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ORGAN SĂPTĂMÂNAL PENTRU APĂRAREA INTERESELOR lNVĂŢĂTOREŞTI 

CRĂCIUNUL. 
Sunt aproape douămii de ani 

le când Ingerii lui DUOlneze~ 
lduceau imnuri de slavă FIUluI 
Iăscut tn peşteră. 

De atunci şt până azi şi de azi 
,ână la sfârşitul veacunlor~ ome
lirea se bucură ŞI se va bucura 
le nc:şterea Copilului divin, pen
rucă aduce cu Sine lumină şi viaţd 
11 sufldele tuturora. Aci s'a in
heiat epoca Test. vechlu şi 1n
:epe epoca cea adevărată pentru 
uflete a Test. nou. Test. vechiu 
, fost numai umbra celui nou cu 
nvăţături ca aceasta: ochiu pen
ru ochiu şi dinte pentru dinte. 
ar Mantuitorul prin Test. nou 
le zice: iubiţi pe vrdşmaşii 
'oştri, binecuvântati pre cei ce v~ 
I/eslemă pre voi. Aci se observa 
Ilai bine caracterul supenor al 
['est. nou, faţă de cel vechtu. 

Hrlstos Mântuitorul prin veni
ea Sa, a revărsat lumină in lume, 
:ăci mulţi Şovăltori au cu~osc~t 
le adevătatul Dumnezeu ŞI pnn 
Iceasta a dispărut scepticismul 
,ericulos din suflete. Mulţi aştep
au pe Mesia, dar mulţi se aflau 
,1 pe panta necredinţii, In urma 
lroorocilor mincinoşi. Prin Mân
LlitiU,St nostru IIsus Hristos s'a 
Iltronat apoi pe păITânt vwţa, 
.devărata viaţă creştmească. 8:
,ele, pacea, iubirea etc. sunt tot 
.tâtea comori nepnţuite aduse 
lin cer, fără de cari ar fi impo
ibilă o viaţă pe pământ. Ace
,tea n'au fost şi nu sunt tmpăr
lte oamemlor după ranguri so· 
:iale, ci ne sunt date fără limită; 
Imul are însă lIbertatea să le pri
nească şi imhidă in inima sa. 
)eci pacea, sau iubirea, sau ori
:Bre din darurile Mântultorului 
n ziua ac(;stui mare praznic, pot 
ncălzi şi călăuzi atât pe cei ne· 
roiaşl, din colib le S1face ,ât şi 
le cei ce se desrniardă in belşug 
lin palatele somptuoase. 

Şcoala con fes ion a 1 ă. 
Ilo: V. Ggldiş: 

Pe unul din pisclJrlle inalte ale Se- prosteascd el veacului al X/X-lea, care gântJ numai prin şcoala confeslonald a 
memculul am văZut izvoroşul, de unde a crezut, cd lnventând maşina de cusut statului român vor plttea filflldturate. Po-
l~1 la începutul Ilul iubit al lui Delo- ori telefonUl şi aeroplanul va putta sd porul românesc recuJegându-se din zdpd
marina, srnuosul Timlş. Am avut noro- maşinaJluze şI sufletuL şi să desfiinţeze clrea poslbellcd el Însllşl va cerc şi va Im
eul să văd cu ochii mei şi sursa, de 1/t ti pt Dumneuu. Sd separi creerul pune guvernanţilor sai cedarea irzvdţd- -; 
unde a pLecat civilizatia de azi a ome- de inimă. Uitaţi. cd adevarata viaţd a mânta/ui primar in atributiunile bis::ricel. 
mrii. Ea se edseşte pe deulul Golgota omului o constituie sentImentele sale, Invătătorii cu adevărat con$lÎ<.nţi de im
sJmţlt prin sângele Nazartneanului. gândurile sale, preferintele $ale, idea- portanţ::l nationalei a misiunei lor se vor 
Vârful e ascuns azI în copela cTucil, lurile, cdrora se închina, crtdinţele Caii asocia acestui Imperatfll şi vor dtveni 
intr'o palte a catedralet patria1hal!, a îl fac părtaş absolutului şi ofel ma- apostolii Icoalei confesionale În con
cdrei cupold se rulicd deasupra sfân- mentele de sat/sfacere resortutilor iu- apfia ti moderna, lipsită de toate in-
t'llui mormânt. birii sale sufleteşti. Puterea credinţei conl1eniente/e şi gre~el'ie trecutului. 

Ar putea sd alirmt cineva, că în şl- s'a dovedit tn toate timpurtle de o tn- Statul cel mai ordonat. cel mai de-
rul lung al mrlioan~lor de ani, de când epufzabiltJ fecunditate spirituahl iar o savârşit Îl!tre statele iumli, este Suedia. 
omul pământului se zbate să-şi fău- ordine 11,lolală fdră o OIdine religioasa Popolul cci mat fericit fi cd mai ma
reasca /triârea pe glia Ilif, s'ar J1 afir- s'a dovedit iluzorie, "Intre valoriJe Ctea- rai din lume. este poporul suedez. Su-"'/ 
mat vreodată o civilizaţie superiOară I toart şi conducatoare ale cuUzlrii re- edia este III Jruntea clvilizaţiunii. Su
celei creşt1nrştl? Arataţi-mi metafizica i Iigia ! ~Ilprema veloare" - zice Miln- eaia fnsă n'a CU1WSCUt nlclodatd altă 
mat dfsăvâ,şita decât evaneheillie. Cu- stt/berg (Oie Philosofie der Welte). şcoală det:ât şcoala confesională con
tezalf, vd rog, să spuneţi cd conCfpţa Bis'rica ortodocsd TOmâlld se con- ~ dusă dt b!sutw slatului şi sustinutd 
de vlatd a lui Hristos e păgubitoare fundd cu naţillnea romând. Biserica matefJaticeşte cxciusiv din .,istetia sta- ~ 
socidăţtlor umane Doved ţi cd altdneva romând poate sc'!-i fie vreodată duş- tului, Archiepiscopul din Stocholm este 
ar fi plăsmuit o morald mai aesQvâr- mand natiunf.i romane? De ce să se un fel de mlnisllU pamament ai in
şitd decât cea a Rastigmtului, Spuneti, separe otunci blsulca română de şcoala strucţiunii in ~ueaia. Nici un guvern 
că iubIrea de oameni, centrul propo- romând? Şcoala care vrea cu adevă- socialist nu s'a ganall vre'odata să dts
vdduirU lui Iisus. e dăunătoare pro2re- rat sa fie cătauza unui ntam, nu poate fdnţeu această stare de JUi:rur~flindcă 
sului omenesc ln lume. fi lipsită de ideal. In orice acţiunI!, in SOCLQl!ştii Sued:et Simt cartllrl21Î şi nu 

l~toria dovtdeşte cu prisosinţa, cd orice reuşita e nevoit de o idee 'fixd. crtd, ca unri ain/rai nostri. că socia
poporul care nu poseda sentimente co- Cel care stă tinta, cu ochii Jauntricl la lismul tJf fi sinonim cu Dteismul. 
mune, intul'se identit.:e. cred!nţl a!idmlli- o sfeiJr.,yse lJimi+or 1'1 aprige: irdrecl're ACIJm dni ani În 0.0111 Să,I .Prin
toare, nu constituie decât o pa/bete de intrt oame'li Numai idealul te pline în cipiiJe iSiOriei Uflrver!to/e" marele scrii
indtv!ziJd/d coeziune,fard duratd,/d/d măsura de a munci cu folos fnsutin- 10,. englez A. G. Wells s.:rfa:" Pi'itul 
pllttre. Unificarea ce Jace ca un popor du· ţi tfortul. Neamul nostru a izbândit În ztltle mai /loul, atât la indivizi cât 
sd treacă deja barbarie la clvii/zatlUne flindcd cinclud de ani a stat cu ochii 11 Ia comunitaţi, ee,ea două puteri, caIi 
se lndeplineşte prin acceptarea acdaiaş finta' la o stea,. Nu existd insa ideal s'au opus indemnurilor feroce şi Igno
; deal. Hazardul cuctrifllor nu-l poate mai sfânt ca legea lut Hristos. Ed tre~ btle de d~şmănU între oameni au jost 
Inlocui. Cu un Ideal capabil de a ac- bule sd răm~na idealul şcoalei, /tilldcd reJig;unea şi educoţiuneo. Lor putem 
(iona asupta silflete/or oricare popor e eternă, toaie· celel,;llte cari alterneazd mulţumi corzstztuilea unor puterllice 0-

prospeffazd. Decadenta Iul incepe când in istorie. sunt tlectdoare. Biserica (lr- socieri omeneşti. 'n cursul istoriei ele 
aCtst Idull slăbeştt. todoxă a fost forta umficătoate a nea- au fost cele doua mar; Jorfe sintetice. 

Ara ta ţi- mi un ideal mal nobil decât mului nostrll. când el era TUpt în multe Numai fn veacul al XIX-lea conflictul 
acela cart a ere/at cultura lumii de azi, dominafluni poUice. Statul român efe i,aflorzal Între ştiinţa şi teologie a di-
care a conceput unitatea sulletească ar peri, biserica aceasia-,.Îimd1iTfnvett sociat fnvaţiimllntul nliglos de educa-
a tuturo! oamenilor, care a proclamat fortareata de minvins a ur,ifdfii noastre Iiunea propriu zisii. Consecinţa acestui 
mai lntâiu In lume desrobirea, tgaMa- de neam. divort a fost părăsirea intereselor uni-· 
tea, libertatea şi fraţudateo, mi/uirea Şcoala ('on/estonald este afelierul de . tare ornene~tI. Spiritul omului scapat' 
celor slabi şi osândirea celor neruşinaţi I realizari nationale ale bisericei ortodocse. din vechile ·precepte cQnslrângdtoaTe fn 
şi faţamici, care a nascut pe Petrarca Şcoala eonftslonaJd. visaUl de noi as- realitate J'a declviÎtzal Noi Cledem, că 
şi pe L'ante, pe Shakespeme şi pe Uo- tazi e alta decât cea de ieri din statu' aceasta separaţlune a invăldmântiJlut re
nardo da Vinc/~ pe Cervantes şi pe ung-rese. Şcoala noastra de ieri era l!gÎos de educa/lunea orgamzată nu poate <) 

Murlllo, pe Goethe şi pe Tolstoi. în lupld cu statul, de aici martiriul ei fl de.rât UIZ fenomen. vremelnic, o dis- '.' I 

PopolUl românesc s'a nă)cut sub pa- glorios. Ş<oaia confeSfona/d de azi se toca/iune prOJllzolie; credem deci f4.1n 
tI altru1 bisericei ortodocse. Fără bi4 Iderzti[lcă cu statul. Dacă a jăcut ce a ~ curând educaliunea va ledeveni. în in
Strica aceasta nici ammtlrea nu l-ar Idcat erI, ce ar putea ea sd real!zeze tenţiunt Şi în spirlt,religiQaSă şi că 
trăi. Sub scutul ei se ivesc in istorie cstăzi? Statul 1# va asocia biserica spin tai de devotament, al jert/lrU eului, 
cele dmtOi organizaruni ale acestui nou ortodoxd ca cel mai puterniC tovardş care ce/m,litae Jondl.'J/uturor mariloT re
Ileam in lume. Tot astfel primele in- In munca atat de hotătâtoare pentru. 'l/giuni va sa reapară prlrJjic..at, luminos, 
Jghebart de stat. Minunea unităţii ro- fnd/ţarea natlunel române pe scara cui.. veritablld piatra unghiulara a ortcdrei 
mâlleşti în polidu atâtor restrişli şi be- lurii $~ a Civilizaţi,unii. Şcoala cea no~a societăti. omeneşti. Edllcaţiune~ .este pre-

I
.' ( 

jenU, e mistmoasa făptuire a aceste~ con!eslonaJd româ'!(t:JtJ statul roman 1 gatirea mdlvidului pentru servl(.ful comlt
biserici. Care alt tdfal ar putfa inlocui va fi şcoala na/lontIlă cdreia stotul ii nitdţii Şi invaţămâniul religiOS ule 5U

magtca puiere a bistricei noastre pen- va da trupT# !tJferindu- i din buedul sta- Iletui acesteI pregdlu'i!' 

Fiecare om când se naşte a
luce bucurie celor din fdmilie, 
Iar câtă bucurie a adus marei 
amBii omeneşti naşterea lui Iisus. 
~e bucurăm la naşterea unui om 
:u gândul, că odată va fi de fa· 
os societăţii va fi spf'jinul pă· 
inţilor. Nici un om nu a adus 
,i nu va aduce atâta folos. ca 
laşterea lui Hristos. S'a născut 
)eiltru U" ântuirea noastră. Iată 
:ublima Sa misiune, lncununată 
:u chinurile grozave a morţii de 
)e Golgota. FILI al Tatălui ceresc 
,'a născut ln cele mai simple im
)rejllrări, fără nici o podoabă, 
ntre păstorii câmpului. Doar 10-
~erii cântau de bucurie, iar craii 
lela Răsănt ti aduceau daruri. 

Iubirea este cea mai frumoasă 
,i mai sublimă invăţătură ce se 
lesprinde din viaţa Sa Numai şi 
lUmai prin aceasta va fi pe pământ 
1ace şi intre oemeni bunt1vOlre, 

tru u-m/icarea desavfÎrşttă a natiunei tului, care ·este bugetuL celor 14 mili- In in/eresul său propriII şi mai vi'ir
român~e? Ascllltaţl pulsul inimilor şipane. de români, în abundenld toate tos în interesurJ no/lunei romtine sta
viii cunoaşte, cd sliibmd credinţa s/ld· mijloacele materiale, iar biserica ti va tul român va reîn/linla Min;stetul Cul
moşfostd ruptti zil!iazurile umtăţii na- da idealul, sufletul. discÎplina, morala telor Jdcând din el cu adevdrat Mini-

I [anale Patrusprezece milioane de TO-I' creştinească, principiulautorUăţil,tra- sterul Culturei Noţionale, care trebuie 
mânl au aceeaşi credintd religioasă: ditia trecutului spre a se trece gem.- sd creascd şi să se întărească la umbra 
- orbii mburzi cautd alt ideal de unire. raţ/ilol viitoart. Statui trupul, biserica arborelui bimilerzar al credinţei creştine 

Vreţi sd divorţat! şcoala de biserică/ sufletul. Imaginaţi-vă mirajul când cei organizaM $pre actiune in concepţia 
~\E cetinai fonuidabil atentat la unitatea 20 mii de preoţi îşi vor înfrăti munca minunaM şi singură cu adevarat uman~ 

M Măcinic 
dla~OIl. 

Inoastrd nationald, la si1natatea neama· celor 40 mii de lnvatători swe culturaIi- a bisericei ortodQxe. . 
! ilui nostru, la pafmţa de progr€s /lresc zarea Şi civilizarea Toporului tomânes-:., 
l'Jal poporului românesc. E Lncercarea Chaosul apocaliptic şi destl'dbâlarea pa- V. Goldi,. 



~ag. 2. GAZETA INV AŢ A TORILOR Nr. 14::1r. 

auo vadis, DOlDine? 
Ca. fruntea reumată de geamul r~ce 

al. ferestrei, privesc cu mnă florile de 
toamnă. Flori rntirIlate. Aiped tn
duloşător. Discul lor bătut de plof. cu 
tlll!ta1eie pferdute, caută-o jos legă

o~du-se merea, Întocl1Ial ca Madla 
car~!··şi priveşte fiica ofeHtI. nemişcati i 
dIn sIcriu ••• 

Ciut la telul din curte. Vedere 
tristă. O blândă adiere - ,i foile in
gtlbănih\ una câte una, se desprind 
cte- tămurde şi cad, cad, in ntmlclre. 
Ibn- impresia că teiul oftează şi .. , da. 
făd'lmea;:~, ca omul care· şi pierde 
Huzl~nHe pe zi ce trece. în urmă t~1 
JJjerc!~ şi nădejdea. 

P~tVl'SC spre orizont. Colorit Ilegru" 
cenuşiu, iţl inspiră senti mente ioefa
bUe'. Hal, mal departe, dIncolo de 
Gl"t'1.ont; cu oehU suHeteşU, poate, ClD

deYa. voiu descoperi şi ceva frumos, 
i 11!lltător ... 

Sbor ~u gâadul peste munti. peste 
tro-tare ",' 

. , .• : Catastrofe, pră"uşlrf, oenoro-
dn; ţipete, vaiete tI toate directiu
m~. Forţele Datarel, fortt!le omulal în 
stare de explozlune •.. Neam se ridică 
asupra neamului, fIu aS!lpra tatăiu!~ 

/rete asupra fratdui... Minti ,1 suf
(I!~e desechllibrate pretutindeni! Or
,antzatii peste organJzajll. cu opintir! 
tot mai pronuntate de a lega de plnn 
1utlRsii pe bietul trecător, care, la 
fb:t1a lui ciDStltăt DU le vede teale. '. 
Orgaoizaţll lociale, vădlte şi secrete, 
cu: mIjloace fnferoale, caută să ae rl
PlIna. ' . 
T"(JIl~eele viitoralui rtlsbo{u, organiza
ţI'e politice, 'uite-Ulte, CII ce sfortari 
tisperate le sapă 1 .• 

O; Ţară mândri, cu malte. multe 
cu·mori Înzestrat~ dar - in sclthnb 
- C.Il sfânta misillne fnsdrclnatd. am 
t(~a[j]l că fUI tă~ in oarba lor Dăzuh1tă 
~.t te ferlel, incet-incet, te 'oplog ia 
bratele vrăjmaşului de moarte ••• 

Af,c vedeaU urite, pIrăsitl-mă! Nu 
.. m~all sl văd blrulula 1111 Anticrist I 
Nrl v:'~au... dar vai. fe.omeaele-s 
tdeatlce cu arătArlle din Apocalfps 1 •• 

Omle să mă ref~ie:r;, unde voiu 
glis' aHoare pentru sufletul meu fră-
1l1'.1ntat de preslm(lri?! 

