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Gcltellizilrile. 

Prin înaltul ordin de sub Nr. 1077/904 al Vene~ 
rabilului nostru Consistor din Arad, învflţătorimea rom. 
01't~ confesională din această dieceză, s'a absolvat dela 
propunerea studiului religiunei în şcoalele noastre popo~ 
rale, în:3i1rcinâodu-se cu aceasta statul preoţesc,' ca ce) 
întâiu chemat. 

Insemnătatea catehizării prin tn~işi preoţii este in
discutabilă. Iar astăzi, când biserica are a trece prin vre
muri nu sa. pot mai grele, să impune tot mai mult, ca 
preotul să catechizeze. 

Venerabilul Consistor iarăşi, In interesul mare ce-l 
poartă credincioşilor bisericei noastre, a putut fi condus 
numai şi numai de inalte şi ponderoase motive religioase 
morale atunci, când a dispus, ca în viitor 1n toate şcoalele 
poporate confesionale, preoţii să catechizeze. . ' 

Un ordin supel·ior dat însă, fie acela cât de bun,' 
ravnească el la lucruri cât de însemnate, cu privire la re: 
zultat, va fi totdeauna problematic, câtă vreme cei pe cari 
îi prive'Şte, nu să ştiu fnsut1eţt de el, nu i~să acomodeaza 
lui întru toate !şi mai ales nu voesc a-l înţelege. 

Ne cade greu, foarte greu, dar constrânşi de dra
gostea mare ce o păstrăm sfintei noastre biserici, datori 
suntem a o spune franc şi fără încungiur, că preoţimea 
noastră" cu puţine, foarte puţine escepţiuni, nu să aco-
'modează şi nu respectează ordinul Ven. Consistor dat in 
meritul catehizării. 
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tntre astfel de imprejurări apoi, hiserica noăstră 
este pusă in viitor la grea incercare, dacă nil să vor lua 
tncă de cu vreme remedii de indreptare; iar asemenea 
conduită, este nu numai regretabilă, dar in acelaş timp şi 
de~astrnodsă pentru poporul nostru; deosebit astăzi, când 
~spiritul răue domneşte lumea. 

Invăţătorul nu catehizează, pentrucă stă in faţa 

unui ordin superior; preotul iarăşi nu catehizează, pentl'l1că ' 
nu vrea şi urmarea e: elevii pănlsesc şcoala, fară cu noş
tinte religioase suficiente. 

Fiori de groază ne cuprinde, cugetându-ne la vii
torul bisericei şi la soartea poporului nostru, dacă aceste 
stări vor mai dăinui mult. 

Să fim numai în curat cu un lucru! Astăzi nu este 
suficient, ca preotul să predice numai din când in când 
in biserică. Imprejurările, ce le străbatem, ne demonstrează 
din destul aceasta. Să cere mai mult! Să pretinde, ca 
preotul să vină In atingere cu poporul in că de mic, de pe 
băncile şcolii, crescându-şi însuşi sucreştinţă. 

Trebue dovedit prin faplfl poporului, că preotul 
este cel mai mare binefaciHor al lui. El nu numai il bo
tează, cunună şi Ingwapă, ci li şi Î1t/Ja((l. Şi astfel, cei a-ce 
poporul dă in schimb preotului, este o nimică pe lângă 
truda şi osteneala ce preotul o desvoaltă pentru binele, 
prosperarea şi fericirea lui. 

Suntem deja tn a treia Jună de prelegere. Oare 
câ~i dintre domnii preoţi an suit catedra? Câti să achită 
de datorie in materie de catehizare? 

Dim. Pop(J/1iriu . 

• 
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S'a intunecat Y!1zduhul... în depărtare norii grei 
fierb, clocotesc ... prin nori, fulgerul taie brazde largi ... 
tunelul bubl\e, pe când pămanlul să clatină din ţâţâni. .. 
Vulturii dau rotogoale mari în aer ... pasarile învrâjbite îşi 
caută adapost in culcuşurile lor... vitele mugesc... cânii 
latră a pustiu ... Toate vietaţile sunt cuprinse de o groază, 
de un neastâmpilr, ca la presimţirea unui pericol. Ro
mânui îngl'ijat î~i face cruce, şoptind tainic: 't Doamne, 
scapă-ne de rau!« 

Dragilor mei tovarăşi, voi cunoaşteţi furtuna! N'a 
fost presărată nici pan' aci, cu flori calea noastril. Prin 
abizuri şi printre stânci puternice am străbătut şi pân 'aci. 
De pe fruntea noastra au curs sudorile şiroaie. Sângerat-a 
de multe ori inima noastră, de multe ori a lacrimat ochii 
nostri. In calea năpraznică a vieţii, am gustat mai mnlt 
amar, decât dulce, pana ce a fost plin păharul! 

De aci înainte, dragilor mei tovarăşi, vom merge 
pe căi cu spini şi polomida. 1n calea ce avem de a stra
bate, vom da de multe vigelii, şi adeseori de naufragiu. 
De pe fl'Untea noastră de aci inainte vor curge şiroaie de 
sânge. Şi adeseori se va cere capul noslm pe tipsie ! ... 

