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''VPrea onoratiloru protopresbiteri si inspectori dis
trictuali de scole si onoratiloru preoți si invetia- 

tori din dieces’a Aradului.
'4

I
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Fiind deajunsu cunoscutu ca invetiamentulu nos
tru nationalu confessionalu urmaresce scopulu duplu, 
de a instruâ si educă generattunile năstre viităre, ni se 
impune tuturor detorintia de a i 
ce ne-ar pote duce mai securu la

Intre alte mediulăce de mai 
pedagogii renumiti din timpulu 
aflatu inca unu 
er acela ar fl crutiarea 
se se incepa a se 
scdl’a elementara.

Inca nu sunt 2 decenii decând s'a 
acest' a, si pana acuma este deja si latita, 
Franci'a, Angli'a, Itali'a, Ungari'a, Austri'a

Meritulu principalii este alu profesorelui 
rent“ dela universitatea din „Gând11 in Belgi 
rele in discursulu 
colo, ț a sustienutu,

Pentrucâ se aiba ocasiune a se convinge de in 
semnatatea acelui mediulocu toti prea onoratii nostrii 
protopresbiteri si inspectori de sc6le, si toti onoratii 
nostrii preoți si invetiatori, că unii cari se intereseza mai 
de apr op e de buna creșterea tinerimei, flărea viitoriului 
nostru, am crediutu in cele urmatăre, se li comunicamu 
in estrasu discursulu susprovocatu, spre a pute unulu 
flecarele apretiâ valărea lui. Eta acelu discursu :

Fb7i

află tăte mediulocele \ 
scopu. (

nainte cunoscute, 
renumiti din timpulu mai nou, au mai 

mediulocu catra scopulu ce urmărim, 
seu pastrarea, care ar trebui 

propune generatiuniloru viităre, din

nascutu idea 
in Belgi'a, 

s. c. I.
nLa.U-

G a n d“ in Belgia', că- 
seu cdtra elevii pedagogiului de a- 

si a motivata acest'a institutiune. 
aiba ocasiune a se c.onvinap. d.p. in-
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un model de slat civilisat.
’ gusta intrega acea fericire

I 
I

f

j
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I

e esprim cu frumosele
«a

I.
De ce se Vi vorbesc despre păstrare. Voa cari 

sunteti chiamati a deveni invetiatori si invetiatorie ? 
De aceea, că missinnea Vostra in venitoriu este ca 
nu numai se sfati in fruntea instructiunei, ci totodată 
s’o si educați acea classa de popor, carea este cea 

ai numerosa si mai sermana. Se stăm un pic aju 
,,;decâ despre acesta rnissiune, de cât carea nu este 
alfa nici mai mare nici mai frumosa, Voi sunteti mă
iestri ai progresului, ai civilisatiunei. Pentru că ce 
este progresul? ce este civilisatiunea ? Despre nați
une, atunci se dice cumca e civilisata, daca si-a cul
tivat acele facultati intelectuali si morali, cu cari 
Dumnedieu a înzestrat creatur’a sa intielegatoria. Si 
chiar in acesta cultivare consiste progresul: instruc
țiunea are se se estinda peste fote classele societății 
si se se perfecționeze din di in di, dar acesta in
strucțiune trebue se fie insocita pururi a de educati- 
une, se merga dinpreuna pas de pas ; e superflu se 
Vi spun cumca educatiunea va se dica cultivarea mo
rala. Acea tiera, in carea flecarele om ar fi invetiat, 
in carea fiecine ar posiede consciinti’a detoriutiei,sale, 
ar deveni un model de slat civilisat. Numai asia, 
omenii ar gustă intrega acea fericire, ce o putem 
ajunge pre acest pament; pentru că adeverafa feri
cire pamentesca consiste in desvoltarea tuturor fa
cultăților nostre, s6u. ca se 
cuvinte ale evangeliei, se fim perfecti precum si ta 
tal nostru din ceriuri perfect este.

Veți dice că am uitat un factor al civilisatiunei,

< *

Discursulu professorului Laurent, despre păstrare, 
adresat elevilor pedagogiului de Gând.
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progresul intelec- 
cumca ce 

si atunci veți 
din acdsta

1*

dar se
adeca
comuna, 

presupunere

o buna stare.
mediloc, pre 

oral ni este scop.
ului pre acest pament, 

ce cuget eu. Când esi

al progresului; desvoltarea economica, ce de comun 
se dice progres economic seu material. Dar fuse 
uitare. Desvoltarea economica seu bunăstarea! mate
riala si-are rol’a sa, forte mare, la înaintarea civili- 
satiunei, dar totuși averea materiala e numai mod, 
numai mediloc, si nu e permis s’o consideram de 
scop. Statele cele mai bogate sunt totodată si cele 
mai innaintate, era cele care au remas mai departe 
inderetru sunt statele sermane. Penttu că pururea 
avem lipsa de ceva avere, daca voim se ni infiintiâra 
scoli, se le inmultim si sele înzestram cu institutele 
necessarie precum sunt: biblioteci, musee feliurite scl. 
Scol’a este fauri’a, in carea se formeza si se otielesc 
facultățile omului Fara scola nu note se fie nici in- 
structiune nici educatiune. De aceea progresul inte
lectual si moral nu se pote desbinâ de progresul eco 
nomic, dar se ne ferim de a le identifica aceste doue 
progrese, adeca se nu credem că ele au un’a si ace- 
ea-si basa comuna, aceea-si îndreptățire, că atare cre- 
dintia si presupunere ar coftindâ scopul cu medilo- 
cele. Missiunea omului nu este aceea, ca se se in- 
bogatiesca. ci missiunea sa este ca se-si desvolte con- 
sciinti’a si intielegerea. Educatiunea si moralitatea, 
aste ddue ni sunt scopul, la care cauta se nisuim din 
to'te puterile nostre, dar nisuintiele nostre numai 
atunci pot se aiba veri unu resultat, daca si când so
cietatea este avuta in mesura cutarea, era societatea 
seu națiunea este avuta numai când singuraticii mem
bri ai sei posied o buna stare. Asia, progresul eco
nomic ni este mediloc, pre când 
tual si moral ni este scop. Judecați pucin 
este missiunea o 
intielege cumca



• /

orali.
1

i

ni

n
n

ii

m

ii

ni rr

in

ii

ni ii

*

are si
ce

I 
j

I

i

mai nainte de toti, faceți 
cu 

majoritate pre-
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vietia,)6re ducem cu noi casele nostre, posessiunije, 
nostre, 'banii nostrii ? Nu ; ducem numai faptele nos
tre, proprietățile nostre bune si rele, era acestea de
pind de la educatiunea si instrucțiunea ce le-am ca- 
petat. Carele este omul cel mai fericit catra finea 
vietiei sale? Nu este acela, carele e mai bogat, ci 
acel’a carele a făcut mai mult pentru desvoltarea fa
cultăților sale spirituali si

Acum’a me veți intielege cumca ce este 
ce este frumos in missiunea vostra, si că pentru 
mi am propus sc vi vorbesc despre păstrare. Cine dă 
direptiune la educatiunea pruncului si la desvoltarea 
lui ? Invetiatoriul. Deci voi, 
base civilisatiunei; voi intemeiati progresul. Inse 
atât’a n’am dis inca destul. Immens’a 
cumpenitoria a omenimei, numai capeta alta invetia- 
tura, afara de cea asia-numita elementara. Deci voi 
numai singuri sunteti invetiatori pentru acea classa 
a poporatiunei, carea este cea mai numerosa si tot
odată cea mai sermana. Din acestea veți intielege 
cumca venitoriulu natiunei este depus in manile vos- 
tre. Lung timp, poporului muncitorii! nu i s’a permis 
se intre in societate. In evul vechiu, anumite classe 
ale muncitorilor, mai vertos cari se ocupau de lucra
rea pamentului, erau sclave ; in evulu de medilocu a 
lungul multora secle din sclavi devinira iobagi, si in 
fine se eliberară si iobagii. Revolutiunea francisca 
din 1789 i-a dechiarat pre toti omenii de egali si pre 
fiecine l’a invescut cu libertate politica. De atunci s’a 
inceput in societate o mișcare mare. Se propaga de
mocrația poporul se fie stepau peste sortea sa. Avem 
se ne asceptăm la schimbări mari. Aceste schimbări 
pot se fie fatali, dar pot se fie binefacatorie. Vor fi
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ni vor aduce fericirea acea 
. Acest’a însemna cumca instruc- 

scbimbarilor 
aiestri sunteti voi. E- 

muncitoriului, il inv6tia se 
pentru ameliorarea subsistintiei sale 

reu acel’a de a restornâ so- 
i muncitoriul ar cade viptima 

carea ar nimici orice 
Educatiunea ce voi o dati 
cuno'sca cumca are drep- 

ica fericirea 
detorintielor

— 5

dice : trebue se 
a lucratoriului, ca

fatali, daca lucratorii vor reman6 neinvetiati si necul- 
tivati, precum sunt pana astadi — durere ! — mai 
pretotindenia : pentru că in nesciinti’a si in orbi’a lor 
lucratorii si-intipuesc cumca pentru ameliorarea sub
sistintiei lor este numai o cale : restornarea ordinei 
sociali, ștergerea posessiunei private ; de aci resulta 
visurile socialiștilor si ale comuniștilor, cari daca s’ar 
realisâ candva societatea ar peri; că ac^st'a se p6te 
sustien^ numai prin conlucrarea puterilor individuali. 
Deci nu ni este permis a ucide individualitatea in 
om, ci trebue s’o desvoltâm, si s’o îndreptăm astfeliu 

se ocupe in societate acel loc, la care 
facultățile densului il aviseza si-1 indreptatiesc. Daca 
schimbările se vor intemplâ in modul acest’a, atunci 
ele voru fi binefacatorie, pentru că vor asecurâ fie
cărui om un loc onorabil intre omeni, vor dă fiecui 
ocasiune se-si desvolte facultățile sale intelectuali si 

si noa tuturor’a
ni-o dorim. Acesta însemna cui 

tiunea trebue se premerga si se prevină 
acelor’a, era ai instructiunei 
ducatiunea ce voi o dati 
cunosca cumca 
ar fi un medilocu forte 
cietatea, pentru că insusi i 
mai anteiu la acea restornare 
industria si ori ce lucru.
lucratoriului, il invetia se cunosca cumca 
turi dar totodată are si detorintie ; si cui 
trebue se ni-o cercăm intru împlinirea 
nostre.

