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Sămănătorii. 
Eşit- au larăş sămilnătorH Nea- satlJrată de prejudHtiJ le izvorâte 

mului să samene sămânţa cul- din cele mai crase interese In 
turii româneşti in agrul naţional dlviduale, lipsite de idealism. Ori, 
însetat secole dearândul după a- nu vezi, cum oameni, cari in 
devăratul tegument, din care ur- trecutul apropiat emu!au in dra
mează să încolţească şi să se gostea de Neam şi Lege, astăzi 
desvolte starea de emancipare in- sunt desbrăcaţi şi de cele mai 
telectuală naţională, atât de mult elementare sentimente naţionale 
dorită. şi ca atari, toată activitatea lor 

Dascălul român a inceput ia- se concentreJză in nizuinţa de 
răş să-şi pună in ap1icare cunoş- aşi satisface conglomeratul de 
tintele de specialitate şi condus deziderate individuale şi familiare 
de Insemnătatea misiunii sale, de IlcHând şi tradând în acelaş timp 
cele mai altruiste sentimente u fără demnitate chiar şi cele mal 
manitar~ şi indeosebi, de cele sfinte Şi arzătoare cauze de ordin 
mai neprihănite griji şi asplraţiunl national. patriotic şi religios? 
pentru Neantu} său, işl reiă Nu observi, cum robii de eri, 
locul - care este cel djntâiu. - nu ştiu să fie stdpâni, cdci nu se 
printre făuritorii zilelor de feri· slmţesc bine fard de lanţurile 
clre pentru tot ce se poate numi milenare ? 
românesc. Nu-ţi bate la ochi, cum tigrU 

Fără conzlderare la frământă- intransigenţi de odinioară cerşesc 
riie sociale de tot felul, fără de azi simpatii in rândurile foştilor 
a ţine socoteală de cele mat ar- asupritori, finzând a le face fa
zătoare interese familiare şi mai voruri~ in detrimentul tuturor jus
ales, imunizat de materialismul telor aspiraliuni ale Neamului 
condamnabil care preocupă fără nostru? 
scrupuli mentalitatea postbelică Intreabă-te tu, care porţi nu
a omenimei, el, - "se conzurnă mele Fiului Mântuitor. ce ar deveni 
pe sine, luminând altora." poporul românesc, ce s'ar face 

_ De multe ori diminuat, ignorat, tara aceasta, dacă ai căJea şi tu 
ro activitatea sa nesprljinit nici in aceste grele pâcate, dacă opera 
chiar de cei indatoraţi a-l spri- ta de regenerare culturală fi so
jini, Insufletit de focul sacru al elald ar stagnă şi ar slăbi din 
dragostei de carieră şi gelos de entuziasmul care o caracterizează? 
vHtorul Neamului său, munceşte Dar tocmai fiindcă stările dela 
cu zor, căci pentru dansul munca noi se prezintă Intr'o haină atât 
este criteriul raţiunei sale de a fI. de monstruoasă; fiind că păcate 

Oţelit In frământări nesfârş1te de moarte sunt prezlntate drept 
pentru existenţă; in lupta cu 1n- virtuţi; fiind că patimile şi intere
tunerecul şi cu obstacolele pro- sele individuale sunt puse pe prl
vocate de ceata nelnţelegătorllor, mul plan: tagma lnvăţătorească 
pe cari le tntâmplnă la tot pa- trebueşte să iucreze şi cu mai 
sul; tare In crezul său; convins mare devotament. Sămânţa tre
despre temeinicia sfintei cauze bueşte aruncatA cu asiduitate, căci 
al cărei esponent este şi indeo- numai aşa voi, sdmdndtorU, veti 
sebi increzut in puternfcfa alfa- binememA dela Naţiune, a cărei 
betului său: invăţătorul satului fericire o doriţi din tot sufletul şi 
păşeşte cu mândrie pe calea bi- pentru a cărei prosperare vă 
nedeterminată carea duce la 8- istoviţI. dolar. 
jungerea scopului final, emanci- ... _ ....... -.._-... _ ......... _-.., __ ........ -.. •• __ ............. __ • .,_ ... 
parea poporului român din robia 
lntunereculul. 

Nu suntem sectari daci ne 
mândrim cu frumoasa noastră mi
siune şi nici dacă facem consta

incadrarea corpului 
dzdactic din tenton:ile 

ahptle. 
tarea, că pe lunga scară a Jn- Toţi î'lvdtdtolil. învdtdtoarele şi con
tocmlrilor sociale nu există vre-o ducdfoarele grddiniJor de copil. din 
tagmă, carea s'ar puteA măsura feritoriile allpile, numiti sub regimul 

legilor cart au guvernat acele prOVincii 
CU noi In apostolat, altrulsm, inainte de Unire, fie cd junclloneazd 
idealism şi In dragoste de Neam, in acele terltorU fie In vechilll regat, 
Patrie şi Rege. Şi dacă aceasta neincadraţJ Îned, se vor Încadra astfel: 
este aşa, voi, de pe celelalte tă- 1) Daca la 1 Sevtemvrie 1924, aveau 
râmuri, cari tr;1j,1 numai pentru treI ani de sIrviclut sau erau absol-

f venţi al şcoalel normale cu 8 clase 
satls acerea intereselor voastre (din seriile 1923-1924), se vor tn-
proprii, cari nu desvoltaţl nici o cadra ca definit~vi. 
muncă productivă, pentru ce con- 2) Deasemeni vor fi incadrati ca 
turbaţi prin uneltirile voa~tre ne- deflnitivl şi înaintaţi la llra~u! II acel 
poftite opera de regenerare CUI-\ cl!,i aveau şase ani de servICtU impll-

turală naţională desfăşurată d.e mJ~) Vor fi incadrati ca invdţatorl de 
dascălH romAni, pentru ce vă D]- de eradul 1. cei cu 12 ani de serviciu. 
zuiţl să amărâţi zilele de zbu- Toti acel din categorilJe de mal sus 
cium ale acestor mucenici a- j se conslderd incadrall. pe ziua de 1 
Neamului românesc? Septembrie 1929: 

L t t . x Toate drepturrle materiale ce decur/! 
umea carea e ncun]oara pe din aceste încadrdri intr. In vigoare 

tine .luminător al satelor- este dela 1 Ianuarie 1930. 

a 

Să Înceteze martirajul! ... 
o lege care a umplut sufletul de a

mărăciune şi a dus până la exasperare 
pe bie1ii invătători tineri in ultimii zece 
ani, este examenul definitivării. 

Aceaslă lege, concepulă în momente 
de Înflăcărare patriotică, cu dOiÎnta de 
a face din fiecare invătător, un peda
gog iscusit, fără să se tină seamă de 
împrejurările crHice ale vie1ii prin care 
trecem, fireşte că, trebuia să dea greş 
la prima ocazie, cu atât mai dureros, 
Cu cât o vedem astă7.i, nu ca o nece
sitate intelectuală, ci ca un stăV'ilar, 
menit să scări(eze drepturile la sa
Zarul şi aşa prea neinsemnat. 

Se cunoaşte rezultatul dezastruos al 
examenului din primăvara anului curent. 
Zeci de învăţători au fost târâii la ins
peclorate, numa! pentru a li·se spune 
că n-au implinit vârsta şi anii de ser
viciu cerul de lege. Multi dintre ei şi-au 
cheltuit ultimul ban, cu ntidejdea de fi 

fi scăpat de gândul ce-I obseda din 
ziua păşirii pe carieră şi mu ti s'au în
tors goi de bani, cu păreri de rău În 
suflet, blesfemând ceasw nefericit al 
plecării. 

De asto dată Minist. Instr. a dispus 
din nou prezentarea la examenul din 
1. c. a celor, cari in Irei rânduri n'au 
preslat examenul. Trăim secolul minu
nilor şi minunea aceasta nu e prea 
mare. Dar ne întrebăm ce rost mai 
are examenul de definitivat? Legea 
şcolară spune precis, că acel care in 
trei rânduri nu va pres!a examenul, În
cCfllă în mod obligatoriu de a mai face 
parte, din corpul didactic. Să târăsti rle 
patru ori 10 examen pe sărmanul in
văţător, să.i arăfi eli e prost, că nu 
mai poserlă nici·o cunoş1intă din cele 
câştigafe la şcoala normală şi la urmă 
totuşi să.l mai fii în invă1ământ, dO'fe
deşte cu' prisosintă neseriozilatea exa
menului. 