Da, la ai mei, Ja fratii, la colegii 
"'~!'"' De sigur, la el vokl ghi pacea, 
COllliiQtarea. Căci ei Da beau dintr'o 
oqJl cu lumea. EI toti cunosc ade
,",imi. .lbsolut: .Pe doi «IolOnl: pe 
Dumnezeu ş1 pe MamoJl, Do-I poti 
lduil deodată; iubind pe unul, - JI 
are,tl pe celalalt... Ei, malldatarti 
edur (le SUS, DU pierd din vedere 

VEET TZF 

raspunderea pentru cele ce Ii s'au 
in.ctedlo(at. El toti ştIu ci au să poalte 
crucea, Instgnlul jertfei 'de sille pen
tru părnantenl, ŞI au să poarte co~ 
roana de spini, răsplata muncii 
dela pămfmtenl .•• 

Să-I cercetez dar pe colegi. 
Unit suot 1 .. locul lor, Însă, nf se 

pare, paralizat! in citva de procede .. l 
ce It se apliCă; incătuşati de iocoo
venlentele făcute - prlo anumite dis
poz1l;uni - de ioşlşl cei dela pu
tere ... AlţI! - Încărcaţi de grijIle .a
facerilor" - Tt)ate fortele şHe adună 
unii, pentru a mişca .pietrele'" ce·ar 
putea nimici pe vrăjmaşi (colegi). -
Altii cu 81lgajament lfi volanul ma
şlnelor P olltl ce, punând sub roate 
pe drumelii cari vreau să se joloseas-
00 de propriile lor picioare <.. Aceşti 

agentI şi curtlzaoi ai pOliticei, cu afec
ţiune pătimaş! pentru nobila lor dama, 
pot să-i zic: Pompadour, - nu văd 

altele, numli pe ea, pe MarchIza lor ... 
Nu văd că .actlvltatea lor," odată, 

poate (Doamne, fereşte-nel) in vHto
rul apropiat, va aduce exploziu· 
nea forţelor agitate. catastrofa su· 
bUă. mal terl bilă decât sguduirea pă
mintuhlll 

Constatând acestea, 'imi amintesc 
de unele fraze dintr'o op~ra. a jui H. 
Si e llic ie vi tz: 

•••• De 34 anI dela moartea Ceres
eului Stăpan. Petru (Apostolc1) nu 
ştiA ce e odihna. Cutreera lumea, 
rAspâlldlnd lumina ,. când, in oraşul 

frantaş al I 1.1 miI. clădlse opera... o 
singură suflare a Puri ei arsese tot. Şi 
acum lupta trebue reluată. De o parte 
Nerone, Senatul, leglunîle, toate strân
geau ca un cerc lumea întreagă. iar 
faţă de aceste puteri - el singur, 
Petru. [şi zicea că DU 1 s'a daf'lui si 
se măsoare cu Cezar; opera numai 
Crist o poate duce la sfârşit. Intoar
ce-te in alte cetltl, de ce mal stai in 
Roma il ŞI Petru a plecat •. ,. a pără
sit copiii ... 

In călătoria sa. iată i se arată strA
lucita, illtristata figură a lui Isus, da
când crucea pe umăr. Apostolul căzu 

in genllnchi: "Crlst! Crlst!" şi glasul 
hd se inălţA tăiat de hohote, plângând 
de bueu:-ie .•• 

"Quo vadis, Domine?" 

Mi-ai parasit poporul, mă duc la 

Roma Sd mă mai rdstienesc odatd" .... 

lulian Drăgoi 
inv. 

Moartea săracilor 
- Ch. Baudelaire -

Pt noi~ vaiI numai moartea ne face să trăim, 
Căci ea e stopul Pieţei şi singura speranfd 
Ce, zi/rtic. ca un balsam. m!ncfintd şi ne fură 
Şi veşnic ne Îlfdeam'ld să mergem fnalnte; 

Pnn ploae li tartanii. prin viscole cumplite, 
E sl1tl!ura lamină fn zarea ·ntanecatd; 
E scumpa noastră Ulsd, iRscrisd'n cartea viefei, 
Ce pururi fft aşteaptă ca m.asa preet1tltâ .. 

E Ingerul ce ţine în mâlfa lumecatii 
Şi somnul ta fi harul de viu minunate " 
E patul Roslru pe~ic mângăietor şi dulce,' 

E glOria divind ca li gtdn,aralmisilc; 
E-averea noa$lnf 'nlleoeă $i patria străveche, 
$i poarla care duce spre Zdri Rf'cunoscule! 

AI. T. Sta",aJNd. 

""":""'" .......... ~"="""==-------------- ----- ._-~ 
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Invăţătorul şi idealul. n 

Societatea omenească şi cu ea şi 
neamul nostru, trece prIntr'o ci pă de 
criză sut1eteasd,. expllcabl1ă in parte 
prlD marea catastrofa cart a fost răz
boiul. Dar numai ia parte, căci firele 
crIzei tşl au multe prelungirea lor şi 
Î!1iimte de războlU. 

10 special materlaHsmul, Întărit de 
exagerarea curentului Şhlot1fic, aZI face 
rav~gll. După războlu, materialismul 
- să-i zicem teoretic - este lngro
şat de un materialism practic, dato
rită răstlloărllor sociale ia care mă
sura, leg~a, meritul, autorltatl:a suot 
amestecate deavalma cu d~zordjnea. 
nelegIuirea, nulItatea, anarehia. Numai 
e vorba de o ră:,tunare pur şi simplu 
a nlorlior, ci de o adevărată aoar
eh'e a voilorilor. ŞI În ac~astă văI mă
ş~ală sufldească s'ar părea ca ma
tenallsmul a reuşit să se catare în 
varful scării, Iar idealismul a ajuns 
mal depreciat decât cea mai depre
clată monedă. S'ar părea cA un sin
gur imbold, O singură pornIre nebună 
Implngt! lumea spre căpătuială cât 
mal grabnică, ma.I put,n costisitoare 
şi dacă se poate fara o~teneaIă. Se 
Intelege că in această goană generală 
după căpătuială, nimic nu poate fI 
mal ridicol decât idealistul. Căci dacă 
fjecare societate Îşi face un anumit 
ideal despre ccace ÎnseamI1ă om, de
bunăseamă, că şi 6o:.::ietatea de azi 
poate lua În bitae de joc pe cei ce 
mai îndrâznesc sa.şl iDcbipue că o
mul trebue să realizeze virtuţile car· 
dlnale, rezumate in aceace se cheamă 
carac.ttr. P.:ntru sodetatea de azi, la 
care puterea de apreciere morală s'a 
atroflat, sau a ajuns la lndiferentis
mul moral, ceace e şi mai trist. a fj 
om inseamna a fi şmecher, (ceace nu~i 
tot uoa cu Intel!g~nl) a .nu fi prost" 
a avea noroc, a ştI să te iflvlrfeşti. 
locât locul meritulul Şl al caracteru
lui l-au luat înllârleala şi saltimbacul. 

Iată pentruce l" o erezIe socială a 
fi idealist şi o Îndrăzneală nemai po
menită să te pui in slujba idealului 
astăzi. Vremurile sunt prea practic!:', 
prea netavorabiIeTdealilhlt: ŞI dac~r 
ne gâod!m că totdeauna În trecutul 
omenirii Idealiştil au pierit in luptă. 
Iar idealul a învins totuşI, ne putem 
da seama cu atât mai mult dece a
tâta descurajare azt din partea idea
li ,tHorl Da, şi azi Îo epoca in"ârtelil 
şi căpătuehl, specia de olmeol ciu
dati, idealiştii, n'au pierit. Ba se pare 
ci această specie se ridică tot mal 
dâuA ca să reshbJlească s,:ara valo
rilor răsturnată ŞI călcată în picioare ele 
vremurlle ultra moderne. Şt trebue să 
recunoaştem că grosul falanget idea
liste este învăţătorul. EI a rămas slugă 
~redlnc!oilsl idealului chiar cu riscul 
de a deveni ridicol, de a fi descon
siderat şi depreciat până a fi Hpsit de 
cele mai elementare conditII de viaţă. 
Aceşti eretici, învăţătorii. al crezului 
modern, au rămas credincioşi idealu w 

lui şi acolo in clasele şcoalelor să
teşti cootlod să pregătească tărli o 
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nouă generaţie, cu alte apucăturj,nt~ 
alte Imboldu(I, cu alt suflet. Jarlrm~ 
lor de visători lIlcorigtblll ~ste!8!l 
gura răsplată În a-::e .. te vremuri da 
Ingratltudllle şi de depreciere panlfâr 
faliment II valorilor morale. ŞI lIjur 
ar fi numai ingramudlnea. n'ar f: jlU 

multi dar adăugatl piedicile pe c f 
le pune societate.... insăşi, care '/fin 
il1 Îrlvaţătorl pe n'şte nebtlUl perla 
IOŞi crezU)Ul .;~~mod şi practic al* 
ItIor noastre. CăCI oricât se vor sllm 
f, ţde unora, carI vorbes~ de .. ap~pr' 
lli neamului", cari admlră apostQI~e' 
cari poate îşi dau chiar seama,m 
lnVâlătorul e creatorul zilei de m~ , 
trebue totuşi St: recunoaştem cu a,ef 
răclune câ in vremurile de azi est,ro 
indrAznt!ală, un curaj eroic să flUn 
vătălOr, mal ales invătător apoilpr 
De aceea poate multi chlilr dinlre:orl 
văţători, mai s!flb 1;1 suflet, parăvel l 

calvarul şi Sl~ fac orice, chiar min'n!E 
şi deputaţi. câ.:i aUfel se "fnmOf11llur 
t~(Jză" la ţară. sul 

Să ne dăm Însă bine seama de I 
prim~j1le ar ameninţa neamul, cpal 
I s'ar stinge vi sătonl! Cu toată aP!r l 

renta de succes, IiU ~ces trecător, a rt~~ 
teriitHsmului, se ştie că ceace Mar 
omellirea mal departe este ideaP01 

Dacă IdealiştII pier În luptă cu ne.0~ 
terlaliştii, tdealul va invloge totpe 
Dar ce tie-am face ia ziua când ~e 
Idealiştii ar dezerta din slujba Idful 
lulul, ,de dragul uael vieţi mai ~up 
mode şi de ruşInea Dnel opinII p~nel 
Hce cu alte valori? cal 

!Ş! dau oare seama acei ce ar d , 
bUi să-şi dea seama, de această: 
tură a oroblemel Î!lvatământului noSlO'! 
primar? lşl dau oare seama, ci j~U 
alismul este şi el o floare care trebllel 

cultlvată, tocmai fiindcă el este phga 

tul progreSUlui omentril? Iar daca ac 
dau sea ma, pentruce atâta Indefereun 
tlsm faţă de cei mal apTlji luptăttCU , 
ai Idealismului, cari sunt învăţa.torPu 

In zlaa când in .. ăt!torul idealist .SUi 

fj denumit iavătător meseriaş, UI1 sleHr 

plu transmiţător de •. b. c. Jcăut!se 
du·şj şi ei de1reb~ luJ, .,nu 
părăsind şI lngrata-i meserie, În zilP~ 
acea neamul a îmbătrânlt şi e aproa:ml 
de agonie. Ş:oala cu învăţători idec~, 
Jlştl. este ferment de întlnerjre a uncu 

nedm t e răspântie de renaştere Il<S': 
t oDală, e trezirea la viaţă nouă f 

serioasă. Nu sutele de legi, nu miiln 

de rt"gulamente, nu exuberanţa tor 
lnvenţll şi bogăţii vor schimba sun 
tul unui neam, el şCQala cu visAto: pl 

Dar cum o sil mai vjStze CÎnel to 
azI cand stomacul il cheamă la rea! ar 
tate şi când mişeii ~I şarlatanii ajut ct 
ia varful scării? Să fim atenţi Dor C( 
oilor, oricine ati fi D·str.il, să nu dl m 
pară cea mal fecundă specie de r pl 
generare natională, cari sunt învăţ b 
[orii apostoliI. . 

George Bota ZE 

fost jaspector şef. SE 
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Copilului meu 

;: .. ~.~ .. _" 

Copilaş cu ochi ctipril şi CII gurd dulce. 
Ingerul să te trezească. mama să te culce. 

II' 
.,i 
tii 
n 

Fie-ţi vieala vis frumos, ca un fulg lJŞOQu) : h 
- Sti nu plângi prea mult in zori, sommll dt-Q :ld·!i moara. [ <: 

8 

Să creşti ca UI! trandafIr botezat de soare. 
Vitaţa sd nu-Ii otrăveascd sufletul de floare 

Să fi bun ca mielul alb, iubitor de pace, 
-- In pamtint tU volu simti tot ce tu vei !DU 

Dacă /apta-ţl va fi bună, va ploJua argint din lund. 
Dacă vei ereşi, atunci va crăpa pe Iăufo siruIlfL . 
- Copilaş ca ochi cdprii iţi spun noapte bună". 

Sa/erinta iar ma chiamă, IOClămile mi Se-QdlStlfL. 

- . 
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Il 
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1r. 14-15 :OAZETA lNVAŢATORILOR -
nvă1ătorul român în fata Mântuitorului. 
lndestulareft şi fericirea În viată este sufletul românesc. Rămiine de văzut, 

nla tuturor aspiratiunilor şi dorintelor dacă acest ÎnvăIător pricepe, că În urma 
meneşli. La fericirea desitvârşilfl însă. refacerii nationale li poporului român 
!ământeanul nu poate să ajungă nici- S'6 schimbat ceva şi în misiunea sa de 
dală, calea până acolo fiind fără dascăI, nefiind azi suficient a flutura 
fârşif, De unde urmează. că nici sbu· numai mereu flamura treicoloră şi a 
tumul, şi toatil frilm&ntarea omenească, bale numai cor zile enlusiasmului nati. 
:u mai are sfârşit. ooal. Adevărata opera educativă abia 
: Fericirea deplină in această viată acum începe. Marea problemă nalionalii 
emâne pururea un ideal tocmai pentru se desfăşură in toată amploarea ei, şi 
:6 nesfârşilul şir al dorintelor şi nizu· invătătorul român trebue să o cuprindă 
:ttelor omeneşli să tină întreagă ome- cu loală priceperea şi să se apuce cu 
lime În vecinică mişcare şi lucrare. toată vigoarea de rezolvarea ei. Pen
Ipre a reaHza astfel un scop, care, trucă în sarcina sa cade raspunderea 
~e cât se vede. este lnatară de fericirea de a prepara din poporul românesc 
,menească- .. elementul, nu numai dornic. dBr şi apt 
: Vecinica mişcare şi lucrare ome- pentru progres, aceasta fiind prima ce
.ească realizează progresul uman, care rinlă. pentru ca un popor să poală a· 
,rogres implică, adevărat. şi armoJlia vea dreptul la viatii şi să-şi poată asi
UnIre oameni, Însă numai ca un mijloc, gura un Joc solid şi de dnste Între 
~pre a produce unirea şi, prin aceasta, cele labe popoare ale lumii. 

Veni-·va Mânfuitoru1? In fala Mântuilorului, ÎnvăIălorul rO· 
mân trebue să se cugete cu adâncă 
evlavie şi cucernicie la ~rtfa scwnDă. 
pe care a adus-o Fiul lui O-zeu pentru Lumea înlreagd era într'a al-
mâ01uirea neamului omeaesc, fajă de mosfera înfiorată de aşt:ptare. 
care, ce poate insemna toată jertia. marilor evel1imt;nte~ ce mst,ctl' 
ce ar educe-o flcp.si învă1ător, pentru le slmţea (;,1 se apropEe. 
luminarea şi ÎnăI1area neamului Stlu. ŞI tl'emmeniul cel mai mare 

In fata Mttnluitorului, invăiălorul r0-
mân trebue să.şi facă cu smeresie bi- ce $'a produs pe această lume, 
lantul adivilătii sale, spre a conslala care a UJs~olit din temeM toale 
spiritul de jertfă şi a cunoaşte rezu1- organ/zaţiumle omeneşti, se ts
tatul, in re port cu a~tepMrile şi cerin- deplini prin venirea Omlliui-Dzeu 
tele neamului. Desbrăcat de ori ce e-
gOÎsm. şi de orice patimă şi slăbieÎlule intre muritori, ca să-i Înveţe, 1.-
omenească, 1rebue să fie judesăloml mineze ~! Să le arate, calea 
drept şi luminat al faptelor sale, spre dreaptd,i credinţa cea adevaratii. 
a şti cu preciziune ce are de indreptat Iar edDd se Ivi - steaua sem-
şi adăugat la acelea. nul ctreSe - pe firmamenl. ca-

In fata Mânluilorului, cu calmul re- n03cură întelepţii, că celea pr~ 
cerut, dar in acelaş timp cu vigoarea 
ce i-o dă inspiratia divină a faptelor feţ!te de ,eacuri, s'au împlmit. 

