ar fI şi, dimpotriva, să se It1Splre de spiritul de 
împăcare. 

EI trebuie să dea locul întâiu, şi cel mai de seamă 
proieclnlui, care stabileşte cele mai multe puncte de în
ţelegere intre toţi, asupra chesliunilor urgente. Şi dacă 
avem fericirea, - căci etile o fericire în secolul în care 
traim - să vedem organizfmdu-se un al 1Il-1ea congres 
de educatie morală, în care s'ar ţinea seamă de expe
rienţele celorce au trecut, apoi acest al 3-lea congres, va 
face o opera, nu numai in teorie, ca la Londra şi la Haga, 
dar şi în practiCă. 

Aceatită operll practică, impaciuitoare, o dorim cu toţii. 

Edward Peeters, 
directorlll Birouluiinternuiionul 

de documentatiI' {'dtlcaii,,;l 
directorul redstei "Minerva Ostuuda" . 

• R. G. ll/v." Trad. de d-şoara J[,dild(( l'eodo)','scl(,. 

Pilula intelectuală. 
Se ştie de mult timp că oboseala sau depresiunea fizică 

caşi surmenajul int!:'lecfual !'Iăb~sc puterea facultăţilor noastre 
mintale. Pe de alta parte, intreţinerea corpului În perfectă Sănă-, 
tate, repartiţia înţeleapfă a oare lor de lucr}l şi repaos resumă 
toate condiţiile unei bune igiene cerebrale. In timp ce se între
buinţează numeroase mijloace pentru mărirea forţelor fizice, nu 
se descoperise nici o terapeutică specială pentru creşterea directă 
a vigoarei mintale. Medicina condamnă chiar întrebuinţarea sti
mulentelor, al căror efe(:t - adesea nesigur - e totdeauna mo
mentan şi mult mai mic decât efectul său de mai târziu. Ştiinţa 
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germană pare a fi invcntat pilula intelectuală pcntru a uşura 
munca elev lor. 

Dodorul Vefchardt profesor la universitatea din Erlangen, 
a constatat de curiÎnd că rnuş Ili; animalelor, supuse unui sur
menaj fizic sau inteledual, produc o obavă parti.:ulară numită 
"Kpllotoxină". Espprinţele făcute oPOI au dovt'dit că inspectia de 
"antikenotoxină" făcută omului măreşte vigoarea fizică şi inte
lectuilIă". 

In consecinţă profesorul Lorentz s'a gfll1dit să se folosească 
de ant kenotoxil1ă pentru a uşura lTlunca. In adevăr el a observat 
că greşelele de calcul şi eele ce nu provin din neştiinţă sant mai 
totdeauna pricinuite de oboseală. A 111~ercat deci cu elevii săi 
noua tep' pen tică. 

Problenlt'le date în primăvară de clasă sânt terminate in 
modul urm[ttor: în 5 minute 3 elevi, în 8 minute de 33 elevi, în 
10 minute de 16 elevi. 

Altă problt'mă de a~eeaş greutate diltă în ultima oră d~ 
clasă e r<,salvată: în 5 m111ute de lin elev. in 8 minute 27 de elevi 
ŞI 111 10 minute ne 23 elevI. Prof,'sorul Lorentz conchide că iu
ţeala calculelor e5te mi şorată de obo,eală căci dacă Înainte de 
a da eserciţiile din ultima ord de clasă se vaporizează antike
notoxina În sala de lu..:rtl se observ:.! ~'ă: 3 elevi fac calculele lor 
în 3 minute. 31 în 4 minute şi un singllr e\t'v în 10 Imnute, iar 
caetele presintă mai pUţine greşeli şi (orectări. 

Această esp<,rinţ~ a stârnit multă curiositate în toată lumea 
ce se interesează d·' mişcar· a şli "ţifică şi culturr<Iă şi cu toţii 
aşteptăm cu nerăbdare să wdem după m i multe esperienţe dacă 
ştiinta germană a reuşit să ne prO":llr,' mai cu seamă nouă un 
ajutQr atât de prpţios, cum vrea să ni-! prezinte profesorul Lo
rentz. Fran,ezii sunt mai sceptiCI si cn·d că tot aerul, f'sercitiile 
şi jocurile vor face mai mult bine' decât a 'ea,ta anflkenotox'irlă. 