Toti invătătorii am fost dela început 
contra acestui examen, care nU numai 
că e inutil, dar scade (lin autoritatea 
şcoalelor normale, punând la revizuire 
diploma de capacitate; lotuşi ni s'a 
impus ca' o necesitate de reinoire a 
cunoştinlelor. ce în trei ani dispar din 
cenfrul luminos al conştiinlei-

Oricâf veU spune, că În trei ani În
vetătorul va uita cele Învătate, este de 
necrezut. Cunoştinlele ce le va uita pă
şind pe carieră, vor dovedi că prea 
putin le-a luat folosul şi că ele au fosl 
sforlări Inutile in detrimentul celorlalte. 

E ceva ridicol să pretinzj dela un 
absolvent de acum 5-6 ani că, ce ma
lerii conţine ceapa şi câte frunze are 
lin tita. Lucru incontestabil că invătă
torul eşit în -.iaIă, va observa multe 
lacune în complexul cunoştintelor câş
tigaie şi prin ţoate mijloacele va căuta 
să le acopere, pentru a corespunde cât 
mai mult chemării sale, dar să crezi că 
e mai slab decât atunci când i s-a În
mânat diploma; e par'c8. de tot haWu. 
Tânărul învă1ător scăpat de şcoală a
junge intr' O nouă lume necunoscută lut. 
ca şi o oaie blândă, într'o haită de lupi. 
Incepe lupta pentru existentă cu greu
tăIi de neînchipuit cari ii absorb toală 
libertatea nemai Iăsându-j timp de a 
repeii şi rumega chestiuni. Ce prea pu
Un vor contribui la formarea lui de 
"pedagog iscusit". S'a vorbit mult de 
mizeria tinllrilor învăţători pripăşiţi 
pela şaie. dar puţini o înţeleg aşa 
cum se prezintă ea in cruda reali
tale. Ca s-o intelegi trebue s-o trăeşU, 
să 6i lovit din toate părtile de mâna 
nemiloasă a destinului, să inghiti până 
la fund amaruI neajunsurilor şi durerea 
imposibililălii materiale, care te tace 
dispretuit şi fără valoare chiar in fata 
colegilor cari am avut fericirea, de a 
se naşte din parinti mai ca dare de 
mână. 

Nu vreau să fac apologia bietiJor ti
neri in chesliuni materiale, căci mi-aş 
atrage mul1e zâmbefe ironice chiar din 
partea celor chemati să dea Încurajare" 
ci vreau numai să arăt că oricâ!ă pe
dagogie, metodică şi principii Herbar
Hene ,efi Îndesa în normalişti; la eşi
rea in vjată prea pu1in se vor entuzi
asma de ele, auzind muzica duioasă a 
inlestineJor ce se vaÎetă de foame. Ri
dicaţi prima dată învăţătorul. daţi-i 
mijloacele de trai şi-apoi las'să vezi 
metode, principii pedagogice şi spor 
în şcoală 1 ... 

Dar aşa; prin martirajul examenelor 
de definitivat, sunetele se revoltă şi 
ne·ar întrista prea mult, ca în fiintele 
blânde de dascăli. să se nască un sen
timent alâl de dureros!... t Droeln. - .... t 

Pregătirea iiWă!HloruJni ~e mjjne. 
In adunarea generală a invăţătorllor 

băoătenl d. Ţon1 preş. A"o.:lat1el Ge
nerale a inv. dto ţară. referindu-se la 
pregătlr~a generală a învăţătorHor, a 
deciarat: 

Sunt două păreri În această privlntl: 
PrIma cere deshlntarea şcoalei normale. 
candid Htlll de invătător urmând ca, 
după ce a făcut liceul şi a luat ba
cataureatul, să urmeze apoi doi ani la 
universitate, seclia pedi'lgogică i 

A doua pârere, care este a I meuei 
majorltătl ŞI care pare a fi cea mal 
bună, este ca pregătirea invăţătorului 
sa se Iacă intr'o şcoali speciala cu 7 
clase echivalentă cu liceul şi apoi 2 
ani de pregătire universitara, sau a
ceastă $coa~a specială să aibă un an 
de pregătire practtcă pedagogki ,t 
atullcl DU mal este nevoe de unIver
sitate. 

Această din urmA idee cred că va 
triumh şi .... om obţioe astfel drum 
deschIS pentru iDvătător, care să poati 
ajunge până la profesor universitar, 
cum avem azi pe d. ~()mpel, care I . 
conferenţiazA la Sorbona şi d. Dima, I 
profesor la Universitatea din Cluj~ ambit' 
provenIti din invAtAtori. 

A căutat cfneva să ne argumenteze 
aici, ca lnvătătorul Cu studii univer
sItare nu se va mat intoarce la şcoala 
din sat. 

Argumentul acesta nu poate rimlne 
in picioare dacA stăm putin să ne uităm 
cA fn sat cu studU un\vertare mai sunt 
medicul. judecatorul, agroDomul, Iar 
speranta noastră este că satul de m1ine 
să DU mal fie ce-a fost până acum. 
Să introducem clvUlzaţla şi cultura in 
el, să-I iozestrăm cu gospodAria mo
dernă şi să-I transformăm intr'un mic 
orişel cum sunt de exemplu multe 
sate la dv. in Banat, Ardeal fi Bucovina. 

In acest Sit it va sta foarte bine in
vătatorulul cu studii universitare. 

ŞI chiar după acestea, pregătirea 
trebue sA urmeze tocontlnu, din caazA
cA pedagogia e .... olula:tl. La acestA pre
gAtire să contrlbue ş' statul prin bi
blioteci şi conferinte anuale geDerale~ 
plătind dlurna şi transportul 
Să nu tugim de definitivat, cAd tre

bue să fim ro curent cu progresul pe
dagogael. SI fte ,1 revlzorl şi inspec
tori şcolart, dar nu ca cel de az.l. cari 
in cea mal mare p.arte SUDt recrutat' 
de polltldanl. . 

Şcoalele de aplicaţii trebue lntr'a
devlr rdormate ,1 prevăzute cu an 
personal recatat priD concurl, iar DU 
cu elemente slabe ce Da produc nimic. 

locbelnd. d. Ţonl aprobA propune
rea d-lul Roman, ca pregătirea IUfje~1 
teascA a elevilor si fie fiicat! ca cit 
niat muUe _ cAotece reUglose şi PltrlO-_ fi 
t1ce, cari ianl temelia. DearnuluL ro- \ 
mAaeac .. ,.' _.. .., .'. 
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Problema şcoâJei de eooii mici. 
a 

• Vl'nlţl, să tr~!m p!>nrru copiii 
llo5td [" EI1H;,tlUI ae pe mor-

m1ntlll lui r:. V frooel. 

(Continuare) 

Anii din urmă şHa petrecut în Ma- r zează şi pune -În aplicare noni principii 
rienthal, unde infiin1a cea dinliH şcoală de normalizare a educatiei acestor co· 
normală penlm formarea invl1lăloarelor pii. penlru că - sustine dansa -; "Nicii 
şcoalelor de copii mici şi unde îşi copii r~u au căpi"lfal Încă in!r'adBvar o 
închise ochii penlru totdeauna, la a- coordonare sigură il mişcărilor lor mus· 
nul 1852. culare: de aici mersul lor nesigur, in. 

Mormântul lui F. V. Friibel il de· C8jJ8cii8tea lor de aşi incheia hainele, 
corează materialul său principal de in. de aşi legă şiretele, etc. Organele sim. 
vătămânf şi cele mai pl~kutc obiecte furilor de pildă, putPrile acomodării 
pentru ocupatia copiilor: sfera, cilin- ochiului, nu sunt suficient exercitate; 
drul şi eubul, precum şi inscriptia: iar limbC\jul lor este primHiv şi are de
" Veniti. să trăim pentru copiii nosirir fedele sale speciale. Instabilittltea şi 

Predarea scris-cetitulul 
in şcoala primară. 

ele D. Olarlu subrevlzor şcola.r. 

1. 
Ş~oala primară este lostituţiunea, 

care prin educatie dă elevilor cultură 
umana generaM. 

Capacitatea de educare a aceste! 
instituţ!unl vadA in cursul secolelor 
la d:fer!tele popoare, după sprijinul şi 
atentiunE-a ce i-se d<idea şi după gra
dul de cultură a acestora, care era in 
acelaş timp busola determinantă in 
ceea ce priveşte inzestrarea Intelectu
ală a celor ce făceau educarea tine
retului, precum şl itl poslbllifatea de 
a utiliza :;ât mal multe şi eficace mlj· 
loace intru realizarea scopuluI educa
tiei şi prin aceasta, a culturel umane 
g~nerale. 

