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ORGAN SĂPTĂMÂNAL PENTRU APĂRAREA INTERESELOR lNVĂŢĂTOREŞTI 

"Unde ni sunt visătorii?" 
~Iar azi dupăce acestora le-a perit vigoa

rea şi entuziasmul, alţii, cari să conducă 
destinele unei clase nedreptăţită, nu mai 
răsar?-

_. TESTE -
Să sperăm? 

lre.ci1 şi congresul asociatiei ge· in cele patru colturi ale ţării, razele 
nerale, aşteptat cu fn!laccirarea nelar- nddejdii de mai bine, .. 
murita a invatatorilor, ce ar merita o Eu i-am vazut inşirându-se în dese 
şi mai bund socrtd pe pământul ace- grupuri - cu spete gârbovite - luând 
sta. Din cele patru unghiuri ale ţării. drumul spre gard ş~ cdatându-şi locuri 

Aşa exclamă un harnlc şi entuziast membrii. lţl sectie sta desvoltat o fru- alergasera fntl'un suflet "năpdstuilii" in vagoane. Jar dupace trenul printr'un 
tlnăr invătător, IubItul meu elev, Ioan moasă şi bogată activitate. Că in ce să fie de fald, la nO,tie promisiuni lre~- IUTlg of tai îşi luase rămas bun dela 

1

11zabile date de cel chemaţi, ca pnn oraşUl dădă/or de mari speranţF, Vd
Drecin, din fruntaşa comună Cuvin, in conslstă a~eastă activitate, lăsăm. S.ă ele, sa mai mtinga.e su/letele incarcate zui ~a fereastra vagonului un Mnar 
Nr. 3 dela 1 Iulie a. c. al "Gazetei In- grălască CIfrele din raportul secţIeI. Cu amarui vieţa. dascăI, Dadut in contemplarea lanu
vătătorllor," văzând halul de jale şi Anume s'au ţinut 68 prelegeri din do- Şi (,tunci când s-au vdzuf în mi- dor de 2râll, leg-anate tn valuri de 
durere În care am ajuns noi, da- meniul pedagogic literar şi 186 pre- jlocul ceior .. mari", s-au ridicat rând adieri molatice. 
scăI!I. din jud. Arad astăzI şi În care leger! poporale. Pe lângă aceasta orice pe rând - c~ sufermţa ~martirului SuJletu~ lui erd senirz ca şi c€fiul 

I I 
. i pe faţă - ca mtr'un putop de vorbe sub care mergeau. Lanurile stropite cu 

oe sbatem n~putinc oşi de atâta vreme. chestlu~t de interes şc~ ar ŞI .IlVăţăto- blânde. sa-şi ve/se durerea in/melor, pulbere de aur din razele solare, ti 
. Exclamarea lui, nemulţumirea lui mo- resc s au iva, membrii sectIei le-au dtscnind viaţa lor ce nime/ll n'o in- dase Iluzia unui vis feeric. în care pl
tlvată, este glasul tndurerat al sllfletu~ aprofundat, analizat şi căutat sale ţelege... C/lTa alene, fragmente dulci auzite la 
lui tInAr şi cuminte, este alarma da- deie o deslegare corăspunzâtoare" (Re- La au:ţul atâtor vaete resemnate, congres şi căutând mâna bdtrânulul 
scAlulul Iubitor de tagma sa. este. bu- vlsta !nvăţa.torul" dela 15 Aug. Nr. 5-6 in sala îmbâcsitd de lume, s·au ro- dascăI ce-l in.ţoţia, Îl şopti la ureche 
clumul apostolului, care vede in pă- din 19~6). stit tJogli bieţdor fnyatatori, s·a re- cu o taină ne'nţeJeasă: "De-Qcum moş-

cunoscllt ca lor nu il s~ mai poatt cere nege, va fi intr'adevdr frumoasa viaţa, 
răglolre ŞI nimicire, fărA speranţă si- In anul 1927: nou; jertfe şi salarizarea lor nu mai pentJu n1i!" 
gură de sdpare, tot ce s'a câştlgat io "Secţia jud. Arad şi în acest ''.D s'a "(sie chestie de caritate, ci un drept. pe Şi batrânul il privi miueit. Din pep-
grele şi insufleţite vremuri, ca şi mal distins printr'o activitate rodnică. In care conducătorii tarii trebue să-i dea fui lui bOlnav şi bătrân ii scăpd un 
grele şI Ind oUă muncă şI jertfă. adunările ţinute pe sectIe şi liubsecţle neîntârZIat 1~ larTg suspin. ,,1inere, eşti neprtceput I 

