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mm bine s« pota singuru da 1 urnei nesce legi pure na fol- 
sifimte, dicta chiaru din gura Bdieesca; si acesta lege data 
de Gnstos ;oi o numimu: lege crestinesca seu mai bine: 
Uredintia, apa cum.i-a placutu a o numi facatoriulu ei.

Prin vdrea iui Cristos s’a sistatu modulu de mai nainte ’ 
de a se tmite proroci si a se face minuni; pentrucă 
Gnstos a diu o lege, o credintia permanenta; prin respec
tarea carenomenimea se afla in fericirea Raiului pamen- 
teseu, penti că simbolulu legei lui este: Credinţi’a, am&rea 
s. speranti i Credinţi a, pentru că cunoscendu Cristos min
tea cea, mginita a omului a fostu convinsu că nu p6te 
se strebatda fimti’a cea nemărginită si ne cuprinsa a lui ' 
Udieu, in ire trebue se crâda ne conditionatu, căci elu 
este isvoru tuturora bunetatiloru, prin urmare a fericire! 
omenesci. mârea, pentru că, ea este inceputulu Ia totu 
binele si netatea, cela ce te uresce nu pote se-ti faea 
bine; celue-ti face reu nu pote ave simpatie si simtiu 
de amoreientru tine. Este amâre falsificata, carea se 

:cum linguşire acest’a se arata numai prin 
semnele -if afara s, o folosescu omenii fatiarnici, pentru " 
promovar mtereseloru ioru proprii, de multe ori spre 
daun a iineorporat.uni intregi, dara acest’a este contraria 
legei cei lieesci si credintiei crestinesci. Speranti’a, pen- 
trucă ea te aeelu radiemu a genului omenescu, care 
sustiene en.mea; plugariulu de nu va ave sperantia 
că va ad, pamentulu roda, nici candu nu ar ara si 
seniena; pt.atoriulu de nu ar avă sperantia că va 
dobândi, 1 candu nu ar merge după marfa; crestinulu 
de nu are sperantia in bunetatea lui Ddieu si i 
vidţ.a vecia si mai fericita decâtu pe acestu pamentu 
nici candu sar rugă lui Ddieu, si nu ar adoră bune
tatea si ai puternici’a Iui; si atunci in loculu moralei 
ar dornnjamoralisaţiunea, si lumea ar fi unu teatru 
trista,, coisu de mii de mii de tabere separate de hoţi 
cari sar le pe totu minutulu pentru de a jefui unulu 
averea ah. Puterea domnitoriloru ar fi nuia faeia de 
aceste tai, ba nici nu ar pute se esiste domnitori
îsTe âeLP e* sperantiei a carei lsvoru principalu

LeS01 'Cristos prescrie: dreptate, egalitate si frăţie- 
ţaţe mtreeni, tien s. popiră din care apoi cu de buna 
sema ar i o fericire generala pentru genulu omeueseu, 
inse acesp se respeeteza pentru că de amu luă glo- 
bulu paifscu de ameruntulu nu amu află unu locu 
mei catu june verfulu acului unde aceste se 
teze sj s<j sânte, pentru ce si fericirea 
de rara. itrucă (Jristos i

Invitare d© prenumeratiun©
la

„Im U Tfl I W>A“. ylK

f<5ia biseri-căsca, scolastica, Iiteraria si economica.

Cu 1. iuliu vechiu deschidemu prenumeratiuni nâue pe 
semestrulu alu doile alu anului 1813. — Pretiulu abonamen 
tului pre o diumetate de anu e:

Pentru monarchi'a austro-unguresca 3 fl. v. a.
. ■ Pentru Romanii a si strainetate 4. fl. v. a: DU, abo- 

nanti sunt rugaţi a nu intardid cu Promiterea prenume- 
ratiuniloru. . '

Din privind7 a economiei si mai mar ei sigur itati reco- 
/ > mandămu in locu de epistâle de prenvmeradune avi şurile 

poştali. .
5/ Aradu, 13. iuniu 1873. .
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numesceLumin’a si Gredinti’a.
(Urmare si fiuo).

