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ORGAN SĂPTĂMÂNAL PENTRU APĂRAREA INTERESELOR lNVĂŢĂTOREŞTI -
flsociCltia noastră. Zodia Cancerului. 

de 1. COSTA , 
N'am scris pa.nă acum nimic refe- ,It toli de faţa la bilanţlll activităţii Intr'un ziar oarecare - mClO trei muşcheJari ai lui Dumas, 

rUor la secţia jUdeteană Arad a Aso· prestat de A40daţia judeţului nostru minune că nu i-am păstrat nu- tatăl. După cum ştim, prin anii 
claţlel noastre. Dacă, totuşi, mal multe in timpul acesta de 4 ani. şi la re- mele in duhoarea aceasta de putre- 70 ai veacului trecut au Inceput 
articole, ale câtorva colegi au găsit staurarea bletei noostre AsociaţII, de-la gai bizantin - am citit, că mi- la noi ticăloşiile politice, durând 
ospitalitate În coloanele acestei gazete, care restaurare depinde reinvierea sl nunatul nostru povestitor Mihail până aZI ŞI viiciind toată atmosfera 
lansând diferite opio\! şi pAreri. acea- dela care deci nu trebile să lipsească Sadoveanu a scris un roman is- vieţii noastre publice, incât nu 
sta se datoreşte fn prima linie faptului nici unul. Intr'adevăr pe ziua de 21 torie, care o să apară lncurând. este instituţie la noi, in care să 
că noi, cooducătorli acestui organ in- Noern. c. sunt fixate şedinţele lunare Dacă va fi de fapt un roman nu fj pătruns corupţia de partid. 
ţelegem să dăm deplină libertate tu- a 10 cercuri culttlrale, ,1 vre'o 2-3 istoric din cutare epocă glorioasă. In atmosfera aceasta plină de 
taror colaboratorilor noştri, cari, prin centre culturale, - şi câte avem - a istoTiei miazme, oamenii oneşti s'au um
Ideile ce le ridică ia scris_ aduc lu- Vrem cu toţi, să fIm de faţă, ca prin noastre plină de eroism şi dt.: plut de desgust, s'au retras, iar 
mind tn problema arganlzaţiel noastre vointa noastră a tuturora,.să punem saCrifIcii, cum este soartea eroilor literatura a deraiat spre Zolaism, 
profesionale. Căci, după cum am spus-o temelia un!!1 noul şi solide organizatii In general, va fi o binefacere la noi, cari avem atâţi naivi şi 
la inceput, scopul apariţiei "Gazetei care pe viitor să poată presta rezultate pentru generatia de azi care cautd visători 1 In mocirlă nu .cresc TO-
Invăţătorllor" acesta este. mai fecunde. • ideale, va ft inceputul unei re- mancieri istorici, ci medici şar-

N'am manifestat ca.tuşl de puţin vre'o Deci, pretindem ca această adunare naşteri a vieţei noastre. publice latani, (ocliticiani). 
opoziţie secţtei judeţene a AsociaţIei, - care nu s'a ţinut atâtia ani - cel pu· ŞI particulare. Popoarele in maja- Să mă rezum! Nu vreau sii 
când a fost vorba de ",reinvierea" el. tin de astă dată să se ţină intr'un rJtatea lor COVărşltoare işi cunosc prejudec, căci nu mă pot pro
Ba, pot chiar afIrma - şi cred că am timp când intreaga învăţătorime jude· istoria naţională - oricât de pa- nunţa asupra unei cărţi neapărute 
tot dreptul - am contribuit prin serl- ţulul poate să partlc!pe liber nefiind radoxal să par - ml djn ma- "ŞOimii lui Sadoveanu au rămas 
erlle favorabile de până acum intr'o reţinută nici de altă indatorle. nualele de istorie mici sau mari, fără ecou la noi. Pentruce? Pen-
măsură destul de insemnatA la restau- Ion Jelecutean. dar in totdeauna seci şi pHctisi- ~ trucă na are acţiune, cu atât mai 
rarea el. - .... ...... , - ..... toare pentru public, ci din istoria puţin eroică; evenimentele se po-

Şi cu credinţa ci tn acest mod, vom Cum se achita salariile. acelor eroi imaginari, cari prin vestesc mai mult, decât se petrec, 
putea ajunge la o adevărat it inviere faptele lor tot imaginare, dar incurcătllra primitivă nu are des-
a organizaţiei IJoastre judeţene, am 11- UII. abonat al nostru din jud. Ismail potrivite timpului, in care se des- nodământ nici tragic nici comic, 
sat toate la cursul lor de pană aci. ne scrie ulmdtoarea SCf1soare: făşoară, inspiră avânt şi incredere dacă vreţI, persoanele dispar nu 
Astăzi iod suntem rn pragul unei . Domnule R~dactor. lrJ~ătătorll din ln tinerimea, care le citeşte. Din in urma luptei dintre ele, ci 
prăbu;lrl, c~re ne ameninţă, fapt pen- I §~!t:~~~:~ n~â~~a~:~~l!s~~la~~~p~ romanele istorice resare acel amor pentrucă autorul nu le mat con
tru. care nu trebue să trecem cu ve- Noembrle. s~cru de neam şi d~ ţară, care sideră de demne, să mai vor-

- (ferea. Lucrurlle le vom spune aşa Multi din noi suntem cu famllie grea nu cunoaşte obstacole in lupta bească de ele. Zisei persoane şi 
după cum trebue şi după cum ele se şi cu copII, care urmează prin diferite pentru mai bine~ mai frumos ai nu eroI. Nu, pentrucă nu sunt, 
prezinta. şcoH, unde i~ cer sacdlcil băneşti neamului. Tmerimea cu educaţia sunt pur şi si mplu nişte figuri 

cari intrec m!Jloacele de care dispu- romanelor adevărate istorice va trase Impinse în dreapta în stânga 
nem. N'avem alt mtjloc de eXistenţa de studia după aceste şi istoria scrisă de povestIrea autorului. Nici ca
cât insujlclentul salar ce-l primIm. 

Din a cui cauză a trebuit să ajun
gem unde am ajuns, colegii din jude· 
ţul Arad, pot sa constate după cele 
intâmplate până acum. De la iDceput 
trebue să afirmăm că actuala coadu-
cere a Asociaţiei a lucrat fără nici o 
metoda.. fără nici o responzabllltate 
serioasă. Ani dearândul a nesocotit 
Interesele organizatIIlor noastre, stAnd 
intr'o pasivitate departe de orice fel 
de manifestare, priVInd poate şi cu 
durere la agonia ultimilor clipe c~
au de mai trăI. 

După nenumăratele apeluri şi dorlntl 
lansate de bleţU învăţători s'a hotărât 
incă tn prImăvara anului aceliita mult 
aşteptata adunare generală. Această 

hotărâre insă era pusă numai pe 
hârtie de comitetul AsociaţIei, căci in 
realitate no era alt ceva decât o aml-
gire vremelnici prjn care voiau să 

găsească o eşlre la limanul mântulrll. 
Citcl, adunarea proectatt din nu ştim ce 
cauze a fost trăgănată de atunci pa.. 
na azi tncă in vre'o 2-3 rânduri, ca in 
fine să fie convocată pe ziua de joi 
21 Noembrle a. c. Frumoasă zi, cu 
nădejdi frumoase, dar ireallzabHe I 

Acest comitet care intr'un răstimp 

de patru ani, n'a ştiut si aduci o ho
rare mai bunii decât a amâna adlloa
rea, aduse şi de astă dată hotărârea 

fără noimă, fără să ţină seama că pe 
ziua aceasta una a treia parte din 
membrlt InvAtători sunt reţinuţl, spre 
a satisface Indatoriri pe cari 1-1e Im
pune legea şi regulament~]. 

Inchlpulţl-vl, o adunare generală 
convocată, dela care vor lipsi obU· 
gatorlu jumătate din membrii, este CU 
putinţă a se t1ne? Noi, credem că nu. 
Nu. Pentrucă dorim şi aşa cere toată 
suflarea dascdlească acestui judtţ să 

Pentru a nu mai fi expuşI la umi- de savanţi mai cu drag, ceace ractere nu sunt~ cari să ne inspire 
Ilrl care merg plinit acolo, ca trebuie O va fdce apoi mai serioasă şi I respect, admiraţie sau ură, ci 
să ne cerşlm pâoea şi carnea pe da- din comparaţla trecutuluI cu pre- sunt fHnţe fără orice patimă in 
torie, vă rugăm, pe Dv. ca, cu m!jloa- zentul-- Emme~cu, satira a treia _. bine sau tn rău. Povestirea a fost 
cele ce aveţI la îndemână Iă aduc~ţl nu va fi unealta artvlstă, buge- totul ce ne a luat cu sine să-I 
la cunoştinţa dlui ministru al fnstruc-
ţlunjj~ pentru a lua oddtă măsuri ca tlvor a partidelor, ci cap de cetim, apoi l·am depus fără orice 
salaral să-) putem primi la timp. cap va fi una, tinerimea de aur, ,. urmă in imagînatia in sufletul 

Nu fac aceasta din spirit de opozi- de speranţă a ţării, pe care se nostru, a fost un fel de feerie din 
ţie, de oarece slmpatlzăm CIl actualul poate răz:ma bătrânul şi copilul, O mIe de nopţi şi am rămas 
regim. . de cari vor fi mândre mamele nemişcaţi, fără nici un dor de a 

E UD strigăt de durere al tnvitAto-
rilor care VIDe din toate părţile. ştilndu-i In blrourÎ, dacă se poate (Urmarea tn pag. II.) 