Intr'adevăr, ce eram noi, das;ăHI, din s'au tinut prelegeri dia sfera literară Iar atunci când un deputat ~a as~- Acei car' au vorbit azi aşa (umos, 
gurat că: ., Vom Şti sa apă1am in par- mâine vor uita promisiunile aruncate 

jud. Arad odaU şi ce suntem noi astăZI? pedagogică şi prelegeri poporale. Che- {anunt drepturile invătătorlmii", frun- de formă şi noi vom rămânea acelaşi, 
Ce eram noi, iovăţătorli, djn jud. Arad sti unile, ce priveau IOtl:'resele şcolii ŞI file au Îrlcepul să se descrelească, sU:: nebagaţi in seamă, ca întotdeauna 1" 
in era de tristă şi dureroasă aducere ale învăţător1lor, au preocupat intr'o fietele Să se inVloreze şi in ovaţii pre- - "Promisiullile date se Implinesc -
am!nte, cind eram tn fiare şi obezI şi mă,ură Însemnată conducerea şi pe lungi, repetate, să-şi strt1nga mâi.rlUe, zise tinarul mucar să cada foc dIn 
ce suntem noi, In'{Aţătorll, din jud. membrll ei" (Revista ,.Invăţătorul" dela fund qSlf!Uraţi c~ de-acum o tpocd c~riu /" Şi ~lmbind ferlc~t $i-a aruncat 
Arad astăz.I, cânt suntem liberi? De 1 A N 6 dl 1927 Floud mcepe m vwla, ce le pare azi dm nou pTlvirea pe 'ntmsul lanurlior 

ug. r. ,n, neinţeieasa /.. de grâu, din goana nebună a trenu-
câtă muncA, de câtă jertfă şi de ce 10 anul 1928: Şi trei zile după lungi desbateri.ltui... Doamne., oare care din ei are 
sfânt ideal DU era cuprins sufletul no- "Secţia jud. Arad, precum în trecut mUlţum!ţi (n sufle re, au plecat să ducd dreptate ?'M Ghiţa. ArnărMu. 

-'stru atund~ Astăz\ ?-'Ast!zi-? Oh, aşa şl in cursul anului ace-are ne 0-

astăz.i...1 cupăm. sIa manifestat ca un organ viu 
Cu adevărat, dacă să potrivesc cuiva, şi cu o activitate temeInică, in ca

apoi Două, lnvătătorllor. din iudo Arad, drele Asociaţiei noastre. Problemele 
ni-să potriveşte astăzi de minune jal- de Interes vital pentru şcoală şi in
Dicele şi mult vorbitoarele cuvinte ale vă1ători au format obiect de preoca
nemuritorului nostru cântăret: pare lntensă pentru conducere şi mem-

.10 001 totul e spOială, tot e lustru brll el. II (Revista .Invăţatorul" dela 
fără bază; Aug-Sep. Nr. 7, din 1928) 

Vo! credeaţi in scrisul vostru, noi Să mal inş!r? Cred, cA este deajuns 
nu credem in nlmlc." şi atâta, ca dovadă despre minciuna 