Dar noi nu suntem oameni de rând, să descura
jam, noi suntem idealişti! Noi avem un ideal, pentru care 
vom lupta ca fruntea ridlcata. până la moarte! De se va 
cere pentru acest ideal cruce, - cruce vom lua! De-l vor 
restigni pe unul dintre noi, pentru acest ideal, cu toţii 
vom striga într'un glas: 'tadl4,ce(i piroane şi pentrutwi! .. c 

Istoria noastră naţionala. e plina cu exemple de 
jertfirea Iar daca se va cere dela noi jertfa, noi vom fi 
cel dintâiu pe altar. Şi atunci sufletul nostru, curat ca 
soarele, va trece prin focul curăţi tor ! 

Roşia, 10 Sept. 1905. 
Iosif Stanca. 
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Duminecă tn 12 Nov. n. 1905 sau făcut alegerile 
de deputati la congresul naţional bisericesc. Aceasta . este 

~ cea mai inaltă corporatiune bisericească instituită pe baza 
Statutului Organic şi chemată a conduce intreaga viaţa 
constituţională a bisericei noastre naţionale şi a ficei sale, 
a şcoalei confesionale, dela a cărei rezultat depinde buna
starea şi fericirea bisericei noastre celei vii. Aci se voteaz11 
planurile şi regulamentele şi se fac toate dispoziţiunile 
menite a da învăţământului dil'ecţiune practică şi a ţine 
şcoala noastră confesională în curent cu necesiHlţile popo
rului şi cu progresele pedagogiei moderne. Precum în 
toate afacerile noastre aşa şi aici, suntem impractici, in
credinţând afacerile, oamenilor fără cunoştinţe şi expe
rienţe spec;ale. Ce noroc pe hiserica, că marele Şrtgunu În 
inţeleapta sa prevedere a asigurat preoţilor o tel'ţialitale 
din 10cUl"ile aflatoare in corporaţiunile bisericeşti, că noi 
de sigur n'am recunoaşte indrepta ţi rea lor şi n'am alege 
pe nici unul, ci am face şi cu afacerile bisericeşti ca şi 
cu cele şcolare. Pe acele timpuri nici chiar marele Şagllna 
nu a crezut că invaţătorul să devină aşa desconziderat În 
societate, că nici măcar în cele şcolare să nu i să dee 
indreptăţirea cuvenită. Suntem siguri, că dacă ar fi ştiut, 
ar fi facut dispozitii speciale in această privinta. Străinii 
mai' practici şi mai înaintaţi în ale culturei, sunt mai 
pl1evenienţi faţa cuinvăţaţorii lor, căci ei dau teren 1n-' 
văţatorilor practici aşi validita cunoştinţele speciale pâna 
chiar şi în ministerii. Ei îşi pregătesc azi profesori prepa
randiali din sânul invăţatorilor, pentrucă ştiu, că la arta 
instrucţiunei, la predarea cunoştinţelor elementare, nu stu
diile univerzitare, ci dibăcia şi desteritatea metodică joaCă 
rolul important. Organismul de controlă tI compun din 
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cei mai espcrti învăţători, pentrucă aceştia pot, nu numai 
8<1 consiate defectele in instrucţiune, dar s<1 le şi îndrepte 
de loc ce lea descoperit. Directori şcolari pot fi numai 
tnvăt<\tori cu cunoştinţe speciale. Apoi in scaunele f:;iCOlal'e 
şi in toate organismele şcoalei, învăţatorii, respective di
rectorii esperţi, sunt membrii naturali, - La noi chiar 
contraru\. - Unde-i lucl'U, e învăţătorul, pentru-că numai 
el ştie propune, chiar şi religiunea; unde însă e vorbă de 
controlă şi de puţină cinste, acolo se aHa alţii, cari nici 
idee n'au de Iipsele şi trebuinţele şcoalei. Apoi, cine nu 
ştie propune, nici nu poate controla, pentrucă nu ştie 
dacll s'a propus bine sau rllu. Cum poate discuta ches
tiuni pedagogice şi metodice, cel ce nu s'a ocupat in 
viaţă cu aceste? 

în congresul naţional bisericesc sunt 60 deputaţi 
mireni. între ace:;=.tia, sunt reprezentate toate păturile so
cietatii culte, numai invătlltorii nu. Ori invllţatorul nu a
parţine societăţii culte? Şi în cazul când im'ăţ;ltorimea nu 
ar fi a:-;;a direct interpsată, numai tn conziderarea nu
mărului cel ocupă între fiii bisericei, încă ar trebui să-i-se 
dee locul cuvenit in toate corporaţiunile noa:'itre bi::'iericeşti; 
dacă însă nn i-se dă - nici atunci când ştiut este cll partea 
cea mai insemnata a agendelor o formează afacerile şco
lare) la cari tnvlltatorii sunt in primul loc chemaţi aşi da 
sucursul, - apoi delllturarea nu poate proveni de cât din 
motive de desconzideral'e. 

în faţa acestor împrejurări, invătătorilor -cu toată 
supărarea celor ce nu voiesc sa. recunoască îndreptăţirea 
lor - nu le rămâne alt remediu, de cât a stilrui pe toate 
terenele spre a-şi elupta aceasta tndreptătire, căci la caz 
contrar ar putea fi acuzaţi de nepăsare şi inconştienţiozi
tate. În timpul mai nou sau şi facut unele incercări fn 
acea"tă privintă, să înţelege că fiind vorba de inceput, de 
spargerf'a gheţei, rezultate incă nu sau ajuns. Şi poate 
vor trece perioade încă, pflOa când toţi lnvăţătOlii vor fi 
păLrnn~i de cauză, şi atunci- rezultatul luptei va fi asigurat. 

-. 