CU ·~~~lâ;;,~.pan. ~~~ăl~:ătr~~~: ~ece~li~I~~ ~~~~~ I M;H ;;;~; il ~~oas! iimb~ 
.. al erollor greci dela Marathom 

Acum reproducem câteva ştiri ajlate dela Salamls şi Platea etc., pe 
in coloanele ziarelor: lângă toată grija pentru existenţă 

"lnvăţătorli dIn jud. Vlaşca n'au prf- nu s'a născut din jstorioarele mă
mit nici până astăzi aalarHle pe luna runte, cari eventual circulau printre 
Septembrle-. (Universul). 

"Din judetele laşi ŞI Covurlul ni se grec!, ci din Iliada divină a lui 
anunţă că corpul didactic nici pană Homer, aceasta biblje a eroiz
acum nu şi· a primit salariile de pe mului din toate timpurile. Şi când 
lunde Septembrie şi August-. (Dlmi- strămoşIi noştri in timpurile ne
neaţa). 

"Vulcanl: Revlzoratul şcolar fiind bul oase. caotice ale evului mediu 
lntrebat care este cauza că n'au fost au ştiut să se menţină, să se 
ach tte salariile invllţătorllor de 2 luni, reconstituiască şi să infrunte pe 
a răspuns că salariul nu ,'a putut fi· ce] mai vajnici cucerit ori, incât 
dica dm cauza admInistratorului f,oan- azi suntem ·de nou srăpânii stră
clar care refuza. iscăllturlle chitantelor moşeştei Dacia Felix: numai 
sub motiv cA n'are timp.14 (Curentul) 

scriitorii noştri să nu se Inspire 
"Sfârşit Jalnic a avut fnv.§ţătoru! fă W 

Ion Flonao din IntorsAtura Buzăului de trecutul nostru ră seaman 
Ajuns la disperare din cauza mlzerleiJ in eroism şi jertfe 7 Să nu credeţi 
s'a spânzurat. Intr'o serl.oare adre· că nu cunosc pe C. Negruzzi, pe 
sata. colegei sale, învătătoart, spune M. Odobescu şi pe celebrul Ga
că neprimind leafa de astavard, nu nea, aceştia tnsă sunt nuveJişti 
mal poate trăi cerşind dela uoul sau ŞI' nu romancieri " sunt istorii de 
dela altul. 

De Zece ani de zile e batjocura asta un resuf!u mai scurt, cum am 
tn România, de cei cu leafă micii nu zice. Romanul Insă este un fel 
ŞI-O capătă cu lunile, iar cari au sute de epopee In proză, a cărui eroi 
de mU pe lună nu numai cA o primesc oricât de mari, nu sunt supra~ 
regulat, dar mal şi furA. Ce face Aso- 1 
claţlunea invăţătortJor?" (Foaia naturali, Insă se înalţă la ~pogeu 
Noastră.). posibilităţilor om e n eştI, caşl 

Fard nici un comentar I I Atbos, Porthos, Aramis din Cei 

Fabrica de mobile Ecker din 1 imi
şoara1 astăzi după 11 ani de sfapa
nire IOmânească, trimite şcoalelor din 
Iară, urmatoarea reclama: 

.Banca şcolara orel/etata "Sogor· 
Fa'tmcatia privilegizatd a jabricei de 
mobile Ecker din Timişoara~. 

"Obiectul invenţiunei este o bancd şco
lard, care are avantajul fată Ite cele 
cunoscute pând acum, cd este uşor de
montabild şi remontablld şi pe lângă 
acesta este absolut stabil; aşa ca o SI/!
gură banca nil se poate mişca in Ilici 
o direcţie". 

.Avantaje: 1. Este mai eftin decO.t 
orice sistem de bancă cunoscut până 
acum. 2. Este desaranjabil in bucdti 
cu 2 locuri de şezut fara nici o seu/tI 
sau fara vre-o cunoştinţa de speciali
tate (important la văruirea salelor.) 
3 In folosinta este mai stabil decât 
orice altă bancă. 4. Este mai buna~ 
decât orIce altă banca. 5. In construc
ţia ei este tare, nu se ruintaze căci 
locul de ştZut al fiecdrni elev, tste 
sprijiniM direct la punctul greutăţU. 
6. Toatd bancd a fiecărui elev, se a· 
tinge numai la an Singur punct cu pa
dimenlul, ded nu este parte dealuneul 
padimentului, care impiedlcă matllra~ 
rea şi în urma curt/enla estt uşor 
controlabil şi nu rămâne deasubtui ban
cii praf şi cuib de bacteril 7. Nil. tre
bue să fie fixat pe pafitmentul. 14 
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I?robJema şco(]lei de copii • II' 

mICI. 
~ Veniţi, să trăim pen:ru copiii 

noş.lri!~ -- E:')lt~fu: de pe 1110f

mântui lui F. V. Frobcl. 

La noi, la români, s'a scris fo'ide I .utl.'turisit de a d<:sHaţionalizil pr!o
puţin despre şcoalele de COPI! mici, I tr'?nsele elementul românesc, În favo
căci lnmea fiind preocupată î~ld~os~bj r.:1 celor ~e deţlne,i'!ueghemonla. Gr~tte I 

.. conservalh':smullli Ş! se n ti m e n t ului 
de fnfl[niar~a ş:oal'~lor normale pEntru llostru !lat'om:!, ofenzlva p;:rtată p~~ 
pregătIrea illvăÎă~orUoi, precum şi de ilced.Hă cale în contr:l mtegrităţd Iloa
inmultirea şi Îndrumarea ceior primare, st:e t"mic:e n'.! a p\:tut rtpurta r",z'.!l
cari dlbujau in căl1tarea unei d'rectve ta te re marc.;.bjil', pe iiingă tot efortul 
sănătoase pedzgogke. aproape to'\tă şI PE l::;ngă toa.te en~rgille dfPU3~ în 
. _, ,,:est scop, 

hterÂtura noastra pcdi:.gogIC~ se ref~ră. E 'd ~ 1 1 d "j' • 

t Y. ă . t f 1 d J VI l~nt, ca ş~oa e e c CO;J! micI a ca! Uztrea acf'S ar e e ş~oa e,. .. ~ 

â
" â J 1 d ..., f' dm ii,::est~ ţlnutUrl S~ mdepărtaaeră 

p n", C o' Ct e e COpiI riH:l al1~'SL . 

1 t ~ ă Iă ~ ~ '" .. cu Ltul dda adcvltr:lta lor menltune. 
Ş. iun mc . sa,e w gflJa Suft' I . 

O 1 d b 'Iă J"'ţi"t ă I f,,~·,t ,'M bl Ardeal. Băl:at, Crlşana ş.! Mara-au a! •. 1.n ,v ti a th.l. pl ,~. , 

bl
' ălA" N I~l:ieş şcoalde de copII miCI au luat 

pa lcarea p:Jstllm a t1C'dr~1 ,,::!U '.' ~ , .. b ă 
. t d d t! t ,"'. ă tWJţa ŞI au fo,t orgaulzaL pe n 

SIS em '! e UC:.l e pw fU COIWl L'ac • " 
j 7 1" d D M' C B t legală num~1 dU\\1:I votarea ,,1 promulgt-ia ~n • e ua. aria . !! urcaml 
(8 ~.~, .' C ·t'''' Ro r'a~\"'H'~ă 19"0) rea Ait de h'R"'~ XV dIn 1891. In hr.za a-U~tl,CŞ[/, a, '.Gi L, L ... """ , _, 

Dela aceasta Ciute Şi dela cfldaile c~std legi, Se întrod!H:e obJlgatlv!t:!tea 
(,cDlară p<;;\Jlru cop;:f deb 3-6 anI. cari vor urma, se aşteapt;i o Îndrumare 

sănătoasă a şcoalc:or no;~stre de CQţ)ii Er<-:ll obiig",te a înfiinţa şi sll;,ţine 
, 5":0~le de cop!l mici: mic!, tnmu!ţ;rea ace~tora in C{)[It l);- , 

mitate cu necesitiitije, precum şi pro- a) ofil,şeie cap~td~ d~ jud~t ş! cf"le 
;llvr:~tlte Ci.! dr~pt de mU~licfpiu; voc«.rea deoiebitci atcntU ca;,~ treb H:'ş~e 

să se de .... acestei institutii d~ impor- b) comunele a căror da('~ directă 
tanţă capitală pefltm vremhe pe cad trecea preste 30,000 coroane. 
le trăim Ahră d(~ acestea, mal puteau înfHnţa 

