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ORGAN SĂPTĂMÂNAL' PENTRU APĂRAREA INTERESELOR lNV ĂŢĂTOREŞTI -
Pentru iniţiatorii o nouă îndrumare~ 

"Gazetei lnvăţătorilor". Românii de dIncoace de Carpati 
chiar dia cea mal îndt'părtată ob'arşie, 
am avut multe de îndurat. Ţăranul 

mal bog.:Jtl rn experienţe. Această Îm· l!"gat de glie in formă d'! Iobag şi Marea vlielle deslănţuită asupra Eu· 
ropel tnalnte cu zece an! şi mal bIce, 
a conturbat in mersul lor normal toate 
socletătile, ba chiar şi puternlcile or
ganizatii de stat supul1ând sufletul 
omenesc la tentative necunoscute până 
atunci. Noi aptitudinI au fost desco
perite in mulţi oameni şi unII din el 
nici nu şi-au mal putut contInua mUD· 

ca cu care se Tndeletnlclseră până la 
acea dată. 

prejurare arată in mod foarte clar slugă anemeşulul ungur, sorocit cu o 
deslnteresul ce-l au pentru manca vitalitate resbitoare prin noianul tuturor 
reincepută Iar o muncă începută cu I iocercărllor de desfiîntare, căIăuzlt d: 

callbru naţional, aranjate· de invAtAto·" 
cu~elevl!, erau privite ca o şcoalA mare 
pentru cei mulţi. 

Aşa au luerat invAţAtorii de eri, cari 
de mulţi sunt priviţi ca trecuti în do
meniul bătrâneţelor şi prin urmare con
sideraţi ca uzaţl. Invătătorli de eri şi 
car! muncesc şi azi nu sunt uzaţ!, 
pentrucă el au canallzat linia de con
duită, chiar pentru prezent şi deceniile 
vIItoare (să nu zIc secole), care linie 
ar f1 bine sa. fje considerată de tn~ 1-
tătorl! tlner). ceiace sigur o vor face. 

: I credinţa reJ;glti creştlae, a portulUI 
atât entuzIasm şi cu atât altrulsm nu I şi a obfcefurilor, in fine după lupte 
poate decât reuşi ~ducând rezultate crâncene de existenţă naţională, a 
frumoase. Isbutlt de a fj aşezat tn cadrele hota-

Priote IniţiatorII "Gazetei invâţăto- r ~ I o·r etnice. Ajungerea În~ep"lmlre~ 
rllor văd remarcându-se pauă acum a'westul sfânt Idelal, visat de lOamt~şh 

nostri, a fost preconizat ln toate tlm
doi dIstinşi foşti elr.vl al mei: lo~n purile de conducătorii naturali: d~ 

Azi, ni se pune o intrebare: Oare 
pentru păstrarea avutului naţional c4ş· 
llgat, aunt suficiente acele mijloace de 
luptă şi apărare, de cari s'a ~jutat ln
vătătorul ron!n in trecut? Răspunsul 
este negativ .. 

Zilele următoare decretiirll păcII, in 
unele locurI, intre cari in primul rând 
Bocotesc tara noastră, prin realizarea 
viselor de veacuri ale popoarelor, au 
produs o stare de spirit foarte entu
ziazmatd, care tn feIu] sAu şi intr'o 
măsură oare care. a tmpiedecat gtne
raţia, care venea tocmai la rând sd reia 
firUl conducerii unei societăţi pe care 
Il hlsaseră din mână conducătorii de 
azi, contur baţi fn acţiunea lor normalA 
de vijelia deslAnţultă. 

Drecln ş\ Ion Jelecutean, sper, că In preoti şi tllva/dtori. Preotul cu sfânta 
curând o să le urmeze şi cclalaltl- cru..:e, jar invăţătorul cu arma ştIinţei 
cărora le zic: Considerâlld munca au fost scutul şi pavăza neamu1ui 
voastra lsvorâlă din cea mai curatd rornânt:s~. ~nul lotărea credlDţa, Iar 

. cestalall lumlDa şi creia odzonturl de 
dragoste pentru prosperarea mtereselor lămuriri-în ta port cu cultura ce· o 
ddscdleşti si sjdtulndu-vd sa vd COI.- pesedau celelalte popoare de pe glob. 
duceti şi mai departe numai de aC!- [o timpuri grele unul se ruga pfntru 
astd dragoste, Vă asigur de tot sprt- popor, Iar celalalt îl conducea la atacul 