Atât’a nu e de ajuns, mi veți 
eliorăm si pusetiunea materiala

_____________________________________

II

II

II

II

_________________
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li dic lucratorilor: „Depinde numai 
deviniti posessori. Nu cercați ferici- 

restornarea societatei, câ veți fi vipti- 
voi. In- 

infrenâ patimile 
ai pastrarea, 

odul infalibil pentru amelio- 
si dreptuacea pentru pro- 

«

ce problema
pregătesc se vina si degiâ 

puneți base la acel progres, 
influintiâ si schimbări prin 

câ pe pruncul lucratoriului il veți invetiâ, inca 
cumca el este domn pe sortea sa, 

se si câștige tote acele medilâce ale 
si moral, ce sunt atât de in- 

se-si casiige bogatia si bunăstare daca 
păstrare. Voi, ,din pruncia, ati parti- 

, ca elevi ai scolei nostre. £lca ati 
mari, acuși veți fi invetiatori si invetiatorie. 

este timpul, se vi spunem, câ pentru ce am in
trodus pastrarea in școlile nâstre, si se ve indemnâm 
la nisuintiele cele mai încordate spre a îndeplini a- 
cesta opera mare.

se aiba mod si putintia a-si cultiva mintea si inim’a. 
Recunosc acâst’a, si de aceea nu condemn straduin- 
tiele ce se fac pentru ameliorarea stării materiali a 
lucratorilor. Dar ce dic ? chiar eu li arât acea cale 
secura, pe carea pot se ajunga la bunăstarea aceea, 
ce se necessiteza pentruca omul se-si pota indreptâ 
atențiunea si ingrigirea spre desvoltarea puterilor sale 
spirituali si morali. Dar eu nu vreu ca dimpreună cu 
socialiștii se pretind a se șterge posessiunea si pro
prietatea, ci eu 
dela voi, ca se 
rea vostra in 
ma restornarii. Fecirea vâstra depinde de la 
vetiati a moderâ poftele vâstre, a 
vdstre. Invetiati a crutiâ, a pastrâ. Nu 
in acest intieles, este 
rarea stării vâstre materiali, 
gresulu vostru intelectual si moral.

Vedeți, ce problema mare au se o resolva schim
bările, ce se pregătesc se vina si degiâ se apropia. 
Voi aveți nu numai se 
ci voi sunteti chiamati a 
aceea, 
de mic din scola, 
cumca el pote 
progresului intelectual 
vidiate, pote 
va sci se fie cu 
cipat la păstrare 
crescut 
Acu
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Unor omeni 
că si-invătia 

si li dis- 
pu- 

car-
ales’o.

pucin a nu confundă avariti’a cu pas-

era pre sine se neglige de duce lipse mari ? Aduna 
ca se fie adunați ; pentru densul bogati’a este scopul 
vietiei, si nici in vis nu-i vine aminte se faca o in- 
trebuintiare buna de tesaurul seu. Avariti’a este o patima 
rea, un morb sufletesc, mai că i-asiu dice nebunia. 
Ore noi, cari propagăm pastrarea, considerăm boga
ti’a de scop al vietiei ? încep prin enunciarea cumca 
bogati’a este numai mediloc spre desvoltarea intelec
tuala si morala. Cel ce este pastratoriu, acel’a va sci 
cum se intrebuintieze capitalul ce l’au adunatu cu 
pastrarea sa, si va face o intrebuintiare buna de ca
pitalul seu, pentru că densulu scie cumca scopul vie
tiei nostre pre acest pament nu este ca se ne inbo-

7 —

II.
Daca intreb de elevii scolilcr nostre că ce este 

pastrarea si că pentru ce pastreza ? mi stau pre cu
gete că ce se respunda. Unii dic : punem banii la o 
parte, in loc de a-i cheltui. Alții adaug: ne ingrigim 
ca se avem de inbucat când ne-ar amenintiâ fometea. 
Aceste respunsuri contien un pic de adever, dar nu 
este adeverul deplin. Avarul inca pune banii sei la 
o parte, in loc de ai cheltui, si totuși despre 
nu va dice nimene că este pastratoriu. Deci esiste 
păstrare, carea e virtute, si o adunare de bani, 
e pecat. Nu sunt pruncii numai singuri aceia, 
deseori confunda pastrarea cu avariti’a. 
luminați inca li s’au făcut imputatiuni 
pruncii spre avaritia, prin ce devin' lacomi 
pare generositatea din sentieminte. Se ne opri 
cin a judecă a supr’a acestui punct, carele este 
dinal pentru cestiunea ce ni-am

Se grigi 
trarea. Pentru ce avarul aduna si pune ban pe ban,
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di, se
avere ; adeca este medilocul spre des- 

si morala : eca in acest’a

nu va nega cumca pastrarea nu ar fi 
Pastrarea nu va se dica cumca se nu chel- 

se nu spesăm nimica ; ci ea ne invdtia ca se 
pesăm pentru lucruri ce nu sunt de folos seu 

necesarie ; asia tre- 
pentru sustienerea vietiei, dar omul nu

Deci cu nedreptul 
ii invetiăm spre ava- 

că ea contiene cumca 
conduce la un

cari in ca
pe carea Dumuedieu a 

nu are lipsa nainte de t6te să 
se-si desvolte intieleptiunea si se-si 

consciinti’a ? Au nu este prima detorinti’a 
acestea sunt spesele 

issiunea

8 —

nici se ni cercăm in tesaure bucuri’a năstra, 
ci se ne perfecționăm neîncetat, 
ne acusa unii că noi pre elevi 
ritia. Este grea acesta acusa, 
am invetiâ pruncii spre pecate, i-a 
morb sufletesc, la nebunia.

Nimene nu va negă 
virtute. Pastrarea nu va se 
tuim, se nu spesăm nimica ; 
nu s 
sunt chiar de nimica. Sunt spese 
bue se spesăi 
traiesce numai cu pane ; mintea si spiritul inca si-au 
necesitățile lor, cari inca trebuesc indestulite. Ore o 
fiintia, pe carea Dumuedieu a infrumsetiat’o cu intie- 
legere, nu are lipsa nainte de tăte să se cultiveze 
insasi pre sine, 
lumineze 
nostra ca se facem bine ? l^ca 
raționali, intielepte, pentru că ne conduc la mi 
nostra, la perfecțiunea intelectuala si morala.

Pastrarea nu are alt scop. Ceea ce păstrăm cu 
menuutul, din di in di, se face capital: capitatul este 

1ceea ce nu 
voltarea intelectuala si morala : eca in acest a con
siste îndreptarea păstrării. Voiu aduce un esemplu din 
lumea scutirilor si a cugetărilor vostre. Mai 
dintre voi, in școlile nostre, ati pastrat ca se vi pu
teți cumperâ un lessicon seu alta carte de folos. Cu 
bucuria am vediut acesta păstrare, si mi-ar placă se 
se estinda prin tote școlile nostre. Toți avem lipsa 
de cârti, pentru că cartea buna este nutrimentulu 
inimei si al spiritului, desvălta priceperea, ni inspira

I j
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sentiemintele bune, si din acestea se nasc faptele 
bune. Desclinit voi, cari veți fi invetiatori si invetia- 
torie, aveți lipsa câte de o biblioteca de cârti bune 
si alese ; că multe cunoscintie vi trebuesc ca se cores- 
pundeti bine chiamarii vdstre : e reu invetiatoriu ace- 
l’a carele nu scie barem de o suta de ori mai mult 

propune elevilor. Deci se ve ina- 
puteti procură biblioteci. Vor fi in- 
cari nu posied defeliu nici o avere : 

ca se arunce 
A dese ori mi s’a dat 

reco- 
ca respunsul este 

ocasiune si in- 
a lipse. Voi me 

ce i-ati pastrat, con- 
ulti împreuna, ca se-i daruiti conscola- 

ai frumosa ati 
voi ? Religiunea, 

moral’a, ne invetia: iubesce pre vecinul; si ore a 
iubi nu însemna a face bine celor’a pc cari ii iubim ?