ş:oale de .copii mid: Statul, celelalte 
3) ŞcoaleJe de copii mic, din â COmDrle rurale şi m bane, confesiuniie 

pămAntul liber rom ne3C. şl so~ldMlle. ş(;oajeJe astfel infiiutde 
In provinciile li bere de dincolo d t' 

Camaţl s'au făcut timide încercări de a şi IHlitiilt:te. erau cu caracter de stat, 
infBata tocoa)e de copii mic!, incă înainte comunal, confesIonal, ori particular, 
de a~easta cu cea 50 anI. Cea dlntâi după cum era susţlnătorul lor. 
şcoală de acelJt fel a fost s!J~thJUtă de Limba de ocunatie în şeolle1e de 
cătră Drul Barbu Cons~antln~S?u, pe copli mici Înfiinţate şl aUiţinute de 
lângă şcoala normală a "Sodetaţll pen~ Stat, comune, iocletăţ! şi de cătră 
tru inv"tăturua pop("Irclui romtfi". diu confesiun!le romano-catolică, luterană, 
Bucureşti. Pe la 1880 există c~te o I c:ilvină, etc. era excluziv cea maEhlară, 
şcoală de copB mIci, UDa ]a b:şi ş! Ură conzlderare lil apartlnenta etnkă 
celalaltă la GI~rgl!l, la. institutUl de li elevilor, pentru că aceste instituţîuni 
fete "Cultura." cari lucrau în numet~ unor avansate 

Stitlll lnfdoţeazii prima ş::oalâ de prlnclpii pedagogice îmbrăcate In stră
copii mici în oraşul Tnlcea, la anul lucitoare vesmlllte d,e vestate ale uma-
1897, cu Intenţia. de a da posibilttate nităţli, se îcdepărtaseră foarte mult 
populatiei millontare de acolo să îi!- dela scopul lor adevăra l , sustinut chiar 
veţe Ilmba româoă. Incep~tnl dove- şi de Art. de ]eg~ XV din 1891,- ....... 
dtndu-se bun, a mal: inftlllţat apoi de a apăra pe copiII de 3-6 ani în 
astfel de şco le şi aiure~. contra acelor pericole~ ce i~ar putea 

Uo avant mal îmbucurător a luat in- ameninţa în ilbsenţa părinţilor; ai in
fiintarea acestor şco ale num~l dup.ă datina la ordine ş( curăţenie şi apoI 
aducerea şi promulgarea leg!! refert- prIn desvoltarea corespunzătoare a 
toare din anul 1909, după .care S~d!J ist~ţlmei, a pric~perel şi Inlmei lor, 
înmultlt şcoalde de copl! mlCI prin dlfe- in mod arnăsurat cu ehtea, a promova 
rltele centre şi in prov!f)cla Dobrogea aU.t desvoltarra lor fjz.jcă, cât şi pe 

In timpul din urmă a luat frumoasa c~:a Intelectuală şi monla." (Or. B316 
Iniţiativă de a infiinta şc:oale de copil IOllzef - "/'IA magyar lH~poktatăsiigy 
mIci ş; Societatea ortodoxă naţională szervezete," ed, 1Il Budapest) - de-
a femell~r române: venind chiar dela Înflinţarea lor cele 

4) Şco.lele de copli mici dia miii odioa~e ~nstituţii de maghiari zare 
terlforH1e desrobite. a natlonalltăţllor coolocuitoare. 

Atât îa t~nuturn.! roblte de ungurII (Va urma) 
cât sI în Basarabia ş! Bucovina, existau D. Olariu 
nll~emase şcoale de copii mici sust1- subrev!zor şcolar. 
nute de~dornjnanti! temporall,lcll scopul 

Predarea scris-cetitului 
în şcoala primară .. 

, 
de D. Olaria subrevizor ,C()!at'. 

(Contilluare) 

Intr'acestea, in Englltera se Ivl un 
noa cureut: fealismul, preco:1izat de 
pedagogu] Bacon de Verulam (cet. 
Becu), care rupe cu trecutul latlnis
mului introdus in şcoală de papl şl 

cu vechea direcţie şcolastlcă, vestind, 
că omul trebue să se elibereze de 
• ideile greşite cari nu sunt scoase 
din nstura oblectelort ci din a noastra 
proprie. Omul prin ştiinţă se face stă
pân asupra naturef, deci scopIll prln
c:lj;al al ştiinţelor trebue să fie inter
pretarea natllrei. Procedura, sau me
todul cercetării naturel are să fie cel 
indllctlv şi dela cazurile speciale con
statate. _să stabilim leg! generale, sau 
ilxlome~ ca apoi tn baza acestora să 
patern realiza Jnveniiunl, cu ajutorul 
c.lrora le va tntări stăpAntrea omuluI 

-pe pământ·. 

Nu mult după aceasta, incepură a 
prinde rădăclnl principIile unu! nou pe
dagog, ale lut Ioan Locke (:d. Loc.) 
nă SCtl t in W iiogton (cet. Rin gto) ] a 
anul Hi32, mort la a. ] 704. Acesta 
susţIne, că nu există idei înnăscute, 

intru cât sufletul omului nou născut 
este total Hpsit de senzaţII. fUnd O 

.tab!Jla rasa". pe care a experienţa îşI 
crestenă dat~le sale. PrIn aplicarea 
princJpiuluJ, că, nimic nu este în mte
[igentd, ce nu a !recMt mai inainte prin 
senzurl. Locke devine părintele pslho
loelei empirice, sau txperimenfale • 

Mal mult de cât aceştIa, s'a remar
cat pedagogul Ioan Amos Comenius, 
(1592-1627) fiul morarulu! din Ma· 
ravla, satul Niewllltz. Acest suflet no· 
bll, exilat d!n patria sa, şi-a expus 
toate principiile pedagogice in a sa 
"Didactica Mallna", prin carea a pus 
10 uimire pe toti oamenII de şcoală 
de pe acele timpuri. 

El susţinea educatIa colectivA pen
tru ambele sexe, chiar din fragedă 

vârstA. Nu admite a se preda nimic 

-
Educatorul. 

( 
'şcoala e "'chematd să dea numai I v-

"Două din descoperirile omu
lui pot cu drept cuvânt fi pri· 
vite ca cele mai grele: Arta de 
(J, guverna şi arta de a educa." 

Kant. 

Edacator dupd cum scrie l 
GtJ1JanesC?Jl, este un f;lctor de 
dtpetet!je al educaţiei caci flfe sar
cina de a restab'li vechiul fa.:oort 
viu al sllffehlrli omlllui, faţă de 
r:oţură, {dU] Q crea w'oii şi dlVf
nidiţl moarte. 

Cdind istorw ar1tică l'om ttăsi 
el!) Îl! wch!me omul vedea in 
stf?le, soar!', mare, râuri, etc. fdl1ţe 
vii, (;c.lri slar;. guta să-I ajute şi 
sti-,: vorb._'{(;Ct2. 

iiistfucţie Mra educatie. :--
Chemarea inviiţământului e cea, 

mai frumoasă, pentrucă e o lu
crare cu personalitaţi şi care. 
crează valori personale. (Gand-g).Sit 
Cariera dldacfica este cea mai e. tfi 

ideală, e lIn apostolat, şi marele ,rnân 
educator Pestalozzi atât de mult f1~ 
o iubea lacât a reluzat chiar un !~,~m 
[ac ce i-se oferise în guvernul el t1 

din Elv('ţia în anul 1789, răspun- iH I 
zându-le prin cuvintele: "voia sti ~c~ 
(iZZ îrH'ătător~·. . "'""'....... :;~l il 
.~ Aceste cuvinti! să ne fie în- ~ au 
ti{Jar.tl! în. inimă şi să fm mândri er2!!.~ 
de cariera de edu.cator, În mâna !tăţt 
Iwustră fiind creşterea ceiă[(-'a- e2âf 

., A ~ l' t I1că 
nU{/~r roma 11, sa ne punem oa e II! Z' 