Crezul invăţătorului. 

1. Cred în muncă, mamă a tuturor bunatăţilor, 
descoperitoarea ceriului şi a pământului, a tuturor celor 
văzute şi nevăzute. 

2. Şi într'una sfântă lumină, fiica ştiinţei, una năs
cuta, care din ştiiniă s'a născut nu tocmai de mult, lu
mină adevărată din lumină adevărală, făcuta iar nu născută, 
cea de o putere cu ştiinţa, prin care toate s'al făcul. 

3. Care pentru popor şi pentru a lui ridicare, î-l'a 
dat de alţii noauă) spre a lumina şi noi pe alţii. 

4. Şi a fost condamnată in vremea rău voitorilor 
poporului şi a pătimit şi s'a alungat. 

5. Şi totuşi a apărut, după cum ziseră cei înţelepţi. 

6. Si s'a răspândit şi arată calea cea bună popoa
relor civilizate. 

7. Şi va veni şi la poporul postru, să lumineze pe 
s~rac şi pe bogat, a cărei lucire nu va a\'ea sfârşit. 

8. Şi într'un sfânt progres de viata. lesnicioa~ă a
ducator, carele din muncă pUI'cede, cel ce Împreuna cu 
lumina şi civilizaţia e::;te căutat de toala lumea; carele s'a 
prezis de oamenii mari. 

9. Şi într'una sfântă luminatoare şi binefacatoare 
şcoală. 

1 O . .Mărturi~esc sfinţenia mi::;iunei mele inlru rrb
pândirea luminei. 

11. Aştept rădicarea şi marirea neamului,-

12. Şi fericirea lui ce va sâ Ile, amin. 

Sima lJÎrlea. 



.. 

~asCălii. 
fu ?!Zlmţi, prz'tt văzle aSCu1tSe 
Şi presăraţi pute câmPie, 
Trillti~i de prollia cerească 
La lltJamul nostru ca solzi: 
Voi, stmte/i tot aMţi apostoli 
Şi graiurile vaastre-s sJillte, 
Căci {(Î1lta voastră e: lumbla,
Deviza voastră: Jllaillte! 

VOI: par'că vă sâmtiţi în, templu 
Îlt ori-ce casă mai sărmană, 
In care jiin,te zimoitoare 
Şi sujlete fără prihană: 
St'ftoase şi ett oelui' umezi, 
~)a strâl1/{ l-a z'oaslră îm){lţătură 

Şi aşteaptă cu atât m-astâmpăr, 
Şei soarbă voroele din gură. 

Pe ultde-z' beznă si întulterec , 
Priit sate ca şi prill că IUlte , 
Voi, duceţi caudela aprilLSă, 

Voi, adevăr şi înfelepciune. 
Vre-un pribeag de eSt' lZ cale, 
Le oldmăci! priveşte' 1t zare: 
ht im'mă-I' turnati llădq'de 
Şi Ittmina,ti alui cărare. 
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La glasul vostru cel de aur, 
Să strâ1lg sătemi cu iubire, 
Să le cetlţi vn-o scrzsoare, 
Sau poate-uIt vers de prin psaltirtJ: 
Vedeti cu ochii încoltită, ' , 
Prillztllld sămân,la rădăcină " 
Vedeti si bezna cum dis"are • , 'j-' 

itI, IOC1J-i răsărind lumzJlă. 

DIn satele părăglJule 
Dintr' o viaţă simPlă, caslii, 
Să nalţă dintr' o vreme '1t vreme 
'Câte o jireentuziastă: 
Cupri1t# de-atâta bucurie 
Pe fala voastră-aftmâ a IClle, 
5'4 scurge ca nişte margeallc 
Vr'o dOl{(~ lacrimi de sub gcne .•. 

Voi, mt vtÎnaţi m(lnri deşarte, 
Voi, mt vre/i bunuri fi palale : 
Voi măsuraţi Cte mâna Plină, 

. Dar voi primiţi cu jumătate. 
A/u sunteli Jiri răsvrc1titoare 
Voi, tineti calea cea mai bună: . . 
Voi, secera,tz' mereu la Idurz: 
Cînd a~tli' seceră furlulld! 

Iosif 8tmwll. 



-

Iubirea prea mare ca defect în educatiune:) 

Fiecare plugar, fiecare mae5tru, fie ce oficiallt, cu 
minle sămltoasa. şi conştienţios, do!'e~te, ca activitalE'a sa 
să fie Incununata. de succes. De aceia incă dela iuceput 
niZlle;;;te, tinde acolo, ca să delatul'e, sa. nimicească din cale-i, 
Ioa te inconvenientele, toate pedecile, cari i-ar putea Încurca 
munca sa. Căci e tncurat cu aceea, că cu cat va avea să 
întimpine mai puţine pedeci, cu atât mai uşor şi sigur işi 
va putea duce la indeplinire lucrarea sa; şi in1ors, cu cal 
ii vor sta înainte mai multe pedeci, cu atât, ii va trebui 
o muncă mai mare, mai gigantică. 