A conduce un stat nu e Iţlcru uşor. 
Cum, noi, romanII subjugat! fdnd mal 
multor stăpânlrl cu deosebite obiceIuri, 
nu putem consolida cobezl unea tntre 
frati in ioşa formă ca să ne aândlm 
la fel, iar de altă parte, condlţlunile 
de trai Îasă sunt djferite - după re
giuni, - deci o consolidare se Impune. 
Pelângă mjiloacele din trecut, In vAtă
torul zilelor de ati va trebui să mai 
recurgâ încă la unul foarte ponderos: 
in organizarea ţărănlmel in asoclatiun! 
de cooperaţie, care, in frunte cu el 
să se ocupe de tmbunâtâţlrea stării 
el materlal~, ştiut fiind că cu un po
por cult şI bine aranjat materlaBce,te 
se pot promova mat cu siguranţă şi 
Interesele de stat. , 

jinuJ ce v/-/ pot şi vreau sd viol dau de apărare tn deplină cunoştInţA de 
. cauzâ şi incuujat de poelH învăţatl 

V Teodor Marlş prof. de et În şcoila satelor. Aceşti dot factori 
_. _ .......... ",.~. ...-..... --~... importanţi au Inspirat neamului româ

Din aceste două motive, nici azI, 
dupA zece ani de pace, in mult dorita 
ooastrA patrie nu ,I~au reluat Dormala 
lor funcţionare aproape nici una din 

--.och:Iătlle, cari inainte de marea vi
jelie lucrau cu foarte frumoase succese 
pentru conservarea şi fericirea nea
mului nostru. 

Incadrarea tnvăţătorilor 
din teritoriile alipite, 

L:t Camerli sta depus următorul pro"'" 
ect de lege, odn c~re !le rnnd.fkâ 3rt. 
224 din legea invăţământulul primar, 
referitor la încadrarea membrilor c()r
puiul didactic primar din teritorHle 
allpite. 

Art. unic. - Art. 224 dl ]rgea fnva.· 
Acestea sunt cauzele pentru cari nici ţământulul primar din 1924 se mod!-

tagma noastră dăscălească nu ,1- a ficl precum urmează: 
reluat iocA firul activitAţil sale normale Incadrărl1e membrilor corpului dida
,1 multiple spre mulţumlrea... nici ctlc primar din terltorlllle unite fâcute 
chlar a SI. P rin dlspoziţiunlle ministeriale No. 

Apariţia acestei modeste gazete şi 1 t 2.791 şi 118283 din 1921, inalnta.rlle 
obUnute până la 1 Septembrie 1925 pe 

mişcarea ivltă in mod spontan In cer- baza de examene cooform legll iavă-
curile iova.ţătoreştl pentru reorgmlzarea tământului primar din vechiul Regat. 
"Asociatiei invăţa.torilor din judeţul no- precum şi venflcărHe făcute în bazl 
stru, care va continua activitatea fostei art. 224 din (ellea tnviiţământului pri
Reanlunl a învătătorllor de pe vremuri, mar din 1924, se confirmă ca legale. 
sunt lemne cii invă1ătorimea noastră Toti in văţătorll, şi învAtătoarele şi 

" conducătoarele de grădini de copII 
s a deşteptat de pe urma vijeliei şi-a din teritoriile unite, numiti sub regl-
zilelor de entuziasm ,1 constatând, el ~ mul legilor cari au guvernat acele pro· 
flră muncă des{nteresatA nu se poate vlncli până la Unire, fie că funcţioneazA 
reaUza nimic bun şi trainic pentru in lerltorUie unite, fie tn Vechiul Regat, 
Interesul general al neamului şi pentru netncadraţl ind, se vor incadra, după 

I 1 A t i 1 i f I punerea in aplicare a legII de faţă pre~ 
propr u s u pres g u, Ş re~a munca cum urmeaza.: 
serioasA cu multA plăcere şi Insufletire. 1. Dacă la I Septembrie 1924 aveau 

Faptu] acesta prezintă un deosebit trei ani de serviciu, ca definitiv 2. Acei 
Interes nu Damal pentru corpul dldac- cari aveau şase ani !ie setvlciu Împliniţi 
tlc, el şi pentru intreagă societatea inaintatl de gradul Il 3. InvAtătorl1 cu 
noastră românească cu atit mal vâr- 12 an! impllnlţ', ca invAtAtori de gradull. 
tos cu cât Initiativa cel puţin tn pr!- Toţi acei incadratI dup!\ această 