Ce vi-am spus acum’a, este un respuns si la 
alta acusa ce de comun se rădică asupr’a nostra. 
Nu se p6te negă cumcâ înavuțirea nu ar fi virtute, 
dar li se impare cumcâ acest’a nu trebue s’o spu
nem pruncilor, ca se nu sternim intr’ensii egoismul 
carele ucide generositatea. Ce multa fantasia si ce 

are erore consiste in acesta acusa ! Vreu se creda 
cumcâ pruncii sunt generoși, pre când pruncii sunt 
avidi, seu, s’o spunem apriat, sunt egoiști. Vedeți 
pruncul acest’a: părinții sei cu adeverat sunt seraci, 
dar dumiuec’a i-dau câte unu cruceriu, ca se-si pe- 
treca; el alerga se-si cumpere dulcetie : ore i vine

riului vostru cartea de lipsa; ce proba 
pute dă despre iubirea cea dintre 
moral’a, ne invetia: iubesce

de cât ce densul 
vutiti, ca se ve 
tre voi de aceia, 
cari vor dice că nu se pot inavuti fora 
sarcini none pre părinții lor.
acest respuns, când elevilor pedagogiului li-am 
mendat pastrarea. Voiu se cred, cu 
sincer. Dar acest’a togma oferesce 
demn nou pentru cei ce sufer acu ’ 
intielegeti. Ve intindeti la banii 
tribuiti

IT
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inte se inparta dulcetiele sale cu pă
rinții sei ? vră 6re se le inparta cu amiciții sei ? Ba, 
ci se grabesce se le inghita, si nici i pesa că pă
rinții si-au subtras nutrimentul lor de la sine, ca se-i 
dee pruncului lor bani de dulcetia. Ce de regula nu
mim bani de pusunariu, aceea este scol’a egoismului. 
Cine dice pruncului se pună la o parte ce-i câți va 
crnceri ai sci, acel’a nu-I invătia spre egoism, ci 
din contra l’indămna se renuncie la fantasiele sale ; 
l’indămna la abnegatiunea voluntaria, si bre nu a- 
căst’a este inceputulu la promtitudinea spre sacrificie? 
Acăst’a nu e teoria. Nu preste mult, si pruncul va 
intielege că ce insemna pastrarea, ce o practica, 
când renuncia la dulcetiele ce le poftiâ. El va senti 
bucuria cu mult mai mare la vederea sumeloru ce 
sunt scrise in libelul ce-1 are de la cass’a de păs
trare. El va scote din cassa aceste sume, când va fi 
lipsa se contribuesca la spesele familiei, dora se-si 
inmormente pre fatal seu, său veduvei sale mame 
se-i cumpere pane : si 6re cu de acestea noi ilu in- 
vetiâm pe prunc spre egoism ?

Am fost insumi martore la 
vreu se vi-o enarezu cu referintia 
Visitandu o scola, am intimpinat innaintea 
tinera fetitia, carea suspină. Eră dintre elevele scolei 
de adulti. Am intrebat’o că de ce plânge asia amar, 
si mi-a respuns că tatal seu a morit pre neasceptate, 
si ea a venit acum’a se-si scota libelul cassei de păs
trare ce l’avea la scola pre numele seu. Am obser
vat că de un timp in coci adunase sume mari, ceea 
ce putea se dee ansa la niscari presupuneri. Si fe- 
titi’a ni a esplicat că eră să șe mărite, si in fiecare 
dumineca aduce»; ia. scola de punea in libelul seu

o intemplare, 
la acest obiect.

usiei o
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1871 au umblat 
au avut libele de 

al anului s’au estradat 
ceea

noua învinuire, 
vi dau unele consilie, cari voi 

Pentru ce 
se gri- 

Ore

ic capital ce-1 adunasera i
tot ce in septeman’a premersa castigase 
ei. Acest 
menit pentru lipsele prime ale familiei noue 
cum’a scotea sum’a ca se pota in 
tal seu, se 
mare smintit de fire, si suroriloru mai tinere. Câta 
abnegatinne, cât sacrificiu ! Si nici aminte nu-i viniâ 
că ea face un sacrificiu, si cumca acest’a cât e de 
mare. Vorbiâ numai despre tatal seu. In acel mo- 

ent a renunciat la casetoria, ca se pota lucra si 
mai departe numai pentru mama, frate si surori. Eta 
un fruct al păstrării; ore acest’a este egoism ?

III.
Retorn la păstrare ce in școlile din orasiul Gând 

I s’a introdus incepend din cea mai frageda etate ;
j pentru câ si in școlile de infanti avem libele de păs

trare. In aceste scoli la 1 juliu 
2659 de prunci, dintre cari 980 
păstrare, in semestrul prin al anului s’au 
401 de libele noue. Ni se inputa de pecat, ceea ce 
noi numim progres. Se dice cumca e crudelitate ca 
pe prunci de 3—6 ani se i despoiăm de plăcerea de 
a manca dulceție, si câ acesta crudelitate nu are 
nici un scop. Ore pe pruncii din acea etate ii putem 
face se intielega cumca ce virtute este pastrarea? 
Ce scop se aiba pastrarea daca pruncii nu sein cumca 
ce fac ?

Voiu respunde la acesta 
oferesce ocasiunea se 
veți fi chiamati se le aplicați iii curnnd. 
sunt școlile de infanti ? Nu numai pentru ca 
jesca de micii băieți, ci ca totodată se-i educa.

ea si mirele 
preuna, era 

. Icra a- 
ormentâ pre ta- 

procure pane mamei sale, unui frate mai 
si suroriloru mai tinere, 

nici aminte 
ca acest’a cât
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asceptăm pana 
si numai atunci 

erga 
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etate anumita despre carea s& se afirme 
mcă educatiunea numai din aceea trebue să se in- 

Educatiunea se incepe cu vidti’a si se finesce 
numai cu vieti’a. E natural ca se 
porțiune cu desvoltarea puteriloru intelectuali.
tatea cea mai frageda, pre băiet il invetiă 
tute prin reflectare, dedare. De ce se

• să se desvolte intielegerea -pruncului
se incepem educatiunea ? Educatiunea trebue se 
gradat:
le pote intielege, 
inplini.

Cum se-i dedăm pruncii la păstrare in școlile de 
infanti si in școlile elementarie ? Zi vom spune prun
cilor că reu fac daca banii ii cheltuesc pentru dul- 
cetie, cari mai tote sunt rele si causeza morburi. Ore 
prin tote acest’a am dis atât’a, ca pre micii nevino- 
vati se-i despoiăm de gustarea pomelor bune ? Dămne 
apera ! Am consiliat mamelor ca ele se cumpere po- 
mele ce, de după averea lor, pot se li dee pruncilor 
lor, si acele pome se le manance dinpreuna in fami
lia. In acăsta forma spesarea, departe de a fi dauna- 
tiosa, va deveni folositoria, si va contribui la innal- 
tiarea spiritului familiariu in loc de a produce egoism.

Precum se desvolta intielegerea pruncului, asia 
se i se isplice bunătățile ce isvoresc din păstrare. 
Le vor intielege repede. Veri ce colecta in scola, da 
prilegiu la o lectiune morala. In semestrul prim al 
anului 1871 in școlile din Gând, intielegend aci si 
școlile de adulti, s’au adunat 6500 de florini. Acești 
denari ai păstrării, sunt tot atâte picaturi de stimpe- 
rare in cașuri de sete. De comun se intrebuintiăza 
pentru procurarea de inbracaminte, celor’a cari au
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pare, problem’a cea mai importanta dar toto- 
ai grea. Se fiți cu tota atențiunea la ce-

Omul are necesitați naturali, cari trebuesc aco
perite ; de aci provin spesele necesarie, raționali.

Omul inse mai are si necesitați de acelea, ce el 
insusi si-au făcut prin intipuirea sa, si acestea le nu
mim necesitați artificiose facia cu cele naturali.

pastrat s£u fraților lor. Si ore, se avem un inbraca- 
ment onest, nu este mai bine de cât a manca dul-

Z

cetie rele duminac’a ? Eca o invetiatura ce o intielege 
fiecare prunc. Adeseori acesta invetiatura are un e- 
fect forte moralisatoriu. Un morb li’mpedeca pre tata 
de nu pote lucră ; famili’a ar suferi fome daca pruncii 
n’ar posiede libelele lor. Eca un cas dintre cele multe 
mii de cașuri ce se repetiesc in scdlele nbstre di de 
di. Sunt si părinți de aceia, cari, in orba nesciinti’a 
lor, se opun păstrării. O tinera fata a păstrat fara 
scirea mamei sale, cea ce peste lucrul seu a capetat 
dela mama sa in fiecare dumineca. Odata lucrul a în
cetat, precum se intempla la fabricele nostre. Mam’a 
incepe se se tanguesca că acum’a va fi silita se merga 
in cerșit. Ba nu, respunse fetiti’a, am cinci-dieci de 
franci la cass’a de păstrare. Aceștia ni sunt de ajuns 
câteva septemani, daca ne vom margini la lipsele ne- 
incungiurabile, si in acest timp erasi ni putem găsi 
de lucru. Lacremi de bucuria i curseră mamei când 
se întinse la acest tesaur, si binecuventâ pre cei ce 
au introdus pastrarea in scoli.