EclucafwlU trebue sa-i dea oma· puterile pentru rldţcarea acestei m P 
lut o;i ideea de relfgia, căci omul carieri, arafârld furrui că suntem nţa 
n': p0Jte trăi fără o credil7ţd vrednici de dânsa. e p~ 
d:jm:fw!!fă; scl-l tacă să adi!!fre Nimeni să nu-şI' i-a sarci!1a de ul c 

n<2tara şi arfa frumos:;lui. In jeilll, educatie dacă ni.! simte o apli- ~~~iel 
a:.:est:; se st:lbdeşte raoortul ret,- care jireasc 1 ŞI dacă nu posedă tată 
1:, iOf) moral şi estetic şi în acc[oş apti t II din il e frebui:zcioa~e, 1tYrz_ Irejo 
tIm,,"! se va stabil! şi raportal in- educator l(]răchemare nu este Inta 
tefe,'!w:J Educaforill trebue să n,:;mai unt(fijj':~cr~ş!. lIn făcator jec~ 
ţină seamă şi de mc'imi SOCW[ de rdfl". (N!sipearw) unt 
alomulu.i, arecam si de cel natw- R ' . ,. Gh. uja. alun 
nal întărindu-le. il' fll 

Pe educatorl i-am putea clasa, Urmare dln pag. I.a, lţlloi 
di.lpă concepţia lor in felul urma- irea 
lor: edilcatori utopic!, cari au ca face şi noi ceva, fără nici o ncht, 
obiect ai artei lor un tip general mâ!lgăl'2H", fără nici o emoţie. rr~~ 
o trl(!.r!J!SC, cari în~ă !lil se găsesc Ne-am ales numai cu desduzia Jori 
pe pământ, şi educatori pozifiV/ştlf I aStlora popii Ootică. Ntt sunt ru a 
cari prifl ;;zdod ştiinţific văd con- blgot şi nu sunt nici farizeu. In A, 
cret omul asupra cărwa va face eonşninţa noastră generala trăieşte li~a 
educGţie: .tinând seamă de tre- convingerea, că preoţimea română, Im ( 

1 R. Jem 
batu/ele sociale, de nevoile vieţii redusâ la soarta popuru ui rom"n Iar 
in care trăIeşte şi urmărind ş' impilat şi batjocorit. in toată sim- :are 
idealt:l gt:neral către care tinde plicitatea sa a contribuit cu mult prilej 
omenirea. Ia conservan:a no,~stră naţională. lCUIT 

testa Ralul edacatorului nu se poate Nu detalentul lui Sadovea ou VO(- sul 
măigini in a apllciJ. ca o maşină blm, Sc;doveanu este un scriitor itrân 
auiomald .:toate instructiunUe..J.~L genial,care tosă n'apătru~ In 'ere j 
trebue să ţină socoteală şi de tainele rom~nului istori~ -cc:l I€-m 

d 1 Nt multiplele c,mdiţiuni opd oca- pUŢin în tre:.~ut ml. 'aţie 
litate t elevi, Ş a. Adevaratal edll- Ce bucurie aş simţi, dacă aş ;d t 
cata, trebue să prfveas~-ă pe copil găsi toate elementele romanului ;url 
ca axă principală în jurul căruia 1StOl'iC ·tn Zodia Cancerului. Şi :a si 
se mişcă tol înllăţdmântul. Pen- să mai zic ceva. Pentruce Zodia ' 
lraea sa se poată realiza s..CQpJJ1 Cancerului 7 Pentru epoca isto· -
suprem al educaţiqnii, adică lo!:~_ rică, in care se petrece romanul, 
marea-~EgrgcJ.erl!.Ll!.i moraly edu- n'a găsit 0-1 Sadoveanu un titlu 
calora! va trebui st!~-'::iinoo.scâ mai expresiv, mai istoric, decât 
j oarte bine .tJsif1oiogia indilliduald denumirea ace~sta aoroape de D1 

fnv," a copilului. Părinţii copiilor, cari bâlci lI, care prin sine deja nu că c 
sunt educatorii naturali greşesc deşteaptă nici un interes. Eu l-aş C~n, 
când zic cii şcoala e datoare schimb:a, căci sunt de părerea, cass: 
să dee copiilor lor şi educaţie şi că nu- i tot aur, ce-j Moş Teacă. sImţ 
Inviiţăfură dupd cum greşită e Să nizuim şi noi în fine "ad astra. (4 Nr. 1 
părerea unor colegi cari cred că Ioan Costa ~!~~1 

_±!!!!! 

elevului decât numai pe bază de In
hl~tle. Şi pentru ca să !Iustreze şi mal 
mult acest principIu, scoate opui "Or
b:s Picfas", apărut la mal multe vo-
lume. 

urmări in tăcere din cărţile lor. Trr
minat! cetin~~a. se vor pu ne ş.:olaril 
distmşl să reproducă conţinutul, pe 
urmă vor face aceasta şI ceialaiţi mai 
putin silitor\. 

Scrierea şi cetirea le face deodată, 
S~opul şi limita ş::oalel primare, I mal intâlu Îllsă cetitul şI imediat scri

după dânsul, constă in aceea, ca toată sul. La cetlre, arată elevillJr Icoane 
tintr!mea dela etatea de 6, până la corf.:'spuozUoare, prin carI e capabil 
12 ani, să fie Instrultă in tot ce se să aducă sonul în legătură cu repre
poate întrtbuinta în întreaga v!ată. SA zentărlle sellzuale, spre a se Imori"1a 
scrie frumos şI rept!de, după legHe mal bine în memoria elevilor semnul 
g:amaticalr şi să ceteas.:ă corect tot acestuia. 
ce este scris ŞI tipărit In limba sa ma- Ioan Amos Commias pretinde, ca 
temă. Manualele să vor redacta In îovăţ1torui si. se ocupe din adins cu 
parte~ pentru fiecare clasă, cuprin
zând tot ce este necesar pentru a~estea. 

La cetlre mai precizează. că este a 
se face io orele de dimineaţa, când 
mintea copilului eite mal acceslbllă, 

Illvăţatorul va eetl repettt lecţluneat 
fo care timp şcolarii ascultă şi dacă 

vre-o chestitloe redamă expllcare. in
văţătoraJ sA bel aceasta cât se poate 
de clar şi lămurit. Dep! aceea, va 
provoca pe rând ,colariJ~ ca să o ce
teasc! fi ei, ia care timp ceialal1l vor 

elevII mal puţin t!lzestraţl, căci: .A
ceabta oe iodeamoă să fngrtjim de 
indreptarea lor ca atât mat mult. Cu 
cât e unul mai slab la mInte, cu atât 
are mal multă nevoe de ajutor,~., căci 

dapl cum de pildă, un butoi găurit 
care a fost adeseori spălat. deşi nu 
line apă, totuşi să poate curăţi, tot 
aşa şi cei slabI la minte, deşi nu pot 
si Inainteze in ştiinţe, pot iosă si 
se mal clepleasci ........ (Dldactlca Magoa 
pag, 1t6~ 117). (Va lIrdIa.). 
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I vederea reÎnvlerU IIIAsoclaţlel inv." Arad. dreptare; .Aso :12tla" n'are astăzi con
ducători legali. mandatul d~ mult le-a 
expirat; fnndeă văd, că nici măcar 
vo! intre vol ou santeţl sfnceri. A
tunci ce bine mal vreţi voi să aduceţi 
bietel tagme dăscăleştl prin "Aso

In jurul unor polemici. 
Situaţia tnvâtătorllor din z!Jele noas

;, trebue sA preocupe toată ~uflarea 
rnâneilscă. Ca factori prln':lpa II in 
ata culturală a poporului el se bu
tr<l de-o prea puţlnă apreciere ba 
lt,~m spune că sunt tratdţ\ cu cea 
ai marI! indiferenţă: ca cel mal ti· 
iIi funcţionari al statulu! român.
Acest'! cuvlnte erau rostite de toţi 

Iri prIVeau ingrijoraţi soarta şi vii· 
Irul îflVM~ tc.rdor. Din toate părţile 
• auz.eau mnrmure de mulţumIre g'~
~1';,:!ă, ce au aprins focul unei adi
.tăţi febrlk, m(·nite să sgâlţăe pe 
e.:are din letargia cotropitoare stă· 
Sfi! a tuturor iUactivHăţ!lor din !5lt1-
di zece an L OI n lâncezat in care 
ro petre;:ut atâta tim!:! Si: născu do· 
nta ndicăril ca "poi cmăţ1eJdt,-ne 
e păIărmda vremfl şi scuturând col
ul lJşternut peste noi să păşim cu 
lcredere pe calea arătată dt! antece
orii noştri. Şi în mişcarea t"ntuas\s
lată il ob:;;tel, tinerii o·am rămas mai 
IffjoS ca bătrânii 1 nptăt0ri. Cu ochii 
Irită la el ascultaod h~demr!urile lor 
.e·am avântat ca bărb~tie tn luptă. 