~or,a. Ca atare, însăşi fericirea aceea 
'elalivă. ven!lă pe urmele armoniei şi 
njelegerei dintre oameni, încă e, tot 
~um~i un mijloc. in vederea progre

Fiului lui O.zeu, care s'a jertfit pe s.e Pentru a cauta pe Celce ÎR 
pentru mântuirea lumii, invă(ăk>rul ro- locaşul umlill al pf$tereJ $'" 

.. mân trebue să-şi calculeze pLonul ti~ ndscut. plewt-au cei 3 magi, ca. 
Pătruns de simtul datoriei, invătăiorul muncă în viitor, luând holHrârea Urmă cu ochii proprzi să vada pe Ce.i 

român trebue să se plece in fatu Mân- şi făcând voi. că îşi va pune sullebti 

sului' uman. 
tuitorului Christos. adâncindu-se cu cu- pentru luminarea şi rjdicarea neamului de mult aşteptat: pe Mântudoral 
getul la ceea ce a făcui Acela pentru său românesc_ lamii. Dar, dacă pacea şi bUllflvoirea dintre 

oameni e calea, care duce prin feri· 
~lre, la progresul uman, alunci e ne
~esar să subliniem. că cunoşiinta ede
,ărului şi iubirea de rlreptate, sunl cdea 
~ouă conditii fundamenttlle. cari fac 
p.osibilă această pace şi bunăvoire. 
Deci cunoştinla adevărului şi iubirea 
de dreptate trebue să pătrundă şi să 
. cuprindii tol sulletul omenesc, iar cel-ce 
luplă pentru această necesitate ome
nească. face cel mai mare seniciu 

mfmluireB neamului omenesc, şi la ceea Da. in fll(tl Mânluiiorului. invă1ătorui Atotpllternicii zilei şi duşmani' 
ce dânsul trebue să facă, pentru înăI- român trebue să aducă această inchi. ndnpacaţi oi luminii voit-au sIl 
tarea neamului său românesc_ Cerin. năciune şi să facă acest voi, eelo Îm- îndbuşe in orice chip Iăţireil 
tele de azi ale poporului român sea· plinirea căruia depinde nu numai vii-
mănă atât de mult cu cerintele de a- torul şi frăinicia neamului. ci şi 'Vaza şi veste; ceki noauă şi prin vicl,
tunci ale omenimei. Lum;na cunoştinlei prestigiu] său personal, cucerindu-şi şug au cdutat să pund mdimle 
trebue să răsară şi la acest popor. astfel dreptul la locul de cinste. spre lor sacrtlege pe !voul ndscut, 
tinut până aci în Întunerec. Soarele care mereu se indreapta aspira1iuniJe fimd lJe credinţă că Acesta It 
dreplătii trebue să-şi răspândească ra· şi dorin lele sale. va .kza puterea şi marirea . 
zele sale prin toate cuiele şi tainilele P. Didea 
sufjetului românesc. aducând armonia Planul cel diavolesc insă nil 
şi dând acestui popor puterea de muncă revÎlIor şcolar. O t$batil, deoarece Înţelepţii Ia-
şi progres. I ând cUfJDltmţa despre cursa \l1f-
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cauzei umane. 

iubireB de dreptate, este marea prob
lemă umană. carea·şi aşteaptă desle- Cu barba şi mustăţile albite de 
garea dela educatia popoarelor. Iar vrem!, cu căciula ţuguiată. cu fruntea 
această problemă mare şi grea. nici 
unul dintre bărhatii lumii n'au putul-o sa senină, cu o-.:hll limpezi ascunşI 
cuprinde cu atâta pătrundere. şi n'au sub marile sprâncent'. purtând in spate 
putut-o rezolva cu atâta vigoare şi zeghea şi traista cea tncărcată cu da
succes. caşl Mântnitorul nostru Iisus ruri, Iar in mâna-i tremurândă, toiagul 
Hristos. EI, Fiul lui D-zeu, a inteles să mântuirli, Moş Crăciun bun şt bJalld 
se pogoare in rândurile pământenilor, 1- ehi ă·'· râd • 
numai penlru ca să propage in lume, a - ·P. P, şe_şh. la, ptltrunz n 10 

pacea şi adevărul, lubirea deaproapelui. ftecare casa, !3 t!ecare colt creştinese 
:mi1a, precum şi toate celelalte viduji d~pe faţa acestui invechit pământ. 
creştineşli. cari aduc armonia şi feri- De pntutindt'nl şi dIn tot ce resplră 
cire~ Între oameni, iar prin ace?sh'l, acest aer imbâcs!t se fnalţă vaetf', 
realizarea progresului uman. Cuvantul răgdl" sc~ncett, În chip de rugăciuni, 
Său. a răsunat În toată lumea şi a chemându-te ŞI cerând - fle:::ar~ pen
avut darul. de a reforma întreagă viata tfU el, - ajutorul tău, Moş Crăciun. 
omeneftscă. Te roagă uliul să-I scoti în Cale 

A.devărat că mânluirea lumii L-a costat prada grasă, lupul cel flămând îţ\ c{'r~ 
pe EI, fiul lui Dumnezeu, viuta. In să. o turma intreagă de oi, lepurHe. plâng~ 
tocmai prin aceasiă jertfire de sine a şi te roaga să-l ascunzi din calea va
arătat, că în fata marei probleme edu. nătorului, musca, s'o fereşti dinaintea 
calive. carea vizează atât de direct şi p~"ărli, câinele pentru o coaje de pâine 
covârşUor progresul uman. orice jertfă boul, d-! scapi de sub povara greu' 
nu este prea mare. E jertfa scumpă taţIlor, 
pe allarul progresului. dela care nu se JmpăratuL iocă, irgenuochlad şi te 
poate sustrage nimeni. dacă i-se cere. roagă să·i păstrfZ! mull tjmp sceptrul 
O dovadă mai mult. că omul. în urma io mână servul te fClagă să-I sca pi de 
aspirajiunilor şi dorin1elor sale, reali· sub lovlturiie şi mustrările stăpâaulLlf, 
ze8ză un scop. care e peste fericirea bogatul, Jăfăindu·se la masa incărcată, 
S8 personală. cu plntecele umflat ca o toba cu 

• barba unsă de grăsime care s' ~ pre-

Câtă fntelepciune, ce adâoca pătrau. 
Cere in esenţa destinului omeuesc! 
.Să Iubeşti pe de-aproapele tău, ea 
pe tine insuti '" 

Multi luminati aj lumi! iau OiiUlt, a 
fixa scopu I Şl respective menirea om';
lui pe pămiDt. Nici UDul insA atât de 
Simplu, atât de espH~at, ca Miintutto
rul lumii! 

Armonia produce indestuiarea şi 

mulţumirea. ŞI unde aceste calltâtt 
şl·au luat locul, fericîrea le iDsoteŞtt". 

Muzica ne luprf's!oneaza pUkut. Ne 
inaltA sufletul chiu şi MJ sfere de fe
ricire Toate aceste ~D urma acordulut) 
armoniei, ce e:xlstă il1tre 10nuri. Con
traml produce nemultumirea, dispLă
cerea. 

Conct'plia iubirii de-3proap(-lof, a
plicată în practica vleţift lDdreapt~ ea
lea spre armonie, ca scop al &mului 
pe pămtint, care aduce binele şi feri
cire,]. pe care o caută omenllllt'a. In 
consecinţă, tendinta individului, in ac
ţiunlle sale, trc bue indreptală, spre 
rCf'liurea acestui scop. 

Şcoala, având chemarea, tie a c:c~ 
duce pe indivizi ka bine, ta te,lcire 
prIn acţiunea ei, nu p:;ate perde din In zilele noastre, partea covârşiloare lins neînc~ pand În gura·~ lacoma Îo

a operei educative este lăsată pe seama desată de cfÎc zece ghiare în ch' p de 
şcoalei peste tot, şi În special. a celei dt'gete, iti cere d-l înmulţeşti zilele, vede.re uld UD lJ10mnt ~l~ .. i[l") de a 
primare. Ăstăzi nimeni nu are. în rea. să~i sporeştl şi vinul tn butoaie şi stabllli armonIa in SQCletatea ome
lUate. un rol atât de asămănător cu porcii graşi in cocină şi g.râUl în I neas-:ă. Durere insă, că in privinta a~ 
al Mântuitorului Christos, caşiînvă1ătorul hambar. ceasta şcoală de 8%1 }asA mult de dor!tl 
acestei şco ale. In sarcina acestui in. Cel su~erind. p!~ngând. Te roagă Nu iostrucţiunea e scopul tmal al 
vătător este dato problema, de a con. să-i curml acest~ ZIle negre, cel sărac, .-
tinua educa1ia, prin cunoştinta adevă. cu ochii sticloşi fnfundatl în orblte, şcoalel. ~ceasta e mal Rlull un ~jJloc, 
rulul şi iubirea de dreptate. EI are da. cu faţa palidA, cu mâinile ŞI pIcioarele. Scopul flDal e denoltarea sentJmen
torinfa. de a lumina mintile, spre a sgârgore ascunse sub nişte sdrenţe, tulul de iubire cătr! de·aproapde şi 
cunoaşte adevărul, şi de a infiltra in Te roagl. sA te induri cu c"va care prin ac~sta realizarea armonieJ, căci 
suflete iubirea de dreptate. El are să-I potolească revoltătoarea-1 foame, omul lostruat dar lipsit de a"est &tn-
toată răspunderea pentru prelucrarea e'o haină care sâ-i oprt>ască dintII de • . 
materialului uman, preparând elementul a mal clilntănl tI' gură, cu 'n loc de timent, e mal periculos ta omul tAra 
pacinic şi armonlc, dornic după progres. adăpost ci n'ne I cultură pentrucă cl1no~tl.tele lut vaste 

'* 
E Crâciunul. Sărbătorim praz

nicul f\Juşterei Mâtuitorului. eâtli 
mişcale cât sgomot şi bacurie 
se obserfJă pe feţele tuturori; 
in deosebi a miCilornevmovali 
cari plmi de ntrdbdare, aşteaptli 
să l'a4td tim·unle ce le aduce 
MOf €'d~hn, dacd "sunt buni-. 

DattJ privim însă in iurul 
nD!JtnJ, ni ~ strânge inima de 
mâhmTf şi durere, dind vedem 
pe dl! altă parte câtă sbuciumare 
mizerie şi suferinţe au de inds~ 
rat malţt semeni de ai noştri, 
cu. mult mai numdroşi decdt acei, 
cari pot să se bucure la acelt 
mare prazaic. 

Şi pentruce Doamne, atâta· 
plân! şi vaiet pe acest pdmdnt, 
ttind Tu ai tnmis În lume pe 
mu:ul Tau Fiu, ca să scoa/Il 
omtTJimea fiin pacate ŞI rdtdcire "} 

Nu putem invinUI pe nime~ 
deoBTece adf.l'Qiaţii vinovali SUIJ

tim noi irJ$ine, oamenii cari tII 
orgoliul 11)' a mers a$Q de de
Plut, şi să simţesc atât de pu
ternici, ca nu mai voiesc a ca
nooşt€ AJotputernicia Dzeiasccl. 
CI IJrblţ& de patimi produc t" 
toale clasele sociate gdlceava " 
ne intelegerea. 

Iar acum când serbăm praz- . 
mcul Naştere! Mântuitoru/uit aş
teptăm şi noi cu infrigurare, ca 
in IoCJll ureI ŞI vrajbei ce doml
mi Între fraţi, cei Chemaţi ,Il 
InITlulo.că pacea şi mulţumirea 
tutllfllT. 

VenÎ-va Mântuitorul? 
Cât priveşte pe invălătorul român. Toti te rugAm, toţi îl! cerem - ti dau posibilitatea, ~e a comite & 

acesta in trecut şi-a făcut pe deplin fiecare pentru e] - şi toti ne bucurăm mulţime de fapte mârşave crjIllillale T. Debefe.aI 
datoria. De aceea i-s'a şi rezerval un că ai venit sperând în ajutorul tău. chiarl '1 'dJr. şcolar. 
loc de frunte in societetea românească. Dar nu ne asculta: făgădueşte-ne Ce misiune nobilă. ce m's!lIoe .ă- _ ..... _ .... ,..... • .- ....... 
Ţinând veşnic aprinsă făclia conştiintei I un ce ~otcll!s de nOl t spune~ne Dumal reaţă are şcoala I E destul de 8'ist Cucgresul corpului didactic ti
şi mândriei nationale, el a format su· ?nlt .. Cel ce se bUCI.l!ă acum se va însă, că suntem foarte departe 4f' po- IU.tt 10 ~Hde de 6 7 şi 8 De-
fletul românesc şi a preparat astfel mtrlsta. Iar cel ce se mtrfsteazA se va slbiltbtea realizărII măcar şi nu.a~ ie la B ~ t·' f t 
terenul pentru marea refacere a po. bucura"'. in parte al acestui Dobil şi mAret cem~r . ~tCureş.l a os o 
porului român. cere refacere azi e fapt Lasă-ne sA ne sbatern, să prislm scop. Dar şi miii dureros e, că DU se mamlestare Iăra precedent in ia.
lmplinlt. Nimeni nu va putea contesta mal departe mocirla acestui pămâllt zăreşte aici o speranţă de iodreptart' 'oria lnvăţământului românesc 
covârşiloarea contributie a acestui în- dln c~re nu ne putem ridica. de şi e tlmpl1l suprem. să se tacă Au participat aproape zece mii 
vă1ător la această refacere natională. Ia-tI toIagul şI du-Te dar. nu ne ceva. Interesul neamului tusă pretlade de l1lt~mbri ai corpului didactic 

w Rămâne acum de văzut, dacă invă- părAsi. aceasta î~ mod imperlosl l.· .. 
tatoml român intelege şi astăzi să-şi Mai vino şi la anul, Moş Crăciun. Iuliu Crof,.reanu de tvate grade e, dm ţara. 
tacă datoria. prelucrând mai departe Alex. Burticală. !it.atoT. • •• 
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Pentru pomul de Crăciun. I Ede vreaD punct de ltge care 'pune: mentul eate cât se poate de potrlli 
..munce,te flărnând. gol, despuiat de A trecut peste pahar! Poate se \'1 
drepturi, in schimb infăşurat de datorll alarma strelnil, şi de ruşinea iumll,! 
ca o mlreuă de gătelile de nuntă r t se va da ce este al oostru. 

- De câtJva VTem~. evenimentele ne a Iilecolulul. Cel ma cârpit om reco- Nutreştl fluzl!, te leagănă pe asp!rl't i Ţara nu este săracă, admln!straţ 
tin lDeordatl. Corpul didactic se agitA, rnandă apostolatul, fără să se gân- ce câodva se vor împlini, doreşte ciasul este Dt'ghlolabă. 
se mişcA ŞI tşi cere dreptul la vIaţă, dească că cu adevărat de'sintert'saţi, suprem ca tl fecioară zIua Duotil, te' Ca strefnli şi parClz!ţll ce'şl fac, 
dapă cum din prisos!Dt! rşl face da- Iisus Hristos n'a avut decât 12 apoatoll. culcă cu iluzII, ca si te poţi scula de- I tuatd fară mUDcă, ţ .. ra este darniCj 
taria - (şi io.ţelrge menirea. Artfco- ŞI ia doua. mii de ani nimeni nu s'a ceptiol1at, rabdă ca UD dobltoc cit ţi prea darnIc! încă. Cum va fi atun; 
lele diverse ce- insotesc această mi,- invrednicit de acest apostolat, decât le pune in iiploare, ca ia schimb să sgârcită cu adevăratli ei fii, ce'şi dt 
care şi unele dintre ele sunt gustoase dupa ce a fllit pus la adapost de Ile- fIj lăudat: că eşti un om ca cooştllnţa. suflet dln sufletul lor, numai ca • 
şi pitne de ze!lm~. ca o cai5:i pe depho ajuflsurUe ztIel. 010 dosul paravanulul Că aşa trebue iă f!l~, că a~a dictează impră,tie fgnoranta, ce cu atâta suc 
coaptă ne entuz'3snead. Atentia ins! rănced, pledead fără a ne invredolcl conştlln!a de om ... să'nghiţl fi să Cf!S este exploatată de sumedenie d 
mi-a atrage un arth:ol ce sună: II Tre- să privIm in c,aşa sufletului lor. Te taci II Să nu mi le oblecteze că coo- neeăpătuitl1 Ţara nu vrea prin dlstrQ 
bue să facem polhlc!"? Fără a mai Intra loveş.te scârba şi indignarea, când VHÎ ştiinţa. trebue să ne conducă in viată, gerea noastră, sa-şi sape la temeliI 
În comrntarlf, declar cu toal! convln- cu câtă d, Xterltdte se suge vlaga din io toate act uGlIe noastre. In materie Ea ou vrea plclrea celGr ce nume, 
gerea că: .. trebu(;". Est€' morela se- ttmpurlle UDor oameni bătuţi de L)-~eu de conştiintă reală, palpabilă, nu seacă. ..cu cinste, ci nnmai etl vremelnic CD 
colalul; cA: .. cfne nu face polltfdl., şi carora mlzula le-a răp:t pîina ŞI lipSită de Viaţă, scrise, sunt foarte pe- nunaţl cu ea. Procentele de 30% a~ 
eate expus a muri de foame-o Caz graiul. Jtl face impresia unul complot simitt. Conştlll1t 1 morală. mai ales invAţătorimei reuşită la examenele Q 
tipic. este catul dăsrălimel romane, extrem de vast, felul după cum este acnm, e cea mal elementară marfă~ cea ioaiatare, vorbtşte mult pentru clm 
care acum luptă ca OIŞt~ disperat", aşi tratata beclta dai.:ăllme din cuprimoul mai dr;modată romantă. I VTt'a si Îrlţele;.gă. Totul de mântuiaU 
câştiga drepturi, ce d(~ atâta amar de ţăril. Câtă o smere01e in domeOlul mlsl- Toti cei căpiHulţl d:n mila DomnuluI Nimic seriol ~I Li ce bun ~ă munceş~ 
vreme au fost jefuite LI s'a făgăduit, onarilor, este necesară din când in cliod. dîn marea Ingăduinţă a. oamellllor ~ârld munca Iti est.e luată n bătae dt 
dar nu II s'a dat nimic; situaţIe ana- De fdu.1 cum este tptat! dăscăl1mea şi flueră zilnic pe cOfXda lubţlre, ca JOc?? COUieclDt~ie se sImt grav Il 
10agă cu a măgarulUI Cit trt>t stăpân!. românii, depinde in prtmul rând edu- sa pară mat sentimentalI, cupletul mo- ,coal:l, rn~ă nlrn~nl DU vrea să le sem 
(Jn deceniu am fost hrăniţi cu mo- , catia maselor şi pe obs~r'attl proprll. ralel. Morala este s l mplă, ea fuge de llaleze, d~ ruşine. Progrese~e iecolulll: 
melt şi cu gug0şi de tufă, numai din sunt indreptăţlt a ipun~, cu toatA iio- belşug II Nu cel ce vorbesc de ea o rn domeniul pedagogie!, U1 practlct 
cauză că nu am călltat să vedt'm ce centlltea. ne om sărac şi de b)oe, cA cunosc. ci numai Îovaţă pe de rost, ş~olB.ră, lOunt inex Iiottnte pentru iovâ. 
se ascund in dosul vorbelor, Verbe tot corpul dldact;c, împrl!uuă ct,; şcoală o imbracA în tinuta de jlal!, O umflă 1ăt~rl.m:a româu~. TeorIa le mtnţlm 
goa!e ne-au fr~pat şi am mers ca nIşte cu tot, pute pe dinafari, dar mitl vir- şi astfel o prezintă celor flămânzi, celor la maltlme, deşi to .. necunoscută. şi 
câInI crdincioşl. ditre abator. Bietul tOIii pe dlO lăuntru. A inceput să intre umHt, ~tLod că doar ei sunt audltorul să mal fim odata. sincerI, asta din ca. 
măgar. nici când I s'a luat pIelea, D'a in putrehctll~. Viermii se apropie de lipsit de pretentii. Cei ce vorbesc in uzA că conSlltue o nouă, sursă de ve
înţel~s râojetul ioorle ai moralei. org.anul central. U [] tratament serloi, numele moral~I, îşI iofundă urechile, nlturl. Săracul tot cinstit vrea să-~ 