Edl1caiiunea, care e ocnpatiunea noastră a înVăţă
torilor, înca. este nn fel da maestt'ie şi inca una dintre 
cele mai gingaşe măesh·ii. Şi daca un simplu maestru ue 
rând îşi precugeta. bine lucrarea de care tie apucă, cu alat 
mai vârlos noi iovl\ţa.torii suntem datori a face acea51a, 

Suntem indatoraţi a face aceasta şi din acel punct 
de vedere, că noi primim materia ce o avem de t'ormat 
p"clucrab\ Incâlva. Şi dClcă nu ne-am frământa puţin mintea 
ca sa. atlam callza, care impedeca mer:-lul bunei educaţi uni, 
aă ne împlinim noi, câl de conştiincios datol'inţa, n'am 
avea crede['e şi rcsponzabilitatea lol numai asupra noastră 
ar cădea .. 

ştim toţii, că educati unea începe din lf'ag;1n şi con
tinua neintrerupt până la ll-:,a mormânlului, ea nu îllcepe 
din prima zi a pă!şil'ii pragului şcolar. dllpă cum crede 
POrOfa\. Prin urmare edncatinnea omnlni - copil, nu poate 
şi nu trebue să carJa numai in sarcina invaţatorilol', iar 

*) \}jsl'rla\inne o'tiUt in adtlll. p:1'1l. diu (iinla (h-~Gh. Petrescu, ln
v.'l\âtOl' Illl\paLeu .• \dll!·X la prolocol ::>ub 11. 
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pentru urmările bune ori rele, nu lrebllesc invinovatiţi nu· 
mai Învă ţal orii. 

In prima linie sunt respoll:5abili aceia, sub a carol' 
inf1uintă au stat mai mult copiii şi a căror actiune ca 
factori educati vi incepe mai inainte. Şi aceştia sunt pa
rintii şi cu deosebire mama, a carei acţiune începe in
nainte de naştere prin minunata lege a moştenirii moralt>, 
şi dlll'ează necurmat până câ:~d noul venit pe lume iese 
de sub orice influintă mai deaproape a familiei. 

Prin mulle şi indelungate observari oameni specia
lişti au ajuns la adevărul, că sufletul copilului nou veniL 
pe lume, nu trebue conziderat ca in trecut de o »tabula 
rasa«, pe care poti scrie ce voieşti şi nici de o bucata. 
de ceara, pe carca să o poti slraforma după. plac_ Noul 
venit in lume e za.mi~lit cu germenii luturOl" calităţilor bune 
şi rele a procuratorilor săi. , 

Omul deci nu vine pe lume bun şi fl1r-ă defecle, 
după cum susţin unii şi nici cu germenii tuturor relelor 
in sine, cum cred alţii. :p Oll/ul la 1/tlş/ere ore În :-;ille tuate 
f;J('uIUifile de toate clasele, cari vor putea .Ii odatâ la un 
om uutfm' În j/oflrea lor. Nici etatea, nici pdur'atiUflPU 1/u·': 
vur lJlai (l(/au.lfp nici Ullfl. El e complet În nafura sa, cum 
e .tirul de !frâu În gniunfelp ~j(hJ/('in(/t. Dar nrdura lui IIll-j 

junl/atii şi ială pellfrltf:e p l1PCpsar(i edllcafiulIpa« zice un 
mare pedagog. 

Incontestabil, cea mai puternică şi mai trainică 
dintre toate intluinţele, sub cari se desvoaltă copilul, e 
făI-ă indoială lnrâurirea familiei. Aici petrece copilul mai 
mai mult timp. Aici vede el esemple de purtare. Aiei să 

formeaza. şi incearca virtutea. Aici implinirea datorinţelor. 
Iubirea de curatenie, iubirea de ordine şi celelalte, pe 
cari fncă dela început părinţii trebue să. pună mare pond. 
Va să zică: familia face fundamentul educaţiunei, din care 
sa desvoallă cele trei rădăcini a-le vieţii: sclnăiaffa, simfirea 
,~i gâl/llirNl copilului. 

Cu toţii consIIl1ţim si recunoaştem marea misiune 
ce e incredinţată familiei. Şi de oarece şocielatea de azi 
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a devenit foarte pretenţioas.'1 faţă de şcoală, să ne fie 
permis !7i nonă a examina putin activitatea pal'inţdor ~i a 
constata activitatea acelol'a, cari nu odata. fac complimente 
de aceste învăţă.torilor: că copii lor sunt mai proşti, mai 
rasfăţaţi, de când umblă la şcoală, 

Cred, că nu greşesc, când afirm, Că educa(innea fa
miliară, alât tn palate, cât şi în colibi, lasa mnlt de dorit. 
Cel mai mare răn, cel mai periculos verme, care roade 
la radacina ei, e fara indoia\rl: »;ltbil'e,t prea nutl'e,« 

E ade\'arat, că copilul e 0:5 Jin oa:-sele p,lrinţilor şi 
sânge din sângele 10f, ba inainte de naştere face chiar 
parle intregitoare din mama-sa. prin turnare Incru tare 
firesc e, că primul srntiment, care încolţeşte şi să des
voalUl. mai întâiu in inima părinţilor şi a fiilor, e făra. în
doială. iubirea, carea d In zi în zi se potenteaza.. 

Iubirea e aceia, ce leagă aşa sirârB pe b:lrbat d!~ 
femela sa, pe c~)pil de p1rinţi, pe membrii societatilor fnlt'e 
sine, Ea e nece"ară pentru lume ca p[tnea cea de toale 
zilele. li'1 totdeauna a existat şi va exista, câla vreme va 
tl'i\l genul omenesc. 