"R. g a. înv. 1. Bancia. 

I t SPIRU HARET. I 
Retras abia numai de un an de zile de pe arena 

publică pe lângă regrete sincere şi unanime, manife
state printr' o serbătorie demnă şi înălţătoare, - iată-l 
în 17 Dec. 1912 lovit de nemiloasa săgeată a morţii, 
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rănind astfel inima învijorată a neamului românesc de 
pretutindeni. 

Orice condeiu măestru devine prea debil în zugră
virea faptelor săvârşite de acest "erou", care cu ziua 
fatală pentru noi de /7 Decemvrie a intrat în domeniul 
istoric, unde activitatea neobosită a lui Haret va forma 
o pagină glorioasă, scrisă cu slove de aur. 

Intreaga viaţă pământească a acestui om mare a 
fost călăuzită de un singur ideal, care a fost: munca; 
munca mare şi desinteresată, care nu aşteaptă nici un 
tel de răsplată, din care a izvorit în mod firesc roade 
atât de mânoase pentru neam, şi din care a urmat în 
mod fatal şi moartea prea matură a acestui om provi
denţial, cu inimă de aur. 

Noi, dască/ii neamului de pe aceste plaiuri sărace 
ne vom călăuzi în cărările năpraznice ale vieţii de 
schinteile puternice ce au emanat din spiritul mare a 
lui Haret, care ca un meteor a trecut acum la nemu
rire. Iar în jaţa mormântului proaspăt, care închide 
pentru totdeauna rămăşiţele pământeşti ale scumpu/ui 
defunct ne plecăm genunchii cu smerenie şi cu cutremur. 

REVISTE. 
(n decursul anului 1912 s'au impus tot mai mult următoa

rele reviste: 
a) pedagogice: 

1. "Vatra Şco/arlt". Aceasta revistă dela întemeiarea ei a 
urmărit o tântă atât de frumoasă dela care nu s'a abătut nici 
odată. întemeiată tocmai pe timpul când asupra şcoalei noastre se 
îngrămâdiau norii cei mai negri şi mai grei. ea a fost o făclie, .. 
care a luminat calea învăţătorimei noastre In acele vremuri tulburi, 
supuse la totfelul de desorientări şi rătăciri. 

In anul acesta incă şi-a împlinit cu demnitate chemarea. A 
publicat importante studii pedagogice, precum şi o mulţime de 
lămuriri şi informaţiuni. în ce priveşte şcoala, învăţătorul şi peste \ ~ 
tot cultura românească, totdeauna scrise într'o limbă clară şi 
curată . 
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2. ,.Rel'isfa generală a ill'l'ăfămtilllu/ui". Este o revistă 
de educaţie gt'neraIă. Publică număr de număr importante che
st:uni din d teritele ramwi ak pedagogiei, prin ce devine foarte 
fulos tOi!re pentru toţi educatorii din toate categoriile de învăţă
mânt. Preţul !~ lei pentru învăţătod (Adm. P. Gârboviceanu, prof. 
Bucureşti, sf. Ecaterma nr. 2) 

3. ,. Vremea "ouă". Revistl aceasta are un program foarte 
vast. Publică pedilgogie, organizaţie şcolară, che~tiuni sociale, po
litice, econo~lice şi literatură. aşa că revista e cât se poate mai 
vioaie, mai variată şi mai atrăgătoare. Pretul 4 lei. (Adm. D. V. 
Ţoni, Înv. Galaţi). 

b) literare: 
4 ,.C01t'lJorbiri literare" devin impurtante pentru educHtori 

prin pubJicana IU2răriior valoroase din domel1'ul ştiInţei, artei !:li 
a litera tu rei româneşti şi ma' ale; pentru limb \ eit'g"lntă În care îi 
sunt îmbrăcate produ ·tele totdeauna. Abonamentul pentru învătă
tori I ~ cor (Adill C'Irol Glibl, Bucureşti, str. Doamnei nr, .6) .. 