Fiindu dara omulu astfeliu constituitu,lurmVa lui spi
rituala si cea reala conlucra intru uri’a spre ajungerea 
scopului, spre care este creata; si scopulu pentru care 
este creatu omulu este: murirea lui Ddieu; pentru câ 
dupace a facutu Ddieu lumea si tote cele ce sunt in tren- 

. s’a, a disu: „se mai făcu o făptură care se fia spre laud'a 
marirei mele.“ ,
j Si ca se p6ta omulu corespunde ehiainarei sale celei 
măreţie si sublime, pe langa aceea că, l’a inzestratu cu 
doue feliuri de lumina, — după cum am aretatu mai susu, 
si cu libertate, i-a datu Ddieu si unu locu de comoditate 
Raiulu, unde ne .infestatu de nimene se servesca Dnului 
seu,- in tocmai ca angerii, cheruvimii si serafimii; inse • 
omulu vediendu-se liberu, a facutu dîspusetiuni contrarii- 
in averea Dnului seu, si asia fu trasu la respundere si 
pedepsiţii. Inse prin aceea pedepsa scopulu si destinatiu- 
nea omului remase totu cea dintaiii, si numai inodulu de 
a pute ajunge Ja destinatiune s’a strămutatu respective 
ingreoetu; pentrucă, omulu ca unu calcatoriu de lege fu 
lipsita de favorulu celu dintaiu adeca de Haiti, si tramisu 
pre pamentu ca intr’o inchisore; i-a mai margioitu mintea 

se nu se pota apropia de voi’a Iui Ddieu, dara totu'si * 
ca se pota .corespunde chiamarei sale, a descoperiţii din 
candu in candu, prin nescari omeni aleşi, modulu prin care 

, omulu se pota ajunge la destinatiunea sa; si pre acei 
omeni i-a pazitu cu putere de susu si i-a Jasatu se faca 
minuni, pentru cârcei ne credintiosi se .cr&da, că sunt 
trimişi de susu. Aceşti omeni se numea proroci, pentru* 
că ei spun(5u si viitoriulu; si erau onoraţi si chiaru adoraţi 
pentru moralu si invetiaturile cele folositore, ce le propagau 

• iptre poporu. Acestu modu de propagare a legei divine 
^tienutu pana la timpulu lui Cristos.

Venindu acum’a pre pamentu singuru Fiulu si âde- 
veratiilu. Ddieu, si-a luatu trupu si fire omenesca ca asia
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se respec- 
e tocmai asia

, 0 . ;, • ln?Pune numai • moralicesce,adeca, E ce: deca m, se fii fericita, ti-impunu 
nu calci le, care t.-le am datu, pentru do a pute 
ajunge laîu'e, si deca le vei calcă atunci singuru eşti 
causa nerei tale, Pentru aceea Cristos se si numesce 
lumm a clevGvata, căcr Elu a espusu Credinti’a care 
arata diriea catra o fericire sigura.

Cum-eptatea, egalitatea si fratietatea sunt midilo- 
culu ferid— si in. urma a subsistintiei omenesci, — o
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mărginită; câci tocmai de ne-am proba a face acesta, nu
mai câtu ne-am baga intr’unu labirintu unde nu este finit 
ari ad ni cu care se ne sc6ta. Din acestu pasagiu se vede 
câ St’a scriptura, precumu si natur’a au totu unu auctoru.'

De amu lua tote punctele Sântei scripturi in care se 
impedeca raţionaliştii — seu dora mai bine disu realiştii 
noştri, — totu prin lucruri reale si evidinte i-amu pot6 
convinge despre adeverulu Stei scripturi si despre Ore- 
dinţi1 a cea adeverata; deca cumva ei ar voi se fie drepţi 
si necapriciosi; dara inca nu ne vine la SQcotela ca se 
stâmu la lupta cu nisce

recunbsce t6ta lumea si toti domnitorii pamentesci, pen
tru aceea vedemu in t6te tierile, foruri si scaune judecâ- 
toresci, asiediate pentru ca se judece si se aduca seutin- 
tie si pedepse; adeca si cu fortia se impună respectarea 
acestoru legi Ddieesci; inse cu durere trebue se martu- 
risimu," — cei ce vorbimu după consciintu, — cumeâ 
acei judecători pamentesci sunt partasi ' cliisru de peca- 
tele pentru care sunt puşi, si cu legile in nana falsifica 
dreptatea, pentru scopuri egoistice, si asia dispmu de fortia, 
pentru profanarea legiloru divine si prin actâ a omenimea- 
devine si mai nefericita. Ba chiaru legile, .tare le făcu 
omenii pe bas’a legiloru divine se contrariezv acestora; 
ce atât’a insemneza câtu: omulu ca creatuia lldieesca, 
puterea primita dela creatoriul.u seu, se lupb in contr’a 
voiei acestuia, ce e o imposibilitate ridicula.^ |