IV.
Daca pruncul remane in scola pana la etatea de 

patru-spre-diece ani, atunci il putem invetiâ se intie- 
lega si folosele morali ale păstrării. Acest’a este, asia 
mi se 
data si cea i 
lea ce am se vi le spun acu
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Necesitățile naturali si-au marginile, si-au hota
rele lor. Ca se trăim, ni trebuesce numai o cantitate 
de nutriment, asia că acea cantitate orecarea este deter
minata; de loc ce pestrecem cantitatea, atacăm vieti’a, 
si in loc de a ni-o conserva, noi ni accelerăm mdr- 
tea, pentru că din nntrirea peste mesura se nasc multe 
morburi. Ce am dis despre nutrire, putem dice si des
pre celea lalte necesitați naturali; ni trebuesce numai un 
rond de inbracaminte ca se ni acoperim corpul, nu 
putem locui deodata in doue case. Inca si necessitatile 
spirituali le putem acoperi usior; instrucțiunea este 
gratuita pentru cei seraci, era bibliotecile publice si 
cele poporali precum si museele oferesc fiecărui pri- 
legiui gratuit a continuă cu desvoltarea priceperii sale 
ce s’a început din sco'la.

Dar necessitatile artificiose n’au alte margini a- 
fara de poftele omului, era poftele omului sunt ne
mărginite. Se privim in jur de noi, si ne vom con
vinge despre acest’a. Seu mai bine, priviți in inter
nul vostru, scrutați gusturile vo'stre, datinile vostre, 
si veți găsi intr’ensele isvorul poftelor nemargintte, 
ce mintea omenesca le mai sporesce inca si le mul
tiplica. Dintre necessitalile artificiose cari acum s’au 
inradacinat si intre voi, aduc de essemplu numai fu
matul, cea mai mare parte dintre candidatii pedago- 
giului ,fiimeza, era candidatele au inclinatiune spre 
lues. Ore fumatul este o necesitate naturala ? Eu nu 
fumezu si dea me că totuși am ajuns etatea de oi 
betran. Vedeți dara că fumatul causeza spese super
flue, ba in cele mai multe cașuri este o datina stri 
caciăsa. Fumatul mult causeza morburi, 
mortea. Un amic al meu, tata de familia, 
florea vietiei, fumatul i-au adus mortea. Veți dice
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a fumat peste mesura. Asia este, dar 
mesur’a? că poft’a, ce voim se ni-o indestulim, devine 
apoi patim’a, era in fine patim’a n’o mai poți opri 
cu nimica, nici cu fric’a de morburi nici chiar cu fric’a 
de morte. Acel amic al meu, care vi-am spus, era om 
forte intieliginte, sentiâ cumca fumatul i strica, si noi 
i diceam că el se ucide insusi pre sine si totuși fuma 
pana la morte. Dora este de prisos se vi spun cumca 
lucsulu inca este o datina rea. Inbracamintea nostra, de
loc ce pestrece simplitatea — carea nu eschide gustul 
estetic — ni causeza spese de prisos. Deși aceste spese 
n’ar fi tricaciose adeseori, totuși ataca forte spiritul si de 
multe ori aduce morte. Din acea tinera feta, carea 
isi bate capul numai cum se se imbrace, nu se va a- 
lege nimica; ea si-uita de missiunea ei pre pament, 
si in loc ca se-si cultiveze si se-si inzestreze mintea 

ea vre numai se-si faca corpul o papusia. 
place, aceea doresce vestminte scumpe.

cum nu-i dă mana puterea si averea. Dar cum si-au 
cumperat acele article de lues ? Nu spun mai departe 
............. Câte fete tinere au cadiut viptima la poft’a 
de lues !

Acum intielegeti influinti’a morala a păstrării. 
A fi păstrătorii! insemna a incunjurâ veri ce spese 
de prisos, veri ce spese cari pestrec lipsele naturali 
si cari nu sunt in consonantia cu pusetiunea nostra 
sociala. Ca se ne înavuțim, trebue se ni infrenă 
poftele : astadi crutiăm o suma mica, mane alta suma 
mica, câte sume atâte învingeri am reportat asupra 
patimelor nosre. In acest intieles, pastrarsa este În
ceputul virtutei. Vedeți băietul care dumineca a ca- 
petat de la părinți câti-va cruceri se-si cumpere dul- 
cetia, inse el aduce luni diminetia banii la invetia-
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cass’a de păstrare că dulcetia nu 
perat, acel băiet s’a luptat deja cu poft’a 

tota diu’a si pana luni deminetia, 
acesta lupta băietul a reportat învingere asupr’a 

calea perfecționării morali. Poftele 
si cine <

toriu se-i pun’a in 
si-a su 
densului duminec’a
Si dill aUVSLtl Hljlia UdlVLUl 1 U|/V1 TOI >11 . *•'£,v/ t»uu[7i <*

poftei : acest’a e calea perfecționării morali. Poftele 
cresc cu etatea, si cine de băiet s’a dedat a devinge 
poftele mici, ca barbat va devinge poftele mari. Ast- 
feliu pastrarea devine scol’a practica pentru împlini
rea detorintielor. Si ore nu acest’a este missiunea 
nostra ? Au nu pretinde de la noi Dumnedieu ca 
incetatu se ne luptăm in contr’a patimilor nostre ce
lor rele ? Au nu învingerile din aceste lupte fac bu- 
curi’a nostra cât vietiuim ? Pre când din contra, daca 
băietul anca de mic s’au îndatinat a-si împlini tote 
poftele sale, atunci au apucat asia-dicend de la legan 
pre calea faptelor rele, că acuși ca june va se faca 
tot acelea la cari s’au îndatinat ca băiet. Inzedar il 
vor înfruntă priceperea si consciinti’a, ca se si devinga 
patimile ce din di in di il vor stepani tot cu mai 
mare putere, căci bietul om nu mai sente in sine ta- 
ri’a se-si calce pre pofte. Precum remane slab si ne- 
invetiat acel om, carele nici odata nu si-a intarit cor
pul si nu si-a desvoltat mintea prin lucru, tot asia de 
slab va fi acel’a carele nu sa deprins in lupt’a con
tra poftelor sale, ba de fricos nici va indresni se in- 
cepa lupt’a, ci insusi pre sine se va aruncă legat in 
braciele patimilor, va scapetă in conțin si va fini cu 
decadinti’a totala.

Veți dice cumca a stirpi din om poftele si pati
mile, însemna a l despoiâ de fericire. Mame fragede 
si barbati generoși ni-au făcut adese ori inputatiunea 
cumca pre băieții lor ii nefericim prin aceea că i des- 
poiăm de unic’a plăcere ce au in acea etate, ii des-



17 —

f

f

IȚ

II

II

II

II

ir

ni

ii

va devinge
se plânge

de dnlcetie, sacare, 
ca se ve fac fericiți

nu si-o 
neindestidita

va
nedevingibila, 

asia nu s’a dedatu 
cea lalta feta mica, 
invetiat pastrarea si 

va

că s’a
sortii sale, 

acele cercunstantie, 
dieu. Dintre aceste do'ue 
la adeverat’a fericire ?

Se nu mi se 
riciti că pot se-si 
ast’a n’o pot face ;

poiă 
contra, 
cari va se-i educați 
gatiune, din 
ficie, si in 
Vedi bine că 
ciati la 
gula etica va se ve 
citi, de cum ati fi daca 
șurile. Eca aci o feta i 
si ar fi nefericita daca nu si-ar pute cu 
tie de acestea ; când capeta duminec’a unu cruceriu 
nu-1 pune la o parte, ci merge de-si cumpera jucării. 
Atunci e indestnlita, atunci e fericita. Fet’a mica 
ajunge feta mare, vede femei in vestminte seu 
li invidieza, o 
de acelea, dar acesta fericire 
ca n’are putintia. Acum e 
si inca cu mult mai nefericita daca 
cari o ataca cu o putere 
dens’a nu s’a luptat si 
Din contra, 
scol’a de infanti 
devinge poftele, 
tate de juna, si 
usior, că s’a dedat la lupta 
a supra sortii sale, este indestnlita 
acele cercunstantie, intre cari au 
” T'k‘ ' x J / tinere fete,

dica cumca bogății ar fi ddra fe- 
i indestulesca tote dorintiele. Ba 

si daca nu se vor dedă se-si in-
2

e fericita, 
in vestminte scumpe, 

consuma dorul se-si cumpere vestminte 
pote procură, 
, e nefericita 
cede ispitelor, 

pentru că 
a devinge. 

vedeți cea lalta feta mica, carea din 
au invetiat pastrarea si s’a dedat a 

Când va ajunge in periculos’a e- 
ea va ave pofte, dar le 

cu ele. Ea nu
si fericita intre 

asiediat’o Dumne- 
carea au ajuns

pome scl. Togm’a din 
pre voi si pe pruncii pe 

voi, de aceea tien tare la abne- 
carea se nasce promtitudinea la sacri- 

esentia acestea sunt un’a cu pastrarea. 
eu pretind sacrificie, pretind se renun- 

ceea ce numiți plăcere, dar sever’a mea re- 
va se ve faca pre voi cn mult mai feri- 

vi-ati îndestuli patimile si vi- 
ica, careia i plac jucăriile, 

nu si-ar pute cumperă tren-
1



— 18 —

H

i

II

II

II

IU

I

I 
11 
;l 

I

pote face 
laudat

r

’ » 
* ■

I

I

! 