, lege se consideră încadratI pe ziua 
vlnta gazetei, eate a tinerei generati!; de 1 Septembrie 1924 şi Intră pe a-
prin ce se spulberă acuzatiile cu I'psa ceeaş dată sub regImul legii organice 
de e ntuzlasm adusă plnă mal eri a- a invăţâmântului primar din 19L4 
cestel generatII. Normallştii absolvenţi din 1924 ,1 

anU următori, cari au fost mobllizaţi. 
vor fi incadrati socotllldu-II-se timpul 
pen:ru incadrarea, gradaţle şi pensiune 
dt'la data când aveau dreptul a fi nu· 
mltl in invătământ. 

Toate drepturile materiale ce decure
din aceste incadrârl intri în vigoare 
dela 1 Ianuarie t 930. 

nesc seva de nutriţiune sufletească şi 
de vitaHtate~.ba ce este mai important, 
el au pregătit poporul pentru ceasul 
dcsrobJrel, pe care noi cel de azI am 
fost fericIti de a'l trăI. 

Jnvăţ~torul romb din era de tristA 
amIntire a fost unadpv1\rat îndrumător. 
De~l a trait între împrejurări materlale 
modeste, totuşi a fOlt pl1n de demni· 
tate sustlnându·şl prestlj ltii fn faţa 
tuturor incercărllor şi al Ispitelor. 
Aveau cel doi factori să lucreze mână 
'n mână, du fiecare 'şi păstra inde
pendenta şi calitatea tagmei din care 
făcea parte. Ambii erau consideraraţl 
de adevărat! apostoli ai neamului 
românesc. 

In tre,;ut spiritul conducator al po
porului românesc a fost bistrlca şi 
şcoala, iar pentru viltor sd mai adau2tJ 
şi cooperaţia, despre care vom VO! bi 
de altad.tA. 

Dimitrie Boarlu 
... rţ ",-_ it ........ 

Dt'şl "legea draconldi alul ApoDnyi 

stabWse desfiinţarea $coalelor roma· In !lIDI" ntl'rn !I, unn-I "Inu~ta ... to!lre 
neştl, probând mal întâiu prin cucerirea U ~U ~ II U 
sufletuluI invăţătorulul, deducând, cA ; 
dacă invătătorul roman ar devenI un Iulia Prohab măr. Ardelean. fost 
Efialtes, atunci ar fi câştlgat sufletul II tnvătătoare in comuna Zărand, a tre
şcoalei prin tradare, Iar neamul roma~ cut la cele eterne. Dupa. o muncă dls
nese şi· ar fi pierdut busola de condu- călcaseă de aproape cind decenii. tmpă
cere, - prln urmare idelalul cel sfânt cată cu con,Wnta şi cu sufietele alese pe 
ar fi fost determinat spre povârnIş. cari le-a dat neamului, se odthneşte 
Antagonlştii noştri, insA s'au tşelat, senină tn pământul Patrel pe care.!'. 
amar, pentrucă toate încercările şi dorit atât de mult intrat tn dominaţie 
toate tentativele lor s'au Isblt de stânci română. Edu~atoare, mamA, sotie, 'm
de granit,. s'au sfărmat de caracterele preşmuitâ desentlmentul sacrfflchllul, 
firme şi neşovăitoare ale învăţătorilor din partea buni şi aleasA a sufletuluI, 
~coalelor româneştI. a lăsat dse strecoare tot ce poate 