5 ,.Ramuri". Revistă liten'ră şi culturală Se impune tot 
mai mu't pfm mat.·ria llterat{l totdi'auna bine selecţionată, prin 
spiritul viguros critic ce-I txerclază ilsupra hteratuni şi prin tonul 
acela nespus de sincer, Clre captivează pe editorul cult şi ne
preocupat :a prima vedere. M,d ales articolele critice ale d-Ior D. 
Tomescu şi C. S. Făgeţd au d Hul ca prin puterea argumentelor, 
să atragă tot mai m'llt atenţia c ,titorilor asupra revistei, dar tot
odată şi săgeţ'le veninoase, dar neputincioase, a acelor jigniţi în 
ambiţia lor deşartâ, ba totdea1ma bine îngrijită, execuţia tehnică 
ireproşabilă, fac ca revista să devină din cele mai simpatice re·· 
viste ale noastre. Abon. 10 50 lei. (Administratia "Ramuri" Cra
iova (România) 

6. "Cosiuzenlla" se prezintă în condiţiuni tot mai favora
bile, aşa că în scurt timp pOlte să devină cea mai bună şi mai 
potrivită revistă de familie a noa;tră, către care ţântă se pare că şi 
tinde direcţia revistei DeşI problema e foarte dIficilă, se poate 
susţinea aproape cu siguranţă, că redactorul revistei d, Sebastian 
Bornemisa va învinge pas de pas toate greutăţile şi ne va da re
vista dorită, a cărei secret se pare că zace În aceste 4 condiţiuni 
În cea mai mare parte realizate de "Cosinzeana": 

1) să fie scrisă Într'o limbă cât se poate mai poporală; 
2) Studiile tratate să fie ferite de atâta "savantlic"; 
2) să f:e cât se poate mai variată şi 
4) execuţia tehnkâ să fie ireproşabilă. Abonamentul 12 cor. 

(Adm. S. Bornemisa, Orăştie. 

2 
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7. "Viata Romlineasct't". Revistă enciclopedică română, care 
in caz de nevoie poate substitui pe toate celelalte reviste Publică 
totfelul de chestiuni, în ce priveşte viata culturală, artistică, lite
rară, economică şi politică a Românilor de pretutindeni, prin ce 
este evidentă şi importanţa ei în manifestările sufleteşti a neamu
lui nostru. Aboo. 16 cor. (Adm. "Viaţa Românească" laşi). 

c) sociologică: 

8. "Rel'isl(t de studii sociale". De o capitală importantă 
pentru educatorii de toate categoriile prio studiile temeinice ce le 
publică din domeniul vast al vieţii sociale moderne, atât de com
plexă ro manifestările ei spre o viata mai fericită. Problemele tra
tate În aceasta revistă pe bază absolut ştiinţifică, sunt de natură 
ca să intereseze intim în grad mare, nu numai pe oamenii de ştiinţă, 
dar şi pe fiecare om de rând. Logica viguroasă, argumentaţia <:on
vingătoare şi stilul frumos şi curgător, fac ca revista aceasta cmat 
ştiinţifică, să devină o lectură ploiată şi atrăgătoare. Peste tot re
vista din chestiune e aşa întocmită, că poate rivaliza cu orice re
vistă similară din apus. In rezumat putem zice, că colecţiile ace
stei reviste formenă o adevărată comoară de mărgăritare sufle
teşti de cea mai mare necesitate, pe cari să se nizuiască a şi-le 
câştiga fiecare ed::cator. Abon. 8 lei. (Red. şi Adm. Bucureşti, 
Domnita Anastzsia nr. li). 

»Vremea Nottt't« în nr. 2-3 publică la loc de frunte un 
articol din reana d-Iui L. Mrejeriu intitulat: "Pedagogia ştiinţifică". 

în acest articol autorul ne face cunoscute mijloacele cu cari 
operează astăzi reprezentanţii pedagogiei ştiinţifice, Întru studiarea 
fenomenelor sufleteşti a tineri mei, din cari extrag apoi regule ge
nerale, cari dau o direcţie hotărîtă, tuturor acelora cari să inde
letnicesc cu educaţia tinerimei. 

Fenomenele sufleteşti ale copiilor variază dela popor la po
por, dela clasă la clasă ş. m. d, când lucru firesc, nici legile 
extrase din studiarea fenomenelor altor copii din altă ţară,. ori 
clasă, nu să mai potrivesc cu stările din ţara noastră şi cu sufletul 
copiilor noştri. 

Fiecare popor îşi are obiceiurile sale specifice, cari influen
ţează În mod hotărît atât asupra fizicului, cât şi asupra spiritului, 
aşa, că fiecare poartă În fiinţa sa pecetea individualităţii sale, care 
o face să se deosebească esenţial de alt popor. 