Cu jertfe ce ndma! bietii Învăţatort 
unt capabili să le facă, - am scos 
alummă "O.neta Invăţătorilor" ca să 
It' fie tf'tbuna răsunătoare a nedre;J· 
ltltor şi doleanţelor ce ~zi nimeni nu 
'rea sa ni· le îr:tel::agă. Pri n ea S3. S~ 
nch, ge ~uHetele învătătorllor io1r'un I 
otreg indlviz\.bil, dând directive noul 
li apărându-n~ de acei ca.rl ne-ar I 
lorl sluji ndrebnice, bune num3i pen
ru a It: sallsfa'.::e interesele lor ego':ste. 
Aşa ne am închipUit atunci; acesta 

,I-a fost scopul in momentul când 
Am dat semnalul luptei şi aşa inţde· 
gem să cootlnuă,o Înainte. 

Iar azi, când pe urma UDul articol 
:are vă indemoa la mU!1că ati gasit 
prilej de ceartă, az.i când toată ura 
acumulată de aDI de zne vi-o mani
festati ia aceasta g>1zetă, când în do
sul rândurHor scrise vedem pumni 
ltrânşl şi scrâşnlri de dinţI, azi cu du 
'ere trebue să constatăm că prea putin 
f€-tttrfnfeits J 

Nu ne-aţl înţeles!. ... Tlnera gene
'aţie aştelJptă i!ldrumăd sănătoase dela 
:eI bătrânl, sfaturi părinteşti Învăţă· 
.uri câştlgate prin muncă incordată 
=a să le poată lua folosul in toate îm-

prl!jurările vIeţii, aşteaptă sprijinul în- c!atla· voastrA? 
ţelept ce pot să-I dea toţi car! vreau Te ,sigur, dragă d-le Cherechean, 
să frrlccască poporul nostru şi DU vrea eli dacă aş avea ea puttrea, care mi-o 
sA. vadă divogluţele mărunte născute atrlbui D-ta, un minut n'ai mai bate 
din cauze neo:erloase. In sufletele blân-I tâmpii. cu. atacuri şi acuz.e nebazate, 
de de "apostoli c;ulturaU" al neamu- Intenronând prin aceasta sigur a să 
lui, nu trebue să domnească ura, el ab;tte atenţia lumei dela neactlvitatea 
nu sunt făudţi din aluatul oameuHor, .. Aliociaţiei", căci de aceasta e vorba, 
de rând, el trebuie ,ă se rIdice dea- nu d'!' atacuri la adresa O-tale, ca 
SUpfll. paiim;[or zilnice şi in ochii trişti cassar. Te-aş p:.me pe O-ta şi v'aş 
d(' st.1fcrlnţe, trebue să strălucească pune pe toţi, ca in "Asociaţie- să DU 

Iubirea. umblaţi după alte Interese străine de 
In clipele aceste ce adândl durere scopul ei, el să vă faceti datoria pen

cu toţii impreună venim şI vă zlcem: tru binele colegHor şi mărirea ncamu
"Llnişt·;ţi·vă! S,!ntem sătui de cearta lui, făcând operă de cuitură-profeâio
care nc·a învrăjbit sufletele de olaltă, m"lă-nsţ;onală şi nu de vrajbă, căci 
vfe~l ojată p<'lcer, îl!f~ăţirea, muocal"... aceasta numai poate fj chemarea "A-

Metnea guet~j noastre nu este de soclat~ej- noastre, după cum aceste 
a căuta vinovaţi! trecutului, căci fă- le-am profesat noi în timpul ei de mă
c<ind aceasta ar treb~1i toţi pană la rire şi glorie din trecut. 
unul să ne b atem p~Dtllrile, rostind Au DU vedeţi, că Doi. tov., din iudo 
cu rapul plecat un .,.mea culpa". Arad, cari suntem cel mal vechi con-

Posterltatea nu trf'bile să afle că swuiţl in Reuniune Iov. de 10 ani nu 
ne .. am perdut timpul in poiemlci fără miii p~oduccm nimic. Timpul de mă
lost, ~cuz~nd!1-ne nnul pc altul de o rire, din activitatea noastră, de mult 
greşală obşt~ască ce s'ar putea Îndr~pta 11 trecut şi lumea de bine să desgustă 
prin cont, botia de mund a fiecăruIa tot mal n1tllt. Oovadă ad. gen. dela 
din noi. Câte orob!cme arzătoare ou-şi lucu, convocată pe 3 Nov. a C., abia 
?şteaptă rezolvarea 1n col0a'1ele aces· ca o zi mai inainte şi şi aceasta nu
tei gaz.dt? Sj n'are cine să le prindă mai prin zl,ue fără cap şi fără pricepere, 
hul, pentrucă e mai uşor s~Hj dat pentr'lca Siă fim împrăştiaţi motivat de 
frau liber patlmilof ce gfilgăe cu furie, autorltăţ!, rămâuând noi, dascăli!, cu 
decât a-ţi frământE. mliltca În căntarea cheltudile numai, de râs şi ba!jocora 
unei chestiuni ce ne-ar aduce o uşu- lamll, adunată la [neu, fiind acolo in 
fi.lre. ziua aCf'la, chlar zi de Urg. Dovadă 

Prestigiul lnvăţătoresc numai prin nrograma vOilitră pentru acea ad. gen. 
muncă se poate rIdica ş.i nu prin des- Este aceasta programă deamnă de o 
bmărl sufleteşti hicate pe urma neîn- "Asoc!aţle", ca a noastră, cu un trecnt 
ţelegerHor dintre câtlv~ conducători. de 50 de ani? Nu vedeti, că totul s'a 

Hll\dllielile şi ameninţările de dare fă·;:ut de mântuială numaI, fără vlagă, 
in judecată un,ll pe altul, vor dovedi fără duh, sub presiunea eriticelor cari 
fndeajuns opiniei publice că suntem vi· s'a adas? 
departe de a ne putea dobândi in cre- Uitaţi-vă apoi la alte tagme şi clase 
derea cerută cu atâta emfal.ă1 sociale t De pildă preotii noştri, cu cari 
Năzulnţde noastre intru ajungerea [101 şi astăzi ar trebui să mergem braţ 

scopului făurit vor aduce roade Îmbel- la braţ, unde sunt ei şi ande suntem 
şugate numai pdn comunitatea de Idei noi? El, cari au Reuniuni preoţeşti 
sănătoase, capabile de a tr.oge brazde a.bla de 4 -5 ani şi noi, cari trăim in 
a,jâoc! şi lumlno:\se in viaţa învăţă- reuniune de 50 de ant Ne putem noi 
lonllai dl.' mâine. măsura cu ei astăzi? Şi de unde a· 

Orice alte încercări, zădărnicesc pla- test rl'gres? lată roadde celor ce aţi 
Darile şI De aruncă it] marea mhitui- sămănat şi politica rău inteleasâ! 
toare a neinţelegerllor din care ne vom Atunci pentruce invinuiţl pe alţii pen-
alege frântl, obosiţi şi fără puteri de tru neputinţa voastră? 
îndreptare... Cu îndemnuri _părinteşti" de umi-

Ioan Dracin lire ş! ingâmfare de pe oHmp: .Scrleţl 

P e n t r u cel ten u vre D S Hin tel e H ~ H. 

băiEţi ori cum numai scrieţI", Ce cre
deţI, salvaţi reputaţia noaatră din tre
cut, care ne-ati mâncat· o? Azi nu prin 
scrisul "ori cum" (poate "orice") să 
câştigă demnitatea individului, cu atât 
mai puţin a un~i corporaţiuni. Acele 

1>1. T. Cherechean, in Nr. 11 al "Gaz. 
rov.- mă .someazA", ca să-I preCIzez, 
că ce inteleg eu sub cuvintele: .. OI. 
C-n, carele după cât ştiu eu este chiar 
cassarul gen. al "Secţiei- jud. Arad, 
slmtilldu-se cu mUica pe căciulă, ta 
Nr. 8 al .Gaz. rnv" află de bine a 
răspunde art. mele bazate şi documen~ 
tate din Nr. 5 ii 6 II "Gaz. inv." 

NimIc rău, O-le Cherechean, de a
cela grăbesc B~HI Iămllresc, ca altă 
dată să nu mal cazi tn eroarea, ca din 
neînţelegerea D· Tale, sa. fact cap de 
acuză oamenilor, apostrofandu-i cu 
"necuV!Dtă", după cum, fără bază şi 
fără motiv, faci D·ta atât de gentil. 

Cuvintele: "cassarul gl'neral", după 
!lum retuă din intrfg aliniatul, să re
fera )a C-n, ca explicaţie numai, 101 ie 
~Ue, cine e acela C-n, sa. nu vorbeşti 
dia tufă, dupăce O-ta al respins pre
tenziuoea redacţiei de ati Iscăl! sub 
articol numele; Iar cuvintele: .cu musca 
pe căciulă", să referă, după cum Iarăşi 
se observă din Intreg aliniatul nu la 
calitatea O-Tale de cassal, că doară 
nu cassa O-Tale s~. diScutat de mine 
in art. din Nr. 5 şi 6 al "Gaz. tov.·, 
el neactivitaiea "Secţiei·, condusă, săr
mana, de 10 ani ~I de O-ta, căci doară. 
ca cassu, aparţlnf biroului, respective 
Conzlltulal "Secţiei"'. 