TreI stăpâni pe rând l-au cerut eSle necenr,~! actst tratament, Dum.1 ca pentru el să n'atJd~. Pe noi, f,)3mea, câş!ige ex'steDţa. . 
munca, fără Il căpăta ce! puţin haina [loi Ill-J putem subdl. Diagnosticul ne impInge mal departe d~ limitele Am i;~f'S ~fdlJ~ convlOs, că cllpelr 
i'n schimb .,Nu l-au dat-o, fimdcă este clar. Să ni Se rhplAteasca mUtlca! conştiinţei, n'avem tImp, când COIlŞ- de libertate 10 ajunul cărora ne găsim 
sesiseră in lege, ca el să nu mănâncelI Proptim plcloarele itI Drag şi cnutul tlmta De este Întunecată de foame I ne va fa.,;e să cug~tăm mal lerlOS la 
Dacănu nu l-au dat-o, ntel el nu s'a I ibir!lor în zadar se mal .!g tA deasupra Trupul despuiAt de cele lumt'ştl, II noastra situaţie. Atitudine energIei 
invrednicit să dea din picioare - să capului, căct ou ne mal Impresione .. zA lâncezeşte, sufletul ifo~geştt', prinde se c~re aă luăm, până ce totol, este 
refuze de a ma! lua din loc se Se I fie sub orice formă va fI el. Codrul, muşch, şi in aşa hal sa ftd educaţie? pus 10 "mlşca~e.D-J Tonl, preşed,ntele 
'ncăpăt1ne mAcar odată si n'o mai I işi mişcă coaml. Nu mai intelrg nimic II Z~ce mii de u,oc1aţ1unel g~nerale, este an om d~ 
ia din loc. - lucu care ne hce să O lume ce are dreptul la viaţă, DU bătuţi dl! vltregl~ soarteI au participat inimă şi plin de energie. Trebue să I 
vedem Ce s'a întâmplat - Sărmanul mai poate fi calmată. Ultlmal nod t'ste la congreiul dm Bucureşti ,t al!e mII se dea concursul, ~pâQă mal e timp, 
,.n'a făcut·o pentru a nu terfdt me- prea mue ca să mal poată hne,a pe au pnbtg!t peJa alte congrese, numai SCrlf',t!, org.mlzat1 Intrunlr1 ~socla.t1U
moria măgarilor post-belic!, ~ce ,au gât Suferlllţa noa:.tră, ne"a ImprC!s1ooat Iă 11 ,e dea ceeace, cel mai elemenÎilr ni le Judpteoe să se mişte mal cu ViaţA, 
căutat să fie a~a cum }e-a oraudUI-O prea mult ta mla,t.oa 111 care ne-am bun simt recunoaşte. c!::i altfel di~ noa pIerdem partida, 
lui O-zeu - M~gari veritabili It - transformat. nu 'f!! maf Dot semănl StltU] se zice că a ÎncheIat Ull con- LlmbHe aş~utlte do,! schlmbe dlrec-
deşi, ei poate n'or ft soferlt ca cel cu vlrtuţ'. S !Dti mental!! canghloşl ce nu tract cu Frinta~ priI] care fovoeşte 03.- f,'a, renunl ţand pent1ru UD moment la 
priCina, Incâutat că I:su& ,Hristos a văd m"lntulr.a [Jf'amului, de cât pf]n E 1 recuşuTI e persona e. 

a mt, nllor lucru. stI! un GOl,.re ~ou a Să înc"'.pem- a ne dasmortt nlemb r ele' cjlărit pe el până Ia Ierusilhm, a fost cât mai multă lumină şi cultură să la , ă ă E,t i " L 

in stare să ~ndure m!zerla aeh cei 3mltt~ că, cel chemaţI a infăptui a- onzonl nentru Doi ov t tonl ~ e s n- căd ~Itfel nu ne putem salva togrna. 
~at neghiobi muritori. A. crezut el va s::ulpă pe tot ce se numeşte ex.:es de gurul refug'u prl~ care patem 5căP.a Nu Mgl jaţ\ nici politica cea atat de 
fJ ~recut in rândul sf~(1tllor, prin su- muns! pâr:ă nu vor fi retribuiti ome- de mizerie. Să. ni se deSChidă granl- mult fa("ătouE de minunI. Dat la ~ parte 

fenotde luL Ce pr~stH'I_1 neşte. RăStJlata muncii, este singura ~e~:b~~ut~~ :~a~:l c:~:US~lţ~It~: ~~ scrupulde Ull moment Dumai şi Cll 
Povestea VietII Il]!, inpanată cu mo- ce ne V" duce la realItate ~In "'","'ul eli Dumnezeu ioainte. ·-".f_, 

" ~..... ulariu. Prin ei ne ma angeşte aga- Gh. Bărtruceanu 1-rală şi ,sh~urlle ce I se dau" ar trebui rând. După aceea, vom mal vedea. ola. Inel odată se mai fa.:: eforturi 
~o vil'Ză ŞI fl,lozofl,! de o~azle .- pre- Cel chemati a aprecia, cunosc bine pentru a salva aoarenţele, ca apoI să NOTA REn.: Am dat la iveall articol tii de 
zlcătoril, clar,1 vlz:ooarl cum ŞI, mora- lucrul acesta, iosă le este ruş De să-şi ne mal ducă un deceniu de nas. Suntem faţă ca să vadă şi să Inţeleagă ~cej ch<'maţi" 
Pştli de mahala care sunt s'gur că . ă f 8tar~a deplorabill tn Cite se svârcoitsc In-' ~' spună cuvântul, - să De pfl1/easc in prea şâtul ca să mal patern i înşelat'. dupa predica şi ellrltre el işi vor pune viltătorii din România liberă. Sunt cuvinte 

- > filtă. Este d~stul de trist, că pnvlnd Strângeţi rândurile fraţ lor 10 fata amu se dint,'o In mă sâllgeravclA ca un str!-, 
întreba:e: .. Cam ce SOl~ de an,mal o mal lucrurIle drept '10 filtA, nu ne COnVltl- I It d t a gât de aLarmă către ceÎ ce ani de zile aa fi il t d t t ., bd tâta şi de une Insu e aşa e grilVe', pe-o ru 

5 a, e a pu 11 ra ii a . gem de adevăr, Iăsâldu-ne mInt ti pe rlpostl cum ie cuvine. E:ite o palmă nesocQtit munca noastră aruncându-oe doari 
ce mIa re pret trebue să !!e pIElea 101, noi Alnşlne. MInciuna s'a sălaşlult în fărămituri dda mese e lor bogate. . 
d id ă mat nu 1 au cruţat o mal de efect, mărirea salariului aşa , . • ~. . 

e ,n,c up o r ~ -. " • noi şi prin asta credem că am salvat cum crrd el. decât cea din trrcut De - - _ ....... 
Naivii se vor grăbi să furc o bu .... at! ~ I E' bine acest alarmant pro. f Din cauza marelui ntlmăr de c8.odl-
d' f' j I A băI ă tă d 1 apareo\e e, I • ie va c",uta să ne intlmldrze cu orta 

JO almoasa p t e 10 S ma e 0- crdeu p'o să durEze ia lnf!nll. Trebue mal bine ne vom consolida şI nu vom d~tt la seminariile pt'dagogfce, mini.· 
,vlturl soartei. ca p~i[] puterea m2g1c~ gâtuit. Ce? numai noi avem obligaţii ceda. PoliU.::a dela Lupeni, nu vor itl- stetul Instructiunii face cunoscut că 

;J amu)etHluf Sf:nt
ll părinţi .al zUel, că1re ţarA? Numai noi să fim sacnfl- drăznl s'oindrepteze şi contra noastră; certiflca1ele de practică pedagogic! 

propovădull1d virtute - pr,ec('pte de cat1? Nu este indeajuns că timp de t"r de o vor 'ă,~e8, va fi itlspre clns- .. 
morală reguli de condUită sof'jaIIi .. I ~ ale candidatilor la ~Xime!'.lele de ca-i 

- - - t 10 ani tragem in jlJg ca nIşte dobl- tea lor. Faceti politici, de samsar, de 
cum şI de branş~, arătând. căI~e drepte t d rând fară a De revendica pacitate din 1930, vor putea fi depuse 
de urmat, ca apoi pe cele piezişe să oace e '.. iigent electoral, Indiferent de ori Ce ar 
se plimbe el nestâllgeniti şi cu fron- drepturi ce până ŞI cel mIOp! le re- fi. Strlgaţl, strângeţi cu uŞO!J, treceţi ca 15 zile iaa!nte de iueeperea exa
tea senina. Acei',sta est~ adevărata fată cunosc, dar nu voiesc să le acorde? ptste tot ce este vorbă goală; mo- metldui il specialitatea resDect!vă. 

De vorbă, cu învăţătorii. J 

In biroul meu - martor de aproape 
un sfert de 'leac de muncă În serviciul 
şcolar şi cultural al eparhi2Î Aradului 
- găsesc un simpatic biletel. dela mâna 
redactorului "Gazetei 1nvăiătorilor'", d. 
Ion Jelecute8l1u, 

Stările isvorâte din aceste legi, n'au 
fost mai suportabile nici pentru apa
raful nostru administrativ-bisericesc. 

Dar fot greul şi amllrul culmina în 
suferinjele şi'n maltralajul. pe cari le 
Îndurau învătătorii şi cultura româ
nească, fintui1i locului prin drasticele 
şi silnicele legiuiri ungureşli. 

a. sa; şi e merilul şi al ortodocşilor 
culturali de ieri, ai acestei Biserici. 

Şi-acum, în ceasul izbânzilor nalio
nale, care ni este soarleal 

gducaţie religioasă-morală a masse- t 
lor populare, care e chemată să in- f 
cununeze străduintele voastre din şcoale, 1, 

este pârghia de salvarea existentei; 
noastre, ca neam, din viitor. 

In numele cui vă grăesc aceste cu- • 
vinte de îndemn?i 
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Invitati a de n scrie ceva pentru g6.. 
7.etă, imi trezeşte ÎIl suflet amintiri, du. 
ioase pentru tragicul lor şi remarca
bile pentru frumosul moral al unor' 
vremuri de sbucium, pe cari le·am trăit 
şi eu, alături de aceia pentru cari scriu 
aceste şire. 

Despre ÎnvăIălorii deatunci s'ar pu
teA spune: N·a avut neamul românesc 
În zilele de prigonire din aceea vreme, 
pe nimeni cari să fi suferit mal mult 
pentru cauza românească. O spun 
fără teamă de a fi ex:agerat: întreagă 
laflma invătăforească purla coroana 
martiriului national. în mai mare 
măsură decât ori care altă stare so
cială din rândurile poporului român, 
de sub stăpânirea ungureasdi din aceea 
vreme. 

Eu, sunf tot unde·am fost acum 24 
de ani: cu o carieră frânlă, ce n'am 
puiul-o urma în directia dorită de ti
nereta mea, şi in care mă chemau 
studiile şi pornirile mele .• Iar voi to· 
varăşi de muncă de odinioară. Înfrând 
in Canaanul aşteptărilor poJitice ale 
Neamului, ati ajuns la libertatea dorită. 
V-ati refăcut aripile frănle_ V-ati reluat 
avânful de odinioară. Bucurati. Vă de 
reinvierea Neamului, căci voi aU sufe
rit cu prisosintă pentru cauza lui dreaplă. 

In numele misiunii Voastre, care· 
nu se poate mărgini la pure chestiuni -
de pedagogie ori Ja saturafia inlelec. 
fuală a elevilor Voştri cu cunoşlinfi, 
cari n'ajung să mobillteze simfirea şi 
să Irezească impulziuni pentru o viojă \ 

", Şi aslfel, gândul meu se îndreaptă 
către o vreme, când - din parte-mi 
jertfind o carieră teologică - am fosl 
aşezat de mai marii eparhiei în serviciu 

\~
COlar.admiIlisfratiV' alături de cei patru 

sute de invătători ai şcoalei noastre 
rimare confesioRale. de acum 24 ani. 

I Grele vremuri mai erau acelea 1 
Ele au început cu ordona.nlele mi. 

nislruJui Lukăcs 0,or9Y care, la 1905. 

I voia să În1roduci - şi n'a reuşit
limba maghiară Îft ,coatele nol'tslre po
porale. 

Acesfui asalt i-au urmat vânfOflsele, 
dt>la 1907 şi 1913, ele legilor contilor 
Apponyl şi Zichy. cari 6U gâtuit in mod 
formal şcoala românească şi pe invă. 
tătorii ei. 

Am dreptu1 şi datoria chiar, S8 spun 
acestea, in pretul unei cariere ce 
am Jertfit penlru noua chemare ce 
mi-s'a dat, şi de pe urma muncei de 
condeiu purtat În vreme de zi şi uneori 
de noaple, pentru a. umplea paginile 
cărţii ponoaselor şcoalei româneşti şi 
ale dascălilor ei. 

Dar nu e meritul meu, ci al Bise· 
ricii, care îşi făcea un titlu de glorie, 
culturală şi politică, să ajbă O şcoală 

-----------------'~~ 

Dar in bucuria Voastră şi mai ales 
in nouile Voastre avânturi spre lumină, 
să nu uitati de Maica.Biserică, aceea 
care în trecut, necontenit s'a desbrăcat 
pe sine şi altarele sale, pentru a tineă 
institutia ,coalei, confesională cu nu· 
mele. dar românească mai presus de 
toate. Nu uitaU de Ea şi de rosturile 
Ei, mai ales nu uitaU aceia cari, la 
vremea sa, ati fost ridicaU din umbra 
satelor. din dospeala sănătoasă 8. tă. 
ranului românt pentru 8. Vi.se da o e
xistentă cu!tura18, O misiune şi o pAne 
în rândurile intelectualiI Of români. Nu 
uitati - şi s'o invete dela voi şi cei~ 
leHi mai Hnări, cari n'au trecuf ca Voi, 
prin şcoala obidei dela duşman - că, 
mai ales în zilele noastresuoraÎndirc'ate 
cu păcate, opera de moralizare şi de 

. . 

mai curată şi mai bună. 
Vă grăesc în numele Bisericii noa

stre, care, În trecut, nădejdile sale de 
refacere morală a poporului nostru 
şi·le-a legat în foarte mare măsură 
tocmai de misiunea şi de râvna Voa· 
siră; - şi vedeti, problema morală şi 
a moralizării, in loc de a fi deslegată, a 
devenit azi şi mai deschisă, şi mai acută .•• 
Vă grăesc în numele Bisericii, care, 

dacă in aceste părli a existat şi ca o 
for!5 politică-nafională, organizată in 
forme Duhovniceşti, a trăit şi prin 
munca Voastră pe care Vi-o Cf1re şi 
pe mai departe. - nu pentru Sine. 
ci pentru binele public, pentru viitorul 
obştesc, pe care noi, bisericanii, avem 
de 0-1 slugi întâi de toate prin cele 
duho\Tniceşti, dar În strânsă legătură 
cu cele culturale, iar Voi prin mijloace 
culturale, dar deapururi sprijinindu.Vă 
pe ideia religioasă-morală. \ 

i 

1 
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A fost odată! .. v I menele ce le dădeai cu şcolarii tăI' 
I la fIDea anului, în presenţ il protopo-

I pului şi a "comluru lui consistoria 1", 

t.uea n!!:amulul. Tu al la actlvul tău 
nelntrecutele noastre coruri bă'ltlţene, 
cari ne-au ridicat şi mângălt ta vre~ 
muri de u' gle şi sufer:nţl şi cu cari 
ne-am mândrit şl'n zile de b1ruinţi, 

de Dr. T. BOTIŞ erau adevărate sărbători naţionale ŞI 

Cu1tura poporului rom&n din Ardeal I face Impresia unei improvlzaţH, a unor 
e În mare parte opera b!serlcll sale I esperiment~r!, ce Încheie cu enorme 
llaţiOnale şi a şcoalei sal~ confeslonale. deficlte bilantul nostru cultural. 
1storla va şti aprecia ]a timpul său cu La fratli noştrI dincolo de CarpatI 
dreptate şi Inparţlalitate importantă şi nicI când nu au fos:.t conflicte, cari se 
rolul covârşltor şi mântUltor ce l-a trezească io opinia publică Idela ŞI 
avut tllvăţământul confesional ia viat-.t necesitatea de a separa biserica de 
culturală a neamuluI nostru. stat. Ambele acrste instItuţii, ce can-

In luptele grele şi Indelungate pen- d ţtonează eslstinţ! noastră ca neam, 
tru coaservart:a f1mţel noastre etnice, evolutia noastră istorică le-a contoplt 
a legII 1$1 Iimb~i noastre româneşi, bl- i::ltr'un dualism ca;ab·l de strânsă şi 
serica şi şcoala el ne·au ocrotit, cul- armonioasă colaborare, de un rdzl:n 
tlvat şi intărlt sufletul, p-imejjult in ş! spnjlll recIproc pe toate terellele 
~xistent~ şi manifestAnle lui geouloe. vieţiI noastre publlCt. CiericaHsm, cu 

U milltu! preot şi modestul dască! pretenţii şi teudmte de a indruma şi 
cofesional, eş\ţi din popor, trăind Şi staploii viaţa de stat, la noi n'a esi
muncind pentru popor ŞI avându-şi re- stat, uld nu va esjsta. 