Cde mal vechi urme de caltură le 
afl:;m la Chinezi, cu circa 4000 ani 
inainte de Christos, Statul lor era or-

După ce şi celebrul director al şcoa- greutatea pe care o siml cei mici pen
lei normaJe din BerUn, Diesterweg, re. tru ca să-şi fix€ze aten~ia, ~unt tot al&. 
comândă În modul cel mai favorahil tea caractere Daralele. Mlii multe de· 
şcoalele de copii mici ale lui F. V. feele. cum est~ acel al relei pronun
Frobel, şi dllpă ce discipolii acestuia !ări. provin dela părăsirea in care 
făcură cea mai intenziv6 propagandă este lasai adeseori copilul Între 3-6 
În interesul acestora, infiintfmd nume- ani, ad~că în epoca în care se fi· 
roase societăfi .,frtibeliane", şcoalele xează principalele sale funcţiuni" .Evi
de copii mici se inmultiră prin toate Gent din toate acestea, că Dna Dr. 
tii riie civilizate şi cu aspil'a!îuni de ci- Moniessol'i pnne în sarcina educatiei ganjzat ca o familie al cărei unlc cap 
vilizare. îngrijirea sislematică a copiilor idioti şi stăpân absolut era împăratul, Iar 

Natiunea recunosca!oa,e ti serbet cu f~~ aceasta, m: numr8i J pentru că ac~ste I cetăţenH erau lipsiti cu desăvârşlre ae 
w I Ilnte au tot c.reptu (le li se bucura de i . d' t' â d i mare pompa, fi 1882. centenarul naşlerH . I~ d I 1 .". J orice ,ep tHl, av Il a se supune n· 

I F V 
VLa a, ar es e a mlJ ec ŞI un mare 

ui . . Frobel. iar ştiinta pedago- interes social şi de slal. penlm cari tru toate pot~stâţll "Fiulnl cerului". 
gică germână se mândreşte cu opera aceştia au să devină o sarcină, în ca. Se făcea mare deosebire la acest 
nemuritoare a acestui geniu. zuJ când sunt negligeali. popor Între băet! şi fete, că~1 până când 

2. Desvoltarea progresiv! După. ce şi·a studiat metoda timp de pe cel dlntât il impărtăşeau de aten-
a principiilor de educatie 10. ani, Dn_a DT. -'!iada Monl~ssori tiunea c.uvenltă, pe aceste din urmă 

infantilă şi inmultirea şcoa- a .. tnc~~ut. sa orgamze~.: ş(;Qal~ ne co· ~ dat fiind că pe femeie o priveau 
pn mICI ŞI pentru COPllI normah. Ace- . ' . 

După F. V. Frobel, părtnlele F. V. Frobel. dar in acestea dunsa zufau a le face părtaşe in aceeaş rnă-
lelor de copii mici. I srea se apropiau mult de cele ale lui ca pe o fllnţă fnferloară, - DU se 01-

lelor de copii mici, afară de ~~:~: aplică şi proc:~eele.ur~a1e În ş.coale~e suri de binefacerile pe cari le tinde 
polii săi direcli, s'au ivit şi eHi susti- pentr~ ,~Il?rmo~I:, ca. tacere~ Impusa, şcoala. Dar mai găsim la ei şi deo
nători a·i ideilor sale, dintre ceri 8.- exerclln de abllna1~ normala, de co- sebirl provocate de caste sau clase 

. r ~ 'ull D D liS' ordonare musculara, elc. ' 
rom Jm ]fi P~lffi oc pe na r· II'J.ana . u, • • sociale cari admiteaa numai educar~a 
Montesson, carea a dus aproape la Prm starmnfele depuse ŞJ prm mOdUl' .. . 
perfectie aceasta institutie de educatie situ de educatie, faima Dnei Dr. Maria cOPlllor eşlţ~ dln familiile nobIle, pănă 
infantilă. Montessori -' indeosebi după con gre- când celalaltl erau condamnaţI a creşte 

Profesând cariera de medic asistent sul pedagogic tinu! în Torino la anul fără de mCI o educatie, fIInd dIa adIns 
la clinica de psihiatrie din Roma, a 1898, - se Iăli ca fulgeru1. Ideile sale pregătiţi a servi pe cel dlnt:I1. 
trecut adeseori şî pe le azilul in care au fost a~cept~fe .alui devcă!ră rredic~~ Scrierea şi cetirea se făcea la Chl-
se tratau copiii anormali. Intre astfel cu reputatie, cat ŞI de caira oamenu 
de împrejurări j-s'a dat ocaziune să-şi de şcoală, profesori şi Învătiitori. iar nezl prin. semne ideografice, având el 
îndrepte privirile asupra defectuozilălii Ministerul hslruc1iunîi o incredinta să pentru ftecare noţiune câte un atare 
mintale a micilor idioti, ceeace o făcu tină o serie de conferinte invătăloare- semn. Natural, aceasta operaţluoe mer
să-şi pună în aplicare cunoştintele pro- lor din Roma. despre metodul său. gea foarte anevoios, de aceea, partea 
fesionale de cari dispunea, combinate Infr'aceasta inginerul TaJamo, om cu cea mai mare a timpului de şcoală 
cu nouil,e experient~ de!pr~, edu~apa dare de mână, din Roma, ii puse la se conzuma cu invAtarea alfabetullll. 
anormahlor. pe can le caşhga mal iar· dispozitie un imobil, pentm ca să des- . 
ziu la Paris şi Londra. chidă o şcoalii ):Je seame copiilor mici, Aceasta Imprelurare, precum şi con-

In felul acesta. s'a dedicat cu toiul spre a-şi putea pune in aplicare prin- zervatlvlsmul care caracterizează acest 
educatiei copiilor până la etatea de 7 cipiile de educatie. Dna Dt Maria numeros popor, cred sA fie cauza. că 
ani, dând o deosebită aten~ie celor Monlessori primi oferta şi astfel in . nu a putut prOduce nici până in ziua 
idiofl. pe cari îi tratează sub toale ra· 1907 deschise 2 şco ale, sub numirea de azi probe mat remareablle de cI-
porturile. de Casa dei Bambini, in cartierul San 

Dna Dr Maria Monlessori corn. Lorenzo, pentru copiii lucrătorUor din 
bate cu energie parerea şi procedura partea loculuL 
celor mai multi oameni de şcoală. că In scurtă vreme, se Înfiintară astfel 
copiii anormali ar fi destinati să ră· 
mână În aceeaş stare de inferioritate de şcoale şi in alte oraşe ale lIaHei, 
sufletească şi, că şcoala trebueşte să apoi în Paris, Londra. Elvetia, America 
rămână impasibilă fajă de defec1ele de sud şi chiar in Japonia. 
patologice ale acestora, pe cari nu le 
poate remedia. 

Dânsa nu se multumeşte numai cu 
combaterea acestor păreri. ci preconi. 

(Va urma) 

D. Olariu, 
Subrevlzor şcolar. 

Pre~ătir~a sU~eri~Hră D ÎnvHtă~onlor ~iO ~nm~ni8. 

10 acest scop s'au creat aşa numi· 
tele Ofundschule (şcoli primare cu 4 
c1ase) şi Aujbanschule (un fe] de 
curs superior de liceu de tranzitie) 
care sA uşureze copiIlor de popor tre
cerea Ja Universitate. Corespunzător 

a.cestel scblmbărl in concepţia despre 
organidrea învăţământului primar şi 
secundar s'a produs ,i o schimbare 
fn ce priveşte pregătirea Invătltorllor 
popularI. Constituţia de1a Watmar, art. 
143. preve.dea ca prIncipiu dlrectfv cA 
"preeătlrea invăiătorUor se va face 
In mod unitar in tot Imperiul după 
prlnclp!lle In vlKoare pt. şcoli1e le
cllndare.· Mat mult din cauza pletorU 
de tnvăţAtorf, de care &uferA tnvlţă

mântuI german dupA războia ,t sub 
presiunea noutlor prefaceri toate Uol
versiUţHe şi fcolUe poUtechnlce jer-

" fih. Uimi, pruf. uDI •. 
mane ,I-au deschis porţile in aoumlte 
condiţiuni invaţătorllor, dlspenzâodu-I 
de bacaleaurat. StrAmtorarea flnancear.§ 
a ţării a Impus dIferitelor guverne e
conomIi. Pe de o Darte sub Influenta 
transformării sociale ,1 politice, care 
s'au găsit expresIa tn art. 14:1 al Con. 
stltufiei dela Walmar. statele germalle 
au suprlmat toate şcoIlle normale de 
invAţatorl. Pentru ca cineva să fie tn
vAfător trebue să facă liceul sau ba
calaureatul. apoi 2 aor intr'o ,coall 
superioarA de nivel universitar. 