TOltă "somarea-, de altmintrelea 
n'avea rost. fiindcA scrisul meu e atU 
·.de llmpede şi uşor de fnţeles, iacât e 
Imposibil, ca OI. CherecheaD să ou-I 
toţelealrA fără' explicArl. A avut tnlll 
omul lipsA de pretext, ca IA mal poatA 
debita la adresa mea câteva atacuri şi 
.lleadevirllrl. 

Aşa, că te-am inţeles, dragă d-le tlmpuil de mult au trecut şi voi nu vreti 
ChlC'rechean? să tntelegetl! 

Bilt·o focul s'o bată de treab!l. dar In No. 10 din .,Gaz. inv.'" am adresat 
de ce nu sunteti odată şi sIncerI. Spu- un apel călduros ,i sincer lubjţilor mei 
netl-o curat: Aşa, că deoparte prin I frati colegi pentru strâogerea randu
Revlzorat dealtăparte prin fi A~oc!aţie", r!lor noastre reslăţite şi ia Hnli gene
voi vre-o câţiva, aţi voit să tloeţl în- rale am şi arătat calea pentru ajun
cătuşil.tă marea massă a dăscăBmli şi gerea aceitui scop. OI Cherechean ind. 
să o robiţi intereselor voastre pers 0- după datină, nu Dumal că restălmă
Dale - fgolste - ţDHtice ,i de' aici ceşte acel apel, atăcându-mă şi atrt
şi neconvocarell ad-gcoerale de atâta buindu-mi şi din acel prilej ţiDte, cari 
timp? Ori cel puţin, voi intre voi, să nu le am, dar mal şi zice: "tn cele 
fIţi sincerI, pentrucă văd că lIcltaţl io mai multe puncte ti aprob." Dar de ce 
interese. De o parte Ilh.caţl şi invlnulţl nu l·ai putea aproba pe dea 'ntregul 
pe alţli pentru neactivitatea voastră; dle Cherecbean, că qoară e vorba sincer 
de altă parte compuneti unul contra de binele nostru al tuturor? El, dar 
altuia pe ascuns, "apeluri"' veninoase de atunci unde ar rămâne Interesele stră· 
resturnare EI, dragă d-le Cberechean, lne de .A.soclaţie"?! 
aşa DU să pOlte face ordine la .Aso- Iubiţi colegii Scumpl dascăli ai nea
datle". ŞI, Vă asigur. că de veti res- mului! Treziţi-vă! Nu vă lăsaţi incă
taUfa conducerea "Secţiei" de o sută tuşaţ\ de nişte mărimi îochlpulte dintre 
de ori şi o veţi conduce iarăşi tot nu- noiI Faceţi odata. ordine in "Asocia
mal voi de voi, fărA a s'! face intâl şI ţie", că suntem de rbul lumii! In mâna 
adev~rata premenire, aducându-se la vostră e putereal ŞI, pentru IntrelJsare, 
conducere adevăratele valori, caracte- posteritatea pe voi vă va judeca! Aş 
rele ferme dintre dasc!\U. biata noastră vrea să văd iarăşi tnvăţătorimea. după 
. .,Asociaţle" va rămâne tot il1 starea el cum eram noi odată, la culmea muocli 
de deplânl de &ităzi. Q;Jspun aceasta şi a demnităţii sale! 
"DU pentru a pune bete iD roate ca Ş'apot de unde dreptul DTa]e de 
cel- puşI tn fruntea "Asociatie- sA Da paşi, dle Cherechean, să provod oa
poată munci cu efect- dnpă cum fărA menli cu trecut şi cu drepturi, cel pu
bază mA I"sulţl O-ta pe mIne, căci tIn cât OTa; oameni mal in "rAstă ca 
doară de 10 ani iucteţlla largul vostru DTa, .să se deie la o parte" şi să 
,Iogurl, de ce nu munciţi oimlc? vă rase să vA faceţi de cap tn "Aso-

O spun tosă aceasta din cea mal ctatle"? Nu observi. că, dacă e vorba 
nobilă convingere, pentrucA văd, .. cA ]a de .. necuvlnţl" alei este ",marea ne
timpul aău, delăturlndu-se, prl'a mlj- cuvintă", ce o atribui DTa altora, fără 
loacele regretabile cunoicute, mulţI bazA' şi fărA motiv. Al DTa drept de 
dintre oamenh de bine dela conducep progeniturA asupra InstitutUlor invl
rea "Secţiei", .stăzi s'a .juna tn balul ţătore,U şi a oamenilor? Atunci mal 
la care l'a .juolt fArA aperanţA de in- incet! 

Ce sa mal zic a!>o!, că de o gră
madă de ani bugetul şi socoţlle 
Căminului nostru Înv. din Arad nu liunt 
verificate de ad. gen. slogură in drept 
a-o face aceasta. Nu, p~Dtrucă ad. geu. 
de ani de zile nu să ţlO. 

Cât priveşte insulta, care mI-o aduce 
dl Cherech.::an, iMăşl gratuit, că eu a.m 
scris, ce am scris, referitor la neactl
vltatea "S~ctlei" jud. Arad, din ,.egoism" 
şi nu îndemnat de bună ;redinţă, toată 
lumea ştie. că toată viaţa mea din tre
cut a fost un lanţ neîntrerupt de sufe
rinte grde pentru scumpele !deale ale 
neamului. N'am scris nlcl pentruCă ~nu 
mi s'?.r fi satisfăcut orgolii personale-, 
fjmdcă iarăşi toată lumea ştie, că mi-s'a 
dat numiri cu rol de conducere a inv. 
nostru piimar din judeţ şI D'am primit 
Cu atât mal putluam scris, ce am 
scrii .cu patimă", "ptotru a impie
deca mersul normal al lu.::rurllor, prin 
actlvit~te subversivă", după cum larăş 
greşit şi cu anl1mtte intenţii susţtne 

dragul 'meu coleg Cherechean despre 
mine. 

ApoI, dragă dle Cherechean, sA o 
şti: am fost. sunt şI vrt'au să mor om 
de omenie. Du spune-mi Ora. dacă 
eu la lumina zilei sctiu şi prin scrisul 
meu, cu bu!'!ă·::redlotă. vreau a îndrepta, 
dacă se mal pot, stările nenorocite de 
astăzi dela "A.so:::iaţie", stări ne cari 
şi DTa reeunoşti că sunt, săvârş.:'sc, 
după DTa, .. activitate subversivă", ce 
acttvitate săvârşeşti DTa, când pe fald 
simulez pretenie aceluia, contra căruia 
pe ascuns, scrli apd veninos, il trlmlţi 
la Arad. Îndemnâud invătătorlmea a-I 
IscăH~ cu scopul de a-I da peste cap 
dela conducere, dar pe care OTa n'ai 
curagiul a·1 şi 1s Jăll, zicâod: "Ar părea 
lucru şod să-I iscalesc, căci sunt în 
miLOCUL lor." 

Aşa că aceasta nu e muncă sub
verslvă? 

Deci: "Ec:ce Homo.· 
O oameni, o vremuri! t 

Dimitrie Popoviciu 
director şi:olar 

................. • -.wt' 

Un apel al Asociatiei Generale 
a Invătatorilof. din România 
Comltetul central al Asoc!attel ge

nerale a invătătorilor din România ho
tărând să facă un Istoric al Aso;:iaţiel 

de la cele dintăI ale ei începuturi pană 
astăz\ şi să organizeze un muzeu care 
să-! ogllndească trecutul şi desvoltarea 
actuală, adresează următoarea rugă

miote: 
1. Către toţi foştii conducători şi 

luptători ai mişcării învătătoreştl de 
a-I trlmtte - ]a sediul său: str. La
tInă Nr. 10 Bucureşti III - memorit 
cu date şi Însemnări despre Încercă
rile făcute, acţiunile desfăşurate şI lup
tele date pentru organizarea învăţăto
rilor in Asociatie, precum şi ori 
ce docume'nte (fotografii, sc,lsorl, a
peluri, publlcaţ;j, etc.) în legătură ca 
trecutul AsociatIei. 

2. Către toţi învăţătorii. de a trimite 
pentru muz~lll Asociaţiei orice obiect 
sau amintire ce posedă din viata şcoa
]el şi a învăţătorilor: tablouri şi foto
grafU, mlltlllale dtdactlce vechi, diferite 
publi:at!l şI revIste invăţătorestl, lu
crări in orice domeniu executate de 
tnvăţători şi orice material documen
tar care să invedereze realizările ori
ginale in şcoalA şi in afară de şcoall 
(metode noul, experinte, colectii de 
muzeu, societăţi culturale, etc.) 

