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La~ inceput de an şcolar. Inulitătorul şi politica. 
Cu flnea anului şcolar trecut, am 

19chelat al 10-lea an de şcoală 
dela preluarea Imperiului Român şi Iată 
suntem În pragul al Il-lea. Se cuvine 
deci, să ne oprim on moment şi si 
ne dăm seamă de drumul parcurs. 

Nof, care au} avut fericirea să trăIm 
momentele cele mal inăltătoare care 
au fOlt hărăzite neamului nostm şi ne 
este dat să petrecem restul vietII pe 
acest pământ binecuvântat de O-zeu, 
avem greaua misiune, să săvârşlm 
opera incepută de bravii noştrii ostaşi 
pe c:lmpul de luptă, cari au impllnit 
cu p!eptur!le lor hotarele ţării noastre 
acolo, unde se găsesc azi. 

Şcoala to aceasta perioadă cIpătă o 
importanţă insemnată, ea fiind focarul 
dlD care pleacă razele de lumină, de 
cultur 1, atât de necesare pentru nea
mul nustru romfinesC'. 

Rolul el este de a pregăti viitoarele 
generaţii la o fericire mal bună, are 
rolul de a forma caractere constallte 
de a imbogătl sufLetul şi inima cu 
tot ce e bun şi frumos, asigurând a
stfel celor, cari se vor adăpa la izvorul 
nesecat al invătăturil, o vlată mai 
demnă de trăIt. 

De la felul cum va lucra aceasta 
lnstltl1ţ',une atârnă în mare parte can
titatea de ferIcire de care se va 
bucura poporul nostru românesc. 

Noi. cari tnţelegem rostul vremII 
avem cunoştinţă in sufletul nostru şi 

dragoste de neam şi de tară conduşI 
de aceste idealur!, ne-am DlzuJt in 
toate vremurile să ne impHnlm dato
rin tele cât se poate de conştiincios 
Iar azl, când facem bilanţul activităţII 

noastre, facem evaluarea recoltei a
dunate prin o mUDcă de 10 ani, avem 
mulţum!rea sufletească de a constata 
că am obţinut rezultate bune. 

Ne dăm bIne de seama~ că aceea 
ce am făcut este puţin fată de ce ne 
rămâne de implinit. Suntem insă gata 
la orice sacrificiu de muncă ,i nu 
vom cruta nici o oboseaI.!!, nu vom 
pregeta nici o clipă, ci totdeauna 
treji la locul unde ne cheamă datoria 
vom vegheat ca flacăra aprinsă a 
muncii noastre cinstite să ardă vie 
pentru a aduce la indeplinire misiunea 
noastră aci aproape de graniţa de 
Vest a ţării. 

Dacii vom urmări cu atenţiune cele 
ce seacrla azi tn coloanele unor ziare 
şi declaraţiile ce le fac unii oameni 
fă1ă luflet ş' demagogi!a viitorul ţării 
noastre, ne atinge neplăcut fondul tn
tuneeat pe care sunt brodate aceste 
artlco!e ,1 declaratii pesimiste şi ten
denţioase şI felul cum e zugrăvit tab
bloul moral al zilelor de faţa. 

Dacă felul cum se apreciază mo
mentele de crld morali prin care 
trece poporul românesc in momentele 
de fati este exagerat, un lucru e insă 
cert, viitorul RomAniei Mari va de
pinde dela avAntul şi pătrunderea su
fletească, dela devotamentul pedago
gic, dela patriotismul şi deja felul cum 
t,1 va indeplini chemarea sa ddscdIf
mea romlineasca. 

Deci o şcoală nOIl(J. trebue să for-

măm tn viitor. Când zIc nouă, mă 
gând~sc la o şcoală practică modernă 
la o şcoală din care să fie s os ver
bal!&mul sec şi inlocuit cu priocipltle 
săoătose ale munciI, crescând oamenI 
cu caractere, inţelept! şI bogaţ! la fapte. 
Mă gândesc la o şcoală, unde se 

invată ou ctlm să· ţi reclteze uo copll 
fraze şi o grămadă de regule fără tn
ţeles, ci cum să·) discipllnezi, cum 
să~1 faci moral-creştin, om drept şi de 
omenie şI cum să- l Instruezl as' fel 
ca eşind tn viaţă să fje mulţumit cu 
sine lnsuşt şi să-şi traducă vrerile în 
fapte bune şi patriotice. 