Din aceste apoi se vede cumca credinti’ae stricata, 
am6rea e falsa, pentrucâ omenii sunt fatiarnic sperantia 
nu pâte fi buna, câci isvorulu ei nu e celuadeveratu. 
Amu dice, câ acum’a era amu ave lipsa di proroci si 
minuni, pentru ca sâ aduca lumea la adeveru dar astadi 
lumea Var ride si si-ar bate jocu de proroci,ninuniloru 
li-ar da insemnetatea fisica; pentru câ lumin spirituala 
s’a perfecţionaţi! pana acolo, pana a ajunsula culmea 
posibilităţii,, de unde neputandu merge mai (parte, pe 
cale adeverata, pentrucâ ea are marginile salt de unde • 
nu-i este iertatu a esi, si a se apropia mai ta de divi
nitate, ci trebue sâ se invertesca intre marginilsale, pre- 

invertesce pamentulu in osia sa-si piem se in- 
vertescu tote planetele după legile divine, — ci la din 
contra si-va lua (seu d6ra si-a si luatu),, o cal.falsa pe 

purcediendu va intra intr’unu abisu, undeeu se va 
distruge cu totulu seu va cade in prioritat Acest’a 
altmintrele e si cureulu naturalu intocmitu de leu.

Candu vorbimu de cursulu naturalu, ne virin minte 
câta consonantia are St’a scriptura cu acela; j pentru 

adeverului, voiu aduce unu pasagiiin biblia 
vorbitu mai susu, si pe cânii place

scapati pe unu 
terenu vastu din armat’a creştina; pentru câ ei si-ar 
tiene de fala pentrucâ-i intimpinezi, presupunandu câ-ti 
este frica de ei; si asia i-aî angagiâ la o lupta resoluta 
in care de si e siguru câ ei ar cade, totuşi ar causâ sa
crificii si din partea invingatoriloru; a caroru inimicu alt^ 
mintrele se prapadesce si singuru de sine. Creştinii cei 
adeverati trebue se fie falosi facia de acesti’a, pentrucâ 
tota lumin’a secuiului nostru si tote avantagiele. moderne 
sunt meritulu creştinismului, care prin credintia a legatu 
omenimea intr’unu corpu solidu, si pe bas’a moralităţii a 
indreptat’o catra unu scopu la care acum’a se pare câ ar 
ajunge deca nu si-ar perele bas’a; deci:

Pentru ca omenimea se pota merge ne impedecata 
.catra scopulu seu, ar trebui ca moralulu se fia inceputu 1 u 
si sfarsitulu tuturoru intreprinderiioru;* pentrucâ precum 
lumin’a ocliiloru ne convinge despre esistinti’a cutaroru 
obiecte in natura si ne face ca se credemu cuincâ acele 
cu de buna sema sunt si suntu chiaru asia precum 
vedemu: asia de evidentu ne arata lumin’a miatii si ne 

credemu, câ moralulu este puterea, care ne 
pote conduce la ori ce bine ce âspirâmu.

Noue romaniloru, cari trăimu numai in sperantia de
spre unu viitoriu mai corespundietoriu demnităţii nostre 
naţionale,, ni e de lipsa ca se aparâmu terenulu speran- 
tieloru nostre si cu abnegatiune de orice interese parti
culare, se luptâmu umeru la umeru, pentru înflorirea 
stitutiunei bisericei nostre — câci altu terenu liberu 
avemu, — pe bas’a caruia se ne formâmu uesce institu- 
tiuni morale corespundietorie; spre esecutarea caror’a 
se ni creemu unu cleru aptu si independinte; 
propagă acele institutiuni, după amvonu cu o isteţime su 
intieleptiune corespundietâria; fra afara de biserica se le scie 
aperâ in o mie de chipuri Atunci vomu av6 in ttita comu
nitatea o lumina adeverata, care prin credintia, va conduce 
barc’a nOstra cea desperata la limanulu fericirei.