Cere deasemenea date, amintiri ,i 
documente despre felul cum Invăţ.i- . 
toril şl-aa îndeplintt datoria in răLbo
luI uoităţil noastre natioDale (episoade 
eroice la care au participat şi acte de 
bravură săvârşite, fotografII şi scurte 
biografii ale iovăţătorllor morţi to răz
boi, etc.) 

fi •• n """"'. .... ................. un 

Rugăm pe toţi onoraţii 
noştri abonaţi Să-şi achite 
de urgent' abonamentul • 
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INFORMAŢIUNI. 

PREŢUL ABONAMENTULUI. I D. D. V. Ţonl, .preşfdintele Asociatiei 
Pe un an . . .. 160 Lei Generale a invăţătorilor din România, 

P 
1/ 80 a fost numit lnspl'ctor gl'neral al Fun-

elan • • . • " datlel Regele MIhai 1. 
Abonament de spdjin 1000 lei ,., 

,., Suntem informatI că ln oraşe foarte 
Costul abonamentului p"eC1~m ~i mulii Învătători dau ore particulare de 
toată eM'€sponde'nţa sti se trimită limba română elevilor minoritari, cari 
numai. diui Ioan l>recin, înv. în urmează şcoala sub conducerea chiar 
OI.tvin.p Ghio1"oc, adm'ini8t1"atorul a lor. Cum lucrul acesta este fn con-
gazetei noastre. tr<:z;cere cu legea tov. primar, credem 

,., ca autorităţile superioare şcolare au 
datoria a InterzIce odată pantru tot
deatloa astfel de cazurI. (De altfel in 
Arad avem multe 1). 

D-nll directori cari au ptimif Jiste
le de abonamente sunt rugaţi a tri
mite odată cu banii şi listele pe adresa 
administratorului nostru 

,., 

D. Iuliu Manfu preşedintele Consl
JIului de miniştri, a declarat, că toa
te jnformaţlHe apărute in ziare cum 
că prin noua organIzare a mlnjstere~ 
lor, salarlUe fUllcţ;onarilor \lor fI reduse, 
sunt fa/şe. 

GradatliJe ,1 salariile funcl!onarl1or 
actuali se menţin. 

De altfel legea e categorică in această 
privinţa. 

• 
La congresul îndţătorilor din judetul 

Trefscaune s'a hotărât constituirea unei 
societătl de credit şi aj Iltor I invăţă

torllor. S'a ales şi o comisie, care să 
redacteze statutele, Iar noua soeletate 
lşl va fneepe activitatea la 1 Ianuarie. 

• 
Ministerul InstructiunII a trlmfs o 

circulară tuturor direc11Qnllor de ş:oll 
din ţară pria care Cere ca profesorii 
şi şcoalele fiiă dea concurs cat mal larg 
comltetelar flilale A. R p, A. (AsociaţIa 
română pentru propaganda aviatieI.) 

" Cununie. Aflăm cu mult! plăcere 
cA dIstinsul şi harnlcul Dotar din Co
VăSlDţ d Sabin. Baftea, şi-a serbat 
cununla cu drăgălaşa ŞI mult simpatica 
dşoară Mmerva Popa, tnvăţătoare in 
Covhloţ in ziua de 14 Noem. c. 

FelicltăriJe noastre! 

• 
t "Şcoala Bănăţeanâ olil organul oficial 
; al Asociaţiei invăţătorilor d n BăDat, 

care a apărut până acuma la CaraD
sebeş şi Logoş, cu Începere dela ]5 
Noemvrle a. c. va fi mutat.!! la T!
mlşoara. "Şcoala Bănăţeană" ş!-a asi
gurat colaborarea multor Olânuitorl de 
condeie dintre membri corpului didac
tic, precum şi alte eoiăborriri cari o 
vor face foarte interesantă. 

• 
Comisia de judecată a mInIsteruluI 

Instrucţiunii revizulnd procf'sul invă
tătorulul Alltoniu Pela din Timiş-Toc 
rontai care fusese ex-.:lus pentru tot
deauna din fnvătământ pentru ab~t~ri 
grave deja fodatoririte lui dIdactice, 
i-a redus pedeapsa numai]a o esclu
dere pe timp de do! ani. 

• 
La 1 Septembrie şcoalele primare 

ale socletătn "Petroşani· din valea 
JiuluI au trecut la stat. 

InvAtătorli cari inainte erau pl!tltl 
de către societatea minieră n'au fost 
in că trecuti tn statele de plată ale 
ministerului Instrucţlel, aşa că el au 
rămas fără salariu, 

• 
Sunt dlspensatl de examenul de deff

nitlvat, numai invAtatorii proveniţi din 
supllnitorl, cart au obţinut titlul de 
invAtători deflnitlvi pe baza unei 10-
specii speCiale şi carI la data Illspec
tiei av~au stagiul prevăzut de lege in 
momentul promulgărei el. 

,., 

,., 
MinIsterul lnstru ~tiunil cu ordinul 

No. 143949 l 1929, anunţă că prin 
It'gea promulgatA cu inaltul Dt cret 
Rtgal No. 1555. publicată rn MonIto
rul oflciaJ No. 111 a. c., s'a acordat 
gradaţia de merit mllftar şi normallş
tllor cu diplomă, invaţători aerlIIe 
1916, 1911. şi 1918 cari au făcut 
rhbollli În cond/flunlle prevăzute in 
Decretul Rt>gal No. 4115 din 1919. 

Cel interesati vor ioaiota cerere 
până la data de cel tirziu 22 Notm 
c. Revlzoratu] Ş:olar cu următoarele 
anexe: DIploma, certificatul de servi
ciu ,1 actele militare din Cire să 
reet.e data mobllizărU, domobJHzărll 
şi mutatllle avute io acest interval. 

• 
In atenţinnea D-Ior fnvl1ţători din jud. 

Arad. 
Se aduce la cunoştintă tututora, că 

cercurile culturale convoc,ate pe ziua 
de 21 Noemvrie a. c. sunt obligatorll 
pentru toţi membrii, nt'putând fi ele 
contramandde Pt" mot'vul parth:ipăril 
la adunarea generală a aSOciatiei in vă
tătoreşti, care a fost convocată pe a
ce!aş zi, fără a Se ţiDea iosă CODt de 
stiDgherirea şi sustragerea iovâtătorl
lor deja indatorlrHe Jor Impuse defege. 

P Olrlea, revIzor. 
..... -"~-""ţ",._"" •• """,,ţ __ ........ '4 __ ...... ·N._ .... ,~ 

Salarizarea invatatorilof. 
Ministerul instrucţlunJl t de acord cu 

efI de flDanţe, a trimis şcoaletor urmă 
toarele d'spoz'ţllJoi relatlv la salarl
urra învaţă1ofllor. 

Ordunanţele sau mandatele de plată 
se vor rmlle numat pe- numele per· 
ceptorHor. La ele Se vor ataşa st.itde 
nominale cu drepturile respective ,1 
se vor semna dt' iavătători, 

Aceste mandate vor fi trimise de 
ordonatoril sfcundari oficial admiOl. 
sttaţjjlor finarclare. caTl după verificare 
le vor trimite perceptorJlor pentru ve
rlfJcare. 

PerceptorH sunt obligati sâ achite
aceste mandate În maXimum 30 zile 
dela emiterea lor. 

Aceasta numaj in ce priveşte ocoale 
urbane, pentru cele urbane, ordollilonţa 
se va face pe numele directorilor 
şcoalelor. 

Leafa neincasatil timp de peste 6 
luni se varsă la stat. 

-
4e, Jz* ... 

~r"l~ 
..... A apărut! .... 

Călăuza lufătălorubd 
pentru clasa II-a primară între

gul învătământ al acestei clase, 
aranjat pe ore, cu schiţe sau 

planuri desvoltate pentru 
toate JectiiIe noui, din toa-

te obiectele de. învă

tământ. 

de Traian B. Pe/anca 
şi Maria Peţanca 

Succesul şcoalelor noastre 
de meserii din Barcelona. 

COlţul l'llI 

Femeea maghiara cu ba~ 
In pavillonul romanesc dela expo- Ziarul " Universal" ~ lntr'un i 

zilia din B<trcelona s'a organIzat o sec- măr reproduce portretul unei 
ţie cu produsele de artă ale şcoaldor 
noastre profesionale. mei păroase, femeea maghil 

Această secţie a fost aranjatl1 de d. cu barbd, care sub numele 
profesor 1 Bandu dIrectorul general "Mme Adreiune femme ti blll 
~I contabilitAtII din mfn!sterullnstruc- hongroise 4l

, vagabondeazd pe sI 
t1un1l. I ., n . J' A d . 