I!
ț 

I
pentru că

si acesta desvoltare 
ca din di

cei ce as

frene dorintiele, 
pruncul lucratoriului, cel 
bogatilor. Dorintiele c 
margine, pre 
tiene 
prunc 
tote dorintiele.

ai nefericita de cât un
nu 
lucruri ce nu sunt 
stele 
esc, 
de superati.
torie ale acelor 6

intru
nefericirea, 

ulti sunt,
o esageratiune,

că bogat.i’a e numai mediloc, ce 
ricire, dar ne pote face si nefericiți. Cât pentru mine 
eu pururia am laudat pre 
că m’am născut serac.
lucru,
lucrul desvolta facultățile nostre, 
este missiunea nostra. Dumnedieu demanda 
in di se ne perfecționăm ; si fericiți sunt 
culta de demandatiunea lui Dumnedieu. era nefericiți 
cari desconsideia acesta demandătiune.

Ore lucratoriul nu si va pute implini missiunea 
pre acest pament daca va remană lucratorii! si ser

ei devinu tot asia de nefericite casi 
ce invidieza părută fericirea 

omenilor nu mai au capet si 
când medilocele de acoperire sunt pu- 

. Acuși veți ave ocasiune se educați si câte un 
de acel'a, caruia părinții i-au implinit pururea 

Ve veți convinge ca nu este fiintia 
prunc de acel’a. In nimica 

mai gasesce plăcere de tote s’a saturat ; ar voi 
cu putintia : ar pretinde lun’a si 

, si daca nu li poți dâ, ei se mania, se tangu- 
insulta tote si restorna fote când de mânioși când 

Acești prunci sunt modelele premerga- 
eni in versta, cari cred cumca fe

ricirea consiste intru indestulirea dorintielor; daca 
ar trebui se cerce nefericirea, nu si-ar pută găsi o 
cale mai secura. Si multi sunt, cari judeca asia ! Pu
tem dice fora nici o esageratiune, cumca class’a lu
cratorilor este atacata de acesta opiniune fatala : pre 
cei bogati, cari li-s obiect de invidia pre aceia ii 
considera de fericiți in acăsta lume inse nu este asia, 

ni pote procură fe-

Dumnedieu multiamindu-i 
Seraci’a este o îndemnare la 

si lucrul este destinatiunea omului ;
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se se califice ;
. Eca aci o spe- 

lu oratoriul

loc de a ne revolta 
o revolta in contr’a

mânu ? Școlile i oferescu prilegiul 
fiacarea etate si are scol’a sa anume 
cie de fericire, despre carea lucratoriul necult nu 
pote se aiba ideia : acestea sunt, desfătările sufletu
lui, desfătări curate, care nici când nu lașa după sine 
dureri si superari. Nici sentiemintcle inimei nu li lip
sesc : cine ii impedeca de a nu iubi unul pre altul? 
si este fericire mai mare de cât a iubi si a fi iubit? 
Deci sermanul, ce se invidieze de la cel bogat ? Ni- 

ica. Numai un’a i lipsesce, indestulirea cu propria 
sa sorte si cu acel loc ce Dumnedieu i l’a menit in 
societate. Numai dc aceea este neindestulit, pentru 
ca e necult. Daca ar sci cugeta barem un moment, 
ore n’ar trebui se-si dica, Dumnedieu n’a voit ca 
fiecare om se fie bogat, precum n’a voit ca fiecare 
om se fie înzestrat cu egale facultati spirituali si mo
rali ? Dumnedieu ni a dat vietia ; el ne-a infrumse- 
tiat cu facultati intelectuali si morali. Dumnedieu a 
voit ca se ne nascem in timpul acest’a, in tier’a ace- 
st’a, in națiunea acest’a, in famiii’a acest’a. Provi- 
dinti’a lui conduce sortea nostra; se binecuventăm 

I numele Domnului si se lăudăm dispusetiunea lui, in 
in contr’a ei, căci ore nu este 

lui Dumnedieu când ni blaste- 
măm sortea pentru că ne-am născut seraci ?

V.
Tânguirile cele adeverate si indreptatite ale lu

cratorilor, acelea trebue se le ascultăm. „Se inbia a 
ne educă, dic ei. si noi n’evem timp, că des de di- 
minetia pana tardiu ser’a suntem la lucru ; lucrurile 
vietiei familiari nu le cunoscem, desfătările sufletesci 
ni sunt străine. Noi părinții, nu ne putem ocupă de 

2*
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mai bine, dar aci e proportiunea 
au libele mai multe.

ai usior a 
cei din școlile elementarie, de 

ile rele de la cei adulti. Pre cei ce 
cu mult mai usior ii putem face j

, de cât pre aceia a i

li-a 
si cu 
rea. Atunci 

odru de
rabil daca ar pute se crutie seu 
acest’a ar fi atat de putien. de

ica a incepe cu ea pastrarea si

ne-au in- 
detorintia: 

ce este detorrntia. Cu multa truda 
de inplinit, 

si păstră- | 
respuns cumca lucratoriul n’are 

căci si in cașul cel mai favo- 
se pastraze ceva, 

nu merita suma asia 
a se trudi pentru 

sporire Numai după straduintie continue si neîntre
rupte, am reesit se introducem pastrarea si in școlile 
de adulti inca si astadi, numai minoritatea adultilor 
posiede libele de păstrare. Fetele intieleg mai bine pas
trarea ; ele au mai multe libele in școlile elementarie 
pastrarea progres^za i 
intorsa, ca pruncii, si nu fetele,

De aci invedereza ca este cu mult 
conduce spre bine pre 
cât a știi pi pati 
au capatat invetiatura, < 
se intiel^ga binefacerile păstrării, 
caror’a

pruncii nostrii, si pruncii abiâ pentru câteva mominte 
ne ved in o di. Este familia fara de casa ? Si 
ce sunt casele nostre ? Sunt nisce colibe, de ne 
inspaimeutăm când intrăm si abia asceptâm se esim 
din ele.“ Mult adever este in aceste tânguiri, dar 
este adever si aceea cumca insisi lucratorii pot se-si 
vindece durerile pentru cari se tanguesc. Pastrarea 
are se fie si trebue se fie renascerea lor materiala, 
spirituala si morala.

Când am propus pastrarea in școlile nostre de 
adulti, cea mai mare parte dintre elevi nu 
tieles. Li-am spus cumca pastrarea e o 
dar ei nu sciau ca

splicat cumca omul are detorintie 
ca un'a dintre aceste ditorintie este 

ei mi-au 
a se inbogati,

I

II

II
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nu
va
se cersiesca? si daca toti vor
va se
rul ni castiga medilo'cele de 
acel’a, in care nu 
tiăm si păstrăm ce

IV.
Nu mai trebue se vi spun, ca voi sciti, cumca 

omul are detorintie si facia cu sine si facia cu ceia 
lai ti omilii. Si usior veți inteleffe cumca pastrarea este 
una dintre aceste detorintie. Dumnedieu ni-a inpus 
drept lege, ca se ne perfecționăm: acest’a e pri 
detorinti’a nostra; da aci isvoresc tote detorintiele câte 
ni le inpune moral’a si religinnea. Innainte de tote 
omul cauta se treiesca. Cum se-si câștige cele de lipsa 
spre traiul vietiei ? Prin lucru, in cel mai latu intie- 
lesu alu cuventului, spiritual si material. Dar lucrul 
nu e de ajuns; morbul ne pote inpedica si reținea 
de la lucru, casi betranetiele; dar chiar si atunci 
când posiedem tota senetatea si tota poterea de 
lucru, inca ni se pote intemplă ca se nu ni găsi 
de lucru. Atunci, din ce va trai lucratoriul? Daca 

pastreza de timpuriu pentru cașurile de necessitate 
ajunge silit se cersieca. La creat Dumnedieu ca 

cerși, cine va fi carele 
dee cersitorilor ? Asia nu se pote; numai luc- 

train si pentru timpul 
putem lucră: intieleg ca daca cru- 
am castigat cu lucrul in dile bune, 

mai putien de cât ce câștigăm, eca aci 
modul cel mai eficace de a ne asecură in contr’a 
lipselor si in contr’a seraciei, ba inca putem ajunge 

( la avere, la bunăstare; ca asia sau infiintiat capitalele 
si se infiintieza si astadi vidiend cu ochii. Lucrul 
fiind o detorintia a nostra, urmeza că si pastrarea 
este detorinti’a nostra. Daca lucratoriul va satisface 
acestei detorintie a sale, va fi remunerat de bunstarea 
ce va domni in famili’a densului.