cu

cum se

convine ca secare

constatarea
con-despre care

unora alu cugetâ de o fantasia vechia seu scotura be- 
trana, si anume acel’a: câ omulu celu dintaiu, ipace a 
eâlcatu porunc’a lui Ddieu, seu a mancatu dipomulu 
celu opritu, fâ pedesitu cu scoterea din raiu si; morte; 
seu cu alte cuvinte, din statulu fericirei fâ conanatu Ia 
nefericire. Acestu adeveru se constateza prin fluctiuni 
logice din istoria si chiaru din intemplârile tedui pre- 
sinte; pentrucâ deca luamu istoria la mana, sautamu 
caus’a caderei poporeloru celoru mai mari după iinentu; 
aflamu câ deinoralisatiunea si câlcarea in pitioa legi- 
loru divine, le-au nimicitu; seurca se ne apronu de 
6tiluln bibliei, putemu dice totu aceea cu alte |nte si 
anume: dupace au calcatu acele popora popa lui 
Ddieu, adeca au mancatu din pomulu celu opij fusera 
seose din lUiu 6i osindite. cu mbrte, era pan^ morte 
se traesca din sudbrea maniloru loru. Istoricii u ace
sta pedepaa*(din biblie) asia: După lupt’a eraui dela? 
cadiendu tota armat’a in manile inimicului, Busera 
capital’a; regele se sinucisa, inimicii dearsera ţ tier’a, 
poporulu si armat’a ce a scapatu de sub ascuti săbiei 

* fâ dusu in sclavia. Si acest’a nu insemneza aiecâţu 
morte naţionala, era pana la aceea morte se ti-a din 
sudorea maniloru, adeca sclava, se lucre pe se dom- 
niloru. Acesta pedepsa scbsa din istorie e ped6ps:ieesca 
esecutata prin 6meni asia p. e. resipirea Iei mului 
prin Titu, fâ esecutatu blastemulu lui Cristos, lu l’a 
blastematu: „ca se nu rema.na petra pe petra.** jlespre 

• pedeps’a cea Ddieesca, care singuru Ddieu o pecuta 
îisupr’a omenimei întregi pentru calcarea legilo ivine;

putemu vorbi, câci nu suntemu in stare a gBe cu 
mintea nostra la voi’a lui Ddieu cea necuprisi ne

am
nu

care se scie

Mlhaiu Stxurz’a, 
, preotu.

Cîiî’G îi fostu si care trebue se fia chianiarca 
preotului romanu ?

Preoţi mea in t6te timpurile a jucatu unu rolu insem- 
natu in desvoltarea intelectuala a omenimei. Pre langa 
aceea, că preoţi mea creştina s’a ingrigitu a pastrâ in ori- 

v ginalitate invetiatur’a mantuitoria eredita del.a marele 
Rescumperatoriu si a o aperâ contr’a atacuriloru indrep- 
tate asupr’a ei, ea a contribuitu inca si la progresare^ 
omenimei in sciintia pre ori ce terenu. r 5

In evulu de medilocu, candu urmele lasate de bar- ' 
barii selbatici, cutrupitorii civilisatiunei classice grece si 
romane, — se mai vede inca, preotulu retrasu parte in mo- 
nastire parte in sinulu credintiosiloru sei, ocupându-se cu 
sciintiele si crescerea bmeniloru conformu spiritului tim
pului de atunci si conformu trebuintieloru omenesci. 
Monastirile precumu la apuseni asia si la resariteni 
totu atâtea scoli, de unde se respandeu invetiaturile fol 
sitbrie, 6r preoţii erau ca totu atâtia propagatori 
turei si ideiloru inalte.
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astadi au in bise-vechia, si nici la Slavi, că ei si pana 
rica Jimb’a vechia slavona.

Chiamarea preotului romanu 
din instruirea credintiosiloru in cele dumnedieesci, din 
aperarea religiunei si a credintiei stremosiesci in contr’a 
atacuriloru din afara, si din crescere* romanica a popo
rului. Preotimea a aperatu credinti’a crestinesca cu fideli
tate si a facutu totodată din poporu creştina,, fiu adeve- 
ratu alu patriei, fiu credintiosu bisericei si natinunei si 
prin acest’a si-a eascigatu titluri la recunoscinti a nostr a.

Pana aci vediuramu chiamarea preotului din trecu tu, 
se vedemu acum’a ce chiamare are preotulu romanu astadi 
si in venitoriu?