Cum vedem prim masura aceasta 
l'au satisfăcut nevoi de caracter so
cial şi poUtlc:, cerute de unitatea au· 
fleteuel Il poporului, c. deosebire a
meninţatA tn urma pr!buşlrH mODar
hiel, care servea ca un puternic cI
ment pentru aceasta unitate germană. 

vlllzatie. 
Urme stravechI de educatie, carea 

se aseamănă mult cu -;:ea a Chlaezllor, 
găsim la Il1dieni. Aceştia primeau eodu
caţie numaI ca să f,)losească ca.H"1 
căreia aparţineau. Copllt castelor de 
jos, nu se Împatăşeaa de educaţle. 

Scrisul şi cetitul la ei se fâcea 
deodată, scrIInd şcolarii cu bătui În 
nisip, mal apoi, pe fruoze de palmier 
şi de nlatan. 

Accesul la Universitate a inv. german, 
constitue o reparare târz1e a unei mari 
nedreptăţi. Pe când absolvenţll gim
nazlilor dupa studii de 12 ani (3+9) 
li se deschide liber portile tuturor 
şcoalelor superioare teon:Uce şi apll· 
cate, invAtătoril absolventi ai şcolilor 

normale, după ) 4 aui <8+6) de studii, 
era abSOlut fmpledecată acceaul iov. 
superior. 

Teod!nţa de a se da o pregătire 
superioarA tnvJţătoriJor poporului se 
manifest! şI in Frlnţa, unde le ajunge 
tnv.!\lător dupl 12-13 ani de ,coală, 
tn alte ţlri din Europa ,1 din Ame· 
rica. Jo deosebi Statele-Unite. 

In toate aceste ţări invăţAtorH, ao 
pOSibilitatea să-şi continue cultura lor 
10 şcoU superioare de nivel Universi
tar. Aş. tn franţa existi 2 şcoli nor· 
male superioare. Una pentru invJItAtorl 
(St, Clond) şi alta pentru tnvlfătoare 
(FoDtenay~Aux-Roze6) 10 aceste şcoli 
cu durata studiilor după 2 iaU 3 ani 

Nr. ]0 Nr. 
~,-

In urma Invaziel mllltare a lui Ale xan. 
dru cel MarE', Iodlenll ajung In ctlotact 
cu GreciI, pe- urmă cu Arabil, dela 
cari împrumută unele> intocmiri de 
educaţie europeanA contimporană. 

Poporul care a mijlocit transmiterea IJ 
temdillor cult urei antice din Azia, fu este 
Europa, a fost popo(ul Egiptean. Prlll Judc 
favorabila situaţie geografic! a ţării lor pe ' 
şi li iosuş solului, Egiptenilor, de sub flă 1 me 
cond'lcerC;!a Faraonilor. le-a succes a 5 şl 
forma epocă în Istoria cu (turală a peri- hl 1 
odulnl <lDtccreştin. batE 

Scrisul îl făceau oe swarta plantel ve~~ 
papyrus, folosInd 24 litere şi era de :!~d' 
3 feluri: eplstolografic, leratlc, Iau n€'- cari 
regulat şi terog\lflc. Acest din urmărlml 
admis numai pentru fiii de preoti. cun' 

Dintre toate aceste popoare, mal .fntl!n .. a SI 
mult s'au remarcat Grec1!, cărora le-a Ca 
succes a da omeoimei o plelajă in-bun 
trel'gă de somitAti pe terenul şti eoţlfic. prel 

Acest popor fiind împărţit ia 2 State IJ 
organizate dt'osebit, Atena şi Sparta, col

1
f 

co t 
educaţia t:l1erdulul o acumulaa felului 1ruc 
de organ!zlIfe a Statutt:lu\ re ii pectiv, 'fi p 
adeea lIItenieoi! făceau educaţia rn seuz [l 

sttenţlflc, iar războinicii spartani. tn larg 
cel militar. ~lm 

Şl la unii şi la alţI! cetitui se făcea d~:' 
in primele faze prin litel izWe. Mal ·tiei" 
tAr,!u se da elevilor să ceteascl din voal 
Homer, Hezlod, Esop, etc. .gen 

Dintre pedagogII şi filozofii Greel- aţi 
lor amintesc pe Pytagou, Protagoras, c ă 
Socrate, Platon ŞI A! istotel, cari auei' 
fost nu numai oromotori! educatiei a- "sec 
cestul popor, ci totodată şi a~i clvl- .aşa 

ceZi 
IIz.lţlel de azl. '.tlce 

Nu mult duoă timpul de inflorire al 13 I 

Grecilor apăru in Italia de azi un nou a 
popor: 'Romanii. Prin co~tactul co- ne;~ 
mercial şi mai apoi de ostLI1tăţi mili- câtr 
tare pe cari l'au avut cu Grecil, im- ,.din 
prumulară dela aceştia primele ele
mente de cultură, pe cari se grAbir! . 
a le transplanta in tara lor. N 

Prin intoemlrile Dorocoase sociale şi . prin 
de stat, le--a succes a seadota atât·tlnd 
de mult pe teren ul cultural, in ca.t av-'11ctr 
intrecut pe toate popoarele amintite mb 
până act In urma nemalpomenttelor Ieşt! 
cuceriri politice realizate, au abstras li i 
la Roma - ca. tot atâtea trofee, - toate poa1 
rezultatele culturale obţinute de lumea cât 
cunoscută până la aceea epocă. pe :ştilll 
cari le-au utilizat cu mult succes apoi :..ilem 
io favorul lor. Monumentele de artă, p!rn 
precum şi scrfer11e fl1ozofllor: Cato. t P, 
Cicero, Seneca. Quintl1ian şi Ovidiu, astf. 
sunt şi azi vii mărturii despre gradul . in r 
de cultură la care s'a putut avânta a- tIU. 
celt minunat popor. mal 

Romanii Inventari aşa numitul, "al- Intn 
fabet latin," pe care.) foloseşte intreaga 'tesi 

lume clvlllatll de azi. o ~ 
Scrisul se făcea la el pe plăci oh- 'fle 1 

duse ca ceară pe cari elevii scriau toat 
cu un condei de fier. Cetltul il făceau, ' 
prin llterizare. • de ~ 

(Va urma) "penl 
& 1 in Il 

de studii, învăţătorii ajung profesor mal~ 
la şcoli primare superioare şi şcoli chis 

normale de invătători •. Pe lângă uoa ,~~r' 
din aceste şcoli, există şi o sectie cu situ. 
carader administrativ, in care primesc D 
pregătirea necesară viitorii directori 'tătOI 
de şcolt normale şi vllt::lrll inspectori o S( 

tAm 
Şcolart-prl mari. 8'aa 

Cum vedem, peste tot, durata stu~ 4;i d 
dlilor necesare pr~gătjrll pentru carl- mal 
era de invătători durează 12-13-]4, ea 
ao!. de;:! 3-4 ani mai mnlt ca la noi bule 
(4+6.) la toate aceste ,caB. tlnerU;succ 
caodidatl pentru această carieră, şi-o CU! 
alf.'g AbIa ia al 15-18 an al vârstel, ace. 
fapt de cea mal mare importanti. ! vrea 

Nof Impunem copiilor să~,i hotă- . -de I 
n~ască această carieră du pA terminarea. . invă 
şcoale! primare. C .. să ne dA m seama mal 
de absurditate. acestor realltăti, e 80- apoi 
fi cen t să ne gând 1 m cU câtă in verşu~ iru I 

oare s'a combătut bifurcarea sau tri~ 1ele) 
furcarea cursului superior din şcoala ace@ 
secundară, lnsistându-se că, copllu! R 
la 14-16 ani n'ar fi fn stare pentru recrl 
o 1lmbl latină sau engleză ,1 sA admi- fost 
tem că e posibil ca un copil absolvent 
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II veder!! reinvlerll "AsociaţIeI tov." Arad 

o apreciere şi un apel. 
OI C-t) carele, după cât ştiu eu, 

este 'chlar' casiarul general al "Secţiei 
Judeţelle· Arad, slmţindu-se cu m~sca 
pe căciulă. in Nr. 8 al "Oaz. inv. a· 
fi! de bine a răspunde la articolele 
mele bazate şi documentate, dIn N-rl! 
5 ŞI '6 a "Gaz. tov." In răspunsul sa.~ 
lu loc să zică şi dânsullln "mea culpa 
bate c3.mpil, cu proce S de IntenţU. In
vective, inslnuăr! şi Invinuiri fără bază 
şi fară motiv la adresa mea, cu scopul 
vădit de a mal acoperi neputinţele lor, 
cari ~ocoţindu-se in fruntea învăţăto
rlmll, pe că! şi cu mijloacele incorecte 
cunoscute, de ani de zile nu muncesc 
nimic ci trăesc din minciuni şi rapoarte 
hlse,' Işa, că fu sfârşit au ajuns la 
"Canosa-, pe ban:a a ::uzaţllor, la tri
bunal. În dauna proprie şi diminuarea 
prestigiului l10stru dăscălesc. 