Dela edncaţiune fn primul râno se cere sa ne 
operă de iubil'e, dar nu înţelegem iubire prea mare, ill
bire exagel'alâ., care a devellit modă. ali\t in clasa de sus, 
cât şi cea de }JS, Un proverb zice: »Tut (~e-i jJrea mult 
e 8tridi/'io!;;t! .. Şi dacă. escesul pagllbe~te undeva, apoi aşa 
urmări funeste, ca in educaţiune n'are nicăirea. 

Prin inbirea prea mare facem din copil un stricat, 
un egoi:5t, care toate le rednce la per:3oana sa: un irn
moral, care cre.,cătol'ilor nnmai ruşine le aduce. LrtouJI/az'e 
zice urmatoarele de~pre un astfel de copil: »X,t ('II/IUSC 

in limb,t l/It ('uullllt 1wti trist, Cupilul 8fl'1:c(t! e ace/a, cii
raia i-se trece ('u vederm tortle {ti În cI/re 1;1' lnfl'up({ /ffJ()Î8-
mltl de mic, Rl traderlU! pe uunnă-sa, Ne pe () 8P;.;tliflJ(fI'I'. 

iar pp, taMl stiu, NI. pe Uit pedaq0!l plidisito/'. Fidill/l-de 
acesfo" fd de cupii nit sunt numai pi'il'iu(ii, ci societatea ÎI/

trea,lJll, (tl'IÎnd În .')(ÎllIll ,-;rlU, ('It lOt e!Joisf mai JIIU/(<<. 
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P<1rinţii din iubire prea mare, ce o au faţa de 
pruncii lor, le împlinesc toate capritiile. Ii cresc intr'o li
bertate soră cu destrăbălarea. De mici invaţa cele mai ne
omeneşti injurături, cari f<1ra. escepţiune le varsă asupra 
ori şi cui, şi parintii să bucura, sunt mândrii de toale 
aceste, ba se lauda, că ce isteţime poşed baeţii lor. 

Iubirea prea mare e izvorul tuturor relelor. Din 
ea izvoreşle şi lipsa de respect dinh'e membrii familiei. 
Familia este o societate în care fiecare membru îşi are 
drepturile şi datorinţele sale conform etaW şi priceperei. 
Ea a fost modelul, după care s'au desvoltat toate societâţile 
existente astăzi. 

Familiile mai de mult erau adevarate raiuri pă
mânteşti. Intr'o casă de şi locuiau mai mulţi fraţi (;u fa
miliile lor, totuşi intre ei era ordinea şi armonia cea mai 
deplină. Membrii familiei se stimau reciproc. Esemple rele 
nu se puteau vedea. Toate mergeau strună şi făra cârtire. 

Astăzi Însă toate s'au schimbat. Datinile bune pier 
şi sunt înlocuite cu altele rele. Mai de mult nu exista da
tina, ori mai bine moda, de a se tracta fratii egal intre 
sine si a se provoca pe nume. Frumoasele cuvinte: .,nme", 
.,Iele", Cl] cari odinioară numiau pruncii pe fratele ori 
sora mai mare, au dispărut şi sunt fnlocuite cu urâcioa
sele »mă« şi »tu«. Deci să. nu ne mirăm de răceala, ce 
există astăzi intre frati şi care mai pe urmă să preface 
intr'un indiferentism de straini. 

Dar nu numai intre fraţi şi surori a apus fireasca 
legătură de stimă şi respect, ci, şi între păl'inti şi copii. 
Astăzi un potca de copil nume;;te pe tatal său şi mama 
sa pe nume. Datina aceasta până acum era În us numai 
la ja.rani, dar azi şi inteligenţa incepe a o adopta. 

Cu cât inaintează copiii în etate, cu atât şi auto
ritatea părintească slăbeşte mai mult. Ajunşi copii in vârstă 
de 13-15 ani, tol ce ştiu părintii, ştiu şi ei. 

Intimitatea ajunge până acolo, că mama nu se je
neaza. de fală ~i Întor!::) fala de mamă, când se aua în ne-
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gligeUl'i. tar roşelele, albelele, apa tare şi celelalte articole 
de infrumseţare de acum înainte le sunt comune. 

Chiar şi imul'alltafea provine din iubirea prea mare. 
Să vedem 1 j\'lai demult părinţii trimiteau regulat la bise
rică pe copiii lor Dumineca şi în sârbatori. Pe lângă a 
ceasta în toată dimineata, dupace se spâlau, puneau pe 
prunci să se roage lui Dnmnezeu, asemenea şi seara când 
mergeau sa se culce. In timp liber pal'inţii le spuneau şi 
învăţau fapte de pietate, de iubirea aproapelui, de îndu
rare faţă de săraci şi nenorociţi. Cu un cuvânt in Familie 
li se spunea, ce este bun, folositor, stricăcios şi plăcut lui 
O-zeu. Aceste toate se spuneau nu numai cu vorba, ci 
se dovediau şi prin fapte. Aşa procedeau parinţii mai de 
mult la creşterea copiilor. 

Acum insa câţi prunci sunt de aceia, cari n'au 
vâzut o singură dată internul bisericei până în eLate de 
6-7 ani, când cercetează şcoala. Ba de multe ori, şi în 
acest interval, în timpuri rele, îi reţin acasă, temându-i de 
îmbolmlvire. Apoi În timpul prezent, câţi prunci poţi aUa 
cari când vin la şcoală, să ştie recitit o singură rugaciune, 
sau să ştie face semnul crucii. In cele mai multe comune 
îi poţi numara pe degete. A injura şi lucruri nelrebnice 
însa. toţi ştiu. 