Din aceste considerante d-sa stăruie pe lângă corpul di
dactic, ca să adune material potrivit pentru studiarea fen. su
fleteşti a tinerimei noastre. Din studiarea datelor acestora precum 
şi din studiarea comparativă a psihOlogiei experimentale, se va 

\ 
il 
.1 
,1 
( I 
! I 



19 

Întemeia şi la noi o pedagogie ştiinţifică, la care va colabora şi 
dăscăIimea română. 

"Roma"ul" În nr. 279 sub titlul "Edificiile noastre şcolare" 
publică un articol scris de colegul Tr. Magier, în care să arată 
În ce stare mizerabilă să află edificii1e noastre şcolare, va să zică 
locaşurile acele, unde au să petreacă cea mai mare parte din 
vieaţa lor plăpândă tinerele vI ăsta re ale neamului nostru. De 
dascăli nici nu mai pomenim; aceştia pot petrece şi în beciuri, 
căci n'o să mai stoarcă compătimirea nimănui. 

S'a spus de atâteaori şi de cătră atâţia aceste crude adevă
ruri, încât astăzi repeţindu-le, ni-se par banalităţi. Dar ne doare 
nespus de mult, când ne gândim la viitor, la timpul când nici 
căpitanul, dar nici ostaşii, cu sănătatea zdruncinată nu vor putea 
câştiga războiul, care devine din zi în zi tot mai crâncen, tot mai 
crud, tot mai înfiorător. 

"Săptdl1ldtta politică şi culttlraIă'~ in nr. 2 (an. III) prin 
scrisul d-lui Toma Dicescu, îndreaptă nişte sfaturi înţelepte cătră 
învăţători, din cari reţinem următoarele: 

învăţătorul trebuie pururea să se cultive. Cultura învăţăto
rului trebuie pusă în serviciul adevărului, binelui şi a ffumosului. 

Cultivarea continuă a învăţătorului e necesară şi din moti
vul, că nimeni nu poate da altuia ce nu posedă el însuşi şi, că 
nimeni nu poate educa si forma pe altul, dacă el însuşi nu este 
educat şi format. ' 

Prin cultura învăţătorului, acesta îşi câştigă şi stima şi în
credtrea cetăţenilor săi. "Şi cine a câştigat odată stima şi încre
derea concetăţenilor săi, acela a câştigat mult". 

Aceste Îndemnuri frumoase culminează in frazele dela vale: 
"Năzueşte şi atuneia la perfecţionarea fa personală, când lucrezi 
la cultura alfora. Şcoala, illtreaga v ieaţă , orice situaţie să-ţi fie un 
motiv şi o ocaziwze pentru propria ta cultură intelectuală /" 

Cronica. 
Congres de neurologie. In anul 1914 se va ţinea la Bem un 

congres de neurologie, psihiatrie şi psihologie. 

Alcoolismul. Ministeriul de culte din Austria a dispus prin 
un decret, ca tineri mea dela toate şcoalele dela ţară să fie intro
dusă În chestia alcoolismului prin prelegeri acomodate, în care se 
va stărUI cu deosebire asupra somatologie; şi a higienei şcolare. 

2* 

j~ 
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Facultăţile intern. de pedologie. D-şoara Dr. Joteyko a în
temeiat anul trecut, în noemvrie la Briissel o . .facultate intema
ţionaM de pedologie", care are să dureze 3 ani. Anul al treilea 
este destinat pentru câştigarea titlului de doctor În ştiinţele pe
dologice. 

Azil de noapte. în Waldenhurg (Silezia) s'a infiintat un azil 
de noapte pentru copiii aceia slabi, cari merg la lucru şi cărora 
le lipseşte la casa părintească un loc, care să le asigure un somn 
liniştit peste noapte. Sara ii-să împarte pâne şi dimineaţa cel din
tâiu dejun. 

Păreri asupra sistemului de educaţiune a lui Rousseau. In 
revista "La NOllvefle Revue" din octomvrie se fac următoarele 
constatări asupra eistemului ed. lui Rousseau, datorite d-Iui A. 
Faure. 