-:SLJrsele chinultLtlui lor tralu in ... ondi- Evoluând până la. stabilirea firească 
tiHe, ce le putea crela starea mateci- a acestui raport fericit dintre blS'!f1că 
ală şi culturiilă din satele noastre, liie şi stat, este oare nevoIe, e oare opor
indeot!flcau pe deplln cu sufletul pa- tun a inlătura b Serlca de pe arena 
porului, cu ne;:esltăţtle şI asp1iaţttle de cultural!zare prjn şcoală a rnasselor 

bisericeşti. Lacrămile de bucurie ale 
părinţilor erau răsplătite muncel tale. 
In va:ante mândrla şi conştiinţa ta 
profesIonală, sentimentul de s:Jl1dari
tate cu coleg!! tăt se întărea şi Inălt: 
la Impunătoarele adunări gener.lIle ale 
falnlcel şi rodnl ::ei tale RcuolUnl. 

A :tlvitatea estraFolară, ofenz1va ta 
culturală, DU se mărginea la părăzi ş\ 
hsturl poruncite ŞI trecătoare, ci în 
străduinţa permanentă de a cultlva 
cea mai puterni ~ă realitate a sufletu
lui nostru: credmta şi legea no, stră 
românească, trlfllnţâad reunIUni de din
Uri şi coruri cu Ş :olarl şi adulţi spre 
mărIrea lUI O,zeu, conservarea şi ioăt· 

... 

Tu al fJst preot la modesta ta ca
tedră şi câotând dimpreună cu uce
nicii tăI to stranele biserlcuţdor noa
stre al slug t lui Hristos. alături de 
preotul Iău, cu care impreună ai cres
cut pe băncUe "lnstltutulul pedagog co~ 
teologic," 

T LI al fost un membru a ~tiv, un 
fa .tor Important ş! indlspenl.abll in 
toate manifestările noastre de ordin 
bi'f'dc~s'C, ".ltural, POLilC şi tconJmic 
şi fără de tine ni mic nu s'a făcut din 
ce s'a fă..:ut. 

A fost odatăI v 

4 ..... . .,., 
PRIBEAGUL. 

Molo: Qui tollis paccela 
mundi, mizerere nobis ma
gîsleri ! ... 

luI. noastre puporale? R~c1amă oare 10- E spre seara t Soarele din cetatea ! ministerul se indurase să-I numeasca 
Vremurile in meniul lor vertigInos terclie}c noastre de stat b 'g itellzarea, lui eternă, trimite ullimele zâmbele pă. I inv. la o şcoală de orbi din Timişoara. 

au inlaturat de pe arenă tipul pri.!otu- mâne poate chIar elilI"IIOarea, illVăţă- mânlului, locaşul nedreplălilor de veci! I In invătătorul cu sufletul rănii de vi
lui nostru Istoric şi f'gura de muceou(c a mântulul rclig'os diu ş:oalele noastre Crizanleme1e, simbolul toamnelor per- , tregiile soartei s'a deşteptat din nOU 
dascălulull10stru cO[lf~sjonal. lnvăţăto- primare., seculJdare sI profesionale? fide, iş, scutură petalele şi mor; iar dorul de muncă pentru binele altora .•.. 
rul confeSllJilai român diu Ardeal e azi Nu indică oare tradiţiile noastre cul- gându-mi, scânteie divină in veci ne'n· Şi'n mersul fulgerător al trenului, strân
"statlfJcat pe loc" şi şcoala lui emanci- turale o organizaţie ş~olară. un lavă- teieasă, s idând timp şi spa1iu şi tot gând la inimă ordinul ministerial, vise 
pată dL' sub autoritatea b:ierlcească; ţământ mal corespunzător sufletulul ce-i slă'n cale, porneşte pribeag, •. O Irandafirii au inceput să se Înfripească 
.şi ca opera do:! etatizare să fie com- ilostru? lacrimă amară eşită dinlre gene, se în sulletu-i naiv ... S 'a şi văzut deja in-
plectă. o mare parte a preollmei se lnvătă'LOr confes onal! Te urmăres: rostogoleşie pe fata-mi Irudită de gân- tr'o sală călduroară, in fata copiilor 
luptă şi insista În congrese, adunări cu admirat(e pe cărarea ta spinoasă duri rebele! In minie mi-apare un spec- orbi, invătându·i să Cunoflscă din tat
şl'n ziaristică pentru funcţloo,irizuea de aptJstol al abeccdaru'ui. Te văd tru, o umblă!... nele simtului tadil ... dar, trenul ajunge 
(stat!flcarea) şi a mislunei preoţeşti, cu ca elev SlllClos pe băn~ll~ şcoalci prl- Era o zi tristă de Noembrie, din a- in Timişoara. Pe slradele oraşului cos
salarII şi penSIi dela stat. mare din s~tutul tău, cum atragi asu~ I nul acesta, cu ploae măruntă şi rece. mopolil, "deceptia urâtă foc, vindea 

Preot şi îavâtător, ce~şi incadreaza i· pra ta la t'xam~.nul de fine de an a-· La slalia lranvaiului, câ1iva călători, po- iluz.ii de noroc [" •.• 
dea!a lor misiune io mecanismul funcţl- t~nt~unea prot0pi)puluÎ tractual, care,' somorâU ca vremea şi impacienli, aş- La inspedoratul din Timişoara i se 
onăres:, lată tipul ia formaţiunea a vii· dupăce s'a lnţdes cu părinţii tăI, in- teptau sosirea tranvaiu!ui... spune că nu e~islă in acel oraş, o a-
torllor muncitori in ogorul credinţei tervine la ep:scopie, ca sa fII primit - ,.,ll vezi 1:. i~~ şopti la ureche c~. stiet de şcoală. Biet fatdlist II ln clipa 
şi al culturel noastre româoeştll gratUit in bine :uvântata noastră pre- neva: .. E el, Invatatorul care a dormit naşterii tale, o fi pierit vre-o stea, o 

Frumoasa şi neblruita oaste de odl- parandie confesională. In "alumDeu" azi noapte, trudit, inlins pe·o bancă, ti hăuLt-o pustiu vreun câine, sau dom. 
nloară a illvătătorlmeL. noastre confe- mâncal odată pe zi, în s:h mb pri- in primăria rece 1" L',am. pril~,i! umi} şl'n nii de la minister îşi tac de Ctlp I! 
sionale se răreşte dm zi in zi. Câteva meau o b"g.tă hrană sufletească la acel moment am slmllt ca n adancul .... Şi invăfătorul din Făgăraşul legen. 
fIguri venerab.le din vechea elită mai masa spirituală a l1eÎlltrecuţdor tăl sufletului me.~. vibrează adânc o c.oard~ă delor noastre, îşi incepe calvar.!! 11. •• 
reZistă eroic, muncind cu zelul şi ab· das.:ăli, iipSţl şl el de bUilurlle ma~ a du~eri~ L tol •. cu plo?p.e~e Ob?Slte, la; ••. Fără nici un ban în buzumar, por. 
negaţIa, ce·Ji·o inspiră frumseta tra- teriale ale acestei vieţi. sate In JOs, vomrl par ca Jnle?llo~at~!l neşle pe jos spre Arad, doar Îi va da 
dlţ'llor din tre.::ut. valurilor, criui şi Termtnând cursurile ca diplomă, ce acopere ferestrele sutielulill sa.u, !n revizoralul vre·un ajutor, să poală plăti 
debandadel în cad se sbate Invătă· pl1fta ş~ p,'cete" t,:mutulul "lns;Jector haine subţH, ruole pela SUbSUOfl .cu n trenul până la Făgăraş, dar aici ca şi 

.~ m§ntu! nostru pe toată Imla. GGnera- regesc d~ şcoale", îti caştig::d ,jrep.tul băI su?tire 'n m~nă. toisg al prib:g~ei:.. dincolo, n'au fost prevăzute în buget 
,ia tlneră, ce le ia locul, aparţIne su~ la un post de îrrvăţător conf(slona!. t~emurand Ade Jng, şopteşte unUi (anar lIsemenea fonduri 1... Şi astfel, prin ploae 
fleteşte unei lami cu alte conceptii, Izb:ltedl să Înving! ŞI greutăţile şI ne- taran de 1anga el: si vânt, C'J ghetele rupte, ud până la 
cu altă conştiinţă. Noul! invăţătorl plăcerUr alegerii p~ bază de concurs -"Nu, pot cer~i, dac' aş fi cerşetor piele, soseşte gemând in comuna Pa
sunt produsul uoei şcoale uttraraţ!o· şi aprobat d~ s,lperlor:tatea confesio- de meserie, ar fi altceva!.. Mă multu. uliş ... Dar primăria, nu i·a dai, nici un 
nallste, crelată şi Inspirată de ldco~ nală îţi vedeai visul implinit. Aveai mesc c'o vorbă. bună care să-mi măn· a;utor, fiindcă nici şcoala nu i-a dat. 
logia uullaterală, ce ridică an zid ira~ icoală, catedră şi un V<ist câmp de găe suFletul şf să mă Încurajeze 1.... şcoala in care şi·a jertfit frumoşH ani 
1100al fi inutil intre credinţă şi ştiinţă, activitate. Deşi du~eai un traiu chi- Vorbea alât de melodios căci am cre· ai tineretii ... S'au găsii doi tineri inimoşi.· 
intre rea\!sm şi Idealism ti pmclamă nuH, muncea! cu suflet senin, stăpânit zut că.şi tinea ochii închişi pa jumătate, cari i·au cumpărat pe datorie de 4S1ei 
absoluta valoare a ştlnte!, bazate nu- de Idealul ullul neam asuprit, d dr dor- pefltru a-şi ascunde durerea din ei". merinde. S 'a găsit un negustor român 
mat pe ratiune şi realitatl!!, empirici! nlc de lum:na culturel naţionale şi dar .• iată·j povestea: Era orb de a· "Wolf" , care i·a dat o pereche d~. 
şi capacitatea ei de a ferici şi mâolui creştine, dlD care libertate natlonală mândoi ochii, însă nu de tol. Pulea ghete şi una de ciorapi, pentru a schim
pe om. avea să răiară, Deş! nu stăteau "cu distinge ce·j înaintea lui, mai mull mul- ba pe ale lui. cari erau demne, nu de 

Precum ta alte domenii ale vieţii vrl"me ş\ fără vreme" la spatele tale I tu mită acelui simt taeli!, cu care numai plâns, ci de a se odihni într'un muzeu. 
noastre publice aşa şi io legiuIrile numeroasa ceata de revlzorl, instlec- j ei sunt inzestrati.. Rămăsese aşa in ... Şi j·a mai dat negustorul, slăvit să : 
noastre şcolare Imităm ş' copiăm apu- torl şi paralnspectorl şi nu fscăleal. urma unei opera1ii, Făcuse cursurile fie, i-a mai dat 16 lei, ca să.şi pOfltă ' 

'sul, la esecuHvă insă ne izb'm de sumedenia de proceiOe verbale, ra· I de !'lpecializare, pentru a putea fi in· plăti tranvaiul, până'n Lipova - unde' 
imposibilitatea adaptări! şi aplicării lor portau mat molte blrulnţl culturale şi I vătă10~ la o şco~l~ de. or~i şi. dup~ a fos! sfătuit să ~erşească ajutorul' 
la stările noastre speCifice. Invă aveai o mai bogată mulţumIre Sllfle- I mult hmp de tral 10 mlzene, fară sa "unUl domn mare' ... Şi.a sosit Iran. 
tământul nostru după războlu tt! tească, ca orm<lşli tăI de azi. Eu- primească salarul (deşi fusese litu1ar), .. (Continuare fn pag. 6) 

.' - . _. __ . ~-

Care tovărăşie poate să fie mai • aceea I~a sustinut în Congresul nalio- I 

binecuvântată de Dumnezeu cu folos nal·bisericesc dela Sibiu, care )·a ge
obştesc, decât aceasta tradiţională nera!izat apoi Acesta a fost cadrul 
şi încercată legătura dintre Biserica de activitate, pe care Înaintaşii Voştri 
şi Şcoala românească 1... l.au umplut - şi după ei, Voi - prin 

• muncă dezinteresată, ml\i la urmă prin 
Biserica ortodoxă românii din tinutul martiriul anilor de urgie 1907 -18. 

acesta, al Aradului şi al Banatului, îşi V'ati putea rumpe cu desiivârşire de 
are un special miu de g10 ie in acea~ aceasta tradilie şi de aceasta Bureolă 
sta privinlă, titlu ce poate fi pomenit acI. 8 Voastră? Nu aş îndrăzni s'o cred 

ALături de o, şcoală normată - ve- vr'odată! 
c~ia ~p~~parandi.e:, m~m.a ot~tO! P!eot~ Nu_ Pentruce 1 Pentru două motive. 
Şl_,~~~~ah ~~ O~ml?~raşl de p~n~ az~ Intâi: Dacă holarele României 8U fost 
- cu f5rofesom 4~1, pe cart~ 1l6n '! aZt trase oşa de adânc - în aceste tinu' 

i cu drept e~vânt Il apoteoza!l: - 10 a. turi _ în corpul Ungariei de ieri, me. 

1" 

\cest tinut S a remarcat ~rm~torul !e. ritul in mare parte este al Bisericii or. 
! n?mem ~ultu:al, aş p,?l~a ZIce: c~la~ todoxe române din aceste părli, În o

smgular In Viata Romamlor ardelem Şl sociare cu Voi. Că doar nu ne-am fi 
ungureni. bizuit pe politica "culturală'" a episco-

Dela 1848 încoaci, când Biserica pillor unite dela Oradea şi Lugoj, cari, 
. românească ortodoxă, descătuşată din acum 29 de ani au refuzat .,ac Jrdul
legăturile ierarhice cu sârbii, a ajuns ce 1i.1 oferise epicopia ododoxii o A. 
să se reorganizeze "democratic" şi raduJuJ, de a susţinea şcoale româ
se-şi poarte grije mai deaproape de neşti-confesionale ortodoxe ori unite. 
soarta şco alei sale, - cea dintăi şi după cifra credincioşilor unuia ori o 
cea mai de seamă Înfiripa re a orga- 1 l ul do 1 .J 
nizatiei şcolare a dat-o Aradur. In ain· ce uia alt c t - Şl e a exc uue ast· 

fel şcoala primară de stat, cu Iim. 
taşul meu mare, regretatul referent ba ei ungurească 1) •.• 
şcolar Dr. Gheorghe Popa, a fost 
acela care ft Întocmit p r I m u 1 Re. 
gulament pentru orgonizarea înviitămân. 
tului poporal în mitropolia Ardealului. 
Dinsul a reuşit să-I pună in pradica, 
mai întâi, in eparhia Aradului, şi după 

1) Ati Ca'!: III cursul războiului mondhil ce· 
lIhelul g.-calolic romiin dela liceul de sloi, 
unguresc, din Arad. preda invlilămllnlul reI!· 
gios fiilor săi duhol'nîceli, după m~nuale de 
rHigle. maghiare. tipărite la ruleni! Aşa'l 
cu ,ogor,agul catolic! 

Şi.al doilea motiv, de actualitate şi I neficiul ori cărui scoo, pe care I va 
de viitor: Frontiera de aici a Râmâniei I designă singură redactia. 
va rămânea bme trasă numai până Din parte· mi, mă voiu mul1umi şi nu. 
când Biserica ortodoxă şi Şcoala ro- mai cu gândul de a şti, cii nu se perde 
mânească - Voi şi noi .. vom munci o urmă despre munca Voastră şi că 
în acelaş front sufletesc şi cultural, nici eu nu am stat cu bratele'n sin, in 'li. 
care a fost de mai nainte aşezat şi lele Voastre de muncă şi de slrâmtorări. 
COnsacrat prin aposlolalul muncei noa- D Gh C' h d 
• • l' "1 w r . lU an U s.re comune, Ul şcoa a mIzerii or prega· 

titoare de izbânzi de mai apoi... _ ",::silier referent eparhlal. 
lată cu ce gând curat şi de romil· . ". .., ... 

nească tălmăcire am primit invitarea Comtsia de arbItri a Asociatiei ge-
domnului redactor al .Gazetei lovii/ii· nerale a ţinut şedînţă îa ziua de 4 
torilor.", Decembrie. 

Şi daca nu prea abuzez de răbda· Chestunea la ordinea zilei a fost: 
rea celitorului aş mai adăoga ceva. 