De acela. să nu te su peri, dragă d-le 
coleg C·I'!, dacă las fără răspuns arti
colul Dtale, cu plcurl de venin, pen
trucă ou merită răspuns. Răspunsul ar 
fI prea dureros. 

Doară de 10 ani !lInguri ati fost la 
Jargul vostru, aţI făcut ce aţi vrut, mal 
bine zIs, n'atl făcut nimic, ci ne~atl 
dus Ilu:r.ai tagma la dezastru şi ruşine, 
dând şi cu "Secţia" jud. a "Asocla
ţiel" dbcaleşti de mal, :ipre cinstea 
voastră. fără a fi împtedecaţl ori stan
geniţl de cineva. Cum aţi voIt, aş<i 
aţi 1 Il era t şi acum tot voi de 
c ă t r i păd u r e. Nu, mal ales 
că văd, că ţi şi frică atât de mult de 
"scormonirea trecutuluI·, ci fl1ndc.!l, 
aşa ceteic, că după ani lungi de lân
. cezeală şi neactivltate şi in urma erl
tlcelor ce vi s'a făcut, în sfârşit la 
13 Oct. a. c. "Secţia judeţeană- Arad 
a AsociatIei· va tlne)adunarea sa ge
ne:ală in Ineu, jud. Arad, mă intorc 
cătră mass. corpului didactic primar 
din jud. Arad şi ii zic: 

lubill ffaţi coltgi! 

tAtii noastre dăscAleştl. UnIrea noastrA 
$ă fie sincerd şI adevărafd, Unirea noa
strA si fie de aşa, că da -:ă se cere pl
roane pentru unul dlntrt" noi, tr,ţl cela
lalţl să strigăm: Aduceţi pl,oan~ şi 
pentru noll 

Este atât de sigură munca in dI
recţia binelui, lncât a::eista nu ae 
poate lmpiedeca cu nIci un mijloc. 
Generatia luptătoare din fOitele prin
Cipate dela 1848, pentrucă a vott bi
nele intregului, pentrucă a volt uoirtl 
fraţilor răsIăţlţl, fn vederea UDul scop 
inalt şi mare. a fost m;dtratata şi ex 
pull8tă, dar unirea deplină dela 1859 
nu s'a putut impiedeca. 

Principiul de vlată a lumel trecute 
era luptele şi neintelt:gerile cât de marI, 
dovadă multele şJ Infiorătoarele râs
boale din trecut Vrednicia omului să 
judeca attlnci după Isteţimea. cum ştia 
el să r~p!lnă pe adversarul său, AstăZI? 
Astăzi, din contră, vrednicia individului 
precum şi a colectivităţii, se judecă 
după instituţiile pe cari le ştie crea, 
pentruca lumea ~,ă trăiască bine, mul
ţumită şi f~ricltă. 

Ş!, pentru a putea contribui şi not, 
învăţătorII. ca in lume să domnească 
tot mal mult bine, mulţumire şi f~rl
cire, datoriDţă aVelll a lucra din toate 
puterile, ca in primul loc intre Doi să 
domnească cea mal pt'rfecta şi sin
ceră unire, fiindcă fără această unire 
dintre noi, nimica elite munca noastră. 

10 scopul acesta, să inlăturăm dintre 
noi tot ce ne-ar putea desmembra şi 
invrăjbl. Să fim solidari nu numaI in 
I ne iubi unul pe altul tot mal mult, 
ajutându- ne reciproc ca bunăvoinţă, 
dar aceasta solidaritate. să se observe 
şi in toate manifestati unile noastre 
publice, să ne ferim a intra fn cerlele ,1 neintelegerile regretabile de partid, 
cari ne pot aduce numai invrAjblrl, 
daune, supărărl şi neprletenf. Să iubim 
şi să fntlmpinăm cu dragoste, fără 

Noi, fnvătătorll, suntem acela, cari a-se face nimeni dintre nOI instrumente, 
prin toată activitatea şi jertfele noastre pe toată lumea, pentruca iarăşi să 
tindem şi avem să tindem pentru fe- putem fi Iubiţi şi intlmpjnatl şi noi 
Th;~tca desăvârşit! a oameD lIor pe pa.- cu dl agoste de toată lumea, Accentuez 
mant. Idealul muncII noastre dăscl- fn deosebi cuvântul Instrument, petruel 
leşti este unul dintre cele mal scumpe câtă vreme nof, tn ţinuta noastră nu 
11 sublime Ideale pe pământ. Căci, ce vom observa şf adevăratl demnitate. 
poate fi mal scump şi mai măret de- chiar Icela, cari voesc a se folosi de 
cât ca prin lumină, prin culturA, prin Doi, mal târziu ne vor judeca ,1 dls
:ţ;tllntă şi educatle sA promovezi conş- conzldera. 
,tient binele şi fericirea oamenilor pe Suntem tn prag 11 rf'staur!rll condu-
pămâl1t? cerii "SE'cţlel judeţeoe 14 Arad a "Aso-

Pentruca să patern nof delvolta o claţlet- noastre dăscăleştt. Să lnvăţa m 
astfel de activitate Ideală ,1 fecundA din greşelile trecutului I In fandulintâi, 
in rez.ultatele el, se cere, întâi ,1 1n- iA nu mai incredinţăm conducerea 
tai, ca intre noi, invăţătorli, să fie ceai d~stlnelor nOAstre dăscăleştl ori şi cui. 
mal perfectă armonie de viaţă şi muncă; Să facem selectia valorilor. sa punem 
intre noi, invătătorll, să fie cea mal in frunte tot ce această dăscăllme are 
-desăvârşit! unire tn toate direcţiile, mal bun şi mal de valoare. Politka 
în toate manifestilţtunlle n03,tre. rAu inţeleasă si dispară dintre noii 

Credinta, dragostea şi nădejdea, si. Să nu mai Ulsăm demnitatea şi iDte
fie punctul, tn care să se intâlnească resele noastre dăscăIf'ştt pradă Inte
toatl truda şi toate sforţărlle ilctlvl- reselor egoiste ale unora ,1 altora dfntre 

de şcoalA primară, să se hotăreasc! 
,pentu vIItoarea lui carieră - şi aceasta 
io mod Irevocabil - căci şcolile nor
male pentru tnvăţ!torl, sunt şcoli in
chlse. Nu e de mirare mal ales că, 
după răsboiu sunt alese de foarte pu
·tinl copii buni şi a căror părinţi sunt 
situati bine materiallceşte. 
Dacă revenim la prei[ătirea invl

·tătortJor primari români, aruncându-ne 
O scurtA privire retroprescrivă, consta
tăm că de la 1864 cel putin in teorii 
s'au prevăzut conditiuni de pregătire 
ti de recrlltare a inv. din ce In ce 
mai serioasă. Potrivit legii de la J 864. 
ea să ajungă cineva invitAtor tre
buie să dovedească că a terminat cu 
succes o şcoală primari şi să treacă 
cu succes un examen corespunzător 

ace dor examene. S'a văzut În scurtă 
vreme ci măsura ute insuflcentă şi 
-de aCeea i'a format şcoli normale de 
invătătorl. (Cum a fost eCarol", cea 
mai veche după It Vasllle Lupu· şi 
apoi şcoala normalI a societătll pen
tru tnvAtAtura poporului român şi al
tele) liiodetăţl adhoc InfIInţate pentru 
acest scop. 

Rezultatele obt!nute cu invAtAtorii 
recrutaţi din aceste ,coli normale au 
fost foarte slabe. 

(Va urma) 

noi. ca până aci. In rândMI al doilfa. 
aă ne grupăm cu tot It şi să sprijinim 
dar sincer, organul "Gaz, inv.·, ca or
gan de munca Şi lupta pentru dreptu
rile şi durerile noastre dăsdleştl. 

In felul acesta, trtind ,1 munclnd, 
lucrurile se vor indrepta şl mr;rge ia
răşi spre bine, lumea va cunoaşte, că 
suntem fraţI, că indeplinim şt că avem 
să Indeplinim o mare şi sublimă mi
siune şi că suntem apostolii valoroşi 
ai unui neam vrednic. care vrea să 
trăiască ,1 să fie fericit şi prin toate, 
vaza fi autoritatea doastră se va ri
dica. 