"Dintre adevărurile esenţiale şi nout~tile durabile pe c"ri 
Rousseau le·a adus în ştiinţa educaţiei, cea mai origil1ală e aceea, 
că el a pus bazele edu,atiei individu'lliste. Dela cele dintâi vorbe 
din opera sa ,~Emile", preocuparea de a distinge reiat vul, indi~ 
vidualul se vădeşte. IndiVidualul ceeace preocupă pe Rousseau, 
El crede, că totul degenerează în mâna omu', u i, pentru:ă omul, 
ca fiinţă socială se ocupă să educe pe alţii pentru societate, iar 
nu pentru individ. în contra accstei tendinţe Rousseau susţine 
pentru copilul dela cin ci la doisprezece ani, educaţia negativă, 
"cea mai genială poate a sistemului său": educatorul trebuie după 
el, să se mulţumClscă a observa natura şi a veghea, ca e'evulsă 
nu scape influenţei sensibile a realităţii. Numai in a doua fază a 
educaţiei, în faza inteligenţei, dela li-15 ani, educAtorul trebuie 
să intervie şi să caute a întocmi n"tura în tendinţele ei de a căuta 
diferentele. 

Dar tocmai aici vine şi eroarea lui Rous;;eau determinată 
de credinta epocei În egalitatea inteligenţelor. RousseJu pune toate 
inteligenţele În aceeaş moară şi săvârşeşte astfel un act împotriva 
naturii. In lipsă de consecvenţă însă, care e caracteristică acestui 
mare cugetAtor, 'el revine de mai multeori la adevăr, dupăce eta· 
lează cele mai paradoxale teor ii. Acei însă, care au căutat să 
OIprofundeze pe Rousseau şi să aplice părţile bune ale conceptiilor 
sale, au tras mare folo~ din scrierile lui. k,tfe! lui Rousseau îi 
dator"sc germanii ridicarea lor după Jena, când patria germană 
aproape nu mai exista: sufletul germ,1O a fost regenerat prin edu-
caţia preconisată de l. 1. Rousseau. ' 

* 
I. I. Rousseau este de obiceiu pus intre teoreticienii pre-

mergători ai marii revolutiuni. -<7 
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Acest rol i-I'au exagerat unii şi l-au negat cu desăvârş;re 
alţii. Un studiu de curând apărut al istoricului Alhert Meynîer, 
1. 1. Rousse'lu, revoluţionare, pline în adevărată lumină partea ac
tivă ce i s~ poate atnbui aventurierlliui geneve~ in desfăşurarea 
evenimentelor revoluţiunii, Îl1cheien!e sale sunt: că Rousseau a 
inspirat declaraţia drepturilor omului, că convenţia naţională a 
elaborat const.tuţia din 193 după principiile contractului social, 
că Rohespierre a fost un dis:ipol al democraţiei şi republicanis
mului lui Rousseau şi că în fine în crimele legale din timpul te
roarei influenţa lui a fost cu totul nulă. 

INFORMATIUNI. , 
Adunare de toamnă Despărtământul Hălmagiu a Reuniunei 

noastr~ învăţătoreşti a ţinut conferinţa de toamnă Joi la :18 nov. 
(J 2 dl'c) a. c. În comuna losăşel. După serviciul dumncz':fsc 
şi parastasul ţinut În sf biserică, rentru răposaţii reuniunei, la 
caTe au servit d-nii preoti: George Costina, Ioan Serac În frunte 
cu rev. d. pr"topop inspector tractual Cornel Lazar, la care s'a 
servit cu atât1 pietate Încât a stors lacrămi din ochii celor pre
zenţi. După acestea mergând· în şcoala colegului Petru Costin, 
am ascultat plelegerea numitului coleg din limba maghială, prin 
care d-I coleg a arătat multă dibăcie întru propunerea exerc:ţiilor 
de vorbire; ap,)i a urnnt apelul nominal după ore d-I preşedinte 
şi-a rostit cuv;1ntul de deschidere, prin care am aflat multă mân
găierc În aceste zile critice. 