Optusprediece secuii plini 
preste capulu poporului romanu 

bile in vieti’a lui naţionala. Acestu timpu alu suferintieloru 
ne-a adusu la o stare trista si misera; acesta stare deplo
rabila in care ne aflamu, trebue schimbata cu alt’a mai , 
buna. Imbunirea ei atârna mai virtosu dela aceia cari

In vieti’a nostra naţionala inse rolulu preotiloru ro- 
^rani a fostu mai insemnatu decâtu la alte popdre.

preotului romanu din trecutu era: 
cele dumnedieesci si in cele na-

din trecutu a stătu dara:
Nobil’a chiamare 

instruirea poporului in 
tionale. Credinti’a crestinesca si romamsmulu in preotulu 
romanu a avutu unu stîlpu puternicu si unu aperatoriu

aPU&Candu unii fii ai natiunei au parasitu sinulu mamei, 
care i-a crescută si nutritu, si au trecutu in castre streine, 
preotulu nu s’a desparţi tu de poporu, ci a remasu cu elu 
si i-a servitu ca uniculu conducatoriu, luminatoriu si 
consolatoriu in totu timpulu si in tote suferintiele si neca- 
surile, pre langa funcţiunea de preotu, servu alu lui Dum- 
nedieu, împlinea si o alta funcţiune totu atâtu de nobila 

■ si frumosa adeca: invetiandulu a fi crestinu lu-invetiâ a 
fi si romanu; plantandu in poporu simtieminte religiose 

' planta si simtieminte naţionale, de a-si iubi legea, patri’a, 
îimb’a si naţiunea.

„Nu-mi voiu lasâ legea —dice romanulu si adi — in care 
a traitu si muritu moşii si Strămoşii mei in aceea voiescu 
a trai si muri si eu.“ Alipirea cea mare a poporului 
nostru de lege, sub care elu pricepe nu numai credinti’a 
crestinesca ci si Îimb’a si naţiunea, e de a se multiumi 
preotului, care l’a invetiatu si indemnatu a o iubi.

Regii Ungariei si Poloniei îndemnaţi de pontificii 
Romei au voitu a introduce catolicismulu intre romani, si 
spre ajungerea scopului loru au intrebuintiatu forti’a si 
puterea fisica; dar nu li-au succesu, că-ci poporulu ro- 

yiianu avendu in fruntea sa preoţi, cari sustieneu cu dem- 
'nite religiunea stramosiesca intre poporu, — mai bine a 
voitu a suferi persecutiunile amare decâtu a se lapedâ de 
legea 6i credinti’a in care au traitu părinţii lui si a primi 
4'itulu si inoiturile apusului.

Dogmele noue ale lui Luther s’au latitu si in patri’a 
nostra intre poporele conlocuitore, si Principii calvini ai 
Transilvaniei au redicatu persecutinni si s’au folositu de 
tote midilocele silitorie in contr’a romaniloru, numai ca se 
pota laţi calvinismulu si lutheranismulu si intre romani. — 
Ce e mai multu au ţi pari tu si cârti — de spiritu calvinu — 
in Îimb’a romana, sperandu câ asia si-vor ajunge scopulu.— 
Barlaamu mitropolitulu Moldovei apucă pen’a spre a scuti 
vomanimea de veninulu calvinismului ce o ameniutiâ prin 
catechismulu racoltianu, si asia cu ajutoriulu provedintiei 
ei a preotimei ara scapatu si de acea calamitate.

Incuibatu-s’a limb’a slavena in biserica romana si

de furii si torture sbu- 
lasandu urme vidi-rara

petrecu intre poporu.
La imbunetatirea starei poporului romanu celu atâtu 

cercatu de sorte multu pote contribui insusi preotulu; de 
ora ce elu petrece totudeuna intre poporu si-i pote aretâ 
cu înlesnire medilocele necesarie pentru imbunetatirea 
sortei sale materiale si spirituale; cu atâtu mai virtosu 
p6te preotulu contribui la renascerea vietiei naţionale, • 
căci de poporu e consideratu ca conducatoriulu seu na- 
turalu in t6te afacerile; svaturile bune ale preotului sunt 
bine primite si ascultate cu plăcere.

Cultura si progresu este parol’a tempului. Trompet’a 
si renascerei poporeloru începe a suna, la vocea 

ei puternica poporele se trediescu din amorţire, se de- 
sbraca de lutosele vestminte ale indiferentismului si igno- 
rantiei, si in loculu loru imbraca vestminte de serbatore 
pregătite conformii spiritului timpului. Intunereculu ce 
secuii întregi a acoperitu orizonulu omenimei începe a 
dispare, si sorele luminoşii alu cui turei, ce lungu timpu 
nu s’a vediutu, începe a respandi lumina binefacatorie si 
a străluci in tota splendorea preste lume.