Se plage lucratoriul că nu are casa si mesa. Dar
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ce pote face un lucratoriu,

si sereci’a. Cu bucu- 
se inmultiesce nume- 

a-

pote se le câștige, prin păstrare, 
lucratoriu carele dinpreuna 
de adulti se auda despre pestrare. In libelul 
cas’a de păstrare avea 
vor fi crescut la 1400—1500 de franci. Acest’a e 
un capital, cu care, nu 
prietariu de casa. Ce’a

, Am cunoscut un 
fiiul seu veniă la scdl’a 

seu la I
1200 de franci, cari de atunci

.............Acest’a e ■ 
preste mult, pote deveni pro-

de ce se nu pota face fiecare lucratoriu? Lucratorii 
n’au inca ideia, despre puterea cea mare a păstrării. 
Dar daca vom începe cu băieții, cu generatiunea ti- f 
nera, vom creă viitoriului o națiune pastratoria.

Nu vreu se amagesc pe lucratori cu sperantie 
nebasate, dar ved insisi cumca li este deschisa calea | 
de a se înavuți. Sunt proprietari de fabrice, cari mai 
nainte au fost lucratori. Recunosc că nu fiecare lu
cratoriu pote devini proprietarii! de fabrica, dar fiecare 
pote se-si amelioreze sortea deși ar remane tot numai 
lucratoriu. Vi am spus de lucratoriul carele p6te se- 
si cumpere casa. Va ave locuintia si un cerc fami
liar. Durere că astadi lucratorii incunjura cercul fa
miliar ca se-si petreca timpul prin cele birturi rele 
in multe privintie este de vina si inuerea lucratoriu- 
lui. Daca e neculta si predatorie, desordinea dom- 
nesce in familia, necuratieni’a 
ria ved ca in școlile nostre se inmultiesce 
rul femeilor pastratorie. Unde bărbatul cu socva, 
mendoi vor fi păstrători, acolo scopul se va ajunge 
mai curund.

Cea mai mare sarcina, pot dice un blastem in 
familiele lucratorilor este acea datina că cumpera in 
credintia (pe credit). Cine cumpera in credintia, cum
pera cu bani scumpi negotie rele: solvesce cu inte
rese si cu ușura creditul ce i s’a dat. Acest’a iu-
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Pastrarea 
acolo are 

din cosciin- 
se posieda 
mai anteiu

Asia cred 
binefacerile păstrării, 
lucratori ui nu 
toriul necult nu va pute păstră, 
tineretie la păstrare, dar de ce 
pecatelor sale, că lâu coversit 
Multi stepani au 
servitorii lor, dar nu li-a succes 
uisce necorigibili si nemultiemitori. Sunt 
Esperiitiele ce le ai 
dese că acele acuse 
stepanii. ca ei n’au

sărana a se cufundă in detorie pre tăta vietia, asia 
că totdeun’a va fi serman si nefericit. Pastrarea i-ofe- 
resce lucratoriului putinti’a de a cumperă cu bani 
gat’a. Totodată cu bunăstarea va intră indestulire si 
fericire in acea familia, in carea astadi domnesc cert’a, 
seraci’a, nefericirea.

Famili’a! Aici se cerce lucratoriul fericirea 
dar nu in birt. Desordinea si cert’a fac famili’a 
iad; ordinea si pastrarea o fac raiu pre pa 
vine dela lucru, se se 
sei, se-i intrebe ce au 
la jocurile lor. Sunt dile de 
si serbatori, când di’a tota in 
petrece mai plăcut de cât prin benchetuiri in 
Nu sunt acestea tot atâte

sa, 
un 

ent. Când 
bucure de vederea pruncilor 
invetiat in sc61a, se participe 

recreatiune, dumineci 
medilocul familiei o va 

birturi, 
conditiuni ale fericirii?
VII.

cumca nimene nu va trage la indoiela 
Lung timp lumea credea că 

pote păstră. Se intielege cumca lucra- 
care nu sa dedat din 
nu va pute? de relu 

că lâu coversit datinile ce!e rele, 
cercat se introducă pastrarea intre 

si i-a parisit ca pe 
acuse grele, 

făcut noi in scola, inca dove- 
sunt întemeiate Dar se-mi ierte 

’i, ca ei n’au intieles bine afacerea.
numai acolo esiste intr’adever, si numai 
influintia binefacatbria, unde o practicăm 
ti’a detorintiei nostre. Acum, ca cineva 
consciinti’a detorintiei sale, trebuie ca 
se-si fie desvoltat priceperea. Consciintiâ uedesvoltata, 
neluminata, tace. Lucratoriul necult nu scie ca are
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introdus pastrarea in 
ne mnltiemisce
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detorintie de inplinit; cu 
rea din detorintia? Daca e 
e orb, apoi nu

tota încrederea că va 
vor ave libele 

Gând, de ce se nu se

deplin. In 1871, la 1. juliu dintre 13.330 de școlari

I
a|H {

II

si acum se res-

Mai nainte am

dara va practică el pastra- 
nefericit, e nemuliemitoriu, 

ai nestinti’a lui porta vin’a tbta. Deci 
trebue ca inceputul se-l facem de la instrucțiune, de 
la educatiune. De aceea a 
școlile nostre din Gând. Resultatul

econo 
la inceput au 
cerbicositate, 

pretinesc cu ideia; nu 
un prunc din tiner’a 
educa spre economia, păstrare.

De unde pot se afirm cu 
veni di’a, in carea toti școlarii noștri 
de păstrare. Si ce se 
p6ta si pre aiuria. Degiâ s’a introdus pastrarea prin 
școlile mai fiecărui orasiu mai mare, 
pandesce prin școlile rurali. Cu pastrarea vom fi fă
cut pasiul prim ca se usioram si se ameliorăm sortea 
poporului. Dar pastrarea mai are inca pedici multe de 
a devinge ; pentru că voi sunteti cei chemați ca se 
ni ajutati la devingerea lor.

VIII.
vorbit despre părinții

cari

fi nici
nu se

(socotind si pre cei din școlile de infanti) 8408 au 
avut libele ale lor la cass’a de păstrare. Si pre di ce 
merge pastrarea innainteza tot mai tare. Cu adeverat 
sunt inca multi școlari, cari nan libele; dar din aceș
tia cauta se substrgem mai anteiu pre aceia, cari, 
din caus’a fragedei etati, nu sciu grigi de cruceriul 
ce-1 capeta. Se nu perdem din vedere nici opuse- 
tiunea ce o intipinăm in școlile de adulti. Daca fie
care prunc pastr6za, economis^za, caus’a este cerbi
cia părinților; la inceput au fost multi părinți 
se opuneau cu cerbicositate, dar acum aceștia se in 

peste mult, si nu va 
generatiune carele se

pdte in 
s’a

orasiu
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prin acea lo- 
noi trebue se-1 

a se imbo- 
pre cale 

ediloce secure va se ajunga ]a buna- 
asia daca banii ce i-au crutiat ii asedia in

;ț

pururia ; 
se 
cui, 
Dobândirea, 
sierta, a

-
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puneau in contr’a păstrării. La inceputu intimpinam 
opositiune mai pretotindenia ; si ac^st’a o putem in- 
tielege usior : că nefericirii, cari banii ce si-au păs
trat, i-au incredintiat bancarilor si altora a deseori 
au ajuns păcăliți si insielati. Acestor’a trebue se li 
splicăm cumca ce este cass’a de păstrare, cumca a- 
cesteia pot incredintiâ banii lor cu tbta securitatea 
si liniscea, si voru capetâ cel putien cinci procinte 
la an.

Dar pre multi nu-i indestulesc aceste cinci pro
cinte. Indata ce si-au adunat o suma mai mare in 
cass’a de păstrare, o scot de acolo ca se cumpere 
sortiuri, acțiuni scl. Sortiurile sunt in adever jocuri 
de hasard, de noroc, ce eu unul le-am condemnat 

ori ce sortitura este insielatiune, că din a- 
ine sortituri trag folos numai cei ce arangeza jo
șii trag spre daun’a celor’a ce participa la joc. 

este pentru participatori o sperantia de- 
agitoria, si apoi deprimatoria. Preste aces- 

seu sortirea mai contiene si o influintia 
că-1 face pe participatoriu se creda 

pote inbogati din intemplare, 
Pre când togm’a din contra, 

acea dorintia, de

tea, jocul 
demoralisatoria, 
cumca se 
teria. 
ferim pe lucratoriu de 
găti din intemplare, ci se-i spunem că numai 
secura si cu mediloce secure va se ajunga 
stare, 
de păstrare.