Inv~ţătorlf, ca luminătorii şI lodru- chiar se atentează la onoarea şi dem
matoril taranului, aveau inainte de u- nltatea învăţătorului când i-se cere să 
Dire un singur Ideal: realizarea visului facă propagandă polltlcă. Prin aceasta 
de tnfcătfre a tuturor Românilor Într'o il pune pe inv. tn conflict cu săteoU 
singură Ţară. Jn a ~est SCOD au suferit săI ~e alte convingeri politice, învătă
toate neajuosurile; lipsa, foamea u nl- torul se pune in contrazlcere cu cele 
Iiri ş. a. m. numai pentrucă era con- profesate in ş~oală, se abate dela da
ştiu de imprejurarea. că aceash nu • torinta sa şi slngllr 'şi dărîmă tot 

Mă gândesc la o şcoală, dIn care 
să fie scos cu desăvârşlre politica de 
partid, introdusă la noI tu jud~t de 
câtev.t persoane eşfte ehlar din tagma 
noastră dăscălească şl in f;ne mă gitn
dese, că ce bine ar fi să se afle între ! 

noi omul, care rupând prăpastia ce 
este intre invătatorimca din acest ju
det să facă tot posibilul, să relnhăm 
rn normal şi să fim iarăşi ce am fost 
odinioară: Un trup şi un suflet - şi 
ig Joc de pizmă, ură şi neinţelegerl 
să introducă in săteal pacea, buna. in~ 
felegerea, dtagostea de neam etc. 

Uo program de muncă pe cat de 
greu pe atât de frumos, trebile să-I 

introdueem in şcoala vlitoare. 
lulian Pagubit 

o poate face nimeni cu efect ca el, 
care zilnic a sămănat sămânţa din 
care sI răsară infăptulrea Idealului 
naţional Invlltatorli di Il vechiul n gat, 
insufleţiţl de acest ideal, urmând p\lda 
Mântuitorului, n'au pregetat la timpul 
oportun, a-şi da contributia lor de 
sânge ca şi in privinţa aceasta să pre
meargă cu exemplu elevnor cum tre
buie câştlgată o cauză sfânU. Coif gl
lor de Sub sUlpânirt străIne n'au staI 
mai prejl'ls ca fratII lor, desconstderând 
martirajul la care erau expuşi, Jadem
nau pe elevii lor cu cari veniau in 
atingere pe diferite frontllrl fnamlce, 
ca să nu piardă nădejdea în ajungerea 
Idealului naţ!onal, Şi cu toate mijloa
cele poslblle de care dispuneau sâ 
nlzulaa a ţinea aprins in el fJeul sacru 
al acestui Ideal. 

Insufleţiţl de rezultatul muncel lor, 
învăţătorii după unire, au reluat firuJ 
muncel intreruptă cu şi mai multă 
<lragoste şi ntiflejde În viitor, pentru 
intărirea şi cimentarea Idealului ajuns. . ..,. . ..... , .... , - Toate năcazurlle şi greutăţlIe incepu-

"Ce vreţi voi?" tulul le prlmeau ca binevoitoare re
semnare aprf'cifndu-Ie ca ceva trecător 

Dragd Domnule Coleg I La despdr- şi natural~ N'au cerşit favorurl, ris
tire mi-ai aruncat o întrebare înVăluită 
În Ironia. care-ti caracterlzeazl persoa- pla'ă ori recunoştinţă, CI Dumal cele 
na: "re vreti \100" mal elementare drepturi ca să poată 
Dacă doreşti o sinceritate absolutd munci IIn l ştiţi ia ogorul îoţelenlt al 

afla atunci, cd prima dată vrem din neamului. 
tot suf/dui nostru să nil le mai ve- Aceasta era dorinţa generalA a in-
dem cocoţat pe masă, vorbind în nu-
mele unui partid politic, făcând spume tregel tagme invăţătoreştl după unire. 
la Illlra. improşcând cu vorbe murdare După 10 ani del(uolre se constată 
partidele contra-e şi luându-te la palme, iosă, că şcoala nu arată progresul 
CII. toji aceia, cari nu te-au ap:audat aşteptat, Iar învăţătorii in loc să fIe mai 
frenetic. insufleţlţl, devIn apatici, tşt cautA alte 