Au fost expuse lucrări de Iculptară ZI e .UflSU Ul eeran reVIZUire ..... 
in lemn broderll în fir de aur covoare tratate. 
mobile ~tc. lucrate in următoa;ele şcoli; Ştiam cd abundenta In A 
şcoala superioară de arte şi meserll caracterlzeazd această rassd, c, 
dia Bucureşti, şcoala ... profesională de abundentd dovedeşte o cât n 
fete "A. F. Robescu • azilul "Elena apropiatd inradire ca maimuţe T" 

Doamna" şcoala superioară de arte şi ~ • ... 
mt-seril din Craiova şi şcoala specială nu n~ aşteP..tam, Insa, ca sa aglt 
de broderli şi tesăturl din Capitală. rafe in publIC această caracte'§i re 

Comlsarlatul eXDozit1el ţlnând seamă sticd. CII 
de pricepere.a cu care a fost organizată Şi cum stam cu ztarulln mdl tem 
această sectiune şi de frumusetea lu- privind la temeafienomen - dtr, 
crur!lor expuse a acordat următoarele J .I~. ...' "4j ar 1 
premII ~ La grand prix" şcoalef Stl- no - un prieten Imi spane: vor] 
pl:'r!oare "df' arte şi meserfl din Bucu- - Ce le miri, nu ştii cd V anii 
reşti, Iar tuturor celorJalte şcoli, me- ţ[urul s) a făcut prieten cu f. z!m 
dalla de aur. glezui? flinl 

...- - ........ _ .. - - .Ei Şr?daCi 
Posta Rl"dacţfef. 

D. Zima ArthuI, Bodroehi Elena, 
V/adar Emilia şi Sztojkovits Ghizela 
su tit rugati a ne tri mite costul abona
mentului pe jum. ao cât timp au pri
mjt gazeta pentrucJ DU e nIci frumos 
şi uicl cInstit a primit 10 Duna're şi 

a respinge pe al 11~lea. Noi n-am im. 
pus nimănui gazeta noastră şi am 
rugat pe toţi cari IIU doresc să fie 
abonaţi să ni-o rfstltue. Acel cari am 
avut caracter au făcut ]a fel cei in~ 

şiraţl mai sus - precum şi alt fi car! 
il vIJm arăta într'un alt număr al ga
zetei - am procedat ca nişte "şo~ 

gârfi It şi nu ca dascăli ce trebue să 

cunoască datoria. 
Oti prin re5pingeorea gazetej vreau 

_s~ arate marea dragoste ce o au fată 
de lfmba~rornâna-?,: Aua r.:.--~.~-

D. Frentlu, Ceace nl-ai s.!ris e 
foarte dureros şi trist. Uoicul sfat ce 
t1-l plltem da e să te adresezi just!
tif'l. D. Hanca Maria, Dt'ocamdată 
b·luoar. VI s'a trimIs g~zeta regulat. 
1. lemcia (Bucovina) Pentru sprjlnul 
acordat, frumoase mulţumiri. Ramurel 
Se va publtca. Un. bdndţean, Gazeta 
se trimite in intreg Banatul. D. 11'fSCU 

MultumirI. Sicd: Mal trimite. Popescu 
N. ŞI /. U. Se va publica. 

... ...... . , ....... 
Aviz tuturor lnvătatorllor! 

S'a pus sub tipar şi va apara pană 
Ia I Decemvrie a. c. "AlmaDahul In
vătătonlor" pe a01l1 t930, Cire pe Jângâ 
partea calendaristică şi o frumoasa şi 
bogată parte literară pedagogîcă, cup
rinde un bogat material d~ informaţii 
şI iodrUlnut şcolare şi profesionale, 
necesar tuturor oamenilor fde şcoalA: 
Sărbătorile bisericeşti şi oaţloo • .Ie, pos
!Urile, vacantl'le şcolare, adm1D!straţie 
şcolară, taxele posta!e şi tImbru, noua 
org mlzare a Ministerulul instructiunii, 
învâţă,nântul primar dIn tara întreagă 
după nglunl şcolare ş! judet~, cami
nele şi băncile tnvâtîltorcşti, revistele 
pedagogice, invatatorii ÎD viata polltlcă, 
corgreseJe tovătătoreştl din ţară, con~ 
gresde Internaţionale de educatie, ex~ 
tras din }('gea pensIIlor cu Instrucţil, 
formulare şi exemple practice, călăuza 
fnvăţâtorulul tn capitală etc. etc ... 

N'menea sâ nu-şi cumpere calendar 
până nu cunoaşte acest almanah prac 
tiC şi necesar tllturor oamenilor de 
şcoală şi care va fi tipărit in cele mal 
moderne condlţlual grafIce. Se va pu
tea comanda de pe acum dela Ofrec
tlunea şcoalel primare din Caransebeş 
(Banat). Preţul !lO IeI. 

Gh. Neamtu P. Jumanca 

- Pdi a devenit utililarist i sulu 
nu lasd nici un bun nelntrebi a fi 
inţal. Sa nu te surprindă tapt 11 
cd aceşti neru.~jrzali. nereuşind f totu 
acea "Geocondă" vor trimite 1 rată 
propaganda reviziontstd un 4lJ este 
specimen În, sau fdrd costum. Ş 

- Atunci cum ar fi ca mI nu . 
rala pablicd? pOri 

- lJ/ noş' 
Sică. via. 

t, , 4""-- ."..",....... ... • v·A aşe: 

~~~~~~~ bra1 
••••• ••• ••• •• ••• tii fnst 

Geografia judetului Arad loc 
de V. Micul.seu şi 1. Săndli zIşii 
leseu a apArut in editie nouA şi S mOI 

Oăseşt~ de vânzare ~a Librăr~ perj 
D~ecezană din Arad. . ştie 

_~~~~~~~~tă.~ 
ROM Â N 1 A ser\ 

Comitetul şcolar jod<,ţean Arad, cari 
sta 

Nr. 2396/1929. Arad, la 26 O;;t. 192 o Si 

i • 
Publicaţiune. i glc~ 

• clm 
Se aduce la cunoştlnlă genera!!, ci nea 

in ziua de 30 Decemvre t 929, orell 
IOa. m, se va tiue ltcitaţiune publici mer 
În localul Prefecturii jUdeţului Arac II 
şi la primăria comunei Sânmartin, pen len1 
tril darea în intreprindere a lucrăr!la IDţe 
de transformare şi adaptarea, preCUIT citi 
şi construIrea 2 sale de invăţămâ!l. 
la şcoala primară din comuna Sân- tlon 
mutln, ln baza devlzului întocmit de fII 01 
Serviciul techntc juJeţean al judetulul senl 
Arad. . mal 

Spesele pentru lucrările susmenţio,,: 1. 
Date sunt 650.000 Lei. 

Licitaţlunea se va tine irJ confor. deh 
mitate cu legea conhblllt~tii publice toat 
şi cu oferte Închise şi slglla!e, pe cart fata 
coocurenţil Je vor inainta Comitetului Jogi 
ş::olar judetean sau Primăriei comunale evo 
din Sâomartin in ziua llcitătd, orale, p 
adecă la inceperea lIcităţli. • 

Amatorii odată cu oferta. însă sepa~ peri 
rat (nu în pUc) vor p'eziota reciplsa dar 
asupra garantiel prOVizorie depusă II ca I 

Administraţia Plnanciară din Arad. Ci f 
garantă depuse 6% a sumei oferiter ale 
fnsă numai în numărar sau efecte de 
stat. fi 

AmatorII vor dovedi cu acte justl- este 
fjcatlve, că illdeplfnesc coodtţlullllc' II 
legale pentru de a putea lua parte la mai 
intreprindere de lucrări publice. mls 

Devlzele, conditiunHe şi planurile riie 
relativ!: la acestea lucrări se pot ve-
dea in bIroul Comitetului şcoiar jude- a SI 
leao, la Prefectura Judeţului Arad, prel 
camera Nr. 42, şi la Primăria comunei 1'\ 
Sânmartln. 

Prefect 
Dr. Lazar (ss) 

Secretar 
V. Spdtarlll (ss)· 

ada 
puti 
nun 
.prl Dfr. ,coaie! primare Iov., R~dactorul revlstef 

din Caraosebeş Şcoala Bănăteană. RC'dactor responzabol: 

După congresul general al corpului 
fnvăţ:Horesc din jUdetul Fălc!u orga
nizat, după deschiderea \:ursurtlor şco
lare de către Asociatia învăţătorilor 
din Huşf şi judeţul FAlciu, s'a hotarât 
intemeierea. unei bănci care sA ser
vească intert sele materiale ale mem
briJor asociaţiei. ., ~~~~~ ____ ~~J.~~~.==~ __________ I~O_N __ J_E_L_E_C __ U_T_E_A __ N __ 

TiparUl TlrJugl nflt'J l)lecezane Arad. r 

S 
fi I 
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