Obiectul ce l’am atins, 
importantia ; grigiti 
recomendati școlarilor 
recomendati 
cure de venit;

este de cea mai mare 
bine ca la fiecare ocasiune se 

noștri si părinților lor, se li 
numai lucrul si pastrarea, ca isvo're se- 

si se-i feriți de tote speciele de Iote-
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ria si de sortitura ; că sunt periculose acele speran- 
tie, cari aștepta dobanda si avere de la o intemplare 
o'rba. Dar nu aci este pedec’a cea mai mare ce se 
opune păstrării, căci acțiunile si sortiurile inca con- 
ditioneza un capitalu. Sunt părinți cari ei insisi eloca 
banii pruncilor: si aci n’avem nimica in contra. Sunt 
familia, in cari pruncii nu capeta nici unu cruceriu : 
si nici aci nu avem nimica de esceptiunat. Dar sunt 
părinți in stare buna, pe cari — s’o spunem apriat 
— vanitatea ii impedeca se-i invetie si se-i dedee pe 
prunci la păstrare. Vanitatea nu-i lașa se-i Iaca pe 
prunci a păstră cei câți-va cruceri. 
altor părinți posied sume 
slabitiune, am put£ dice

ai
acest’a 
nu s’o 
briti si lacomi, 
aîăte morburi ce voi 

ce nu tac părinții

— 26
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ca se le veda si se 
curagiulu si speranti’a; re- 

si pururia la acest obiect, si in fine

pentru că pruncii 
ai mari. Vanitatea e mare 

I 

am pute aice că este casi lenea, adeca 
a la multe pecate. Părinții ar trebui se intielega 

si se stirpăsca vanitatea din pruncii lor, dar 
deștepte si s’o nutresca. Alti prunci sunt zim- 

erasi alții mancaciosi si nesatiabili; tot 
sunteti chiamati a le vindecă. ' 

Ceea ce nu tac părinții, trebue se faca invetiatorii că j 
este chiamarea lor, adeca se-i educe pe prunci, se-i 
vindece de slabitiunile sufletesci ce le-au adus din 
casa p .rintesca. Se-i invetiati la păstrare; spuneți le 
că past.’area este isvorul a multor bunetati morali, 

•- '<■ I 

aretati si înșirați aceste bunatati 
le intielega. Nu perdeti 
tornati de liou 
veți triumfă

Am a 
ce pruncul 
rea? B

juns la cea mai mare dintre pedici. După
va 2,si din scola, ore va continuă pastra- 

ni respund cei ce sunt contrari păstrării; i
ci.sidera de un miscament artificios si de 

tvecatoria tote nisuintiele nostre prin
I »

*

________ -— —*•   - -
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pul, când
Bere, ce noi ie educam acuma m
Mergem cu încetul, dar secur, 
câ si arborelui secular, câte dile i-au trebuit, pana 
prindă radecini, se cresca si se se desvolte asia mare 
si frumos precum il vedem astadi ? ! De astadi inna- 
inte, amicilor ! se lucram, tienend in vedere viitoriul!

IX.
In a mea părere, mersul ce a luat pastrarea dă 

peste pedeca mare in acea cercustantia câ multi ti
neri, prea de timpuriu es din scola, es in etate in 
carea nu sunt inca capaci a intielege cumca pastra
rea este o detorintia. Câ un prunc, cum pote se in- 
tieRga ce insemna împlinirea detorintiei atât de grele 
precum este pastrarea ? Uita prelegerile ce le-a ca- 
petat despre păstrare, precum uita tot ce au invetiat. 
Daca ni-ar succede se-i retienem prunci la scola

cari am introdus pastrarea in scoli. Pe invetiatorii 
scblelor din Grand i-au întrebat: „după ce au esit din 
scdla, câți școlari au continuat pastrarea ?“ Respun- 
sul a fost câ 668 de școlari au continuat pastrarea. 
Si inca nu putem sci deplin cumca, carele este 
numenul acelor școlari ce, dnpa esirea din scola, au 
pastrat, crutiat, economisat insisi de sine. Atât’a e 
positiv si secur, câ densii continua pastrarea si după 
esirea din scola; dar si aceea este secur câ mare 
parte dintre tineri scot banii lor din cass’a de păs
trare indata ce au absolvat școlile. Seu mai bine di-

1

cend, sunt multi părinți, cari scot banii fiilor lor. 
De aci invedereza cumca pedec’a ce am indicat’o, 
este numai transitoria, si nu trebue se ne infricâm 
de ea. Nu repede pote pastrarea se se prefaca in 
datina, in moravuri si in morala. En se vedeți tim- 

vor ajunge la barbatia acele generatiuni ti- 
noi le educam acnm’a in spiritul păstrării ! 

spre timpuri mai bune ;
se
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ca si insisi 1
de păstrare.
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vor avd 
aveți si se ob-
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ocupatiune seu cu 
uite si se pretindem 

contenit si de repetite 
dicend i se va preface scolariului in 

Totdenn’a am 
se se ingrigesca a 
E reu invetiatoriu 
tiatur’a ce 
larilor voștri 
veți deveni si voi insive obligați 
virtute că la din contra cuvintele vostre 
nici un efect. Desdinit se recere se 
servati acesta regula de acomodare atunci, când pen
tru prima ora veți introduce pastrarea in școlile vos
tre ; trehue se devingeti neîncrederea părinților; a- 
c^sta neîncredere va dispare când densii se vor con-

pana in etatea de 14 ani, atunci am dobândi totul. Pen
tru că pruncul de 14 ani, s’a inpretinit degiă cu in- 
vetiatur’a, si mai apoi va cerceta bucuros scdl'a de 
adulti, in carea va conserva cu usiorintia tote acele 
datine bune, ce le-au castigat si apropriat in școlile 
inferiori. Pentru acum, voi nu veți pute .face alta, de 
cât că veți propaga pastrarea la tote ocasiunile si in 
tote formele.. Nu incetati nici când a-i întrebă pe 
prunci, cumca ce este pastrarea si pentru ce pastrâza. 
Aceste mici creature sunt atât de usiorele ; era pas
trarea e o tema atât de grea, in cât a dese-ori tre- 
bue se vorbim despre ea, daca vrem se facem in- 
pressiunea necessaria asupr’a spiritului lor. Spre a- 
cest’a avem un mod forte bun, că din stilistica li 
dăm de ocupatiune se ni scrie celea ce le sein des
pre păstrare, si tot cu referintia la acest obiect li 
dăm essemple din aritmetica de resolvit. Si se nn ne i 
indestulim cu una ocupatiune seu cu un esemplu, ci 
se aducem mai multe si se pretindem mai multe ne- 

ori pana ce pastrarea asia 
sânge.

consiliat invetiatorilor, 
ave libele de cass’a 
carele nici el nu asculta de inve- 

o dă altor’a. După ce voi veți spune sco- 
cumca pastrarea este o virtute, indata 

se practicați acesta 
nu
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stigarea acestei

vinge că si voi incredintiati si elocati ]a cassele de 
păstrare banii voștri. Din acesta causa asin dori ca 

al pedagogiului, fora desclinire, se-si 
cass'a de păstrare. Cu durere 

isperiat că sunt intre voi de aceia, cari au pas- 
pre când erau in scol’a elementara, dar acuin’a 

A buna sema că aceștia vor ave 
dar eu nu pot primi nici un’a, pentru că 

stare se pună la o parte

fie-care elev
aiba libelul seu de la
am
trat
nu mai pastreza.
multe cause,
la tota intemplarea sunt in 
câti-va cruceri.

Asia se dice cu mea 
tre școlari, dupace esu 
păstră. Caus’a prima

partea cea mai mare din- 
din scola, incita de a mai 

am spus’o : că pruncii prea de 
timpuriu es din scola. Dar in parte vin’a este si a 
invetiatorilor. Sunt intre densii si de aceia cari nu 
sunt deplin convinși despre bunetatile ce isvoresc din 
păstrare, seu mai bine dis, nu sunt convinși că si 
pastrarea trebue propusa in scola precum celea lalte 
virtuti. Acest’a cercustantia m’a indemnatu ca se tien 
discursul presinte. Daca invetiatoriul se va inaltiă la 
culmea sântei sale vocatiuni, va se-si conserve in- 
fluinti’a si a snpr’a acelor tineri cari au absolvat șco
lile ; că aestia si mai apoi vor urmă consiliele in- 
vetiatoriului lor. Este un mod fo'rte usior pentru ca- 

influintie : se iubiți pruncii, atunci 
si voi veți fi iubiți de ei, si vor iubi si pre părinții 
lor. Pre aceia, cari es din scola, se-i provocati ea 
si de acum nainte, duminec’a, se aduca ce au păs
trat ca se puneți in libel, si ei vor aduce daca li- 
ati castigat încrederea. Pre acei absoluti se i petre* 
ceti cu atențiune, la lucrul lor, se-i îndemnați ca 
se cerceteze școlile de adulti, vorbiți cu părinții lor, 
se aveți paciintia si iu fine veți devinge tote pede- 
cile ; nu esiste om carele se nu ceda iubirii.
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feciori 
fost cape-

cu mea el 
necessitatile lui 
artificiâse, la 
trâ, Câți sunt 
10—20 si 
Alții dic 
ncr^za : 
cum cresce 
resultatul va 
lipsesce voi’a si 
se li demustiăm 
si omul trebue 
i place ori ba

clinațiunile lor, 
sii tot ce veți voi. De 
uni, la tote se respundeti 

nu pote pastrâ, 
si 

cari trebue 
cari nu pastreza, 

mai multi florini pentru baluri 
cumca pastrarea este o truda 
pre aceștia 

capitalul 
se-i suprinda. Alții erasi

_i dispusetiunea de a pastrâ : acestor’a 
cumca pastrarea este o detorintia 

se-si implindsca detorintiele sale ori

In școlile pentru adulti veți intimpinâ alte pe- 
deci. Pana acum, numai acei lucratori, feciori seu 
fete, au t cercetatei aceste scoli 
tat nici o 
etate prea
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acei lucratori, 
, cari n’au 

educatiune, sân cari, esind din scola in o 
tinera, au uitat si putienul ce l’au inve- 

tiat. Aceștia sunt, asia — dicend, fora de nici o in- 
vetiatura. Acestor’a va trebui se li vorbiți despre de
torintia, pre când ei nu sciu cumca ce este deto- 
rinti’a. Veți face apelu la sentiemintele lor, dar ei 
n’au inca sentieminte. Veți cita consciinti’a lor, pre 
când acest’a este muta. Si totuși nu vi este permis 
se desperați. Paciintia : sentiemintele celor neinvetiati 
se vor desvoltâ, priceperea se va lumina, si se va 
desceptâ consciinti’a intr’ensii. In mesur’a in care li 
se va deschide priceperea, in acea mesura se va des
ceptâ consciinti’a. In același timp veți dobândi in 
crederea școlarilor voștri; cu iubirea veți castigâin- 

cu un cuvent veți castigâ de la den- 
vor face o miia de obiecți

ei» bland^tia. Unul va dice 
si atunci voi se essaminati 

se-i demustrati că are necessitati 
se renuncie ca se pota pas- 

si cheltuesc câte 
si dantiuri !