No~ vrem ca inVt1ftItorul să ramând 
in ochU lumii. opostolul clilturii nati- octJpaţli. Iar şcoala e privită ca o sar-
onale, pdStlătolU1 credinţti strdmoşeşti cină de care in tot momentul caută 
şi Izvorul nesecat, a iubirii de Neam să se scape. Cauza? .. Cine nu cu· 
Ţara şi Rege. . noa ,te multele cauze, dintre cari cea 

Vrem ca invăfătorul, să nu mai fie mal vinovată· e, politica. 
unealta meschind a politicei lIbualo-ţd· Invăţătorul vâzând pe colegII săI la 
rdnisto-averescanti etc. dela cari sa-şi 
cerş~ascti drepturile în schimbul servi- ce pos!ţll materiale şi sociale au a-
c/i/or umile şi degradatoare. cari ti juns, avâutâodu-se in politică, caută, 
scad autoritJI a, ci vrem ca invăţdtorii, natara r, ca Iă ajungă şi el acolo şi 
să· şi formtze un sineur partid, la con- tn Icopul acesta sacrlfică totul: şcoală, 
ducerea căruia sd stea persoanf, cu 
Mltoritate morală incontestabilă, ca sd-i Ideal, prleUoi, Dumal să-şi poată sa-
vf!dem odată, pe aceşti "coplt hUlIfil,4 tlsface amb:t'a sa exagerati. Ajuns 0-

ai SOflrtei cu fruntile in sus mândrU dată sus e natural. si fie preocupat 
de menirea 101, nemai jiind siliţi a de aceasta mărire şi si nu ie mal 
bate la portile inchtse, ale "Sodomei" gândească la locul de unde a plecat. .• 
şi a se umili in fata tuturora cu mâi- Haret, marele pedagog naţional, câod 
nile întinse dupd mi/oglala. 

Prin urmare ironia d-Ia!e, dlagd a dat fn grIja invătătorilor pe lângă 
d-Ie coleg. nu mai art loc. Pdşeşte cu ridicarea culturală şi ridicarea econo
incredere în rândurile noastfe, ji-i sld- mleă a tăraDului, a dovedit O prlcc
tuitar, fl-i tntusiasmat de această idte şi pere justă a progresului social condl
izbânda, careva trebui sd vină, departea ţlonat de factorul cultural şI economic 
noastld. Acei cari poarta tn suflet 
v I it o r Ul tdrii şi al neamulut, nu Ia UD loc. De unde urmeazli, ci acest 
vor plltta să rdmâna mI/it timp nepă- factor trebuie să fie Independent atât 
sdtoll, la strigătele desperate ale noa- ca tndrumAtor şi educator, cât şi ca 
stre. bun gospodar. 

Glasul zeci/orde mii de lnvăţăfori Acest factor tnsă nu trebuie Mrţult 
nu mai poate fi înăbuşit 1 .. 

Şi acel care ne iron/zeazd şi tn da~ la toate ocazlUe pentru sattsfacerea 
sul ai doisprtzecllea; vrednic este.' de aspiratlllor l'golite • unuia sau altuia 
dispret/.. Ghită AmărAtu. I puterniC al zl]eI •. Este o dejoslre, ba 

prestigiul moral ce şi l-a creat cu a
tata trudă. Impu j urarea, că au fost 
cazuri când activitatea polltlcă a fost 
criteriul dupa care s'a judecat invă
tlltorul, a contribuit in mare măsură 
de a ajuns şcoala in halul fn care se 
află. Aceasta fmprejurare a fost in 
detrimentul nu numai aJ ş:::oalel, ci in 
multe cazuri, chiar şi a omului de 
şcoală ridicat pe UII pledeital atât de 
şubred. 