A sositu timpulu, ca si noi romanii se privimu 
seriosu in venitoriu si se ne apucămu cu totii de imbu- * 
netatirea sortii nostre materiale si spirituale, căci multe . 
ni sunt lipsele care trebuescu impucinate. Trecutulu 
fostu, dar si presintele e necrutiatoriu facia de noi, se 
facemu dara ca venitoriulu se fie mai frumosu si mai 
seninu. Naţiunea împilata de barbarismulu timpuriloru 
cere sciintia si cultura, se nu-i refusămu acesta oftare; 
ci ca fii crescuţi si nutri ti la peptulu ei dulce se-i vinde
căm u raneie de cari patimesce si se-i impueinămu lipsele 
de cari sufere. — Poporele, cari voescu a trai si a ave 
venitoriu, sciindu că puterea fisica a disparutu pre aripile 
timpuriloru, pre sciintia se nisueseu a-si întemeia esistinti’a 
si venitoriulu. Sciinti’a cucere.cce tieri, derimâ tronuri ba
zate pre fortia; poporele cari i urmeza pasiescu din tri- 
umfu in triumfu cucerindu lumea cu principiile si ideile 
sale. Sciinti’a e arm’a seclului alu 19. Sciintia cere si 
naţiunea dela noi.

Preotulu in totu timpulu a fostu chiamatu a invetia 
si lumina pre cei incredintiati lui spre pasto.rire si con
ducere, preotulu sa numesce părintele sufletescu alu po
porului, ca si unu părinte bunu trebue dara se împărtăşi- 
esca cu poporulu acei’a ce elu scie, ca se pota merita 
din destulu numele de părinte si luminatoriu alu popo
rului. —

recviem
!

t,

mai

r. a

doi secii a sunatu ăcesta limba străină dela altarele ro
mane. Cu ajutoriulu proniei dumnedieesci, care ne’ncetatu 
a veghiatu asupr’a poporului seu credintiosu scapandu si 
de acesta plaga, preoţii mai virtosu s’au apueatu cu o ' 
diligiutia neobosita de traducerea cartiloru bisericei in 
limb’a romana.

/

Teodoru Yestimianu mitropolitulu României, Michaelu 
Tordasi episcopulu Transilvaniei, Ştefanii Herce, Moise 
Pestisielu, Achirie, diaconulu Coresi, Popa Ioana si Miohaiu 
sunt totu. #atâtia barbati, cari prin traducerea de cârti 

. bisericesci si-au castigatu merite pre terenulu literariu 
^bisericescu, ale caroru nume sunt cunoscute la tota ro- 

. manimea’si pronunciate cu recunosintia.
Dositeiu mitropolitulu Moldovei scrietoriu bisericescu 

din seclulu alu 17. daruindu limbei romane mai multe 
cârti bisericesci apucă lir’a si facă se sune la urechile 
nepotiloru lui Traianu in versuri divinii psalmi ai lui 
Davidu, versuri, cari si astadi — după atât’a tempu — 
se cetescu cu plăcere.
X^reotii prin traducerea cartiloru in Îimb’a romana ni-au 

^datu o literatura naţionala biserieesea, cum nu putemu 
afla la nici unu poporu de ritulu resaritenu. nici la Greci, 
că la ei se face serviciulu dumnedieescu in Îimb’a elina

Cumu are se fie dara preotulu romanu din presinte 
si venitoriu?

Preotu, servu a lui Ddieu si romanu in celu mai 
strinsu intielesu alu* cuventului.1
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. Preotu trebue se-si implin^sca cu acuratetia de- 

torinti a sa, care constă: din sevarsirea cultului Ddieescu 
clin adaparea credintiosiloru cir doctrinele mantuitdrie re’ 
ligiunane, trebue acelor’a se li arete calea si medildcele 
ce trebue se urmeze pentru mântuirea sufletului.

Ca romanu si

Consideranclu ponderositatea postului acestuia, considerau^ 
du mai departe dorinti’a espresa de ne numerate ori, de a intro- 

1U scdlele ndstre reforme salutarii, considerându opiniunea 
publica, care doresce a ne privi ca pre nisce barbati demni de 
misiunea ndstra, cari sunt capaci a corespunde recerintieloru 
culturei moderne si considerandu câ vdcea dmeniloru de spe
cialitate, cum e in afer'a invetiamentului a invetiatoriloru mai 
destinşi, dar’ mai alesu v6cea reuniuneloru invetiatoresci precum 
si acelora-lalte corporatiuni intrunite pentru diferite scopuri, chiar 
m cumpen’a statului au valfire fărte mare;-— pentru acea e nunu- 
mai tolositoriu ci chiar de lipsa ne incungiurata a eonlucră din 
respoteri pentru introducerea si la noi a sistemului de atateori 
repetitu; a eonlucră cu poteri unite, pentru redicarea invetiato- 
nloru in statulu, la care se privdsca cu ondre cuvenita ori care 
cetatienu, cu respectu bî reverintia ori care invetiatoriu, k, 
p te fi alta, decâtu aplicarea loru intre inspectorii şcolari.