Dimitrie Popoviclu 
director ,col ar 

H~unârea D~nărală I "Hs~ciHti~i Inuătătoril~r ~ănăt~ni" 
"Asociaţia Bănăţeană" a aceptat unificarea. - DesbaterUe 

adunării. - Cuvintările d-lor ŢonI şi Rămneanţu. 
In zilele de 29 şi 30 Sept. t., s'a 

ţJnllt la Buz/aş adunarea generaM a 
Asociaţ/ei tnvdţătorilor din Banaf, Adu
nana. la care au luat parte un nu
mdr neobişnuit de mare de membrii, a 
avut un caracter intr'adevdr sarbato
resc, că:i pe lângd desbaferile impor
tante şi nectsare cari slau desjaşurat, 
s'a hotărât şi unirea ,Asociaţiei Bd
ndtene" cu "Asociaţia Omaala a in
vatatori/or din Vechiul Regat şi Ardear. 

Şedinţa festivă. 

Adunarc:a generală s'a deschis Du· 
mInecA dim. in sala .Casiooului-, la 
orele 11, sub pr~şedfnţia dlui P. Ram
neanţa. După ce salută ~e cel pre
zenţi, d. preşedinte al Asociaţiei spune 
că cu ocazia aceasta se sărbătoreşte 

in mod solemn un deceniu dela des
roblrea românilor din Banat şi dela 
infăptulrea marelal Idea) naţional. sa 
mu!tumlm lui O-zeu cA a făcut drep
tate neamului şi sa aducem prinosul 
de recuuoştllnţă R~gelul Ferdtnand 1, 
eroul neamului românesc sărbătorio

du-tie azi desroblrea noastră, noi cel 
ca rAspunderi grele trebue să ne dăm 
seama de trecut şi să pregătim vii
torul ce ne aşteaptă. După aceasta, se 
citeşte un bilant din care se con
stată că averea Asociaţiei este de Lei 
12.000.000, în imoblle. Mal vorbesc 
apoi d. Dr. Ţăranu, ia numele jud.; 
d. protopop Getto din Buzlaş; d. R. 
Frateş Inspector şi R. Agliceriu senator. 

Cuvântarea dlul Tonl. 
Preşedintele .Asoclatlei Generale din 

tar.li, aduce salutul fnvâţătorllor din 
această asociatie. Face apel la fraţii 
colegl din Banat. să lie unească intr'o 
singură asociatie generală unitară ,1 
să nu stea deiblnafi. Altarul şi cre
dinţa este cetatea Învătatorimlt române 
in lupta de existenţA şi menţinerea la 
nivelul social. O asoc!aţle generală ar 
putea uşor să infăptulască toate do
leantele ,1 ar putea rezolva multe: in
filnţare de căminurl pentru bătrâni şi 

copU, sanatorll, crearea unul "institut 
de editură, etc.· 

D. Ţonl vorbeşte despre doal drep
turi mari: dreptul la vlatl culturală 
superioară şi SituatIe materială a inv. 
român. 

Jnv.liţătorimea romAnA trebue Iii sta
bilească legături Internationale cu co
legii pentru unirea popoarelor şi Înlă
turarea războaielor. Face o comparaţfe 
intre invAtătorli dia Danemarca. iu 
ceea ce priveşte cultura ,1 retrlbllţla 

care este intre 10-25.000 let lunar, 
fatA de invă1ătorlmea română care tră~ 
eşte ia def!ctt, Osa mal comunică fap
tul că fo curând se va infiinta mica 
antantA. tu care vom intra şi nof. In 
ce priveşte pregUirea superioară spune 
cA "neamul Dostrn are nevoe de ac
tiune culturală pentru civUlzatla ţArii 

şi de aceea se cere ca şcqahl normală 
si se ,t~~orf!l! ___ tn .!!_~~edagojfc. 
cu care s~_ se __ ~.oat~_gesc;:b'!ţfe _P9Ilt1e 
unlv':!~~t!111QL.. 

Ţărani mei uoastre ti trebue li se 
adape la izvorul ttllntel şt noi să· I 
dăm carte. Aşa se VI putea făuri o 
orgalllzatie a tnvătitorilor români. care 
va ft puterea morală a tărel t gruplnd 
sufletul tnv. se va doMndi totul. 

D. p. Rdmnea"ţu. aduce elogII d. 
Tonl ,f demonstreazA ci lumina " 
susţinerea organIzaţiei fnviţttorilor bă

năţeni vor f, tot la centru şI propune 
fuzionarea cu Asociatia GeneralA. La 
ora 13 fedinţ. le ddicl. 

Şedinta de după amiază. 
Şedlnta doua sIa deschis după masă 

la ora 4, sub preş. d. L. CiobanII. 
O, P_ Bosica, secretar general, pre

zintă rs!)ortul gelleral. Osa face Isto
ricul Asociaţiei şi realizărIle el. D. N. 
Crdclunescu, casier depune raportul 
situatiei financiare t Iar d. aiurea arată 
situatIa bibliotecii aducând laude sec
ţl:lor Detta, Moldova Nou! şi Comlos. 

D. L~_Cio~a!luJ-~igctorul Ca~et In~~_ 
din Timişoara, raportează despre mer-
sul acestei Instltutlu ni. . 

D. P. jumanca, redactorul ,,~9~~ 
Băl1lline" face an foarte amănunţit 

~~port -asupra recrutărli organelor de 
control ln fnvăţământul primar. 
După ce se dă citire la diferite re

ferate ale comislil<'r asociaţiei l şedinţa 
St: ridică la orele 8. 

Seara a avat loc un festival artistic 
dat de corul "Speranta" din Timişoara. 

Ziua II. 
LunI, 30 Sept. c. 5'a tinut cea de a 

treia şedinţă a adunării generale. Pre
zldează d. Rămneanţu. 

D. P. Ros/ca. vorbeşte despre pre
gătirea invăţătorilor. Osa arată propu
nerile făcute de cAtre sectiunile de 
plasă, cari pretind o pregătire superi
oară a tnvăţătorllor viitorI. Trece apoi 
la şcoalele de aplicaţie, cari nu mal 
corespund cerinţelor de azi. 

D. Roman, cere ca educaţia tine
retului tn şcoll sit se facă şi prin cân
tece religioase. Fac diferite propuneri 
dnl!: Liuba, jumanca, Sebeşan, Stan, 
Neam/u, doa Ionescu şi dra Seradn. 
cari se referă În maj oritate la noile 
metode de pregătire a dascălulul eri 
o cultură superioară şi corespunzătoare 
timpuluI. In cursul dezbaterilor ivln
du-se oarecari dfvirgenţe de păreri, 
d. preşedinte din Imboldul lntregel 
adunări cere şi părerea dlul Toni, 
- pe care o publ căm in intregime in 
altă parte a gazetei noastre. 

D. P. Savl clteş.te tett'grameJe adre
sate M. S. Regelui Mlhal~ Inaltei Re
genţe, dlu\ ministru al InstructiunII, 
dlui 1. Cioba, preş. Asociaţiei basara
bene şi dlul 1. Marcu, bătrănul in vi
tAtor şi conducător din Bocşa-Montană. 

Unificarea. 
D. preş. Rtlmneantu, aducând la Cll

noştinta Congresului propunerea fă
cută to. prima zi de d. Tont relativ la 
fuzionarea AsociaţIei, intreaga asistenţă 
o primeşte cu urale nesu'rşite. 

In baza acestei aprobari, se proce
dează ia alegerea ullei comlsfunt pen
tru redactarea moţiunli, spre a fi su
pusă aprobărtl adunări), Comisia re
dactează următoarea motiune. pe care 
o supune d. pres. spre a o cetl: 

MOT I U N E. 
1) "Asociaţia tnl1dtdtorllor bdndteni 

hotdreştt principial fllzionarea cu ... Aso
ciaţia generală a lnvatatori/or dIn Ro
mânla-, 

2) O deltealle a .. Asociaţiei invdţdto
rilor bdndţeni" va lua parte la elabora
rea statului anic. 

3) In cadrele statulut unic se vor 
fixa articole speCiale cart să garanteze 
dreptu.rile noastn existentt. 

4) StJ se as/guFe fiinţa ,i organiza
ţia definltivd asupra allerllor existente 
intrI/. (Jdmtnlstrarea cdrora se va con
duce după normel' şi regulam.entul de 
pand aCIlI1l. 

Intleaga adunare SI! ridl:1 tn pi
cioare ,i primeşte cu nuflrş!te urale 
tncheierea .cestu act, pe când d. RAm .. 
Maoiu il imbrillteazl pe d. Totii. 
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Manifestaţia aceasta dureazA mal 
multe minute. Dascăli albiti de ani îşi 
şterg lacrimile, lar tinerii nu mai con
teoeau cu strigătele de bucurle. 

D. Rdmneanţu, prin cAteva frumoase 
cuvinte, se adresează d-lui Ţonl, că
ruia ii spune: Frate, cred că prin această 
fuziune şi cu ajutorul bunului Dum
nezeu, ne-am declarat uniti pe vecie 
cu invătătorii din ţara-maml. 
Bandţeanul art cllvânt şi actsia li-l 

pfedam d-iale, d-le Ţoni, sd-l duci fra
ţilor de pt toate plaiurile româneşti. 
spunândll-le cd şi noi dasCdlii bdnd/eni 
ne declardm solidari cu toate nâzuin
Itle lor, numai şi numai ptntru viitorul 
poporului român. 