In politIca DU este morală, zIc oa
menit polltlci. Tot învl!ţământul trebue 

(Continuarea in pag. II.) 

Despre "Liga Interna
ţională de educaţie 

nouă." 
o dare de seamă a celui de a 5 lea 

congres intel natIonal de educatIe nouă 
ţiout În D<lDemarca, anul a~esta, în 
August, a făcut dl prof. llniv. VI. Ghi
dionescll, 1n cadrul unei conferinţe ţi- . 
nută la Alba- Iulia cu ocazIa congre
sului Asociaţiei inv. din Ardea1. 

D-sa arată caracterul general al Lfgel 
Internaţionale pentru educaţie· nouA şi 

al cODgrese)or ce se ţIn dela războlu 
tacoae!. şi mal cu seamă a celui dela 
Eising1or, care a Intrunit 2400 de par~ 
t1c1panţi din toate ţările Jurull. Con
gresul acesta a durat 15 zUe, pentrucă 
se deosebeşte de caracterul con gre
selor obişnuite. Se caută si se atragă 
corpurile didactice pentru Informaţie 

exactă şi discuţiile făcute in jurul pro
blemelor de învăţământ ,1 educatie. 
ca aceste la rândul lor. bine pregă
tite să iosplre autoritatilor şcolare a
devăratele reforme ale educatiei, S'a 
căutat să se dovedească necesitatea 
de a se porni de la cunoaşterea exactă 
pslhologică a copiluluI, contrar de cela 
ce se făcea până acum tn toate re
formele ,calare, metode, etc. se fac 
in contradicţie cu sufletul copilului. 
Invăţământul paslv trebue să devină 

activ ,1 mereu creator pentru copU. 
La congresul de la EislngtOr, a par
ticipat iutâla oară o delegatie a secU el 
româoeftl acestei Ligi, creată aDul 
acesta sub preş. <ţsale. care a şi pre
zentat fn congrea o lucrare asupra 
testelor de 'ntellgentă a elevilor romAni. 
D. Nisiptanu, a vorbit despre iDcepu
tn] şcoalel active tn România, iar d. 
Blciulescu despre manifestările de de
semne la copUi noştrI. 

A fAcut Impresie in comitetul in
ternaUonal faptul că .. Asociaţia invl~ 
tătorilor din RomAnia" reprezentati 
prin d. D. V. Ţon;, tntelege sA dea 
concursul acestei mişcări, a clret or
ganizare secţiunea românească o tn
cepe in curind. 

Ion Vierul. 
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Problema şcoalei de copii mici. (Urmare tii!! pag. 1) Aşa stând lucrurile şcoala şi fnvă

sa aibă b.uă morala, zic oamenII de ţătorul el va trebui să fje judecat sub 
ş;o~H, Pot aceste două LOIlcepţil să urghlul activităţII sale didactice şi 

) 

(CoLltlnuare) 

Observaţiile sate de psihologie şl de 
flziologle Infantilă all provocat un mare 
rbunet in lumea pcd<lgogidi de pe 
atunci. Acestea Da au inzet:at a purta 
tlmbrul aCfua!;tbţii nlei in zilele 0001-

stre, formând obiect de profunde cer: 
cetărl ştleoţlfice de dHră cei mal re
marcabIli speciahştl. ConcluzIile ace
stor observaţH l'au determ!OIlt să sta·, 
blleasdi principiile in baza cărora şl·a 

intocmIt intregul plan de educatie. dela 
care nu s'a făcut până llcuma vrc-o 
abatere esrot!ală, cel mult, dacA acesta 
s'a mal complectat pe urma experien
ţelor obvenlte în rest:mp. 