, ca conducatoriu naturalu alu poporului
trebue se contnbuesca la renvierea, Ia desceptarea 
am somnulu eelu asemenea morţii, ce secuii intregi l’a 
tienutu inferecatu cu catenele mortifere ale intunerecului.

Au fostu destule rauele înfipte in corpulu natiunei 
de nescnntia si nepăsare, urmele loru se vedu inca; dar tre
bue se dispara, si numai asia vor dispare, deca vor fi cu
rate de medici buni si consciintiosi. Preotulu 
sufletescu alu poporului, elu dara trebue in 
se cureze ranele de pre corpulu mamei naţiuni.

Chiamarea preotului dara stk: din a pregăti suflete 
adeveratu creştine si romane, si a contribui din resputeri 
la redicarea poporului din starea cea ticalosa i 
afla, căci numai fiindu poporulu in stare buna, 
rata si esistinti’a preotului.

, Preotulu implinindu-si cu acuratetia detorint’a sa facia 
de poporu, face servitiu intregei omenimi, er sie-si si-castiga 
recunoscinti’a generatiuniloru presinte si venitorie.

lui

e mediculu 
prim’a linia

care nu

SKmeono Albii.

x .
Ooncursu. 2—S

in care se 
e asecu- Ara?, ” decisulu Venerabilului Consistoriu diecesanu alu 

Aradului dto. 24 Maiu a. c. Nor. 620, — nulificandu-se ale
gerea de parochi in comun’a gr. or. Ternov’a din 
Siriei, tienuta in 18 Martiu protopr:

a, c. cu acăst’a se escrie de- 
concursu pe ambele parochii vacante din numita 

— cu terminu pona in 29 Iuniu 
dl se va tîenă si alegerea. —
• a Vcmtulu parochialu pentru una parochie este. Stolele 
îndatinate — birulu parochialu dela 200 de case si 
siune de pamentu aratoriu. —

Recurenţii au de a produce testimoniu despre absolvirea 
aloru S clase gimnasiale, de teologia si de moralitate — bra 
clericii nehierotoniti pe langa acestea documinte, mai au de 
a produce si testimoniu de cualificatiune. —

Recursele adresate comitetului parochialu 
se trimite la oficiulu protopresviteralu in Siria. —

Ternov’a 8 Iuniu 1873

nou
comu- 

st. vechiu, in carena a. c.
Teodoru 3R©lIe, 

Clericii de cursulu alj ll-le.
m. p.

una se*Pancot'a, 1. Iuniu 1873. v.
Diregerea scdleloru sub inspectiunea docintelui.

Pentru ce e de lipsa ca invetiatoriulu se fie inspectore?
L/U concesiunea On. Redactiuni voieseu a descrie in coa

nele acestui di urna lu motivele care pleddza pre langa teşea acdst’a.
Aceea direcţiune a poteriloru instructive ce tentdza intr’- 

acolo, ea crescerea pedagogica se fie uniforma, si ca crescerea se 
corespunda deplmu recerintieloru pedagogice, si asemenea tutu- 
roru recerintieloru in

y i
sunt de a

, Comitetulu parochialu gr. or. din Tornova., . . genere,—necesitdza inomise, ca invetiatori-
uiu se fie inspectore. Cu referintie la tem’a acdst’a au vorbitu mai 
multu părtinitorii sistemului acestui’a, totu in categori’a aedst’a potu 
insird si unele obiectiuni (indirecte) făcute din partea contrariloru 
sistemului acestui’a, voindu dinsii a ne convinge, câ docintele ca 
inspectore in i mp regi urări le n6stre de astadi, e nu numai superfluu 
ci Bî peneulosu, de drace nu e capace a distinge ei pricepe 
periectu midildceie si poterile cari suntu de a se aplică la in
strucţiune. Acdsta părere a contrariloru in casur' speciale p6le fi 
fundata, bine nimerita, eu inse cu tdte acestea mi permitu a 
tace unele obiectiuni, cari bine considerate nimicescu ponderosi
tatea parerei contrariloru.

Ei afirma câ docenţii in privinti'a culturei si cualificatiunei 
stau pe o trdpta fdrte normala, si de ace’a nu potu aprobă neci 
decâtu aplicarea docintelui ca inspectoru.