Cuvintarea d·lui Toni. 
I).sa pare foarte emoţionat ,i pri

mit cu urale din partea congreslşt!lor, 
cărora se adresează cu următoarele 
cuvinte: 

Prla frumseţea acestui act, prin dra
gostea de unire ce aţi manifestat-o 
intr'uD mod atât de viu, se poate spune 
că ,.Asoclatla unitară a Întregei iovă~ 
tătoriml din Românta- a luat fiinţă 
chiar din această clipă. Banatul a ară
tat totdeauna că a ştiut să-şi facă da
toria aşa cum se cuvIne. 

Era singura provincii a cărei aso
ciaţie illvăţătorească incă nu fazionase 
cu ,.,Asoclaţla generală". 

Acum suntem o forţa, suntem o pu
tere constanta şt ne vom putea reven~ 
dica drepturile noastre. 

Veniţi la prima adunare generală la 
Bucureşti, unde sA incepem munca 
titanică spre a obţine drepturile la 
viata civilizată aJe unul intreg popor. 
Vă mulţumesc pentru primirea ce mi-aţi 
tăcut.o şi rog pe Domnul să albe in 
grlje şi neVOile noastre. (Aplauze pre
lungite). 

• 
Se procedează apoi la alegerea dele

gaţiunei care să participe la adunarea 
generală a tuturor asoclatillor de in
vAtAtori din ţară, ce se va tine in Oe
cemvrie la Bucureşti: P. jumanca, P. 
Rdmneanţu, L. Ciobant P. Bizelea şi 
1. Bosica. 

Ultimele discursuri şi propuneri. 
D. Iacob Bos/ca citeşte darea de 

seamA a organului de publlc1tate al 
Asociaţiei .. Şcoala Bănăteană·. 

D. Tiberiu Stan face oarecari pro
puneri În privinţa contabilitAtii moderne. 

Ultima chestiune de p~ ordinea de 
zi este compărarea unui fl8natorlll. 

Congresul aprobă cumpărarea unei 
vile la Buzlaş ca 2 milioane ju mAtate 
lei. 

La ora 4 d. a., şedlnţa le ridicI, 
declarându-se congresul Inchis. 

Coresp. 

In loc de "adio"! 
InsfArşlt. ghebosul şi sclrnavul domn 

Kovaci dela Revlzoratul şcolar din A
radt cu ziua de 1 Oct. C., a trecut la 
pensie. InregistrAm acest fapt cu mare 
utisfacţte şt nJavem cuvinte destule 
pentru a multumi Providentei că ne-a 
scApat de această hienă. care, spre 
ruşinea autoritAtilor superioare şcolare, 
a condus contabilltatea acestui Revl
zorat şi fn anII după untrea Romanje~ 
Mari. Da, da. Aşa elte. Căci, cum alt
fel v'aţi putea inchipui ca o Institu
tie mare românească cum este Revl
Ioratul şcolar din Arad, să poată ac· 
ctpta in fruntea contabilltătlJ UD func
ţionar care nu ştie o vorbă românească, 
an lotllc!rat şov\nist ungur, care iot
dea una când intra un invătAtor român 
ce nQ ştil să lngAoe ~du1cea" vorbă 
ungurească io biroul du, era Intâmpl
nat cu cuvintele 8cr1şnlte printre dinti: 
"Nem, nem tudok romanul· 8i invitat 
să lasă afară, de către acest domn 
funcţionar (mic ,1 ghebos) Kovac8?! 

ŞI zece ani de zile, s'a trecut ca ve
derea peste aceste ]ucrurl, fărA ca dom
nU revlzorl, sab-revlzori ,,1 para-revl
zod, si protesteze, dl.ndu-i paşaport 
naţional. In schimb altor functionariI! 
s'au făcut fel de fel de şicane, Iar bi
e1110r învăţătort atâtel1 nedreptătl. 

E şi actasta o slăbiciune a noastrA 
I românilor. O vede şi O-zeu, care, 
cu ziua de 1 Oct. ne-a scapat 1)1 de 
IcArnavul Kovacs, dela Revlzorahd de 

aw 
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InvăIătorii. , 
Alba- Iulia indeamnă mertu la fapte 

de unIre şi de solidaritate natlonală. 
Simbolul el are o putere miraculoasă. 

Cea din urmă faptă care s'a săvâr
şlt sobt obladuirea acestui simbol este 
tot atât de importantă şi de pildui
toare, ca şi celelalte, cari au proce
dat-o. 

In zilele de 29 şi 30 Augost s'a ti
nut acolo congresul anual al Asociatiei 
invătătorUor romAni din .,Ardeal, Banat 
şi părţile ungurene". Se s~rbau din 
acest prilej zece ani de când aceastl 
organizatie a luat fiinţă. Zece ani de 
muncă îndărătnică şi plină de roade. 
Cine vrea sA cunoască impresionanta 
desfăşurare a acestei lupte şi rezulta
tele ei să-şi la osteneala să răsfolascl 
lucrarea redactată pentru congres de 
dl Andrei Pora: Organizaţiile tnvdţd
tOleştl din lransiJvania (Cluj, 1929, 
"Ardealul-). Paginile el sunt pagini 
de Istorie culturală. 

Sărbâtoarea lor tnvăţ!torU an vrut 
să o IncuDuneze cu o faptă demnă 
de idealismul lor fără pereche. Cu anl 
inainte frământau adică in sânul or
ganlzatlel lor Ideia cODtoplrll eu orga
nizatiile similare din vechiul Regat. 
Jnterese specfale ale tnvăţătorlmli din 
Ardeal au impledecat realizarea aces
tui vis drag. Cine oare a luptat şi a 
propovăduit Ideea de unire mai mult 
decât aceşti luminători al ţărănimii? 
ŞI totuşi erau in că atâtea motive de 
luptă separată care impledeca realiza
rea faptlcă a Uairlf. Datorită energiei 
conducătorilor Asociatlet - dela în~ 
temelere aa rimas aproape aceaşl -
o mare parte din scopurile speciale 
aa fost tofăptuite. Unirea se putea 
face cu entuslasm inflăcărat - aşa 
cum stau făcut toate unirile Iti bt zldu· 
riie Alba-Ialitl. 

Ea era necesari mal mult decât ori
când. lnvătătorlmea are nevoie de so
lidaritate căci multe şi grele sunt ne
voile cari o bântuIe. Fără de o soli
daritate de fier aceste nevoi nu vor 
putea fi tnliturate. In cadrele ooulul 
stat tnvăţătorimea este cel mat pu
ternic factor de închegare natIonaLă 
,1 de progres. Numai cu ajutorul tn
văţătorUor carI sunt in neintrerupt 
contact cu tărănlmea vom putea să 
Ieşim din ruşinea analfabetismului şi 
să ne ridicăm pe treapta cuiturală 
hArAzlt1 noui de schimbarea Vremu
rilor. Nimeni de acolo de sus n-a dat 
iovAţătorulullmportanta situatie morală 
şi materială pe· care o merita. Ouver
nantil noştri s'au Interfsat de cără
mizile ,coalelor, dar au lăsat in cea 
mal neagră mizerie sufletul şcoalet: 
invătătoral ... Salarie] lui este mal mic 
decât al unui uşier de minister sau a uDul 
sergent-Instructor. InvătAtorii nu.şi au 
acolo sns omul, care să~1 apere, iI-1 
tnlllfleteascA pentru marea luptă cul
jurală care o cer timpurile de azI. 
De aceea trebue .ă lupte in,lşl pentru 
cucerirea drepturilor lor. Ei sunt mulţi 
şi au conducători lumInati. Ceeace te 
lipseşte este solidaritatea. Să lndril
gească această armă ,i totul II-se va 
oferi. Să ia pildă dela organizaţiile 
din străinătate a căror putere umple 
de flori pe guvernantI. 

In fruntea organizaţiei unite a fost 
aşezat un om de Inimă, Inzestrat cu 
o mlote Hmpede şI cu UD curaj ne
infricat, OI D. V. Ţonl este una din 
mândrille lnvitătorlmli române. Ur
mându-I uniţi lnvAţătorH vor vedea 
fncurând ce inspiratie blnecuvllntată 
(-a dlAuzlt la Alba-Iulia. 

(S. d. M.) Horia Trandafir 

IN FOR MAŢ 1 UNI. 
PREŢUL ABONAMENTULUI. Cm/tul abon,amentu,lu,t să se tl't,. 