ce nu se remu- 
se-i înduplecați a face soco'ta 
prin adaugeiea intereselor, si 

i respund că li 
pastrâ : 

pastrarea este o
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P li vorbiți despre

cari si din 
încredere si iubire Ia sentie- 

cu cari ii intimpinati că 
sdrte de jos, pentru că in fapta 

favoriti din lume: iubiți si sunteti 
inv’diaf deci, boga 

c it voj ? Voi

Pedec’a mare, 
siste in natur’a lor 
predă. Acest’a natura 
care ataca tineretul cu 
din scola. Acest’a este etatea 
vieti’a lucratoriului. Numai 
tr’a acestui morb : sunt reuniunile de lucratori. In 
acestea lucratoriul gasesce recreatiune, petrecere, to
todată nutrimentu spiritual si moral. Voi veți pute 
se vi castigati influintia in sinul acestor reuniuni. 
Se le cercetați, tieneti discursuri in ele, va se dica 
se vorbiți despre lucruri ce pot interesă pre lucra
tori si desclinit despre detorintiele lor. Femeilor se 

virtuțile familiari, si despre ferici- 
cirea ce o vor găsi in practicarea acelor'a. Cu unu 
cuvent, spuneți tuturor’a cumca lucrulu ne pote face 
fericiți.

Mult pretind 
spus de la inceput 
satiunei. Sublimitatea 

. cepeti deplin si

ce veți intimpină la adulti, con- 
cea înclinată spre a cheltui si a 

pare că e un morb lipicios, 
vehemintia indata cum a esit 

cea mai periculosa in 
un leac cunosc in con-

eu dela voi, amicilor! dar vi-am 
că voi sunteti măiestri ai civili- 

missiunei vostre trebue s’o pri<- 
si s’o inpliniti cu zel si cu abnegatiune. 

Fericirea, ce ni-o pote/ oferi acesta vietia, carea 
•lama de la noi atâte sacrificie, acea fericire voi 
eti găsi aici pre pament, pentru că este fericire 
ibi. Si cine in asta privintia pote se fie mai. fericit 
iât voi ? Fiecare an aduce generatiuni noue pre 
mele scolarie, aduce prunci de iubit, 

ior parte respund cu 
mintele vostre amicabile 
sortea vostra ar fi 
voi sunteti cei 
iubiți pana la finea vietiei. Nu 
ti’a, pentru că cine e mai bogat de
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noi remanea in napoi’a altor a ? Nu! 
periclită viitoriul poporului nostru,

mare
nu in mod deobligutoriu, ci numai recomen- 
apelam totuși la zelul invetiatorilor si al 

cei mai de aprdpe amici si 
ai poporului nostru se si pună tdte silin- 

antaiu a lumină pe elevi si popor despre 
esplicandule la intieles din espune- 

si deosebi preoții cetind po- 
si serbatdrea, câte o parte din dis- 

pre popor se intielega, ca pri
va fi scutit de multe rele, si 

bucură de multe bunetati materiali si spirituali, 
capacitari invetiatorii se incepa 

preoții cu adultii, a deschide un pro- 
insemnă câte pre o pagina numele

pre aceea

posiedeti tesaurul iubirii, tesaur al caruia preti nici 
când nu scade.

Fericiți sunt aceia dintre voi, cari pricep de
plin santieni’a vocatiunei invetiatoresci.

Acesta fu discursul profesorului 
pedagogiid din Gând, 
sitdre pot lua, din el, si 
strii; si cât de usior ar 
vetiaturi si poporului nostru.

Frumdse si mult folositdre 
invetiaturi, pentru 
nevoitorii poporului, 
acuma 810 invetiotori.

Laurent catra 
Ce invetiaturi frumdse si folo- 

i invetiatorii, dar si preoții no- 
putea ei inpartasi acele in- 

cu adeverat sunt acele 
aceea le au si imbratisîat toti bi- 

Numai in Ungaria 
cari practiseaza pastrarea 

17963 de elevi, in scdlele lor. Astfeliu fiind dre pu- 
tevom noi remanea in napoi’a altor a ? Nu! căci 
am periclită viitoriul poporului nostru, si am comite 
cel mai mai mare pecat in contra ndstra.

Deși 
datoriu, — apelam totuși 
preoților nostrii, că la 
binevoitori 
tiele mai 
foldsele crutiarii 
rile profesdrelui Laurent, 
porului Duminecă 
cursul amintit, facend 
mind acele invetiaturi 
se va

După asemenaa 
cu elevii, eara preoții cu adultii, a deschide 
tocol legat, va însemnă câte pre o pagina 
câte a unui scolariu seu a ca te unui adult,

cu
1!
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adultului ca 
erasi

le va 
seu

pagina va însemnă si datul (anul, Iun''a, si di'a) apoi 
sumele ce le va capetă de la acel scolariu sen adultu. 
Scolariului seu adultului i da recipis despre fiecare 
suma primita Cât va adună invetiatoriul seu preotul 
intr o sept emana, dumineca va depune in cassa de 
păstrare in orasiul mai de aprăpe pre numele re
spectivului scolariu, asia ca fiecare scolariu seu aldut 
se capete libelul seu separat de cass'a de păstrare. 
Pana acum cassele de păstrare sau aretat cu tăta bu- 
navointâa catra acesta institutiune, si sperăm că si 
pre invetiatorii si preoții noștri ii va intimpină cu bu- 
navointia. Libelul castei de păstrare se dă scolariu
lui seu adultului ca se l veda si se-l arete părinților, 
dar se-l aduca erasi înapoi. Sumele din libele nu se 
vor pute scăte de cât pre langa renunciarea părin
ților seu tutorilor si a invetiatoriului, seu preotului 
ceea ce se se însemne in libele. Atari libele, pre langa. 
reverse, invetiatorii se le depună spre conservare la 
epitropi' a parochiala. Numai unde invetiatoriul pre
otul si epitropia trăiesc in buna contielegere si încre
dere reciproca, numai acolo se păte speră infiintiarea 
si pregresul acestei institutiuni. Preotul, seu unde ar 

fii mui multi, preoții, dar si Comitetele parochiali se-si 
tiena de o detorintia plăcută si neamenabila a essa- 
mină si censură de mai multe ori in an starea aces
tor libele. Credem de prisos a desfasiură si mai in 
detaiu modalitățile practicării acestei institutiuni, că 
onoratii preoți, invetiatori, epitropi si comitete paro
chiali le vor găti insisi de sine.

Invetiatorii noștri ne vor intielege că pentru ina- 
, intarea. educatiunei nu se recere intr atât’a ca se adu- 
’ năm sume mari, pre cât se re< ere ca școlarii cum mai 

numeroși se participe la păstrare.

■

î

I
I
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de binevoitoriu

■'fia mânu, diecesana 1884.
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acest'a li dăm sfaturi 
se-si indemne si fiii spre a- 

conlucre dimpreună cu zelăs'a in- 
aj ungem la progresul intelei tu al, mo- 

ce ni se cuvine intre națiunile corn-

binecuvântare,

I

<
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Era părinților, ca.nd prin 
spre păstrare, li sfătuim 
cest'a virtute si se . 
vetiatorime ca se 
ral si material 
patfidte.

In fine, intreg poporului nostru credintios, i adu- 
. cern aminte ca insusi Domunl nostru Isus Cristos re- 

comenda dmenilor pastrarea când dice in sânt'a e- 
vangelia : „ Celuia ce are, i-se va dă; eara celuia ce 
n'are, si cea cei-se pare ca are se ’va luă dela densul.a

După cari implorandu ajutoriul Ceriului si 
acest iuceput de mare insemnatate pentru viitoriul 
nostru,

Arad 2 Apriliu 1884 cu binecuventare, amremas\ 
Al vostru tuturor

i la\

loanu Metianu m. p.
Episcopul Aradului.
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