In ultimul an de robie natională Comitetele şcolare. 
(1918), srisesem o lucrare despre soarta După o discut/UDe, la care au par~ 
şcoa]ei româneşti din acest tinut. In Uclp at dona M lrla Belu Palade şl 
ea înfătişam prigonirea, de care s'au d 011 Ap CuI a O V Ţ ni C. St - , e J • • o t aa, 
impărtăşit şcoala şi învătătorii noştri N. Simlonovlci, P. Petrescu şi AL Ne
în pragul şi în cursul rbboiului mon-
dial. cula, s'a hotărât alcătuirea uoul ches-

Oferisem lucrarea, spre tiGărire, mEli tionar, care se va trimite de urgenţă 
marUor bisericeşti deodinioa ă. Dar tuturor sectiunilor asociaţiei, urmând 
n'au găsit pentru acest scop resursele ca, după ce se vor primi răspunsu-
financiare. rIIe la chestionar, si se intocmeascA 

Vor fratii invă,ători~ ca aceasta lu· 
crare - În care multi din cei in viată referatul, ce se va prezenta mtnlste-
încă se pot regăsi sine - să o şi rulul instrucţiunii. 
cunoască"I Cred, că: da! Şi dacă da, I Vlneri]O Decembrie s~a tInut a 
eu li-o "fer, prin coloanele .Gazetei 1 două şed\otă la ordinea zilei fiind: 
Invătătorilor", s'o publice şi dacă re· I Recrutare personalului de control. 
d8c1ia o vrea - s'o reproducă, în be· __ ~ .. tii __ 
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InuătătoruJ Român. • 
Vor lnfiinţa 80cleHtile de lectură pe 
lângă fiecare şcoala primară, al căror 
membrii (şcolarU sub conducerea fn
v.l\ţătorHor) vor ţinea şedinţe. săptă-

Presa de toat!.' nuantele, nu altcum J nrmei. Spiritul de formatiune al prln- mâoi:tle, ia carii unii elevi vor prt"da 
şi opinia pl.Jb,I·.~ă cerl1e din greu per- C'ipiHor pedagoRtce şI al aplicarii me- părţi din materlile iL1văţate. iar elt ii 
Boana in v ă t ăt o r u 1 tl I şI ind eosebl toadelor n'a fost fntdes pe dep:!n, ori vor face aprecierlh", scoţând în rei iet 
a i a v ă tit tor u i u I roman de azI, din motive externe n'a putut fi aplicat avantagiile şi defectele, dovedtnd prin 
Deoparte prestaţiua!le iovătătorului de unanimitatea invăţătorilor. De alei această procedură, că iI1văţământul este 
sunt apreciate cu laude până la Dorl~ a rezultat, că ulei lnvâţarnâlJtu! n'a logIc şi raţional, 
'iar de altă parte aprecierile sunt nt>- putut fi uniform În toate şcvalele, - Tot ca cODduct'fe de sine (sub su-
favorabIle. NIci nu poate fi altcum, prin urmare nici blnefac;erile Învăţă- pr,lVfgherea invăţătorulUl), elevll prin 
deoarece logica insiişi ne fontă, că: turii n'au putut prinde rădă:lnl peste b:bllotecarul lor, vor primI cărt' de 
aprecierea faptelor trebue să se ma- tot. ci numai in putine cazuri lzoiate. cetit din biblioteca şcoalel, purtand 
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tarea de bănci populare şi fot felul de . 
cooperative, cari să sară il1 ajutorul 
oamenilor la vrrme de nevoIe. CAcI" 
prin il60clerea sătenllor fn cooperaţU . 
sub conducerea învăţătorilor şi a pre
oţilor, s'ar iniţia o conlucrare int~ leaptă 
şi n'ar fi lăsaţi pradă tuturor b! enelor 
lacome. ca sa'i exploateze. Asttel prin 
Îngnjlrea. foculUI sacru ŞI îDvătătorii 
intocmaI ca vestalele; ar dominiJ pre-· 
rogativa de a <igratia poporul româ
nesc de sărăde ŞI J'ar sC(Ji:lt~ din in~ : 
tunerec, dându"l )umJnel, care luml- ' 
nează tuturor. 

1 

t 

fljf~steze Îa cadrul mmtelor. Şcoala de erI, Întro parte mare, a dat despre această evidenţă prin functlo-
Aş;! e"te, $1 aş~ trebue să fie. 1 aeci rezultate aparente, COJfl rezulute narii societăţlt de lectură. 
Toate neamUrile de pe terestru in au satisfăcut m3i mult de formă. de- Pe baza cunoştinţelor însuş:te. elevII 

ansamblul lor, in ziua de azi aşteaptă cât ÎI1 fond. De formA, intru cât Îll"ă- societăţii de lectură se vor Instr(l! pen~ 
directive, ce duc la bine şi fencire, ţământul românesc a fost alaturi de tru programrle de festivităţi. cu recj. 
numai dela şcoala şI CII at.ue dela S:j- e neamur!lor inconjurătoare şi de fond, tări. (âutărl coraIe, dansurI naţionale 
.fJetul ş:oale!, adecă dela iovăţător. iatrucât la Români au eZlstat şi şeoal!', etc., cu carl vor d~buta cu ocaziun<>a 

Prin şcoaid, biseficd ,t cootJualit!" 
vom ndica neamlll nostru către peT/ee- ': 
liune, care o cere şi Mântuitorullumii,.: 1, 
când zice: Fiţi per/el ţi. precum ŞI Ta

li 

Ca sâ pot evidenţia mal cu succes ai căr;)r invătătorl au lucrat in mod serbărilor nationale şi a aHor festivităţi. 
chemarea invătătorulu!, voia recurge idelal şl, cari s'au nlzLllt de a se pre-
Ia o analogit>. zenta in toată lumina pedagoglcă. Mal presus de toate, elevii, membrII 

Vestalele. Ia Romani, tinere fecioare, AstăZI! - Poporul român('s;: îşi are societăţii de lectură vor f(lrma corul 
dinstinse in educaţie şi moral, se de- tara sa bog~tă În toate privinţele. Ca bisericesc, dir:giat de UD înv1!ţător. 

tai vostru cel dm ctfuri pu:fcef esld f 
Dimitrie Boariu. 

(Urmare din pag. 5-a) 

vaiul şi.a plecat pribeagul cu ordinul 
În buzunar. Sărmane trubadur! Păşind 
spre Făgăraşul ce ti se va 8 răI ft 

În cale ca un miraj, - căci sunt si
gur că fat pe Jos ai plecat. - cân.ăti 
doina pribegiei şi-a viselor distruse. 

dlcau cultului ze!tel Vesta. Ca ahri pedagogt îndrum2torl, pe ac~st pr'por Acest cor-in Dumlnecl şi sărbătcfÎ
tngr'jau focul sacru să nu se stii'gă bun, muncitor şi cinst:t, prin şcoala va da răspunsurile liturgice in sf. bi
t'lici odată. Prin vOlul de perct'pere lui proprIe trebue să-! dăm nuoi di. serieă, pentrucă trebue să se ştie, ,:ă 
rupeau contactul cu viaţa lumt>ască, rectlve - pentrucă DU trebuIe uitat aici se manifrstâ. mal evident senti-
iar care se abătea dela lt'J{ămâatul sfânt nici llll moment, că dtşt romanul e mentele de pietate rrhgloilsă ŞI aici se 

Tu mi·aminteşti ce mi s'a Întâmp]at 'Il 

era ingrupată de vie. Aveau vestalele autohtDD pe aceste meJl'i'guri, totuşi educA mal cu rezDltat sentImentele 
mie personaj, cu acel aş minister, CUr :, 

aceleaşi iscăliluri pe ordinul de numirec , c 
cu singura deosebire că drumul ce tu-ld 
faci din tara lui Oelu, spre a Jui Ne 

o. prerogattva. să }:Ioată agratia pe cr·- I1lt este chiar stăpân pe fructul muncli morale. 
minalul ce'l iotâlntau, când era dus la sale, fIind incunjurat de mulţimea in- Practicâod in şcoala primară toate 
locul de pierzare. divjzilor, ce', fsploatează. aceste operaţiuni, învăţătorul nostru a 

contribuit rn mare parte la aplicarea 
MI se va z.la. poate, că pentruce Iar tara Zloastră de azi 11ecesltă o şcoalei actlw, pe cari le reclamă atât 

gru· Vodă, prin ploaie- frig, eu 1. am S, .ş 

in cadrul tezei mele amitlt~sc de ves- şcoald noud, cu vederi absolut peda- de mult p:edagogia modernă, fIIndcă 
tii le, foc sacru, in .~enţă şi agraţlere Eu guglce. Prmdpiile şi metoadde le avem tn ht mod întreg invătământul se ba
iosă am cunjul să sustin, că: NimIc la todemână, - se reclamă numai zeat! pe logică şi rat!onament, Ni mal 
in lume nu este mai sacru decât şcoala, apl carea lor in mod integral. ~Ine zis pe Întelegere şi actiune dţ> 
unde omul se adaptează cu inţelep- Mecanismul va fj scos din şcoala sine. 
dune, edu~aţle şi ma! presus de toate, nou! şl va fi substituit prin O judecată Cu aceste organizArl. adecă cu ac
unde se IOlt1az! in cU[Joaşterea de clară împreunat! cu o voInţă de fier, tlvltatea ~ntraşcoJară a Î!1vAtătorulul nu 
O-zeo. făcându·se astfel stâpân peste adlod de scop, că tot ce se invaţă s'a terminat programul invăţătorulul 
atitea isvoare de fericire, atât pentru din natijra lucTurllor. să devin! folo conştlu, el aceasta mlln~ă o va con. 
sine, cât şi pentru s:'menH săI. sitor omului. Nu'I vom invăţa pe elev tinua cu adu1tU, cu tmerl, bătrân1i, 

Compar pe invălător cu vestalele, numai să scrie ŞI să cete.,Ucă, cl'J vom Mrbat\ şi femei. In Dumlnecl şi săr-
DeDtrucă şf el are să ingT'jască de deprinde de a face compunerl prac- bătorl, In deosebi 10 timpul jtroel, in. 
focu), ce dă căldură şi lumină sufle- Het' dill domeniu! tuturor CUDoştlDte~ văţătorul va aranja şuătorl culturale. 
telor dornlce de perfeCţllHlt". Da. acea- lor invăţate. Nu ne vom impăca Dumai OUl b;blfotecă se vor împărţi celor mai 
stă analogie este foarte justă. cu mult'mea rtgulelor gramaticale, ci mari cărţi bune de cetit. IDvatătorbl şi 

In timpul nu prea indepărtat invă- vom pretinde, ca devii să ..... orbească preotul vor conferentia despre cela ce 
tătorii au procedat tn iO\lat.1mânt du- frumos cu accent pur românesc şi să vor crede de necesar şi de cuviintă 
",ăcum se pretindea dela dânşti. Răs· scrie corect, demot:lstrând aceasta cu 
punsurHe patifoolce şi verbal1smul 'şi ajutorul regulelor ortografi::e. Vom pre- Inci nici cu aceasta nu s'a terminat. 
jucau rolurile. Erau şi şcoale in cari tlllde~ ca rezol\'rea problemelor de."'~ Dupl rhbot s'au schImbat referln
Invlltălorii apllcau metoade!e de aşa, matematică eJevii să le facă in mod in. t~le de trai, cari sunt cu mult mal grele 
ca totul să se bazeze pe judecată ş\ dt'pendeot şi pt bază de raţIonamente. ca în timpul ante bellc. Azi t~ranul 
aplicări practice A~fŞti invătătorl erau Nu vom admite nici ia un caz, ca elevii român mat uşor cade in cur.;ele că· 
eseeptii şi adevărate vestale, cari ştlau claselor superioare să DU conducă re- mătarnlclJor şi a parveni ţi lor de tot 
Iinea duhul tn şcoală prin focul sacru gistre de contabilitate, spre care scop solul ŞI dacă invălătorul şi pnotul nu 
pururea aprins şi cari dădeau şcoalel pe lângă fjecare şcoală primară se va vor căuta salvarea, uşor se demorall
an aspect de templu. Ia care alerga Îofgnţa o Casă de Economii şcolare, zf'ază mulţimea şi decade văzând cu 
mulţimea să s~ încălzească la adeva- unde elevii se vor d€pnode a conduce ochii. 
rata flacără binafăcătoare. . cOfltabilitefea i'n mod Indepelldent. dar Salvarea? Dacă cu elevii şcoalel 

Am putea zice, că: aşa erau şC03.~ fireşt.e sob supravegherea invă1ătorilor. primare s~all inflntat Casele de Eco-
tele, precum era inţeles rostul lor. Aceasta o pretinde şi legea ş:olară, nomli şcoiare, prin care copiii se de-

Metoadele de aplicare, în invăţământ, ba şi insaş! iOltiativa, ce se reclamă prlud la muncă ŞI crutare. se va pune 
au evoluat În raport drept cu prlncl- la mtroducerea elevUor in economia lntrebarea: Pentruce nu Ii'ar putea con-
plUe pedagogie, cari prin:ipil ş:-au practică şi ratională. tirltla această operă şi CU 1ăranll !lOŞ-
format şI tllcontin u Îşi formează bazele Pentru o mai mart COllv!flgere~ ca tri? Se poate. Trebue contlnuată ma-
le din inseşl exigentele vieti! ale ome- elevii aplică corect cele Învăţate. se rea operă de solidarIzare Pfjn inflin-

cut prin fara banului Mlhaiu, în cri"ă 
fuI ernii. 

Vei fi pe drum, sfrein şi nedreplAtIt 
în tara ta. sau vei fi ajuns acasă. fii 
liniştit, peste câteva luni. vei primi 0-
nuIa rea ordinului, anulare iscălită de 
aceleaşi mâini. 
Sărmane frate, tu eşti simbolul du. 

rerilor noastre şi al nedreptăjirii atâlor' 
mii de apostoli. 

Ecoul suterintelor tale ii simt " ~ 
cum în sufletul meu, •. 

• • .Iaf O·voastră, Domnilor. cari 'a
ceti cu atâta uşurinlă numiri la ,coli 
ce nu există, pu"ându.ne in situdti8 de 
a face plimbări de sute de im., cer-" 
şind din sat in sat o bucată de pâine ... 
nu vă e frică că va veni ziua, ziua in 
care de după zeci de dealuri, vor 6-

părea capetele învătătorilor nedreptatiti, 
strigând in loc de dr~ptflte.· wml • 

nare? L 
... Şidacă D.voastră, cei de sus nu, 

volli să ne auziti şi să ne intelegeti ... 
ce ne·a mai rămas decât să ~icem ~ 
.. Cel ce ridici păcatele lumii. milueş-' 
te-ne pe noi învăjătoril. 

Virg. N. Chiui .. 
TI 

Facem lift cdlduros apel cdtre tolf 
lnvattUorii din fard, rugându; sd ,ds
pândeascd şi sâ aboneze "GAZETA., 
INVAŢĂTORILORM, singurul orEarr 
sdptămânal pel/tru apărarea inlt!leselor 
noastre praf! sionale. 

Predarea scris-cetitului I Ca să mă invete greco-păsăreştet" scrisul ,1 cetltul românesc, dela preo- I de remarcat, pe cari le-au avut Ro~ 
.. I (V. Gr. Borgovan . "Splculre din tui satului. ori dela dascălul bisericei. I minii ortodoxl, cu SArbll, - sub a 
In şcoala primară. istoria pedagog/el la noi - la Ro- Mai tarziu se inflintară şi aid şcoale căror erarhie blsertcească ajullserl pe 

de D. Olariu 8ubrevizur ,co1ar. mAo!" - Gherla, 1886). parohia le dlD cari eşiau tinerii cari urma diplomei domnitorului Leopold 
(Continuare) Zădarnice au fost protestele popu- urmau să se pregătească pentru tagma J, la anul 1691, - tn cele din urmA 

Pe timpul domniei voevQzHor Matei latlel io contra iDV!ţâril acestei limbi preotlel tn şcoala centralA de pe Hltlgă ,resar ca din pămant primele prepa-
Basarab şi Vasile Lupu S'd reintrodus şi zădarnice II'J şi" interventiile Mitro- mltropolia din Alba luUa. lindil, sau şeoale normale pentru 111-
limba română in biserică şi în admi- polltuiui Iacob Stamati in contra das- Ca dovadă că au existat astfel de ; vatători, incepâlld cu eea dela Arad 
Distraţie. Simtindu-se acuma aevoe de dUllor greceşti, cAci starile au rămas şcoale. pot să ne servească tendinţele Înfiinţată la anul 1812. 
cunoaşterea acestei 1l mbi in scris şi aceleaşi, far Mttropol!tul a fost intenat proseJltlce ale calvlnilort prin dlrţlle Pe urma constatărllor făcu le de a
In cetit, se iofHIltară şcoaie româneşti intr'o mAn.btlre. tipărite de el in româneşte, !ncer-:are, posto]1I clrtlt româneşti cu privire la 
tn tot cuprinsul principatelor, pe Jâogă Situaţia şcoale1or de dincolo se carea nu putea avea loc, daci nu e- originea Neamului nostru, se incepe 
parohii şi mănăstlrl. Indeoslbl Con- schlmbă abIa după trecerea CarpatHor xista intre Român! o buni parte, stă- purlflcarea ltmbei io dIrecţie la.lnistli,. 
iitantin Duca, domnul Moldovei, s'a dt- de către nemuritorul Gheorghe Lazăr. pânt pe ştiinţa de carte. mal apoi. se Introduce farăş alfa~tu 
stins in infIintarea şi ,prlj inlrea ş:oa- care deschide şcoala sa naţionali dela Românii cari au primit unirea cu latlD. 
lelor primare pentru popor. Sf. Sava. biserica Romei, furi mal favorizaţi de De acuma fDc~pândt soarta ,coa le~ 

Sub stăpâoirea Fanariotilor, şcoalele la urma activităţii sale şi a dlscl- soartă, intrucit U.se permise a infl- primare română este araDjatA. Direcţia 
ce I-s'a dat, precum ,1 bazele sale de 

româneşti Iarăşi se nărulrA şi ajunseră polUor săI, limba română a fost reiD- iota - după multe mHoglrl, - aşe- mânecare răzlmate pe de.ruJ şi ne ce-
lnloculte cu cele greceşti. tegratâ în toate drepturile sale natu· z.ămintele culturaJe din Blai, care de- sitatea ştHnţei de carte, nu mai pot 

Nemuritorul Vasille Alexilndri zugră- nle. veni apoi ceatrul cnHural al tuturor fi sguduite şi răsturnate nlci chiar prlu' 
ve~te foarte plastiC fntr'ull vodcvll de DAtldu·se astfel naştere curelltlJlul RomânHor din Transilvania, Ungaria dlspozlţlHe draconce apponn Jane, ră-
al său modul de predare in aceste cultural m,tiooal, se înfiinţează şcodle şi BAnat. Şcoala din Blaj scoase la mânând paralizate toate ten\. aDtivele' 

f de aboi"re indreptate în cont a el, de 
fcoah', precum ,1 greutatea bletUor co- româneşti pentru popor, se scrlserl supra aţă oameni epocal! şi pe mar.. cătră guvernele tiovloiste magh\ are 
pllaşl români de aşi insuşlBmbagreacă, cărţi şi se scoaseră reviste şi zIare in tlrli cărlU româneşti. Stănle politice provocate de iot!p-
când scrie: Hmba natlooală. Pe timpul domniei lui Iosif II, Ro- tuirea idealului nostru naţional au pe-

.. Ce o.!icaz pe nlme J Ah, ce supărare! Românii din Transilvania mod în mânii numără până la 300 şcoale pen- cetlu\t pl'Dtru vecie vii orul şcoalel ro-
Să zic toată ziua, tot in gură mare stare de iobăgie, erau impedecati de tru popor. Se inflinţară şI şcoalele din mâneşfl. mai rdmânând. ca oamenii an-

goj.Jji în. servICIul el, sd· şi faCil pe de-
Tlpto, toptls, tiptis, tiptl, asupritorii lor de a urma la vre-o confiDiile militare, aşa numitele şco ale pUn datoria profesională ~i nulionaUI 
Plpto, poptls, piptls, plpti. şcoală. Cu toate acestea, nu erau pu- I grăniţărt:ştf. in ocelal timp. 
ArzA-] focul dascAl, cum mA năciljeşte ţinl şi de acela, cari se infruptau din I După indeluogate frământăr!, demne (Va urmA) 
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Ce ne Prin luptă la biruinţă*). 
~ ~fsc~rs rostit la congresul corpului I altarele tn care se dă lumina I 

lipseşte? 
o virtute aleasă a neamului româ

ltesc in tot de cur 5 u I timpului de 
urIle a fo .. t, alipirea - cu '.) vointă 

tare - de pamântul, graiul şi I>:gca 
strămoşească. 