Pe un an . . .. 160 LeI mUd tuu-nai dlu/i Ioan Dl'ecin 
Pe 1/1 an • • •• 80 n înv. în Cnvi,n p. Ghu.;roc, admi. 

Abona~nent de spr;jin 1000 lei n'istratQrul gazet~i rwastre. 

• Avis. - Din cauza morţii lilal. 
. t Inaltul Regent Gh. Bllzdul!an, su/e-I tulul Regent Gh. Buzdugan, adu. 

rind ~e O. grea boald, În ziua de 70c- narea generală a Asocjaţiunii In. 
tomvne şl-a dat obştescul sfârşit. văţătonlor din jud. Arad. fixată 

Ţara întreaga îl zice stramoşescul: pe ziua de 13 Oct. a. c. se am ână 5iiiiii 

Odlhneascd în pace I pe o altă dată care va fi stipulată 
• de corn. central al Asociaţiunii. "S 

Adunarea Natională procedând la 
aleguea noalui Tef!ent a ales De d. N. Cristea 
CONSTANTIN SARA ŢEANU, /osi preş. Asac. Jnv. 

• C ministru de interne Şi constJier la Curtea Concertul t de Casaţie. nv~tător!lor din cauZirAn! 

• 
MInisterul de finante a intervenit la 

cel de Instrucţie ca 5ă tnalnteze de 
urgentă un tablou de creantele privI
toare la lucrările executate, sau ser
vlcllle prestate tn 1928, pentru care 
nu stau emis ordonanţe. 

De asemeni să inainteze tablou de 
ordonanţl!!le emise, dar neachitate, până 
la 30 Iunie 1929. Tablourile se vor 
intocmi, pe răspunderea directorului 
geoeral al contablHtătll, Îo vederea 
deschiderii de credite peotru achitare. 

• 
Ia judetul SAlai, dupl cum aflăm 

intr'o ştire publicată tn ziarul "Curen
tul'" şunt 42 invătătorl fără posturI. 
Şi când te gândeştl cA pe lângă acest 
judeţ mal sunt vre'o 701 

• 
D. Aurel Drdgan, fnvătător fo corn. 

Clelr jud. Arad, cu ziua de 1 Oct. c. 
şi· a cerut penslon.rea. Dsa a servit 
,coala românei:lscă 41 de ani, ducând 
o vie loptă pentru luminarea poporu
lui in mijlocul căraia a luptat cu dra~ 
goste şi multă iubire. 

• 
Adunarea l!tneTala a ,.Astrel" s'a 

tinut in ziua de 6 Octomvrtt c.la Turda 
sub preşedenţia d. Vasilie GoJdiş 

• 
Invdtătorii din Banat, In adunarea 

generald din Buz/aş, ţinutd la 29-30 
Sept. c. au hotdrât fuziunea "Asocia
ţiei Bănăţene- cu toate organizaţiile 
Inv(Jţdtofeşti din tară. 

• 
In ,.,Gazeta IovAţătorllor· Nr. 9, s'a 

strecurat fără ştirea redacţiei o Infor
maţie jigoltoare şi calomnlatoare la 
adrua duel Ana VAtean, inltltutoare 
şi dlrectoarl tn Arad. 

Rectlflcăm această InformaţIe cu 
menţiunea ci tnvăţătoarea despre care 
este vorba îşi fndepllneşte cu con
ştnnclozltate munca in slujba şcolii; 
fiind totdeodată o bună ŞI vrednică 
româncă fapte pentru care autoritătlle 
şcolare l-au incredlnţat conducerea 
şcoalei No. 17 din Arad. 

• 
D. Atanasle Lipovan, profesor de 

cant la Academia Teologică din Arad, 
a dat fo jadecată Statul, pentrucă 

aceasta nu-I recunoaşte dreptul la 
penzte. - Vom reveni. 

• 
Domnit d [rectorl şcolarj din jud. 

Arad, cari au primit liste de abona
namente de la "Gazeta Invătătorl1or
sunt rugaţi si le trimită administraţiei 
gazetei, impreunl cu sumele incasate, 

amânilrll adunărH genaale nu se valoaI 
ţIne ÎO seara zilei de 13 Oct. duphatll 
cum s'a anunţat, rămânand să se a'şine 
raojeze in seara adur.;aărH gt>oerale. meI 

• nu 
MinisterllllnstruL (iunii jace cunoscuI intr 

Că examenele de definitivat exceptio- cAn 
nal şi Inaintare ale tnvl1tdtorUor. el nu~ 
urma sd se lind la 15 ş/ 25 Odomvru scrt 
c. se amâna pentru data. de 15 Noem· azf 
vrie 1929. ' . tină 

• a s 
Dr. Alexandru Drăgan, medic la F 

Spitalu] judeteao, spec1allst în boli In· nev 
terne şi nervi, consultă zilnic intre o- să 
rele 10-12 dlm. ,1 3-4 d. m. Ia 10· dor 
caiota sa din Arad atr. Crfşin Nr. 3, uta' 

• i dur 
In urma intervenţiei Sf. Sinod, mi· al ' 

nlsterul instru.:tlunif a luat dispoziţia ~~: 
ca in tabloul manualelor de religie t 
valabile pentru viitorul :an şCOlar, s. tea 
nu mal fie trecute decât acele manuale mu 
care vor obţine, in prealabil, apro- gur 
barea Sf. Sinod. ' m u 

• intl 
D. Lazar Igrlş.aIl, subrevlzor al jud. V02 

A 
soc 

rad, a avut durerea de a pierde din asll 
viată pe Iubitul său tată. . rlnl 

Transmitem pe aceasti' cale tDdu.~J 
reratel familii condoleanţele noastre:-' adr 

• elu: 

Citre colaboratori: 
cu 
căc 

Rugăm a ni se trimite articole dt înc! 
mari scurte ş\ scrise numai cu cerneall stlj 
evlt~ndu-se pe cat le poate teoreti· zi, 
zările de catedră. Articole prea langi ce 1 

nu vor fi publicate. nat 
• Şi 

pHt 
!coala de industrie CasnicA din Arad. mls 

Iuţi 
sah Aviz! 

Aducem pe această cale la cunostinta car 
celor Interesaţ!, că se mai află vacante :~ ; 
locuri de bursă pentru eleve sărace tat 
şI orfane. [ 

Inscrierile se pot face in fiecare z1 psl 
)a directia şcoa]ei tn str. CjpitaD ctn, 
Ignat 10. vin; 

Dt
' apa 

recţlunea lu.D 
• buc 

rita 
__ ... ' ......... .., ........... _.-..... - .... ' ............ , ..... , ... a' .. 4 ...... ~1I7l' not 

BAE 
deschis pentru femei şi bărbati 

tn fiecare zi 
6-8 m. p. 

_···,·O··~H'. 

trul 
~ 

de 
a ' 
&Sp 
folc 
cul 
Dar 
sinI 

Şcoala Normală de tnvăţătoare Arad. cel mai târziu plnA la sfârşitul lunei cor. 

BAIL E 
SIMAY 

. prii 
F 

PUBLICAŢIUNE. DomnU actionari al SocietăţiI Cartea ca 
Nr. 141-7 Oct. 1929. RomâneaSCă, sunt rugaţi a lila parte A apărut trlo 

Se aduce la eunoştllnţa publicului la adunarea generala ce va avea loc, Organizatii tnuătătoreşti riul 
el fn ziua de 20 Octombrie 8. c. ora Duminecfl 13 Octomvrle eri., ora 10 ,ea 
II se tine in localal şco alei B·dul Oe- u. m. la sediul său [din B-dlll Aca- tn rr ansiluania len 
nera) DragaUna 7, licitaţie publică cu demiti, 3-5. L t fiti tă I gia 
oferte ineblle conform Jlrt. 72-83 din nerare D şa a C~ngr.e8ul ja- ( 
CP. pentru furnizarea de carne nece- • bHar al Asociaţiei invătatortlor de!) vet-
IarA ,coaIe!. . La examenele de admitere la secţia Alba-Iulia, redactată de A. Para. : dac 

Caclul de sarciul eu condiţlanl1e de pedagogicA universitară s'au presentat Pretul Lei 30. Iar 
furnlzare se pot cerceta in fiecare zi 600 de candidati, pentru 60 locuri ___________ ---- zic 

Arad. de lucru la cancelarla ,coalei. vacallte. Redactor responzabil: 
_________ -:.;.1. ...;;,V~ . ......:. _____ ..:D~/~·re~ct~lu~~nw:;.:ea!-'Cşc~oa~le~i.:...-~-=-----~.---:---_--=-_--=-I ::.O~..:N:..:J..:E:..:L E CUT E A N 

TIparul Tipografiei Dlecezane, Arad 
.. 
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