E recunoscut, câ pe baza ce o face familia, e da
toare şcoala a continua educaţinnea individului. Acum dară 
educaţiunea religioasă, busola care duce la moralitate, nu 
numai că nu-i începută, ci distrusă şi scuturata. din fun
dament, şcoala cu greu, ba putem zice, că poate ajuta 
foarte puţin. 

Poftim deci a cref?te din un astfel de copil un om 
cu frica lui O-zeu, un om moral. Sa nu ne mirăm deci 
de multele defraudări, sinucideri, furturi, omoruri şi alte 
minunăţii de aceste, cari zilnic ni le pune ziaristica 1n
nailliea ochilor, caci am aflat adevâratul lor izvor. 

Din iubirea prea mare izvoresc şi lenea, luxul, 
beţia şi alte rele, cari ii ruineaza omului sănătatea repu
taţia şi bunăstarea materială. 

" 
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Aceste ar fi in general urmările iubirei prea mari, 
pe cari ar trebui să le cuoească ori care părinte. Drept 
aceia conduettlorii poporului la toate ocasiunile să arate 
poporului adevăr'atul pt'oces la cresterea pruncilor. Să sbi
ciniasca partile rele şi sa ridice pe cele bune. ~umai aşa 
vom avea un popor cu speranţa-n viitor. Un filozof lice: 
)) Ve vOl'şti rt ffi con/Jin.!Je (jp:spre frc(illil'ia lUt"; ualiul/i, cer· 
('.Pf,f1rlZll fi': n(l III infiaut via(rt lamiliadi. Sa(itt//fi(t stii În ra
port dn'flt ('Il jÎIlJ/ilia. e(Îud viata /1(1I1;liol'(( (! 17frlrrtHi şi 
lIr1ţ;wu>a e pl,,('((ft7 Spl'f' }JPin-'; şi Întors, 1111!iulIPft flfre p 

COllll'lI.·U't din jirmilii biue di:·wiplill(de C/I, si!l,o'(fu(/i J)()((fe 
prin: În riito/'. 

I1lforntatiuni , 

I.u'ăţătorii şi şcoalele din Basarabia. [n
văţătorii :;;i şco:llele din Basarahia sunt de 3 c:ltegorii şi anume: 
1. Im'/iţ/dorii Împitdde$fi (de .;lat) cu un salaI' lunar de 50 J'uhle 
(t90 cor.) şi 6U gradaţie de 1011/0 tot la 1) ani. Anii de serviciu 
sunt 30, c,lnJ Intră in p?nziune cu intreg salarul 2 [,w(l(ii!orii 
eomlwl,li cu un salar minimal de 30 ruble (114- cor.) lunar, f1ri'l 
drept de gradatie şi penziune. 3. InN'tţiifo/'i 'WÎ 1I1/.~tire:;:ti (bi:01eri
ceşti) cu un salar minimal da 10 ruble (3X coroane), fără drept 
de gradatie şi penziune. Invăţătorii impărăteşti şi comunali sunt 
de comun străini de neamul nostru. Ei trebue să ab,-:oalve o 
şcoală normala. (preparandie) cu 4 cursuri. de cari sunt două in 
Basarabia La şcoalele bisericeşti se aplică. ca tm'aţători oameni 
fără pregătiri specialf>, absolvenţi a unei şcoali poporale. Şcoa
lele bisericeşti exista numai pentru formă, când cauţi nu găseşti 
In ele nici învăţător nici elevi. Diriginte este totdeauna tnvăţă
torul cel mai bătrân in funcţiI". Statul rusesc acoardă învăţătorilor 
distinşi şi binemeritaţi remuneraţiuni anuale de 30 până în 100 
de ruble. . 

Cine ştie pretul şcoala. Comisiunea administra
tivă a ora7ului (Neoplonta) Ujei(Uk, la propunerea advocaţilor 
Dr. C.~irics Mi/uit!! şi Dr. Hore/ith Ghl~, a Imbunătăţit soarlea tu
turor lnvaţători lor lor confesionali (&1 la număr), arădicând sa-
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larul fundamental al tnvăţătorilor la 160') cor. şi 400 cor. pl'nlru 
cvartir; iar al tnviHiHoarelor la 1400 cor şi 30U cor. c"artir, la 
cari galare are a se mai adauge cvincv!'nalele penlr'u trecut şi 
,·iilor. Când vom avea şi noi asemenea bărbati in corporaţiunile 
noastre bi.~t'riceşli şcolare? 

IIn-Aţător - ndnistru de culte. In Ş"edia -
unde âproape nici nu mai există analfabeţi - acum cu ocaziu
nea constituirii noului guvtrn, portofoliul cultelor şi instrucţiunii 
publice a fost oferit unui învătător dela şcoala poporală. lJl"ă
ţălorul Be1'Y, ac.:um ministru, a şi prezentat gU\'f'rnului un plan 
de acţiune, dela care sa aşteaptă multă înlesnire pe terenul in
slrucţiunei. Iată o dovada splendidă, cnm ştie să ap"eţieze pe tn
văţălor un popor ajuns la cel mai Inalt grad de cultură. 

Invăţători apreciaţi de episcopul lor. In 
9/z2 Octomvrie Reuniunea invăţătorilor gr.-cat. din dieceza Lu
gojului ş'a ţinut adunarea sa generală în Lugoş. Cu această oca
ziune P. S. S. Dl Episcop Dr. Vasifie H().~sll a invitat pre toţi 
Invatătorii la masă. Onoare P. S. Sale, carele astfel ştie apreţia 
oastea culturală a bisericei sale celei vii. 