• Ţara mea arc câmpii mănoase, 
Dealuri inalte eu mândre fiori, 
livoare limpezi şi recoroase. 
Un cer albastru prea rar cu nori." 

Aceasta era credinţa sufletului stIu, 
·1ata. de pămjntul din care s'a zămi
sHt, lat convingerea ce o avea faţă de 
graiul 5trărnoşesc, o mărturisea cu băr
bătie şi cu multă mândrie prin cu
'vtntele: 

"Mtla e dulce şi frumoasă 

Limba ce-o vorbim 
Alta 11l .. bă armonioasă 
Ca ea nu găsim." 

Obiceiurile in cari au trăit moşiI şi 

părinţII erau evanghelia sufletului lor 
;ş4 se sfăramau toate încercărUe vi
clene în faţa crucit Hristosului nostru 
de a ne clebbrăca de virtutea slrămo
~ească, care a dat tărIe neamulut ro
mânesc, să iDfrunte toate vitregiile 

tlGlpului şi se supraveţu!ască pe toţi 

<>presorll de pe vre murl ..... 

.. Au pierit Gepizli, GJtd, HunI! şi AvarJi 
Au pIerit Cumanll, Turcii şi Tătarii 

Românal trăeşte şi nu va pieri 
pan a sa vlrtute-l va impodobi". 

• 
Astăzi suntem liberi şi ta r a e a 

Doastră. 

Toatl lumea o ştie, că pe intreg 
rotogolul pământului nu se află o alta 
lari mal binecuvintată de Dumnezeu, 
Jar ooi suntem nemulţumiţi. 

De ce? 
-Care e cauza răului? 

-....JJc ce ne certam şi ne sfâşiem? 
Ce De l!picşte r 
Cultura? 
Bine, daI azi avem bIserici mai multe 

'lAal mari şi mai pompoase decât cele 
·dln trecut. Avem instltutiunl culturale 
.şI ,coaie de toate categoriile. Litera
tura româneascJ. deşi În faşie, concu· 
read cu literatura altor neamuri şi 

popoare. Avem poeţi şi scriitori nein
trecuti şi admiraţi. S a van ţii noştril 

excelează in conferinţele internaţIonale. 
Conducătorit noştrii sun t IIcenţiatli 
celor mai alese facultăţi din Europa, 
Avem un surplus de oameni pregăti ti 
in toate domeniile. . 

De altcum. dacă vom face o reprl
vire peste viata socială şi dacă vom 
cumpenU ca\lzele nemulţumirilor ven
.tUate zilnic in organele de publicitate 
vom constata, că ele sunt provocate, 
IIU de cătră poporul fără carte, ci de cei 
ce se presupun a aparţinea inteligentei. 

Nemulţumirile, lamentărl1e, certele şi 
ofenzele sunt urmări fireşti ale stărilor 
provocate de oamenii ajunşi şi impuşi 
ta situaţII de conducere. 

Acolo e pricina. De acolo porneşte 
rlut Dar suntem şi noi vinovati. 

Vor fi şi oameni mal puţin chemati 
printre coodgcătortl destlnelor noastre, 
cari intrelasă ,i negllgA demersurile 
·ce ş'ar reclama pentru bunul mers ai 
afAcerilor şi pentru Indreptarea relelor, 
ori pentrucă prin dispozltlunl arbitrare 
promovează stărHe de nemultumire. dar 
într'o măsură mal mare suntem Vino
vaţi, ooi. cel cari răpiţi de curentele 
6O<:Iale ne iăsăm robltl sentimentelor 
.şI ioteresdor particulare, in loc de ra
tlulle. protejăm şt sprijlDlm pe cel 
prlnşt asupra faptului dăunAcios bine
lui public ~I IlU pe cei ce caută sA 
.$au.e~ ,1 Bi indrepte stările păcăt08se. 

TAranII QoştrH - cu carte mai pu-

tină - parcă ar fi ma' conştllocioşl şl 
mal inteligenţi io privinta aceasta. EI 
SU[lt mai precauţi, când e vorba de a 
alege între bIne şi rău. 

Se vede că. facultăţile lor sufleteşti, 
de şi sunt mai puţin desvoltate, reac
ţionează mal armonios. iar puterea care 
formează judecăţi sănătoase, adecă 10-
te\!g~nţa, rezllhă din acthmea armo
nioasă a taturor facultăţilor sufleteşti. 

Va om iochlpuit halucJnează. Jude
căţile lui suot roblte egoismuluI. El 
caută să-şl satisfacă poftele sale, nu 
binele public. Un asemeoea om poate 
fi tobă de carte, dar nu e itltellgtot. 

Omul t n t e J j gen t e stăpân peste 
volnţa sa, rezIstă tuturor ademen!rllor 
.:e-l tsp~tesc, pentrucă, condus mod 
de ratiune, prevede urmările faptelor 
sale. El nu săvârşeşte nld când lucruri 
jignitoare, dar nici ou se lndenMlcă 

cu cel ce le înfăptuesc. 

Pentru omul il1~eHgeot este deschisă 
o singură cale. calea adevărului, cătră 
..::are se îndreaptă cu o volntă tare. 

Totalita~ea însuşlrllor pe care le are 
voinţa, felul de il lucra a omului şi a 
DU se abate nici când dela calea ade-
vărului, ori ce ar trebui să indure din 
cauza aceasta, se zice: caracter moral. 

Iată ce au avut strămoşii noştri! ca 
mai puţină cultură şi ce ne lipseşte 

noauă, celora ce ne credem a fi tobă 
de carte . 
Să D'.l uităm, că caracterul moral, 

e scopul suprem al invătământulul.V 

Iosif Maldovan 

"Străin 
A. tn 

didactic Imut la :;lua de o Dec. Ia BucureştI. Nu "om m~1 tolera ca iovăţ1ltorimea 
In satele noastre unde stăpânef-te să nu albă pâlnea z~lDlcă atund când 

i!tolputern!;: analfabetismul, unde boa- desfrâuJ Se răsfaţă pretutindeni incu
lele rod populilţa neştiutoare, unde raj~t de jilful budgetelor şi Imoralitatea 
singura hrană sufletească e otri:lva politică. 
zilelor de partid, acolo numai Îovăţă- Vom spulbera afirmati a care nt se 
torul Îşi poartă şi apostolatul şi osânda. opune ori de câte Ori ne cerem drep. 

N'a fost !deie ŞI munca generoasa turile: şi anume: ,.Că nv sunt b.inl"J __ 
la care să nu se Îohame ş.i să nu Noi ştim ~ate răot ar~ t-\ra, deci nu 
tragă până la istovi re. El a Indrumat noi vom cere nout impOZite şi . noul 
talentele spre invătătură, ti a fost sarcinI. Dar ţinem să spuoem şi nOI, 
arhanghelul care a cerut dreptate p<'n- că munca este dt'zorg,miută tocmai 
tru ţărănime ş! l'a tnstărit prin coope- din cauza incurlei şi desfrâulut por
ratie. EI a pregătit CU sufletul hd n!te de sus şi ca numai prln cultură 
bIruinţa cea mare şI. Intregirea nea- vom prt'găti şi rodnIca ogorului şt 
mulut jar astăzi ca şi În trecut învă- civilizaţia ţării, având pilda ţărlior 
tătorul iSi înţelege rolu 1: el cere să mIci ca Elveţia şi Danem arca. care 
j se pună statului temelia lui natja- pravăd miliarde pentru cultura popoa
oală, peotrucă el iDtelfge comanda- relor lor cu adevărat culte. 
mentele superioare ale oeamulul. Da, nu suot bani pt>ntru şcoală 

Invătătorul acesta căruia Statul ii pentrucă se fură şi se prottjead mi
cere să ta ofensiva culturală, e lăsat noritătile in detrimentul culturH nea
totuşi 111 mizerie şi În loc de preţuIrea mulul. Se găsesc totuşi ?lil!oane ,peo
muncii şi roduJuj său, prlmeşta doar tru terfellrea ncamll1ul 10 altgen; se 
dispretul şi nesocotlre. găsesc su;e .. de mIlioane pentru pada-

Din munca lui nu câştigă nici hrana m~ntul. tam care î~ loc să lu:rele 
copiilor şi mat ales cart1::a care să-) f,ple bloele neamulUI este ? ş_oală 
întărească ~j să-J desăvârşea scă în pentru distrugerea lui şi o IDshtutte 
misiunea luI. Statul oblădueşte pe pe dlt de inJt!!ă pe atât de dăună
jandarm mai mult decât pe in~ătător. I toare şi costls!toare, 
fiindcă Statul IlU are l!eVoe de apos- I Astăzi adresăm de afcl o c~emare. 
toli şi cultură ci de servitudine şi ' Intâl către. prlm~l mInistru aJ.t~TlI, care 
ascultare oarbă. a crt'scut In BlAjul cuitu!al ŞI JI cerem 

ConseCinţa va fi că nimeni nu va să salveze şcoala ,ro.~anească cu r?t 
mai lua drumul şcoalel normale şi atât de mare i~ ndll;area poporuhtl 

I ăd ' ă d • ă~ă .• I nostru. 
şeoa a v uvlt e tnv t Ion lŞ va A IA 1 . 1 tII I 
Îllceta miSiunea. pe m a mIU s eru şcoa e, co-

, mandantuJ nostru suprem, care trebue 
Ace~st;l stare este o pată p~ Cinstea să fie sohdar cu noi. D· sa trebue să 

!ărl! ŞI declar solem? că cel 40000 arate că şcoala se prăbuşeşte dacă 
lDvă1ători nu vor mal tolera această DU va fj susţinută temeinic. 
ruşine. Ca Îovătător mă gândesc la minis-

Nu vom mai tolera. ca atullci când trul învăţator Ion M hala-:he. II cerem 
toată lumea vrea ridicarea noastră, să fte curajos şi să ceară dreptate 
apostolii neamului sa fIe gOlllţi din pentru colegii săI lllvăţătorl. 

ţara lui". 
Parlamentarii, membrii corpuluI di

dactic. să- şi facă deasemenl datorta 
fată ae şcoala lor pe cart: trebue slo 
pună deasupra partidului căruia aparţtn. 

Chemarea noastră se indreaptA apoi 
]n adunarea generală a tnvătătorUor ori unde numai să tie, să-l albe, să fie către intreaga sociehte româneasca a 

din jlld. Arad Între multele plaDgerl asigurat pe zIua de mâine, să poată cărei mântUIre stă numai În şcoalâ. 
ce au fost rostite. a fost una a unul avea şi el un Crăciun liniştit! ŞI chiar dacă nu vom birui in acea
in'{ătitor imbrăcat tn straie miiltăreşti, Bătu pe rând la porţile revlzoratelor stă luptă nu ne vom ingenunchia, ci 
care, trebue să ne pană pe gânduri dia CluL Oradea, lvgoj, TimIşoara şi mândri de dreptatea noaSlră vom lupta 

să dărâmăm "conceptia nenorocitA care 
cu atât mai vârtos, că mat deunăzf Arad, dar in tot !oc~1 1 s'a dat acelaş domneşte la noi in prIvinţa şcoalet. 
se petrece un fapt ce ne~a arătat ur- rAspuns care, deveDi:.e pentru el un Vom lupta şi nu vom inceta lupta 
mele nefaste a I~g!l fără noimă, ttc- refren trist al unei elegll: "Nu sunt-lIl I pană IlU v?m birul, fUod:ă biruinta 
lultă în zile somnoroase pe băncile I Şi stătea lângă mine plâugând şi noastră va 11 bIruinţa. neamului D~stru, 
lueii ale Parlamentului nostru. Iată. ce 1 cerându-ml bani de drum, să ajungă I va fi cea mal mare diutre blrumtete 
pretindea bietul mllitar .• SI se inter- I odată acasă - unde nu are pe n!- 1 lui. 
vină la locurlle competente pentru men- meni - dar, să ajungă, să-şi fa to
tlnerea posturilor acelor învăţători che- porul in mână lucrând cu ziua, să 

. D, V. Ton; 
Preşediafere .Aeociatei 
unitare a IDYă,ătorilo," 

maţ! să-şi fa.că stagiul ca nu în urmă cerşească, ori să-şi pună capăt znelor .. ., ........ __ ~_ ......... ___ ..... , .......... _ ............. ., __ .,.,.. 
si fie lăsaţi pe drumuri după tmplf- blăstămate 1 
nlrea datorfel reclamată de lege." ŞI A plec!lt, Iar pe Ulm a Ini am slm-
avea dreptatel tit n!pădlnda-ml în suflet revolta, mila 

In momentele acele nu m'a prea in- şi durerea. Cum, până aici am ajunsi?, 
teres .. t chestiunea pusi, azi însă, după Ţara aceasta care hrăneşte pe toti 
illtâmplarea unui caz ce 1 voi povesti para.titll şi trântorU ioculbdţl de zece 
mal la vale şi care descopere tn toati ani in ea pentru a ne spiona şi a ne 
goltclunea el mizeria în care se svâr- vorbi de· rău, pe aceşti mizerabili ce 
cafele aceşti tineri cari n'au altă ViDă se Iăfăesc in bunuri. il ocroteşte şi pe 
decât că şi-au făcut datoria către tari, un biet fiu al ei, născut in tara lui 
nu trebue să mal d~inuiască malt timp Dragoş Vodă, vlăstar din tulp:na ve
spre ruşInea şi batjocura noasrăI... chllor descălecători, îl lasă cerşlnd pe 

Intr'una din zile :ni trezit In casă drumuri răplndu-j până şi ultima bu
cu U11 tnvăţător ca hainele soioase şi cAtura de pâine. pentrucă a alergat 
cârpjte tremurând de foame ,1 de frig să-şi facă datorja. către Ţară invătând 
cerşindu-ml milă!.. Rămăsel uimit şi s'o apere in vremuri de restriste l? 
DU ştiam ce să cred. Ţara, care i-a născut, l-a aliatat în 

EI. sărmanul cu capul plecat de ru- cântece de iubire, inftltrându-l de mic 

milioane, dascd!ul român, caTuia li da
toraţi lotul, moare de foame celşm" 
la pOlllle straine! 

NI se aprinde faţă de ro~ine şi lJU 

ştim cum să mat in/ierăm /JQljocura 
ce ne-a ajunsI .. 

Şi ne intrebăm. 
Până când aceste? Ne doart sUJIe

lu~ Şi ne cuprinde mila de Iloi înşine. 
Dar, cui et-i pasa ca pe drumuri mor 
pJângând sărmaniJ dascăli? 

Cei de sus se multumesc sd recite 
în gura mare la toate serbdrile: "Viitor 
de aur ţara noastra are L. • 

Ioan Orecin 

şine. incepu să-mi povestească cal- dragostea de glie şi de neam, ~ă la~ ~~ 

varul dureros al omului ce nimeni nu-I păde de el ca şi de un'gut1ol. lâsâlldu~ I 
inţelege al anul "parla lll care rătăceşte să pribegească din sat in sat cu Inima 
in neştire pela porţile închise acelor ce sfâşlată de durere văzâodu·se ,.străin -- A apAruti 

nu vreau să·l asculte răbdând umlllri in ţara 'uW·.. Cetatea cu portile tnchise 
şi buidueli pentru mizerabila bucată Ţara, care, are lipsă de apărători 

de pâine ce j·o cere stomacul in fi· vajnic!, de santinele neclintite dela 
ecare zll •• N'avea pe nimeni! Fusese postul lor, gata să prindA de gât pe 
înainte inviltltor in Sighetul Marma- cei ce vreau să samene sămânţa urei 
tiei şi după Implinirea stagll1lul mlli- in popor, il dă cu piciorul sfidandu~1 
Htar îl aruncari in viltoarea vieţii fărl cu UD zimbet de batjocurll •. 
bani fărA haine şi fără posti.. Domnllor/.ln tom lomâneascd când 

Cu o b!cicletA, care abia-şi mal ţi- şi acei cari in duşmdnia lor de moarte 
nea rotile bodorogite incepu si colinde fa,a de popor au refuzat juramânllli 
tara fn IUOIl şl'n latt căutând UD post de credinţd, simt rdspldf,ţi cu zeci de 

Parabole de Al. T. StamatiaJ. 
Operă premiată 

de Societatea Scriitorilor Români. 