SA ne uităm numai tn jurul nostru cu care de ani de zile să operează 
şi să căutăm la fraţii colegi din jude- la secţia jud. Arad. Doară toată lumea 
tele de prin prejur. Mai sunt la ei atâ- ştie, că sectia jod. Arad a ~asociatlel" 
tea tmperecherl ,1 vrajbe, câte sunt la de aDI de zile nu desvoaltă nici o 
noi, invăţAtorli, din jud. Arad? Servesc activitate. Dovadă apelul confratelui 
conducătorII lor cu atâtea pllde rele, nostru Boariu pentru reorganizarea 
ca cel, cari ni r/au Impus nouă de Sectiei; apel, care a produs în zi
conducAtori? ŞI mal ales dau coodu- ]ele şi Iăptămânlle trecute atâtea di
cătorii lor atâta de lucru judecătoriilor scuţll. Atunci, dacă secţia jud. Arad 
de tot felul, cu lucruri ş! fapte, iarăş n'a muncit, de unde aprecierile atât 
de tot felul, cari numai cinste nu aduc de elogioase din Raportul central din 
tagmei noastre, cât dau de lucru con- Cluj? 
ducătoril, cari nl s'au Impus noauă? Alte exemple! 

Ce să mal zicem apoi de cutele, 10 zilele trecute, cetesc in "Gaz. 
neinţelegerile şi tmperecherile dintre Inv.", că subsC'ctla Arad a "Asocia
dascăli, fratII de aceiaşi muncă şi su- tlti", a ţicut ad. sa de conslitulre la 
ferlnţA, toate, dar toate puse' la cale 13 Julie a. c" pelltruca după o neactl
direct ori Indirect şi !ncuraj ate pe dl- vltate de un lung şir de ani şi după 
ferite căi şi prin diferite mijloace, tot apostrofările din zilele trecute prin 
de acel conducători, cari ni s'au Impus ziare

l 
tocmai pentru această lipsă de 

nouă şi cari tocmai pentru aceasta, activitate, să-şi aleagă biroul. 
nici pe dtparte n'au meritat locul ŞI Legea inv. primar, in Art. 62, spune 
rolul, care li-s'a dat şi de aceia au ajuns aprlat: "Anul ,col ar se in ce-pe ]a 15 
unde au ajuns. Sept. şi se incheie la 10 Iulie: Şi 

La noi apoi, tn toate să operează sub secţia tine ad. de constituire la 
Dumai cu minciuna şi din minciună, 13 Iulie, când invătătorli au lotrat de 
ce bine poate răsărI? tot in vacanţă şi când astfel cei mal 

Cateva exemple nU"1a! r mulţI au şi plecat de acasă. care in 
(n anul 1926, Comitetul Central al cătrău, rămânand să aleagă(?) bIroul 

Asociaţiei invătătorllor români din Ar- Dumal cl1tiva, cei mal deaproape 10-
deal, BAnat, Crişana şi Maramureş, cu teresaţi şi aceştia aleg în numele mul· 
sediul in Cluj, de care ne tinem şi ~ limil. 
noi, arădanlf, ca secţie judeţean!, il] De ce atâta grabA acum l după a
raportul său general, sigur la Informa- tâta lung şir de ani de neactlvltate? 
ţia Secţiei jud. Arad, spune: Pentrucă sA svon!să, că in curând se 

.Sec,la jlldeţtanil Arad are 489 de va face schimb de regim şi cei cu 

politica În şcoală, vreau să fie sIguri, ReflexU şi imperative. 
că vor avea invăţătorlmea tot la dis-
creţia lor şi o va duce iarăşI ca pe Trăim timpuri mari. Suntem o ge-
vite, cu disconziderarea demnitdtli tag- neratle pe umerII carul. atArnA greu 
mei, cu grămada. plo~on pentru alt'gerl, răspunderea to fata istorieI. O mici 
după cum a fdcut-o aceasta cu lnvă- nebăgare de seamă, un pas alături, un 
latorii din Arad, nu de mult, un fost moment de şovăială, :pot strica echl
revizor şcolar din Arad. IibiUl oaţlooal soclal, stabilit ca atAtea 

Tot in ~Oaz, Inv." cetesc, că atunci, jertfe. 
când toată lumea dăscălească strlgli Suntem rn repaus. E vacanţA. O cer
din toate părtile-, că la Secţia jud. Arad cetare obiectIvi a activităţII 'uDui an 
a "Asociaţiei", din subsecţla Pecica, incheiat, va avea dublu efect: :cunoa
in conferinţa dela 28 Iunie a. c. ţinută şterea rezuitatului obţinut şi putinta 
la Nddlac "exprlmă deplină incredere unei reale orientdrl In viitor. 
comitetului secţiei şi conducătorilor Qaethe, spune uodeva "că toate poe
ei"; Comitet şi ConducătorI, cari a. zlIIe lai au fost provocate de impreja
stăzl nu mal există, pentrucă foştilor rări şI-şi au rădăcinile lor tn realitatea 
Comitet şi conducători de mult le-a din afară. Nu pun nici UD pret pe poe-
espirat mandatul. ziile plăsmulte din aer-. 