Conferinţele despărţăntintelor. Despărţămin-
1ple yrotopope~ti ale reuni unei noastre, aproape toate şi-au ţinut 
conferinţele de toamnă Din rapoartele pt'imite constaUlm eu bu
cUl'ie: lndiţiltorii desjJltrţilmântlllui Anul şi-a ţinut conferinţa In 
')Mut/mloe la 25 Oct. (7 Noy.). La gara din Gl0901Nic a fOst tn
timpinaţi de părintele Iancu Şteftcrwţ şi conduşi intr'un lung şir 
de ll',\suri până la biserică. După ascultarea >;flntei mise, sau 
cereelat şcoala cu clasele inferioare mixte, unde Inrăţătol'ul Si
colap. Ori.~tea, a ţinut prelegere cu elevii clasei 1, desvolta.nd cu 
succes depllll numărul 2 dupl'l. toate operaţiunile fundamentale . 

. Tot Invaţătorul J.Vicolalt Cristel' a prpzentat şi cetit o interesantl'l. 
lucrare despre Ioan Amos Camenills. Discuţiunile făCute In jurul 
chestiunilor pusă la OY'dinea zilei au fost destul de interesante, 
ceeace se poate vedea şi din faptul Imbucurător, c1\ unul dir~tre 
orwr!tţiorii prezerlţi, care nu doreşte 51\ ştie stânga sa ee a făcut 
drp.apta, a dat prezidiulttt- 50 coroane cu scop de a premia cea 
1ntli bună disertaţiune ce se va ceti În adunarea gtmeralii. Proxima 
confel'inţă se va ţinea in Arad-Gai la examen. I 

~ Desplirţămiintul protopopesc Na(hw a ţinut conferinţa 
tn Pauliş la 10/23 Oct. a. c. S'a ascultat cu mult interes bine
succeasa prelegere tn şcoala tnvl'lţătorului Tt·aian Givulesclt. des
p,'e scrierea şi cetirea frânfrtrilor v/(lrlare. Sa prezentat şi cetit şi 
prelegerea :r,Adunarea cu frânturi" de George P'e\~ invaţător in 
l.Mrzava. S'a făcut dispoziţiile necesare privitor la executarea 



concluselor adun. generale. Conferinta proximă se "a ţinea în 
'J'oflJ/ircldill la 3'16 Maiu 1906. Conferinţa a fO::lt onorată şi de 
prezenţa mult interesatului Domn pr'otopop Procopiu Gindpstu. 

- lJespiirţliultintul protopopnc J~oro:,itlell a ţinut confe
rinţa la 13 Oct. în Apateu. S'a ascultat prelegerea practică a 111-
\'ăţătorului I. C/tlm, carele a desvoltat elevilor săi sunetul a pe 
baza metodului Fonomimic. Prelegerea din Geogralîă despre 
"MăI'i" ţinut<\ de Georgill Petrescu încă a fost foarte intel'e"anIă. 
Sau făcut dispoziţii penll'U execularea concluzelor adun. generale. 
Conferinţa proximă se va ţine in Văd as. 

Tustrele conferinţe au fost onorate de' prezenţa număro
şilor oaspeţi. Deosebită atentiune merită Incă chestiunea organu
lui reuniunii, care a fost Inlimpinată de multă bunăvoinţă. Coala 
de auonare cu deobligament pe f> ani au Rubscris'o aproape toţi 
memb"ii prezenţi. 

Rectificare. In numărul 2 din anul curent, la infor
maţiunea dată cetitorilor cu privire la Comiteflll reul/illnii, din 
greşeală de peană a rămas afară numele d-lui j)ml/ltsehin Melh'w 
participant la aceia şedinţă. Hectificăm cu plăcere această gre
şală, cerând scuzele noastre. 

Aboneuţii ~i fondatorii organului. Neprimind 
listele de inscriere dela preşedinţii despăl'ţămintelor, publicăm aci 
numai numele acelor abonenţi şi fundatori, cari au inaintat cas
sarului reuniunei taxele de abonament şi anume: j~'/rem llloldo
l'lm i) cor., Ildiu Vuia 2'i)O cor.) Ueooge PreCUp(l~ [) cor. curent 
1 reştantă şi IOi'oif ::::tanca il cor. 

Soldrea taxelor. a) In taxele de membrii au intrat 
dela Domnii; Simeon Neamţu 3 cor., Nicolau Lungu 3 cor., 
George Farcaş 2 cor., Auret Mirct1 6 cor., Simeon Barlea 3 cor., 
Dimitrie Popovici 2 cor., George Pleş 2 cor., Iosif Stanca 2 cor., 
George Precupaş 3 001'. b) Pentru diplome au fntrat dela d-nii: 
lulian Butar, Simeon Neamtu, l'iicolau Lungu, George Farcaş, 
Aurel Mircu, Nicolae Dima, Simeon Crăciun, Dimitrie lliş, Mucius 
Popescu şi Petru Eleneş câte 2 coroane. 

Prenliu pentru cea mai bună disertaţiune. 
Atragem Incă de pe acum atentipnea membrilor reuniunii asupra 
}Jremittlui de ;jO coro(me, dat de un binevoitor şi spriginitor al 
şcoalei române, pMtn, cea mai lmnr1 disertaţillne CI>. se va ceti Îtt 

adunareagener(tlt'i prruimit. Marinimosului donator fruntaş din 
Mândruloc pentru aceasta jertfă pusă pe altarul culturei naţio
nale, esprimăm şi pe această cale sincerile noastre mulţămiri şi 
recunoştinţe. 