Cum s'a lucrat in şcoalA, care a inălţ", şi reculege. Alăturea de soţul ei 
fost motorul de salvare?, lnţelegâl!d, Emanuil Ardelean, tn prlbegla viclal
cA conştltnţa naţIonală va put.:a fi tudinlilor vteţlf, nu-şi uIti chemarea 
cultivată Şi susţinută trează numai obl'gatHlor multiple, pe cari cu lenl
printr'o educaţie bine determinată, in· nătatea Impulsulul constructiv le enu
văţătorul araDia materialul de Istorie mări printre dogmele credintei man
Îu mod paralel: Lui Arpad ii opunea tultoare. Smulsă din locul naşterii) işl 
pe Traian, Cel conduşi de Arpad au intovărăşeşte alesul prin cele meleaguri 
făcut cuceriri prin vandaltsrne, Iar unde imprăştle cu dealnteresare Isbuc
RomanH lul Traian prin luptă dreaptă. n!rile muncii ,1 ale Ibuctumului. Ca
Deşi istoria româniior ou fjgura in munele Checla. Taut, Olula şi Zărand 
programa analitIcă ca obiect obll- pomenesc cu sfinţenie clipele de acţiune 
gator, ba era chiar interzIsA, totuşi româceasc! a acestei .invătătoare tre
învăţătorul TomAo o transpuuea tn :tIta. din copilArie tn gânduri şi fapte 
sufletel'e atât acelor mici, cât şi a celor naţionale. Dârultă cu trei odrasle, prin 
mari, - fie chiar şi in mod clandestin ele tşi măreşte efortul actiunilor, 8tro
S;08 odatA la sufrafaţă sentimentului plndu-I de mici cu apa idealuluI ro· 
oaţional) Iar conştiinţa naţională fiind mânesc. Prin aceşti trel ş'a cununat 
treaza, acestea trebuiau manifesta!.e şi cu d!\lnulrea flloţel sa]e şi cu amintirea 
tn public, ceiace învăţătorul tot cu ele- duioasă a soţului şi a prlet/"nHor. 

Jllteresul general al chestiunii con~ 
slată ln faptul, că tinăra generatie, fi
Ind pregAtltă in spiritul vremurilor noi 
este o garaotA că munca retncepulJ, 
alimentatA ca vlta1\tatea, căldura en
tuziasmului tineresc şi ajuta1ă de mi
jloacele şttlntel moderne va da rezul
tatele dorite de noi de totI. 

vII sât ori cu tineri mea o aplica tn S'a nbcut, a trebuit să moară ea 
.... ""~""'. ""' .... - .... _ ....... ,.,.,.'4"" ...... -~_ .... -,.._ .......... ..,.""'''_ .. ,- concerte: prin declamări, teatre, câotărl să indepllnească legea firiI. Pe mor-
------------- corale şi dansuri naţIonale (Pe feciorII mântui el proaspAt o lacrimă ferbinte Consider ca o calitate, care duce la 

muncă armonici şi deci la Isbândl, 
a intreprinderii acestor tineri faptul 
pecat de logic, pe atit de cuvlncloa, 
cA nu fac ca tinerii din tara fărl băt
trAnl- ci apeleuA la sprljlnu] cole,llor 

Rugăm pe toţi onoraţII 
noştri abonaţi să·şl achite 
de urgenţă abonamentul. 

sat e lor tot invăţătorli i-au învăţat şi o floare a recunoştfnţil. Prietenului 
"Căluşerul şi Bătuta"). Aceste ma nl- nostru Emanutl mângâierl de reslgnare 
testAri entusiilsma pe toată lumea Iar, fiilor, imboldul de 8.,-1 pomeni cu 
românească, convlnp;ându·se despre drag şi smerenie numele. 
comorile, ce le cooţlne sufletul nea- • 
mulul. Manlfeatărlle aceste culturale de ....... 

---- - ~---~---- --~--~---
-:. /' 
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~.,. 2. GAZETA INVATA TORILOR 

Con I r e sur " ft SOt ia ti e i fi e ner al e 8 I n u ă t ă tor il o r u. 

Cr1l8'l1. In 'zJlele de 7, 8 şi 9 Julit '1ttbUe să-I dea"·neiatllnlat: O-sa arată 
c" sta #nut i la Craiova, C01fer,sul ce s'a tăcut ill alte ţări pentru tov. 
.Asoclatkl OaerDie a tnvaţatorUOF din lust,nâlld ci iBvăţUorli nu trebues\! 
RomiJnla-. IR~'''t.VtQ acestui congres &ă fie f1nutl tn situatie de umHire, pt" 
Olalut a fOft;jlltmos ... pavozaf, InVlJld- care o au. ·Vorblnd de~pre M:h.l-
'orUg, /atlndri-H-se primul etllduf'Otl$f Jache, de.'clleeme4egat de prietenle In-

(! di ţ ~ tl.it cA din primele inceputuri spune: !Jde pe 
, ''re n a ,es v". această tribunA mi adresez aceluia 

. S a deschis Dmn1Dfcl dim. tn eala eare este al nostru, dar DU se mal 
Tea1nrlalNlţfo!llal ·ta . preteuţail-Ior afli ~prtntre Doi cu cuVintele: .;Frate 
mlnlstru,l V.PotArel:.ubsecretlrdeatat Mfhalache, cu energia pe cari o al, 
D. V. PlunetOU,.pre,ed1nte;:afltI1mpor-- :..cu paterea -de> stăpânire de sine de 
tanţl c:oDiTelulul'saJtltlridpe malttf ·care· al -dat dovadl,· nu uita că cel 