Nu e lucru p uadox acesta? Toată Dacă operele celei mai lIbere facul-
lumea ser Ioa s ă dăscălească desa- tătI combinative, les din raporturile cu 
proabll neactlvltatea şi strigă dupA imprejurArile concrele ale lumii. nu ne 
acUvitate in "Asociaţie ll şi fratU co- putem indoi cA educatia, dacA vrea si 
Jegl din subsectia Pecica, felicita Co- fie efectivă şi durabilă, va trebui să-şi 
mifetul şi conducătorii, cari nici nu orlenteze străduinţele dupA tmprejură
eXistd, pentru neactivifate. rIIe etnice, morale, politice şi Istorice 

S~rioasă t1nută şi dor de indreptare ale societăţII tn care şi pentru care 
a lucrurilor II ? lucrează. 

In tot trecutul nostru de jale şi du~ La marile coUturl de dru m ale lsto-
rere din trecut s'au putut observa intre riel, mai ale.a, pentru a pistrA contae
învăţători astfel de stări bolnave, ca cele tu] cu reaHtatea, se Impune o orientare 
spuse până ac!? Nil, ŞI de ce nu? generală, in raporturile caracteristice 
Pentrucă in trecut dăscăl!mea a avut ale momen~ulul. Este nevoie de o re~ 
condocătorl serioşi şi superiorI. ŞI de culegere serloasl, pentru reghlrea fi· 
alc1, între tnvăţătorl, munca şi tinuta rului desvoltăril istorice, în vastul or[
serloasl şi dragostea şi armonia per~ zODt, ce-şi întinde rbcruclle iaalntea 
fect! intre el. , noastră. Este Indispensabila orleDtlfe 

Nu numai că astfel de stări bolnave I a unei trupe, inainte de a incepe lapta. 
şi dureroase nu erau, in trecut intre * .. 

, . 
inv!tători şi toti erau cu demnitate la Vom examina pe scurt numai o la-
datoria lor, dar ,1 "Asociaţia" noastră turi a problemei, desprlnzâod-o din 
dăscălească era la culmea datoriei şi complexul preocupărilor dIrectorii: tdu-
a chemării sale. .. 

Dimitrie PopovÎciu l caţla sentimentuluI naţional, Orientare: 
director şcolar La Vest, darabana revlzlonlsti ma-

(Va urma), ghiarA agltl ']amura revjzuirll tratate· 
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lor de pace. StiplnftorU de eri al pla· 
larnor Ardealalul. nu pot suferi ru
ducerea lor la raporturile flreştlt rb
nelC la prada scapati. In şcoaJI ma
ghiară se IAdeşte in sufletul tineretului 
veolnul şovinism ului, alimentat de Idela 
revanşel. Intreaga luflare din ţara lui 
Horthy, p.nde,te momentul oportun 
pentru revendicArI. 

La Est) mlcroblt comunismului ru-
selc amenlnţl cu mollpllru. Cel ce aa 
comerclali:tat ladu] pe pAm.n~ prin 
Implmlntenlrea unor drepturi ,1 teorU 
tDapltcablle~ revendlclo parte dia tra
pul 11rll Doastre: Basarabia. 

La Sud, cel ce au dobindit inde-
pendenta fi fl-aa crelat tara din mUa 
,1 jertfa nOlltrl, De arlsc de moarte. 