1. Sf. î,~ H. - Foile trimise le-am primit. Mulţămită 1 -
Schimbări, numai după di5poziţiunile comitetului. -

~~. :j. hl L. ~. Nu am reprimit fncă coalele de abona
ment, prin urmare incă nu putem şti cum stăm cu editarea 
în viitor. 

lI- 1 .... - Procedura frăfiei tale este în corectă. Ve
nerabilul consislor dispune, iar noi trebue să ne subordinăm. 

1. B. în C. - ,.Foaia diecezana" din Caransebeş şi "Te
legraful român:' din Sibiiu, cu toate că sunt organe oficioase, nu 
ni se trimit In schimb . 

.Jliii . ... - Răsplata noastră multă lste în ceri uri. Hecu
noştinţa vine numai mai târziu. La noi de comun după moarte. 

J. P. în C. - Ii: neapărat de lipsă, se rotunzeşti materia
lul aşa, ca acela se formeze un intreg, cu toale că este afară 

de planul de tnvăţămâllt. A face bine nu opreşte planul' 

C. A»d. - Nu putem deschide teren discuţiunilor făra. 

folos practic. - Cele promise le a~teptăm cu nerăbdare. 

Mai multQra. - Din cauza conglomeraţiunii lucrurilor, 
vă rugăm de pacientă. Diplomele ~unt In lucrare şi lncurllnd le 
vom espeda. 

Pet. p(Jp. Roj. şi Dr. - Rezultatul ti vom comunica in 
unul din numerii viitori. Inceputul e bun. In colo vom vedea. A 
fi bine să. ne trimeteţ; pentru organ informatiuni speţiale. 

Toma. - De şi te numeşti aşa, poţi crede. Ei nu sunt 
independenţi, fac numai ce pot. Al treilea, judecă cu capul său. 
In chesţiunea restaur:lrilor vom emana cercular numai după 
anul nou. 
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Consemnarea 
manualelor recomandate prin Venerabilul Consistor jlPl/lnt 

intt'ehuin!m'e În .~coa!fde ('01l11>8ional(' din (her'eea ..-truda/IlI, 
penfm finul f('olm' 1 !J(J;)-fj. 

1. Istorioare mor-bie l. de: Dr. p, Barbu, prof. 30 fiI. 
2, btorirmn biblice J r. "" "" 130 " 
3. blorÎoare hi~er. 111." " ,," ;10 " 
4. Ca.tich ii': 1 V. .", ,." 40 
f). ABC ';arte de cel/re, de: Iosif MoldO\'an şi con.~oţii 40" 
6. A doua carte de ('efire, de: Iuliu Grofşor. şi consoţii 40 " 

A tt',,;a carle de cefire. " Nicolau Ştef şi con;o;oţii (iO tt 

Carte df'. in v, pentru şcoaleJe de l'epHtiţie de L Vuia 1.00 " 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
1 '> .. 
13. 
14. 
H). 
16. 
17. 
18. 
19. 

G~'amatiâi de: Maxim Pop " 50 J> 

" "Ioan Petr-an, p. l. ~O " 
" "" ,. ,. Il. 60 " 

Curs prat'tic de 1:;'. literaturei rom. de: }o;;if Stanca -'tO " 
Limhu 1nttghian'J, t de: 1. Grofşorean şi 1. Moldovan 60 .. 

" " ,. lI." " " " " ;)0" 
Jfayiu1'a de: Iuliu \'uia i)Q .. 
E:re1'ciţiile irttuifh'e tntlgitrrl' rom. de: Ioan YaDcu 50 '. 
Arit.metiM, de Arseniu Vlaicu partea I. 44 " 

" " " " " IL • ;JO " 
" 7' ,., ,., . ,~ lI\. 60 .. 

20. (Jeomelria, de : Dometiu Dogariu 50 n 

'i0 " 
~o " 

21.fi8og.com. Arad; de: D. Medrf'a " 

23. 
24. 
2;). 

·26. 
27. 
28. 
29. 
90. 
31. 
t2. 
33. 

Geoqrajia pat-riti ~i eltm. din g6QY. uiliv. de: 1. Dariu 
(;eog. peut?·u ş~oale{e popor. partea 1. de: V. Goldiş 

" .. " ,. ,. II. n -" " 
Gl!o.!/. Fngariei IIi e1e1fl. din 9(>.0Y. !7m. de: Dr. N. Pop 
bt. pat. în leg. eft even. epoe. ditJ lst. ye". de: V. Goldiş 
"Cng. şi" eitm. dilJ JBt. gm. de: Dr. NicoJau Pop 

1storia naha'alii de: Iuliu Vuia . 
" " "I. Tuducescu 

E'corliJmia, de: 1. Goorgescu 
FizitJa. de: 1. Dariu.' 
Constituţia, de: V, GoJdiş . 

" " 1. Vuia 

", ". 

'i0 
" ;)0 n 

60 
" tiO ,t 

40 
" 60 
" 40 
" 60 
" 60 
" 40 ,. 

40 
" 

întrebuintarea de mâ~l1!lle diferite din acelaţ>Î obiect 
~l in aceeaşi clasă e strict !Oprită. 
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