-oupeU D. N. CoatAChesou, miDlstru ins- dlntat. al datoria ca impotriva tuturor 
tnu:ţlet pablltet aducind elogii mUDcl si smulgi dreptatea pentru DoI de 
desffşlIrate fn trecut de iov. face o des- acolo de unde trebue". (Sala ovaţlo

-edere amoaJei situaţii .. col ar e. DUzI, tndelung.) D· 011 Şeitan, V. Luca 
Dllt apune' cA roJal tovltltorlmU ~ste Romaneseu, Cazacu, Cucurlazl, Fiere.cu, 
martt -trebuiod .1 lapte ,1 'pe vUtor Ungureanu etc, vorbesc tn aceeaşI 
cu mari jertfe, pentru destvArşlrea cheştlune, unii acuzând pe InvAtAtorii 
Idealului o,ţioaal f' a ldeel monarhfce din parlament, 'CA DU apărl ca des
InYitltorimea, trebae să pregAteascA tulă cAldurl, cauza noastrA D. ,. Do-

. tlDeret1lt peDtru ~'l6igurarel viitorului brlln Dolj, răspunde invlnulr!lor pe 
act'stet l!n, cari trebue al iritase! cari unII le·au adus parlamentarilor, 

.. plk1 culturi' ,1 civlUza-tIl', alAturi de c.';arl 1,1 fae şi t,1 vor face şi pe viitor da-
!. celelalte .. 'popoare ale omenimll Fat! totia cltre colegII lor. Dsa, spune: 

. 'de~aoUe 'jertfe catl se cer tnv Siatu. "Vom şti si apărAm fn pa!lameDt 
. " ., drepturile IDvltltorlmelpentru ca să 
lui Ife da!orta ('1 sA lupte pentru tn- se restablleucl Iltutla tnvAtUorulul 
dreptlrea relelor. ce DU le datoresc fati de jandarm cArula prin Doua lege 
Damal oamenilor ci şi tmprejurlrUor I s'a fixat uo salariu. d~ 5000 Iei lu-
Vorbind .despre cultura universitarA nar. Apelează la unire. . 
pentrutBY.,.du. ipune ci realizAtlle Şedinţa ata ridicat la orele 8 uara. 
de pbl .\ac_m iD;..acest domeniu, '7' II 

L.lUa -O. 
marcbeatl 'O nouă etapA J)entru tnvă. P 111 Il d M V II' S 
iltorlme.Se v\)r ]ua masurI ca sa se . res eaz. . . as IU. e dl ce-

a., I 1I."t II t 1 tire de%ideratelofJ Iar cODgresul le 8-'"r'llure D V ta.ta or or ce rec pe a 
U~ It t 1 d 1 I probA. (la No. vfltor le vom publica 

; vver. a el un i IW1P UI It fII' II ar a, fo gazeta noastrA). Trecându~se la 
(MD uac:e a car pr n cu ur" se vor 
'""1 ' chestiunea Casei' de credit şi econo
m ţa ·pe 'w-eptele toYAţămADtuhtl. '10 mie d. S, Adam, aratA modul defec-
ce priveşte· salarlnrel, iatreg corpul tuei in cite foncttoneazl. Propune! o 
4ldacUc ,a fOlt nedrtptlţlt de cAtre largi descentralizare prin InlUntare 

,.tat,· fnude Devole .... făcut acesti de sucursale tn fiecare capitală de 
. Hdreptate. Se ,yor".a,.mhurl·.peu.tra judet· D.1. Andreescu) vorbeşte despre 

,VIitor .•• mlntstru termini, dupa ce iov., cerind il se tnIAtU1'e--ftm~t~ct11 
arata in ce .tadlu se .Asesc luc:rllrlle pol:tlcel din ele. O: L. Mrejeru, dl 

"d I Cd 'Cn'dit I Il IAmurirf, el blncUe Judetului nLl sunt 
C It 'lIa'

t 
~U li. , cursul' comp .- tndreptate contra casei de credit Dnll 

:men Ire ee. reua spor II -munc ' 
.;pentru .ca " dezldA=ratele .tnviţltorlmll Faur, C. lordAchescu, Scuta,escu. SlantA. 