Editia Il. 

Editura Cultura Românească. 
Bucureşti. Str. Pitagora 19. 

Exemplarul 35 lei. 
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StilD ceti? • 
In N-rU 12 ş1 15 al .Oazetet Ind

tatorllor" atât 0-1 Dimitrie Popovldu 
cât şi 0-1 Chestntanui IU savâr,a câte 
O impietate faţ! de Ioan Eliade Ră
dulescu, părintele lIteraturel române, 
ale cărui cuv'nte de imbArbAtare -
.Scrh·ţl haetl ori cum, numallcrletl'" ,
adresate dlSclpoblor sAI, când chestia 
scrisului romAflesc era ia faşă, le pu
sesem ta fruntea apelului meu adresat 
generaţiei tInere a invatătortmel noastre. 

cu stilul şt mal ales ca cetitul, com
pAtlmlrlle mele. 

INFORMA ŢIUNI. . t 
i 
I 

Eram IntrIgat de un spectacol care 
diminua bal.nta orestlglUlul InvJţă
toresc, când ,i după trecerea unui 
Interval de jumătate de an dela apa
riţia acestei gazet!'. puteai număra pe 
degele pe acela d ntre noi, cari &~rlau 
ceva in acest organ de publicitate pro
fesionalA. 

In CUI sul timpului auzisem nel"lU
marate oflărI după o gazeta a tovă
ţIHor1m1i, in carea să se plaseze di
fente cuo(lşUnţe de special tate, nevoile 
şcolare, precum şi revlndlcăn le cor
pulUi didactic primar. După ce vred~ 
nicla constructoare a Inlţlatlvel parti
cuLare a 'cos la iveală aceaSJ:I g~Zttă, 
aşteptam cu drept cuvânt o manlft's
tare generală de puterniC avânt in di
recţ'e poz (ivă. Dar am rămas decep~ 
ţionat, caci apa.rţll aceasta a fOSI UD 
bun prilej pentru aceela, cari ,tiu să 
se angiljeze in serviCiul unei munci 
serioase, dar şi pentru acela, cari au 
cruut timpul sOllt, pentru de a·şl 
arllnca săg 11 mUIate in venin, cu In
tenţlufl! frdtrlclde ŞI a-şi plasa proza 
pllt:! de tendinţe şi subioţelesurl, fă,ă 
ca să se gândeasd, că a~estea in
umnellZă in primul loc decapitarea 
lor proprie. 
Dacă Ilşa tnţelt>gem să utlHzăm co

loanele actstel gazete ŞI dacă in felul 
acesti se pot creşte generaţii însufle
ţ te peutru slliooa-a. dar sublima ca
neră invăţătorească, las să aprecieze 
conştiinta celor ce au afiat de bine să 
devină profesionişti în materie. Eu 
nnul insă nu mă pot împăca cu aceste 
vederi ŞI tocmai aceasta neimpăcare 
m'a deter minat să mă ildresez gene
raţ'ei tinere. indemnând-o cu cuvlfltele 
promotofullli scrlsull.1l românesc: .Scri
eţl băeţl ori cum, numai scriet,I'", 
nutrlnd speranta. că aceasta generaţlr -
io carea am găsit multe comori suf
lete~t!, - va putea fi abatut! dp.la 
spectacolul trist ce {-se prt'Z'Dta, dân
dU~1 o preocupare de interes general 
şi profeSional în acelaş timp. 

10 ceeace prlv~şte lupta pe carea 
mi-o cere 0-1 Cheslnţanu) ia contra 
df'sconsidtrărll dăscăllmel, fi pun tn 
faţă coloanele acestei gazste, precum 
şI scrllu] meu de 30 de ani. dIn cari 
se poate convinge, că am fost pururea 
tntre soldaţII cari au luptat pentru 
acest motivat deziderat al dăscălimel. 

0-1 Chesinţanul va inţelegt', ca 
duşmanul nostfu ctI mai de temut este 
chIar In milocul nostru. Da este Intre 
Doi şi acehl sllpă Decontel11t la temelia 
consolidării noastre profesionale. Şi 
până (âud vom dlăşlul în mijlocul 
nostru oamt'Di cari lucrrază nomai 
pentru Interesele lor propr!l materiale, 
cari vorbesc şi scriu pentru galerie; 
cari aruncA marul discordIei intre fraţii 
de aceleaşi suferinţe: cari nu se sfiesc 
a invenina viaţa noastră socială prin 
terfellri de 10t felnl; cari nu se nlzuesc 
a rIdica prest1glul tagmei noastre prin 
colaborare ar.nooioas,a şi carI nu caută 
pObibllltăţlle de apropiere, ci de dlso
nantă: nici sd nu ne gândim la ame
liorarea stării noastre pTojeslOnalf sub 
nici lin roport. 

Noi avem putfnţa de a remedia 
chiar radical răul care De hântue. 
Aceasta puthlţă este in mâinile noastre, 
urmează să uzăm de ea. dar e mai 
blDe să zicem cu nemurltoru] bard 
naţional: 

"Hal să dăm mană Cll mână, 
Cel cu Immă romanAt 
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Intre noi să nu mal fie, 
De cât flori şi armonIe ,-

De încheiere, o mArturlsire. Imi re
cunosc greşeala, că am pus cuvIntele 
lui Ioan Eliade Radulescu in fruntea 
artIcolului meu din ~Gazeta Illv~tă~ 
tordor" Nr. 11-1929, deşi am făcut-o 
aceasta cu premeditare, urmărind un 
SCOP. care este preCizat in aliniatul 
penultIm al acelui. Acuma sunt con
VÎDS, că efa mult mai consult, să fi 
avut posibilitatea de a pUDe la dls
poz't a ODor editori câte un ABC-dar, 
iar in fruntea acelui articol. cuvintele: 
"Cettli bătli ori cum, numai cet/ţir 

dolar. 

Constituirga Bsociatiei Dnitare I.~~·~ 
Câte o săgeata muiată in venin In zlleJe de 6 şi 7 Decembrie, s'a 

mi-s'a destinat şi mie de câtr! O-nii ţInut, in Bucureşti, adunarea generală 
Dimitrie Popovlc;u şi CheslnteanuJ. t'X 1raordll1ară a delfgzţ"or tuturor a-
când comit diversiunea: .,S.::rle11 băetl socbţlllor invătătoreştl din ţară. pentru 
ori cum....... poate "orlce ......... , a se constitui Asociaţia unitară. 
iar acest dio urmă imi cere să mă S'a votat statutul unic, ('are se va 
răfuesc cu "duşmanul de veacuri: publlca in primul număr al revistei 
desconz derarea dăscallmll in urma Asoclaţlei genuale t şi apoi s'a ales 
prt'gătJrll insuficiente, ..•• , •.. pt'Dtru următorul comitet: preşedinle, D. V. 
obţinerea unei ameliorâri de ordin roni: vlce·preşf'dloţI1ratan ŞuttU (Ar-
material (?) şi cultural·. df"al) şi Leon Mrejeriu i St cretar gene-

Săgeţ le din chestie nu şI-au atins Tai şi casier, V P Dumdrescu; mem-
ţinta, intru cât cuvmtele: ",Scrieţi băetl brl: M.hail Vas/liu, Petre Pucheanu, 
ori cum. numai scrieţi'" DU erau ale Ilie Dobllanu, Gh. Popescu, G Adam, 
mele, ci acestea formau un citat din Q. AJdtSCU, 1. Bobei şi Dobrr Staficiu, 
indemnurile Jul Ioan Eliade RAdulescu, d'n Român!a veche; Gav. Almdşian, 
drept ce, le-am aşeu.t intre Rhllemele; Virgil Pop, Gav B, chiş şi J Barbu/eseu, 
Iar dacă 0-1 Dimitrie Popovic!u şi In dIn Ardtal; IOSif N.ea, T. Jaeobeseu, 
câtva şi 0·1 Chesioţanul, află de bine P B,t/anu şi P Sfi,c/ă, din Basarabll1; 
a le supulle cuţltulu1 D lor de diseetie, p. Ramnear.ţu, Pavel. Jumanca şi P. 
este chestie de gust. cam II pitit însă Savi, din Bonat; N. Slmlonovlci şi 
de dellcateţă şi la tot cazul Şi de ple- Eugt n VălzaTlu, din Bucovina. 
tate t,ta de Icela, din Il căruI moş- L>th'gaţ'a permanentă: prf'6edtntele 
tenlre ne-am lmpărtăş t şi Doi cet mă- O. V. Ţani şi d~nll Traian Şut!.'u, M. 

PREŢUL ABONAMENTULUI. 
Pe un an . . .. 160 Lei 
Pe II" an • • •• 80" 

Abonament de sprIjin 1000 lei • • 

Costul abonamentului precum şi 
toată corespondenţa 84 se tr'm1td 
numai diu.i Ioan IJrecin, in-v. în 
Ouvin p. Ghioroc, administratorul 
gazetei noastre. 

• 
.Gazeta Invăţătorilor" urează 

tuturor sărbători fericite! 
• 

Miolstrerul InstrucţiunII a luat dispo
zitia, ca la cursurile compllmetltare 
elevele să nu urmeze la olallă cu băeţll 

• 
In jugoslavla s'a introdus noua lfge 

a învăţamântulul primar, care prevede 
şcoli primare elementare şi şcoli pri
mare superioare, fiecare dintre aceste 
şcoli având câte 4 ani de studii. 

Invăţâmântul religios este obl!gato
riu, el urmând a fi predat de preoţU 
cultelor respective sau de Instilutorl, 
după alegerea părinţilor. 

Şcollle minoritare sunt oblfgatorJu 
aşa cum sunt pre,'hute în tratatele 
internaţionale. 

Min/staul Instrucţiunii a cerut tutu~ 
rar Ttvizorafelor şcolare să înaJnteze, 
cel mai târziu până la 1 Ianuarie, 
tablcUltle CII posturile vacante din fn
vtlţdmântul pTimar rural şi urban. .. 

Inspectoratul şcolar dIn Timişoara 
este fllgd ca, statele de plată ale 
iov, să ]e verifIce şi espedeze ime
diat după primirea lor dela Revlzo
rat. ca astfel ,i tov. din judeţ .A-şl. 

poată primi salariJle cel mult până 

]a 5-a fiecărei luni, după COlm sună 

şi ord. MIC. de finanţe. 

• 
Societatea Femel10r Române din ŞI

rla (jud. Arad) aranjează in seara ZI

lei de 26 Dect!mvrle c. (a 2~a zi de 
CrăcluD) un mare bal, în saloallele 
Hotelului Central. .. 

Logodnă. Anunţăm cu multă pIlI
cere logodna prietenului nostru d. 
Octavian Crişan, notar comunal şI fi· 
ul distinsului director şcolar 1. CrI
şan din PâDcota, cu simpatIca ,i dră
gălaşa dşoară Lucia Plavu, Mea vred
niculul comerciant D. Plavu din Şî
rla. 

Slucerile noastre felicitări! 

• 
In ziua de 8 Dec. şi-a serbat 10-

eodna ·d. Miron Cosoroabă cu dş. 
Ohmpla Bârle., ambii invătători In 
com. Şoimoş jud. Arad FelictfărLJ 

• 
runţel cari ar trebui să ştim că nu Vasillu,J. Nlcti, V. P DumitTt'Bcu membri. " Abonanţll cari n'au primit vre'llnul av~m latltudlne de a ne avânta până Cenzori: 0_ Neştlanu, Or. Trelea şi 
la sferl1e in cart ,'a putut ridica au- 1. Cornan. Cenzori supleanţi: V. To~ din numerlJ gazetei s'au şi-au schim-
torul lor. mt'gra. N O,ozea şi Sever Alltofllofu. bat adresa, să anunte despre aceasta 

i 
La şcoala primară de stat din ehi. ' 

şlneu~Crlş de sab dlre.:ţiunea d-Ial 
O. Boaria fancţlonează o societate de 
lectură a tlnerlmei şcolare, in a c~ror· 
,edlDţe elevII se conduc de aine. re-; 
levând lectlunlle din diferite materII,.! 
cari sunt supuse aprecierllor şi cari t 
se fac tot de către elevI. ~ 

ElevII acestei ş~oll au ioflfntat şi o ~ 
Casă de EconomII unde işi depun, 
banii lor cruţaţi. cari bani apoi la rAn-f 
dul Jor se depun la Ballca populari i 
.Chlşllleu·Crlşiloa· pentru fructlflcare. I 

Atit cu şcolarII, cât şi cu adulţll se l. 

lucreazl in mod a~tiv. ~ 

Cine ar crtde ci ia America, tira· 
miliardarilor fn dolari, 86 Jl IutA dlll-l 
tre locuitori IUDt alrael, 70 1. Iuti na' 
111 ab.olut nici o avere fi ci abi. 31

/" • 

1. IUti plătele tmpoztt pe venit. 
Şi apoi ai 11U ultim ,1 cer~itorlJ şi 

oamenii Uri lucra, ,0merU luot În ra-' 
I 

port ca numărul popaJlţlef mal mulţi 
acolo, decit 1 •• 01! t 

~ •• _ f. 

p-"sta~<IoIrţl~ I 
D. Istodolescu şi Adam Blllo.. Nul 

vă supăraţi dar abonamentul la Oa- f 

zetă se face pe un jumătate ant ceh 
pnţln. Aşa că suma de 80 lei am tre- ~ 
cut·o pe numele d-Iui BUlo. ' , 

D. Laila_ VII multumiri. Sunteti a-! 
oul dintre sprIjinitorii cad poate (ne-; 
ioţelegrţl mal bine. : 

D. Coşa. Abonamentul d-v este a
chitat până la 1 lua. 1930. Cu mut· 
ţumlri. 

D. Jancin: SuntetI la restanţ! cu 
J;.lata abonamentului pe .%."il1!.....dec~~ 
80 Lei. PutetI insă trimite pe aD an' 
intreg. Salutărl.- t ... " 

Dş. Ziz!: Ne Intrebati că d-şoarele:. 
pot colabora la această gazetă? Cum,; 
nut Incercati şi scrieti, vom fi tare bU-i 
curoşt că la mişcarea noastră se ase-ti 
ciad şI genul femeesc. Deci. aşteptăm!.; 

f 
D. V. M. Nu ştim dacă va apare.; 

Adresati-vă d-lui Prl'şediote. , 

• = 
La libraria I 

ConcordiaGh. Munteanu! 
Arad. str. Eminescu Ho. 10. 

--1QI-
găsiţi ultimele noutăţi literare şi 

pedagogice din ţaf'i. şi 
străină.ta te. 

-ib!f-
str 

CINEMA "CENTRAL" 
Str. RIUiU Ştrianu. -------Miercuri 25 Decembrie şi zilele următoara. 

InceputUl repr, la orele 3,41
/ 2, 6, 11

/ 2 aii: 

Monta Gristo 
Dacă .. cele săgeţI eran indreptate pe admln16tratonH nostru, ca să lf-

direct in contra mea, fat>tul cOllstltue se trimită din nou. C~NEMA ,.ELITE· 
o contradictie a real1taţti, ori nemăr- t?! ~~t;;:::::: -~ Păd iţf\ O ..... suluf 
turlslrea Hnlel dominamă a unei teD- *. UT' r..".. .. 
d· t tii O I O 't I P AL. T. STAMATJAO In Gazeta lnva/ătorilor vom pub-In e, n car caZllf - m. r e 0- MI!!r~url 25 Decembrie, 
povlciu, În primul loc, se pune singur n d ) D 1· liea pe vidaT recenzii despn căr/de şi . 
Într'o ilustrare de ordin doctrinar, putin a:e fUmU amascu ln revisttle cari ni se vor trimite. Inceputul rapr. Ia orele 3, 41/2.6, 71/1 ei 9. 
favorabilă sub raport etic. Poeme Religioase * D 1 M t·· 

NJ-mi pot ioch pul, ca şi unol şi MInisterul de domenii a cedat A- rumu Of II 
altu] să fie pe pldor de razbotu cu Operă premiată 
stilul şi ca atarI) să nu inţtdeaga, că de Ministerul Artelor sociatlel generaJe a tnvăţătortlor din Joi 26 DecembrIe şi zilele urmiit08l'B. 
pervertlrea unul citat nu este adml- şi de Academia Română. Românle, la Techlrghlol, un loc de Manxman 
slbilă şi mai cu seamă nu, pentru ca Editia II. 5000 m. p, cu pretal de 5 lei m. p., , 
să ajungi la conclUZll din cari să fAu- Editura Cartea Românească. pentru a se construi pe el un sana- iiiiiiiiiiiiiiii ___ iii1iii·-iii--.i-iii--iio~iii-_-iii-~iii·"-iiiii-iili--ioii--_·_·--~iiii-'"bi't 
reştl apell un piedestal de pe care să-ţi tO'iu. R,dactor responzab 1: ( 
lai dire\. tia la un atac prin nimIc jUI- Exemplarul 40 lei. • CUT E A N r 
~t;~ff~ca~t~.~D~~c~_~~d~~~n~,~~il~t~~t~lls~s~u~n~t~ln~d~l~sf~n~s~ie~~~~ _______ ~~~\i~~~~~~-n~-_--~~~7-~~~~~~.~~ ____________ 2-__ ~I~O~N~J_E __ L __ E ________ -------, 

TipetlUl TIi-'Lg~cfjt:1 lhtcezane Arad. 
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