Fiind pusă la ordinel zilei di"ertaţ;a ,.Iminenta catastrofă a 
şcoalei confesionale" I lucrată de Traian Mager, iov. in Lazuri, 
care a fost amânatti pe conferinţa proximă, din cauză, că diser
tantul n'a putut lua parte la conferinţă din cauza morbului. 
S'au dat apoi ce tire cîrcularului ediit de comitetul central, în dis
cuţia căruia a luat parte şi iubitul nostru protopop Cornel Lazar, 
carele şi de astădată, ca Înt,)tdeuna a concurs cu. sfaturile sale 
binevoitoare întru prosperarea reuniunei noastre învăţ:itoreşti, Ju
ându-se dispoziţiunile necesue pentru ducerea la îndeplinire a 
punctelor cuprinse în circular. I 

în fine s'a trecut la propuneri şi interpelări, făcându-se două 
propuneri intrn îmbunătăţire'l Încas iri! salarelor Îl1vătătoreşti, după 
cari nemai fiind alte obiecte, să designează opidul Hălmagiu pen-
tru ţinerea proximei conferinţe. ' 
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În urma cărora d-l preşedinte cu cuvinte insufleţitoare mul
ţămeşte corpului învăţătoresc încheind conferinţa. 

Regularea salarelor Învăţătoreşti. Ministru! instrucţiunei pu
blice a înaintat. dieh'j un nou proiect de lege despre salarizarea 
învătătorilor confesionali. Vor fi trei clase de salarizare şi fie
care' clasă va avea trei gradaţii, şi anume: 

Salar fundamental la inceputul serviţiului 1200 cor. După 
serviciu de doi, ani vor Întra învăţătorii În clasa a ireia de sala
rizare, gradaţia a 3-a cu 1400 cor. După alţi cinci ani gra
daţia a 2-a cu 1600 cor. După alţi 5 ani în gradaţia 1 .cu 1800 
coroane. 

Peste 5 ani va fi Înaintat În clasa a II gradaţia a 3-a cu 
2000 cor. După 4 ani gradaţia a 2-a cu 2200 cor. şi după alţi 
4 ani gradaţia a 3-a cu 2400 cor. 

Urmează după alţi 4 ani clasa I de salarizare gradaţia a 3-a 
cu 2600 cor. După 4 ani gradatia a 2-a cu 2900 cor. şi în sfârsit 
gradaţia 1 cu 3200.' , 

Aşadar în al 38-lea an de serviciu învăţătorul va avea salarul 
maximal de 3200 cor. 

Aviz restanţi eri lor. In urmarea rugării mai multora dintre 
Învăţatori, pre'zidiul a amânat executarea concluzului de împroce
suare până la 1 Martie a. c. Ceice voiesc să scape de spe
sele de proces, să grăbeas:ă a-şi achita restanţele de taxe până 
la acest termin. 

1. 1. Rousseau. Avizăm pe domnii Învăţători că frumoasa 
cQnferinţă a dlui Dr. Petru Pipoş, cu titlul de mai sus, a 3!)ărut 
şi în broşură. Pr~ţul 1 cor. Venitul curat este al Reuniunei. 

So/virea taxelor: Taxa de membru: Efrem Hedeşan 6 cor., 
Liviu Dublea, Sima Bârlea, Simeon Neamţu, Petru Binchiciu, 
Eugen Spinant, Ioan Vancu, Lazar Ionescu, Uroş Pintea, Zenovie 
Vesa, Maria Prerupas câte 2 cor. Abonament: Efrem Hedeşan 
25 cor., Traian Fridrich 10 cor., I1arie Verşigan 20 cor., Lazar 
Ionescu, Uroş Pintea, Zenovie Vesa, Petru Roşu, Maria Precupaş, 
Liviu Dublea, Simeon Neamtu, George Neagota, Traian Givulescu 
Grigorie Farcaş. Gheorghe Popoviciu, Ioan Vane câte 5 cor. 
Diplomă: Dr. Aurel Popoviciu 2 cor. 

Bibliografie. 
A apărut: 
,.Pentru Copii" un buchet dl} versuri scrise de gingaşa 

poetă Elena Farago. 
Broşura de-o Înfăţişare atrăgătoare, cuprinde 9 poezii de 

opotrivă de frumoase şi de acomodate pentru mentalitatea tine
relor odrasle, cari umblă la şcoală. 

\ 
'; 
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Cartea e presărată de icoane din vieaţa copilărească, prin 
care împrejurare devine şi mai plăcută pentru copii. 

D-na Farago prin publicarea bro~urei de faţă a făcut un 
real serviciu literaturii, îmbogăţindu-o cu o scriere într'adevăr edi
ficătoare pentru tinerime. 