• fi "'t I d t f t ~ laiC, etc.,sunt pent,u crelerea de instl-
la e Ca ma.I repe e rus orma e 111 • 

: ... pte. tuţli Judetene. Se propune ,1 se vo-

D C Potlrca ! ti t I 
teazA UD dezIderat. (se va publica fn 

_. . , Il U D nume e ce-
tlţenllor Craioveni pe congreilşti, Iar DO. viitor.) Urmeazl raportul asupra 
.... Ar' ,al B __ ..... SCU f tiI ,cursurilor complJmentare, la care le 
41 .... ,1_ "__ , ,pce ee " n nume e 
~ljeauor; :din,ptlrtea .Asocl.tlel'" dio dtlcuti foarte mult. 

Ziua TI/·a. Transilvania d. preş. T. Şuteu, D. la
cobelcu, {B asal'lb I a.) ,1 D. Virzan, 
(Bucovina). 

.Şedinla ,dedupt1 masd. 
! Dltplmad ... dscWa ,edJDţa,for

·mllndu·1e următorul birou ~ Preş, d 
Y. PlunNeu; v. preş; ·d.'M. Vasillu,' d. 
1. llia. ,1" d •. E. V4rzlriu, secretari: H. 

h ... ' .... IU, d. L RavIBta, ,i d.· M. Poplin. 
,,11.~ 1; DU8IIv..~ face: 00 referit a

lupra Jop1el pentru obţinerea reven
dl'~ărHor pe tArAmul pregltlrel unlver

. sUart. 01'-1,. 1 • .Ionescu, . T. Breben.ru, 
laciullaou •. fi ,IMar,tac dlvene·,pro
'poDerl asupra lustel chealfuol,D. O. 
"Ton., ,Uiti nevoile 'Inv. primar din 

euLa 'Uit naştere secţla- pedagogicA 
. dela. unlver.ltate. 
, , D.:Br.· AnJlleslU l face· un .raport a
c lupra t cheltJuacl !laladzArei, i arltAnd 
'.ltu'.tt. ~ umllitolre 'pe 'care o·.au tl1 
.~1I1A 'PrtvJntltn~a,ltorti cari sunt 
pUfI mal prejos de uJ!trJ ,i servitorii 

'de ,1 •. dLl.edte lSitltuţlunl. D •. 0, Tonl 
',p1ute et irebaed > se atragă .teD~ 

'ţtunea ·condncltorllor 'ţlrel, el DU le 

poate c~re noi 'rente fovAţiUonmel 
fUmlnde, pe care. o avem azi, clei euo' 
.Invlţltorlme al c:irel moral eate schut 
·au .• ~ poate, .ca,Uga marea bătălie 

culturali pe . care ţara rom!ac.ftscii 'o 
.re de 'partlt . Salarizarea lldtlto
rimel nu este o thestle de caritate 
ci UD drept pe care conducAtoriI tArei 

La ordloea zUei tste raportul asupra 
fnvAtlmAntulul primar, făcut de T. 

. 'acobeaeu, Osa, descrIe modul. cu m 
se Dumeşte astăzi personalul de con
trol. la bunul plac al partidelor poli
tice. Propune ca pe vlIItor sâ fie con
sultati ,1 'Boelaţlunea la alegerea 
personaJului de control. La actattl 
chestIune, iau cuvAotul dnU: Tonl, 
lIIe8cu, He,teanu, Petrescu, Dan, Dumi
tra,cu, Petra. cu şI CoraaM, după care 
se votează uu deziderat. 

O. Tonl, a apărat pe ardeleni de 
InvlDulrea cA ar fi contribuit la des~ 
facerea federaţiei. Arată ofcesltatea 
ca cu totii sa se grupeze În o singura 
şi puternica asociaţie. D. V. Păunescu, 
propune de preşedinte pe d. Tonl. Se 
accepti cu lJlare insufletire. D. Duml
trlfCLlt aducemuJţumlri actualului preş, 
far d. N. VasUiu. propuile sărbătorirea 
d. Tool ,1 a d. Păun eseu prin CI masă 
comuni. Duii, Dan, Varzarlu, Botez etc. 
asigură pe Doul conducător de devo
tament .şi muncă D. Pl\unescu, propune 
ca fatl de măreţia mOffil!Rtelor, con
gresul 61 suspende lucrările ce mal are. 