ŞI fiindcă c,m făcut am;nHre de ob
servatiile sale psIhologice şi fiziologIce, 
trebueşte să fixăm faptul, că dânsiJl a 
fost cel dilltâiu~ care a constatat, că 

mlşcărlle micului copilaş, fie acde vo
luotare sau involuntare, sunt man1fes
tarea unei imperfoase necesltăti de a 
se mişca. Aceste mişcări, reglementate 
şi coordonate, pot fj utilizate cu suc
ces de dUră edu::ator intru realizarea 
scopului urmărit, pană cfjnd dacă sunt 
lăsate la voia intâmplărll, au să pro~ 

ducă rezultate dlsonante spre dauna 
individului şi in defInitiv a genului 
uman. 

Impulziunlle (Ia animale, Instlncte) 
fiind cele dintâl afir mări ale copilului, 
F. V. Frobel le-a luat pe acestea ca 
punct de mânecare al cercetărilor 

sale. 
Prezentarea lmpulziunHor (boldurl

lor) precum şi ordinea de prezentare 
a acestora este conditionatA de pro
greslv:tatea desvoltărlt copiluluI. Pri
mele ImpoIziunl sunt: de mişcare, In-

. tUiţle, curiozitate şi de Imitatie. 
Pentru prima dată se prezIntă cel 

de mişcare, la care se adaugă o ou
ausă de manifestare pslbo]ogică: dis
tracţia. Copl1aşul ,,1 intinde mânuta 
după o mInge, SlU jucărie colorată, 

pentru c~ să-şi utlsfacă fmp ulziuulle 
de mlFare, IntuIţie, curiozitate, etc. 
Mal tâniu ascultă cu plă :ere zură Hul 
unei jucării, ori sunete]e unei fluerlte. 
Cu câtă plăGere nu ascult! el cântecul 
de leagăn, fără de care adeseori ulct 
nu adoarme? Ori, dacA l-a venIt som
oul sub lnflufnţa H1sată de melodiile 
acestuia, este, că l-a fost satisfăcuti 

• Veniţi, să tdilm pentru copiii m~argă pHall'l fără a se ciocni una ulei de cât sub uvghlu! actlvltăt l sale 
~oi~~~rl~ ~PU~fF~o~~I~e mor- cu alta? - Nu. ŞI atunci se impuue pol:tice. Cel-ce judecă va trebui să 

hcărula datorinţa să ak;,gă una din albă necondIţionat o autoritate morală 
o necesitate neapăra.tă, distracţia, pro. I două, rllcl amândouâ folosite se n!mi- şi o pregătire profesională nedls~uta
~urându-i o senzaţIe de plăcere, care CeSC l!Oa pe alta şi cu timpul fllinează bilă, bine lrltel~s, relativ la impreju-
11 allnO până când îl pune i[] b~aţe!e mora!m!ote şI pe cel-ce le intrebu- rările şcoalei de azi. 

Şcc 

Dnd! 
Iei ~ 
once 
Că 

Iili Morphl'u. Inte3ză. ' Autoritatea şcolară nu poate fi ex-
. F. V. Frobel pune la dIspoz'ţia co- .t Lâ'lCeZ~ala ş:olli este datorită şi ponent politic şi Dici un membru al 

. Că 

pllulul m~1 multe daruri s~u cadourlt lipse! de conc~ptle un:tară dt'spre corpului didactic nu poate fi folosit 
ca ,material d.e iovSţământ ş! de edu- şcoală, ideal şi V!"tă a Îl1drumătorlior, ca agent de [lropagandă politIcă. Au
cat1e, pe can le grupl"ază In 6 pArţi lipSă - care se incear(;ă a fj suplinită toritatea şcolară şi Iilembrii corpulut 

Psi 
fera 
reoc 
recu 
opll 
1. în 
biar 

con :entrice şi progresive şI cari cad· prin oameni puşi la conducerea ei dldacHc pot fi sfetnicii oamenilor po-
reazll cu d~svoHarea fizlcă şi Intelec- după anumite criterii poHti\::e. Dela a~ lItld in materie d~ psihologia masse~ 
tuală a copilului. Pornind dela mingea ceştla apoi se aşteaptă un contra ser- lor electorale şi îndrumătorul desln-
colorată (dIn Jilnă~. tre:e la o CU!!~ cu J viciu politic şi a~a \lrând, nevdl.nd, cel t~resat, care desinteresare să se vadi 
6 bUe de colori diferite; sfera, clltnd- mat bun 0,11 de şcoală cjunge agent din vorbe, din fiipte şi din toate mlş
rul şi eubul; eubul mare compus din de propagandă a unul partid politic. căriI~ sale. 