Numai la Nord nu pllndesc ,acaUI ! 
Situaf1a noastra: La Dol t dupA uni

rea elementelor etnice omogene ,f'n 
fat. pericolului altor naţiuni din afarA, 
ori conlocultoare, lenttmeDtul national 
• crescut. ŞI daci se vor mai găsi azi 
Inimi, ale clrar bitlt sA fie ta dlscor .. 
dantl cu loUdaritatea noutrA naţlo
aall, aceuta le datoreşte, atat poJlti
Clani,mulul. demagogiei ele c tor ale. 
clre. fAri II tlnl seaml de Interesele 
,uperloare de Itat, a ciror insemnltate 
depăşesc Importan,a veleltAţllor "Prl
Itlnd.lelor- de lubllrble, dnturA se
mluta dllcordlel fatre fraţi; elt ,1 fal
,Iflclrlt textului Iitoriel, ce I fOlt pre
dati ta ,coalele Dontre, sub reglmal 
mlghiar, CII Intentii vAditA de a de
pArta lafJetele tinerilor romani de 
tultlUI generatoare. 

Cam in peTlpectlva aceasta, a,tep 
tAm "lua de matn". Peatru ortce even
tualitate. trebuie Il ne pregAtim. Par
tea tecbnlcl ,1 materiali a operatiunII 
revine guvernelor ,1 oamenilor de spe
claUtate. Partea lufletellcl, Ipirltual! 
I pregltlrll. ne revine DOul. Şcolia 
tlte Integrati Izi tnue forţele blolo .. 
glce, cITe conditlonează conlervarea 
unul Dum. 

Doacet., latl concluzia reflexUJor 

De ce s~ impun noul metode de lucru? 
Această intrebare probabil s'ar patea rezulta el in marea industrie germană 

su]eva In orice domeniu al advittăfil lucrătorii îşi schImbă profesia după 
noastre pubUce. Nof o privim din punct cum urmeazA: 
de vedere al educatiei. Ttlaspusă in Dela etatea de 14-2t ani odatA 32,9'/. 
acest domeniu) iotrebarea se poate de douA ori 6,6°/B 

concretiza: De ce ni-se cere atudlul Total 39,5% 
copilului la baza educatiei şi Instruc- Dela etatea de 23-30 anI odată 31,7% 
tiei noastre nationale? de douA orf 6,8% 

RAspunsul estt>: de trei ori 3,8°/0 

A trecut tlmpult cInd activitatea e-- Total 42,3% 
ducatorllor ae mArginea la darea de Dela etatea de 31-40 ani odata 28.7% 
c:uno,tloţe, a clror soartl se ştie care de doal ori 8,4% 
era. Ori se uitau ca des!vlrşlre la de trei ori 1.4°/0 

eltva timp dupA părAslrea băncilor din Total 385 u
/ o 

ŞCOli!, orJ daci se reţlneau şi chiar Dela etatea de 41-50 ani odată 32,8% 
se puteau reproduce dup! un timp mal de două ori 8,9°/. 
fnde pArtat, te mirai ta slogur de cele de trei ori 5,5°/. 
ce spoDeal, atAt erau de străine de su- Total 47,2% 
fietui tAu. Ce date am primi daci la noi s'ar 

Educatorul de mâine, pe lângA pu- face asemenea statistici, ia toate do
tine cunoştinţe bine asimilate, rlsco- meolJle şi cAţl suot de acela) cari stau 
leşte lufletui copilului cu ajutorul me- intro profeSiune flră sA albA cea mal 
todelor intrebulntate spre a afla pro· mlcl atragere către ea, dar DU o schImbA 
priUe Jut aptitudini, cari indreptate din Simplul motiv, că DU o poate? 
corect. vor forma adevArata comoară Azi) tosă nu mal e timp de pierdut 
a copilului; Iar adevArata comoarl a Coocurenţa dintre popoare este atAt 
tuturor copiilor, va forma comoara de mare, iocât poporul care nu pune 
neamului nostru. . in functie ce are mai superIor to flfnta 

De aici folosul pl'otru Individ este, sa şi cu cea mal Iscusită tndemânare 
ci indrumat si trAlascl fn societate in toate directIile) acela rămâne in 
fn acord cu aptitudinile sale, va afla urmA, unde Îşi va pierde eventualele 
io vlată multumire; Iar peotru neam drepturi ce Jl'-ar avea la viata, pen
folo&ul va fl - abstrăgind dela faptul truci nu s'a ştiut manifesta la timp, 
ci fUnd compuI dlo indivizi multumiţl adecă DU s'a pulut adapta. 
fşi va putea folosi energia peatru tntl- In jurul oostru acele natlunlt cari 
rfre şi prosperare fi ou o va risipi pen- acasă la ele fac educaţie naţională in 