Adunarea generald. 1 

r DupA ce s'a declarat inchis congresul 
delegatii comisiilor judetene au trecut 
tn ula de receptie a teatrului unde 
a avut loc adunarea generală. S'a a
probat darea de seamA pe 1928, ra
portul cenzorllorşl bugetui pe anul 1929 

A fost ales in comitet ·d. 1. Sabln, 
ta locul d. TIgara. ·Seara a avut loc: 
o masA colegiala la grAdina, ",Modern. fii 

CORESP . 
•• 

Conferilla IUbsRcliel oraşului Brad. 
Sâmbătă 13 Iulie. a. ~. S'j ţinut con 

ferlnţa de primăvară a subsect!('1 ora 
şului Arad, în sala de iov. a Pal!tttllil! 
Cultural. Conferlnţa s'a deschis la orele 
10 jum. sub pres, d. Nicolaie Cristea 
O-sa tn cuvâotui de deschidere relie 
feală teecutul nostru cu.ticr~d ŞIP~i_ 
Dându-I in comparaţie cu ce! prez~nt, 
deichide noul perspl:'ct;ve p~ntru ajuQ
gerea Idealului naţjonal~cultural. 

Desch!zAnd ,edint<l. salută pe. oaspeţii 
prezenţI. 

La apelul nominal au răspuns aproa
pe fn iotregime membri. cu excepţia 
anor persoane absente din 10eaHtate. 
La punctul resta urări, preş. propune, 
Iar conf. in DDiolmlta1e alege noul bI
rou, in persoanele: l. Lucuta preş; 
1. Orddean v. preş.; 1. Flotea se'!r.; 
l. Dârlea casar,; 1. Ţabie controlor 
şi Ana Va/ean bibliotecar. 

111 comisia literară se aleg d. ah 
Popovici, J. Korendy, A. Ninl, S. Set
dineant, şi doa A. Colarov. Propuneri 
s'au făcut de cAtre domni 1. Lucuta, 
Oh. Popovici T. Orddean, cari fiind 
lu consonantă cu statutele şi cu In
tentii de a accelera progresul ei, au fost 
primite ln unanimitate. Dup! aceste, 
preş, multumind celor prezenţi inchide 
conferinţa . 

Cortsp. 

ROMÂNIA. 
Comltetul Şcollr judetean Arad. 

Nr. 1606-J929 

Publicaţiune. 
Se aduce la cuuoştlnţll generalA, cA 

fn ziua de 1 August 1929 ora 10 se 
va tine o nouă IIc!taţiunt publică cu 
termfn scurt, ln localul Prefecturel 
jad. Arad. şi 1" Prirnărllle comunelor 
tnteresate, pentru darea in Intreprll1~ 
dere a lu crărllor de transformare şi 
reparaţiunl1e necesare la şcoalele din 
comunele A ci u ta. Ouravăi, Z·mbru f 

Cooop,Dlllcele; 'Dottceni, Mon'01'OŞtJa, 
Cladova, Toc, Dumbrava, Şirla, Satal
nou, Şepreuş şi Mlcălaca, fn baza 
devlzelor ÎntocmIte de Serviciul technic 
judetean. 

Spesele pentru lucrările dela şcoala 
dIn Aduta sunt Lei 540 000 O~ravA; 
119.200,Zlmbru 270.000. Conop 105.000, 
Dulcele 60.000, DODceni 22 000, Mono
roştla 15 900, Cladova 50000, Toc 
323.136, Dumbrava 25,OOO,Ş iria 85.000, 
Satul-nou 112,638, Şepreuş 65.21-i, Ş 
Mlcăla.::a 55000. 

LldtatluDt'a se va ţine in conformitate 
cu legea contl!bllitătH publice (Art. 
72-82) şi conditiunlle generale pentru 
Intreprinderi de lucrări publice şi cu 
oferte inchise şi sigilate pe cari COD

carentl! le vor ioainta Comitetului 
şcolar judeţean sau comltetului şcolar 
rural din comuna respective în ziua 
licItatiei la inceperea licitatiei. 

Amatorii odată cu oferta, insă 
separat (nu in plic) vor prezinta re
ceplsa asupra garanţiel provizorie de~ 
pusă la Apmlnlstraţia Financiară din 
Arad asupra fiecărei şcoală separat 
Tot aşa şi oftrtele se vor inainta se
parat pentru fiecare şcoalA. Ca ga
rantă provizorie se va depune 6~/o a 
sumei oferite, insă numai tn numerar 
sa u efecte de stat. 