Nu 
laca 

8 cllb~rI mai, miel; cubul mare com- A:easta însă este o umillntă şI o In aceasta formă Duma.!,· se poate 
pus din 8 pnzme; cub\ll mare compus deceptie pentru ÎDvăţătorli buni con- da Cesl'lrului ce tste al Cesarulul, Iar 
din 27 cuburi mll mici ,i in fine, cu- duşi numai de interese bine prlce- lui Dumnezeu, ce este a lui Dumne-
bul mare compus din 27 tablete. sau pute şcolari', z~u. T. Cherechean. 

COl 

edol. 
,e Cl 

'Tn 
lcă : 

prlzme. _ _ •• ""' • ........ -_ .......... ... ... -" ... • .... w"w • No' 
raml 
are I 

Sub numirea de cuflile de consYruc/Îi 
aceste daruri vor fi utillzate aşa fel, 
ca să nu se es;Iudă contrastul, in cât 
darul care urmează, să fle antiteza ce
lui precedent. Primele din aceste da
ruri au proprIetatea de a fnfJuinţa fa· 
vorabil asupra desvoltăriî facultăfllor 

senzorlaH şi de a pre.:lza formele ma
teriale; Iar cele din urmă) de a pro
mova Imitaţia şI imaglnaţla proprie. 

Cu ai'Jtor111 cutiilor de constructii 
se vor face nenumărate exercitii de a 
reproduce .Jblectele cari îl tnconjoară 
pe copll, ca: masă, scaun, zId, ferea
stra, etc. Se va provocă punctul iniţial 
dela care are să pornească şi să se 
desvolte (!ustul estetic. Acesta se va 
cultiva priu reproducerea obiectelor 
cari reprezintă frumosul, ca: o stea, 
un turn, o bIserică, etc. apoi prin com
binarea potrivitA a colorilor. 

10lul are sd fie UtZ joc şi s(1 se ba
zeze pe joc, spre a deprinde mâna, şr 
och'ul copllulul j a-I oblcloLllla a:tlvl
tate ,i a·1 satisfa..:e Impulzlunlle, fAră ca 
dânsul să slmtă oboseală. 

D. Olariu. 
subrevlzor şcolar. 

(Va urma) 
- • z::III". l/It1tItIir • "" ... -

MInisterul Instrucţiunii, prin ord. 
circ. Nr. 99760 I 1929 a lua! măsuri 
severe pentru facerea exactă a recen
sământulul şcolar şi inaintarea regu
lamentuluI rezumativ]a Inspector4tul 
şcolar dlu partea revlzoratelof şc. până 
la 1 Q:;t. a. c, 

Mai multă e~~bâtiune, t~ inslru~tiun~ 1 loc 
laint 
rrna, 
l nu 

Pentru a putea da UD răspuns pre· 
cis acest('j Îfltrebărl, trebue să fIxă ti 
sco~u!, ce-l urrnăreşt~ şco<llaîo acţiunile 
!\?tle, A~easta d:n motivul, că numai 
cunos~ân:1 aceilsta ţintă, precum şi 
fnnq\~nea psihică a creerulul omenesc, 
pJtem stab:ll şi mjjloa·~ele cele ma! 
sigure. ce conduc la reallzarea a;;estui 
SI;0P mărrţ. 

E constatat, că armon!a produce 1,1-
destuiarea şi mu!tumlrea. Şi unde e 
kd~stu!are şI mulţumire, fericirea îşi 
are b~uL U;mează În mod logic, că 
scopul Foalel nu poatt" fi, decât a 
iJlstăpinl prin act unea sa armonia în 
socletdtea omelle3S :ă. Iar aceasta ar
monie fşi la fiinţa sa, când cel che
mat, a desăviirşl aceasta măreaţă operă, 
e deplin in curat cu că!I~ şI m'jloa
cele, ce conduc ia reallzarea acestui 
scop. 