• tru aplanarea conflictelor dintre fUI săI I modul cel mal Intensiv, exagerat chiar) 
- dar va contribui Ja cultura gene- cautA prin toate mijloacele a-şi evl~ 

rală umanA cu partea caracteristică deoţia losuşlrlle alese ale 'sufletulullor 
flrJi sale. afIrmind prin aceasta) rn şi prin această manifestare reclamă 
concertul ;lvUizatlei mondJalt>; dreptul drept la vlată, cât mal mult. Eml~ 
său de existentă ca popor. granţi! ruşi plerzlndu·şl ţara, dau con-

Se cunosc caracterlsticele poporului certe ~"" dileme o.ca:r.llU1J-(~cti pria 
nostru ş.! fări a fi foat precedate aeradlo,) aritând sufletul rusesc in dlfe
stadiul copilului - star putea replica -, ritele sale manifestări, dintre cari unele 
Adev!rat. De este rAspunsul. dar prin atrag atenţia lumii Riupra lor. Şi pro
câte dlbulrl a trebuit să treacă Indl.. babil azi nici inşlşl em1grantll şi Dime 
vidul, care Intrunea in sine ceva ca- nu bănueşte ce rezultate pot ajDnge 
racterlstic, mal pronuntat, pentru nea- prin atare propagandă. 
mul nostru. pânA a ajuns intre lmpre- Studiind noi copilul român vom afla 
jurări favorabile desvoltărli lui? Cat cu ajutorul metodelor pslholog!el şi 
dIn timpul pretios al tinereţii fIa pier- pedagogie! moderne dispoz'ţllle şi aptl
dut fn zadar? Aceasta ni-o aratA ur- tudlnlle lor, pe cari cultlvandu·le raţlo
mltoarele date statistice publicate după nal dăm poslbllita.te neamului nostru 
BernaYI de d. F. Şteflneacu OoaDgă si-şi Impună lumii civilizate contrIbuţia 
prof. Ia universitatea din Cluj, in lucra- sa etnici tn forma el cea mai de
rea sa .Selecţianea capaclHlţtlor ,1 ori" slv!rşiUi. 
entaru profdlonală· pag 42, din care Teodor Mari, prof. 

mele: Zl de II, cell de ceas, cu orice 
ocuie potrivitA, d tumim tn sufleteJe 
Uneretalul picAturi cu piclturA. din 
poUrul blDecuvintat al Iubirii de Ol!am, 
SA nu ne fie teaml el exall'erlm: 800 
de .nI poporul rominelc de aici ,1-. 
pAltr.t limba ,'luu,lrile etnice mal 
mult datorită puterilor atlvlce şi here
dltare' - prin ele tn,Ue conservatoare, 
_ l-a fost opriti cea mal indi.pen· 
.abUI branA .ufleteascl: Iubirea de 
pArinti ,i de olmen1, clei: .Patrlotl •• 
mul este lemnul ,i condiţIa lublril de 
omenlre-. (1. OAvlnelcu). Ce frumol 
Iflla Hristos: .DIcA nu iubt,tl pe Ir.· 
tele tAu, pe care·l vezi, cum o sllu- Pentru .,Gazeta Invă1ătorllorff I No. 48 I 1929. 
be,tl pe O lmnezeu, pe care DU I-ai Si Impămantenlse ca o legelldă a· Publicaţiu:ne de licitaţie. 
vAlut a1cldatA?- t bl d flrmarea că n'o al vad! lumina zilei I Se publicA Jlcltaţie pe ziua de ~O 
Să ,tie orice Romln ci u rei e tn curând nici o revistă tnvăţlto- Aug. a. C. Ia ora 12, In localul ş,::oa-

neam ellt o forţi biologic., In pAstra- 1 t ' . d tit u Cu o vie Iei primare din com. Cuvin pentru 
rea fllatel noutre ttnfce. Tiria et con reasc. [) lU e u nas r , darea in antrepr!zl a lucrArilor de 
dl110afIZI birUinţa. FăcAnd acentl .. tl,facţle sufleteascA fi admiratie, si repararea ,eoalelor primare din cam. 
mUDcl de .Ibine modeste, fiecare la constat! el. o gl!neraţle t&nirA de tn- . Cuvin. Valoarea lucrărilor după deviI 