O recomandăm în atenţi unea părinţilor să o procure pe 
seama copiilor lor. Pretul 1 cor. 

C. Rădulescu-Codin: "Pe"trll titterime" (poveşti, cântece şi 
sfaturi alese). 

Este un semn îmbucurător, că de un timp încoaci ni-să im
bogăţeşte tot mai mult literatura pentru tinerime. 

Broşura de faţă încă urmăreşte acest scop, pe care îl atinge 
în mod satisfăcător, mai ales că cuprinde producte potrivite cu 
mentalitatea tinerimei, scrise într'o limbă Ileaoşe românească. 

O recomandăm în deosebită atentiune a bibliotecilor paro
hiale. Preţul 50 bani. 

,.,Cafl>ttdartll retlistei IOfl1t Crea ligă " (1913). Cuprinde În 
cea mai mare parte literatură popora\ă, printre care se află şi 
unele articole de informaţie culturală de cea mai mare impor
tanţă, poezii, sfaturi şi alte lucruri interes<lnte. llustraţiunile hine 
alese ce reprezintă porturi din România, execu tia tehnică irepro
şabilă, fac ca această publicaţiune să fie una dintre cele mai in
teresante şi atrăgătoare. Scriitorii revistei ,.Ioan Creangă" au de
pus in acest almanah cele mai frumoase producte ale minţii lor. 
Credem că nu exagerăm, când clasficăm acest calendar printre 
cele mai reuşite publicaţiuni de acest fel. 

Preţul 1 1. 50 bani. 
"Culti'l1flrea viei" de Danii! D. Graur. Carte revăzută prin 

ministrul reg. ung. de agricultură. / 
Cartea aceasta de peste 270 pagini cuprinde tot aceea ce 

este de lipsă să ştie un hun cultivator de vie, care ocupaţiune a 
devenit una dintre cele mai rentabile ramuri de economie în zi
lele noastre. 

Prin text se află o mulţime de figuri şi ilustraţiuni, cari lă
muresc mai deaproape materiile tractate. 

Cartea aceasta de popularizare scrisă într'un stil curat şi 
curgător va face bun serviciu poporului dela sate precum şi tu
turor acelora, cari să ocupă cu acest ram important de economie 
Preţul cărţii e 2 cor. 

"Naşterea şi moartea materie;" din "Biblioteca pentru 
toţi" tradusă după marele învăţat Gustave de Bon de d-l Victor 
Anestin. Preţul 30 bani. 

* 
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Primim din Bucureşti excelenta revistă "Convorbiri ştiinţ:fice 
şi filozof Le" cu următorul intt'resant su mar: 

Em. Faguet: Ari!'totel; H. Poincalf~: Adevărul moral şi ade
vărul ştiinţific; Leibniz: Despre fatalizm; CIt Sinlord: Opera lui 
J. J. Ruusseau; Of L. BUehner: Nemurirea sufir'tului; M. Strajan: 
Spirifisrnul; N Vaschide: Ce sunt visuri!e? Dr. F Regnauld: 
Unirea sexuală; P. Painleve: Teoria aeroplanului (sfârşit); Edm. 
Perrier: Re,piraţia plantelor; R Merle: Inteligenta animalelor. 
Voltaire: Filozoful şi natura. Abonamentul: 4 lei pe u!l an. Red; 

~ şi adm. Bucureşti. - Ctlomfirescu 7. 

SumaruI: 
REDACŢIA: "De vorbă cu cetitorii"; MoliMa Teodorescu: 

"Câteva reflexiuni asupra congreselor de educatie morală". 1. 
8anciu: "Pilula intekctuaIă". t Spinl Haret. ' 

REVISTE: "Vatra şcolară", "Revista gen. a învătământului", 
"Vremea nouă", "Convorb'ri literare", "Ramuri", "Cosinzeana", 
"Viata românească", "Revista de studii so~iale", "Vre nea nouă", 
"Ronlânul". "Săp tărnâna poli lică şi cu ltllra/ă". 

CRONICA: "Congres de neurologie"; "AkoolismuJ", "Fa
cultate internaţională de pedologie", "Azil de noapte", "Păreri 
asupra sistemului de educatiune a lui Rousseau". 

InjormaţiUfli. Biblio/Ira/ie. 

Tiparul tipografiei diecezane gr.-or. române din Arad. 
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