Aceşti contrari confunddza trccutulu cu prcsentele si vii- •• 
tonul u, fara a observă ei impregiurarea cei mai esenţiala, câ 
persdnele îngreunate cu instrucţiunea, in docursulu timpului potu 
si trebue sfi se perfectiuneze amesuratu recerintiei si spiritului 
timpului; câ docenţii—avendu vocafiune si diligintia—-"potu face 
progresii mai mare in sciintie si cultura, si voru fi cualificati de 
a corespunde ţnisiunei măreţie intru propagarea luminei si cul
turei; câtu a fosta una diregutoriu mai multu in servitiu, po 
atâta se pricepe mai bine in sfer’a oficiului publieu; Ostasii 
regulaţi si otieliti prin luptele pentru tidra, sunt de* regula mai 
buni, de câtu cei ne versaţi in arme; juristulu numai in vidti’a 
practica devine advocata bunu; —-si dro pentru, ce se nu fie mai 
aptu de inspectore de scdle unu invetiatoriu cu prucsa, decâtu 
aceia — fie altcum câtu de luminaţi — carora ii lipsesco acestu iac- 
ore. Respectu esceptiuneioru, dar’ e regula generala, câ celu co 

a stătu sub conducere va fi si conducetoriu mai bunii; Romanii 
de de multu a apretiuitu mai multu pracs'a, dicondu: Teoria sine 
praxi,8icut rota sine axi, asia dara diu'obiectiunilc iusirate, se vede 
ca desconsiderarea bietului invetiatoriu nu pdto avd locu din 
punctulu de vedere alu progresului, la cei de părere contraria li 
potemu diee, câ caten’a ce a cadiutu de pe manile docintelui 
voieseu a o pune pre grumadii si spiritulu aceluia.

Ca docintele dar se fie inspectore, e fdrto nccesariu, si pentru 
ca se pdta operă cu succesu favorita, o do lipsa se dispună liberu
cu medil6cele si puterile necesarii pentru ajungerea scopului, care
e luminarea poporului.

Cu scirea mea Nicolau Beldea adm. protopr.

Concursu. 3—3

tj-u Plfn.tru Par°chi’a din Talpe si filialulu Telecu, 
Bihorului, protopresbiteratulu Meziadului neivindu-se la 
pulu seu recurmti, prin acdst’a se deschide 
pe langa

cottu 
tim- 

concursu nou

Emolumintele: Pamentu de 12 cubule; cortelu liberu, 
ăra de la filialu (constatatoriu din 40 numere) fiecare nu- -i 

meru o mesura de bucate; stblele îndatinate si câte o di de ^ 
lucru.

Doritorii de a fi aleşi, pane in 24 iuniu v. a. c. se-si 
trimită recursele la Dlu protopopu tractualu in Baitia (Răz- 
bânya), fiindu atunci alegerea.

Talpe, 8. iuniu v.- 1873.
Comitctulu parochialu.

Cu scirea si învoirea mea Petru “Sabo m. p. protopopu.

Concursu. 3—3

Cu mortea parochului Ioane Tulcanu sen. una dintre 
parochiile din Zarandu (Comit. Aradului protopresbit. Chisi- 
neului;)' devenindu vacanta, pentrii deplinirea acei’a, se deschi
de Concursu, cu terminu de alegere pe 1 Iuliu st. *v. a. c.

Emolumintele suntu: una sessiune de pamentu estravi- _i 
lanu, 400. fl. v. a. bani numerati din Cassad’a comunei, 6ra 
pentru funcţiunile îndatinate o stola moderata statorita prin 
contractu. — Dintru acestea insa, Capelanulu de acum Iaco- 
bu Varg’a, decumva nu ar fi alesu elu de parochu, in propor- 
tiunea pana aci avuta, conformii decisului Consistorialu din 
3. Maiu a. c. Nro 527. Plen, va ave inca de a se impartasi 
incepandu dela alegere in restempu de 3. ani. 1 °

Voitorii de a ocupă acest’a parochia, voru avă recursele 
sale instruite conformu Statutului organicu, pana in 25. [uniu 
a. c. ale subscerne Comitetului parochialu in Zarandu.

Zarandu 1. Iuniu 1873.
Comitctulu parochialu.

in contiolegere cu miuc Petru Chirilescu, protopresbit. Chisincului.snr:. I
Proprietatea si oditur’a diccesei aradanc. — Redactorii rospundietorin luni fu OoIiI&hIqiCu tiparlulu lui Stelanu Gyulai