J vAţAlOrl, dorniCI de munci, purtând este de Lei 45,000.-
.ltupul

c 
DOltru, orlcAud copacu ro- la inimA progresul ,ca alei şi Interesele Garantia provlzorică este de 6% ta 

mhtamu]ul VI putea Infrunta cu IUC- t Atit ti vrea II ducA cu succes numărar sa~ efe,;:te de stat. 
ce. IsterUle ,ovlne ale Badapestel, ori nv ore, f CondlţiuDile ,1 proiectul se poate 
mi al mele infectioase ale Moscovei. drapelul ca trecutul frumos de diDa- vedea zUnic la Dlrecţlunea Ş:oalel 

Când fiecare RomAn va avea ta intea războIuluI, - scotind ta viaţA primare dtn corn. Cuvin. 
l Oazeta lnvltAtorUor-. Felicitari din Cuvin. 1 Aurust 1929. 

Inimi scrl. cu litere de foc cuvinte e ~nlml Inlttatorilor acestei gazete va- DineI/unea $coalei primare. 
dlul 1. Mania, prim ministru: "Nu vom 

loroasl, dorind ca viata el să se fm- ___.. ..... --tlDde apre al Dlminut' t dar nu vom 
ceda din &1 nostra nici o brazdA. olclp pletuscl cu viata tnv!tătorlmll dia Ş;:oala prim. de stat din Ml1ril.,eJ. 

I I acest judetl La lupt!, pentru câ,t1garea 
cAnd, fa ti de nlmenea ,1 cu n C UD t i d ) x Publicaţiune. de Doul ,i noal pozlţht d rumu ce!.· 
pret" .IU: .Care este puterea cal re tre victoria desăvârşit'. Se aduce la cuoo,t ott generali ci 
poate tDlocul pe acela, In paterea c - D bl in ziua de 7 Sept. 1929 ora 11 a. m. .. , L. u ea. 
reia, pe pAmlntuJ udat ca s4oge, • au se v. ţine ro localul acestei ,coaie 
stabilit DPcl1ntltele hotare de azl?- ... "'_ ..... , ...... ""'_ .......... _--..... "..-"", ...... ' _ ........ "..jp, ...... __ ....... llcltaiie publicA cu oferte inchlse fn 

(N. loraa), vom putea spune, slgarl de cont. cu art. 72-80. din legea cont. 
PREŢUL ABONAMENTULUI: publice, pentru furnIzarea a 2 vagoane 

Doi, aceluia care ar iodrlisnl si ,'atingA • lemne de foc prima calitate ab gara 
de patrimoniul noatru national: .sa Pe un an . . .. 160 Lei Aradul-nou 

----

Nr.5 

InforD1aţiuni. 
Orice fel de corespondenţd pen

tru "Gama Invdlătorilo".* sd .~e 
t"imltd pe adresa '1"edacfo'rUlu;i 
respon:lltWll, d. .Ioan JeleC'uteanu 
'inv. în Oovă8înţ j. A.t·ad. 

• 
P. S. Sa Episcopul Grigorie de Arad, 

a plecat la baile Borsec, pentru re
crtare, 

• 
In 29 şi 30 August, se va ţine la 

Alba·lulla, cor:rgresul Asociaţiei lnvi
tătarilor din Ardeal, Crfşaoa ,1 Mara
mureş. 

• 
Joi, 25 Iulie, s'a tInut şedinţa Con

sihulul de administratie deJa Casa In
vătătorllor din Arad. Anul curent, .Ca· 
aa" a avut un excedent de 250,000 lef, 
gratie hArniclel şi bunei conduceri a 
directorului d. 1. Mladin. 