Amatorii sunt obligaţI a dovedi cu 
acte j ustifkatlve, că indeplinesc con
dlţlunHe legale pentru de a putea lua 
in Intreprindere lucrări publice' 

. Devizele, conditluntle şi planurile 
relative la acestea lucrări se pot vedea 
ta bIroul Comltttului şcolar jud~tean, 
la Prefectura j ud. camera 43. şi la 
Comitetele şcolare rurale din comunele 
respective. 
Preşedinte. 

Arad, la 15 Iulie 1929 

Prefect. ' Secreiar. 
Dr. Marş/eu (ss) V. Spdtaria (ss) 
lai _~"'.-'. t .'0 ... - ...... 
PREŢUL ABONAMENTULUI: 

Pe un an . . .. 160 Lei 
Pe 1/1 an • • •• 80" 

Abonament de sprijfn 1000 lei 
'. Tiparul TipograflelDJecezane, Arad 

Nr. 4 

Infortnatiuni. 
O,,4ce fel de ooJ'cspmulenţă pe".': 

tru, "Ga~ela lm·a,atoriw,.· să Ne 
t,·lm.Ud pe ad'l'esa 'I't':dactol'ulu:i 
respon~lib,l. ti. loat#' Jelecutemui 
Î,n1}. în COlJdsînţ j. A.Nel. 

• 
Costul abonament'ul'lti sd se tri

mUd nwmai dlut Ioan Drecin, 
inv. în Ouvin p.Q1twroc, admi
n'istratorul gazetei noastre. 

• 
Gazeta lnvăţătorilor, apare 

subconducel'ea anui comitet, 
la 1 şi 15 ale fiecărei luni. 
Incepând cu .noul an şcolar 
(Sept. 1929.)-va apare regulat 
in ffecare săptămână. 

• 
Municipiul TImişoara in ultimii aol 

a dat' o Importantă cov3ş!toare ŞC) .. 
l1Ior de ucenici Industriali şi comercial!. 
Astfel in anul acesta au funcţionat in 
total 8 asemenea şcoli; ia care au 
Invâţat slova cărtli 1802 ucenici de 
diferIte branşe. La şcoala Industrială 
de fete au studiat 218 ucenlce. Miii 
există deasemenea şi o şcoalA de desen 
speCial, pentru ucenici de tâmpIărlf", 
croltorle, lăcătuşerie şi pantofărie, care 
a avut la acest an şcolar 248 elevI. 

• 
PrIn noua lege a reformei cont abi

IltltH statului se prevede ca funcţionarII 
publici să primească leafa la 1 al 
fiecărei luni. 

• 
Serbarea de fine de an dela, :oala 

normală de baieti din Arad, a avut 
loc la 29 Iunie. c. 

• 
Clmunie. [o 14 luUe s'a cele brat 

cununi. d. Gheorghe Rotariu, preot, 
cu d-şoara Marioara Borlea, <Un ŞI
rla. - Felicitări I 

... 
Târgui de fde de la Gahl.ll va fi la 

21 Iclie c. Plecarea din HAlmaglu, 
SAmbltl ta ora 2 d. a. cu trenul io· ~ 
du&trial. . c- ~ ~ •. 

.. 
Rugdm pe toli colaboratoril noştri, 

ca articolele sd fie scrise cu cernealâ 
şi numai pe o pagind a harti ei. 

• 
Ministerul InBtructlunl având Infor-

matiunl că dnil inspectori şi revizori 
şcolari işi Impun manualele lor didac
tice .membrilor corpului didactic din 
regiunea sau judetul unde işl exercitA 
controlul, a interzis in mod riguros 
Inspector!lor şi revizorHor aulorl de 
cArti didactice d-şl desfacA cărţile in 
regiunea unde Îşi uuciUl controlul 
şcolar. .. 

Invătătorif din comuna Sfânta- Ana, 
au făcut o excur5lune de 10 zile la 
Constanta. 

• 
Cununie: - S'a celebrat tn Hâlmaglu 

cununla dşoarel Vio'/ca Mager, fiica 
prof. Mager dia Arad, cu d, A Mrel 
SiFban magiştrat tu Arad. Naş a foat 
d. prof. unlv. Dimitrie MaDolescu cu 
dna, din BucureşU. 

FellcltărUe noastre tinerei perechi t 

Poşta Redactiei. 

D. Cârstea ,1 Dublea: In numArul 
vIItor. 

• 
ba croitorfa 

~tel8n ·toro~81 
flrad. sIr. Ion Rusu Şirillnu 2 

Se fac costumele cele mIII 
elegante şieftine. . 

............................. 
Redactor respoDzabil: 

tON J ELE CUT E A N. 
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