Acest instiwt, care e o fală a dăs
căllmlI, meriti mal multă atenţie din 
partea acestora ş' chiar de aceea ne 
obligăm a ne ocupa despre situaţia şl 
starea lui. 

• 
Logodna. SâmbAt' In 20 Iulie a. 

c. şI-a serbat logodaa dl Ioan OrauT 
Manda tov. dlr. fn Grănlceri cu d,. 
Tnv, Sisy Adoc din Socodor. Slnce
rIIe noastre felicitări 1 .. 

• 
D". Siiarldu spe-eIalist in boII in

terne şi tuberculoză coazaltA Ta luna 
August intre orele 1/a9 -Il str. Me
ţlanu No. 4 etaj f. 

• 
Ministerul InstructiunII primind nu

meroase plângeri din partea nurmalf
ştllor cari au rlmas fără posturi in 
invitământ, a cerut inspectoratelor şco
lare să Inainteze de urgentA posturile 
rămase vacante tn circ. lor şcolari 
p~ntru a putea satisface pe nOlmallştll 
cari n'au găsit loc fo regl unea şcolară 
fo care au' solicitat posturi. 

• 
D. Or. Ş!l'fan Albu, dlrector la in

stitutul obstetrlc şi şcoala de moaşe 
din Arad, pe baza lucrarilor şi acti-

H ştH .. t1flc& .JoM~hilJ.W. docettt 
in obstretlcă şi ginecoloille la Facul
tatea din Bucureşti. Distinsului medic. 
elogille noastre J 

• 
Cunurlfe. ColrguJ nostru d. Ştefan 

1rifu. inv. cUr. in Mintş, şl-. ser bat 
cununia cu d-şoara Zina Terebenliu, 
fiIca preotului Terebentlu din Galşa~ 
fn ziua de 18 Iulie c. 

Felicitări tinerei perechII 
• 

Anuntam pe aceastd cale cd, Institu
tul finanCiar de credit şi economii .. Bdn
cile Unite Bdnatene" este la lnaifimea 
chemarii sale, Aceasta banca. in trecllt 
a sprijinit mult acţillnea româneascd, 
împrumlltând cu bani pt cet ce trtbu
iau sd iert/easea pentru mijloacele de 
lupta a natiunii noastre. Astăzi, dease
meni, cei mai mulţi -ţarani români, gd
SISC sprljmul mateflal În Qceastd In
stitutIe, care, spre lauda conducatorIlor 
ti, a ajuns la o stare Infloritoare. 

Noi, invatatorII,' cari suntem rltrl
buţi mai rău decât servitorii; în cea 
mal mare patte, am fost ajutoratl tot 
de aceasta bancd şi de Qceea credem 
ctl avem o sfânta datorie aducând mul
tumi1t1e noastre austei banci, precum 
şi conducatorilor ei dela sucursala Arad 
dnil, F Weissenbilrgel dtr. Een. ,1 
Banjy dir. eXlcutlv. 

POfta Redacţiei. 
P. Zoţiu: Materialul trimis, le va 

publica cind gazeta apare in 4 pag. 
Tirajul: 2000 eJ[, - Un InvAtAtorr. S'au 
trimis la "A. N" - O. Redl,: Mulţu
mim pentru frumoasele aprecieri " v! 
ASigurăm de devotamentul nostru.
T. Ch: In Nr. viitor. - Graur: VI a'a 
trimis scrisoarea. - Unul anonIm: 
Articolul prea lung, dacă nu vei co
munica adresa, nu-I publicAm. - D
,oara Veturia: Apreciem lulilativa Dv. 
şi vă rugam si ne comunicaţi rezul
tatul. Ardelean T. PoezII vom publica 
mal târziu. Delamarlan; Articolul d-t.Je 
ar atloge pe multi din abonatll no,trl 
cari - dupA nol- n-au nici o vină cA 
muncesc pe mal multe terenurI. 
... .. ........... t .., ...... _ 

pojttalctJ" (1. Duca). Pe II. an • • •• 80., Mureşel, 28 Iulie 1929. 
Efte o mare ,1 sfântA datorIe a Secretar: Prl"Şt'dlnte: Redactor responzabH: 
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