Durere. că lustru :-ţinoea şI tn spe
Cial edu~8ţUriei! se fac mai muit pe 
dibuUe. Mult! suu~, car] DU dau aten
ţlunea :::uve1Hă raportulUi, ce ezlstă 
între acest~ două concepţiun!. CăcI nn 
odată auz.lm esclamându·se: .. mal 
multA educflţ:une, ca InstrucţIune 1" Se 
poate? 

NImeni nu poat,; com'te o fapU 
- te bună, fie rea - dacă DU are 
cunoştinţi acestor conCf'pţi!, Iar a cu
noaşte, inseamnA, a fi lnstruaL Şi fără 
aceuta I"struare acţiunea Individului, 
devine imposlbilA. Copilul, când îocepe 
a-şi da seamă de lucrurile, ce 1 in
cunjura, devine atent, pentrUCă il in
fcresează tot ce-j cad sub cele cioci 
senzuri. E o tendioţă f!reas~ă, anume 
creată de natură, spre a-l implntena 

la înmagninarea noţiunqor, dela cari 
depinde fllnt:! sa. Căci gân jirea e re
zultatul aşezării acestor notiuni in 
raport cu realitatea. Şi depiade dela 
claritatea acestor noţtut)i, ca gândirea 
să fie şI raţloua!ă. Noţiunile, ca cle- :e m 

rnente ale gândiril, oeflind ciare şi unt 
confuze, formează o gând;re deaseme- funtE 
nea natu,ă. Iar in acest caz nu poate reab: 
fi vorba de educaţiune, care se ba- j in 
zează pe claritatea noţiunilor. Numai COl 
o gând.re, bU'1tă pe aceasta claritate, 
poate iofLlenţ'" asupra sentimentelor :u co 
şi a ·;e ste asupra voinţii, spre a forma lela. 
caracterul. 'aţăf( 

Insu~irea uDui cvantum de noţlunl~ . Să 
e ceeal.!e numim învăţătură. Iar acea- :hlpu 
sta [nvăptură îşI are Importanta sa, 
in ce priveştI! uşurarea tfdiului vieţii le UI 
individuluI, precum şi iil ce priveşte luflet 
determinarea volBtJ la săvârşlrea f1P- ecuh 
te:lor bune, dar Dumai in cazul, când _lat ~ 
învăţătorul va Hnde, prin UI1 anum;t _ IC! I 

proces ps h ic, la nob li tarea s~nti ruen- Oal 
teIor şi prin ele la determinarea vo-
Inta şi prin aceasta la formarea ca- 1 p 
racterulul. Căci numai educaţtunea, ,e ac 
ce-şi fa::e cursul său prin creerul omu- I a 1 
lul t e mal s:gnră şi mai durabilă, pen- 3curl 
trucă îşi are la bau sa prlcepuea şI ale; 
convillgerea. O edu.::aţlune, ce se hce 
afdr! de creer - prin mUZică vocal! ttul 
ori Instrumentală, sau alte semne ex- alţi 4 

teme - n'are puterea aceasta. ŞI 
Rămâne deci, că educaţlunea nu se IrmAI 

poate fa.;e fără Instrucţiune. lnstruc· l cAr 
t!uoea premerg~ şi educatiunea ti ur-
mează şi ambele impreunA formează âmpJ 
pe omul cult. Au d 

1. Grofşorean 

~reDătireo su~erioară 8 inuătătoril~r ~in ~~mHniH. 
fecţionărlf invăţâmântulul dIn câteva 
state şi îl primul rând din ţărl!e vecine: 

in Ungaria, pentru obţinerea titlu
lui de: lnvâţător la şcoala primari 
normală se cere 4 ani şcoală primară, 
4 ani şcoală cIvilă, apoi ex:amen de 
admitere in ş.:oala normală cu durata 
de 4 anf. ŞI aci ca şi Bulgarii abia 
către vârsta de 15 -16 ani după 8 anI 
de studiu. tinerii îşi pot alege cariera 
dt' învăţător. Elementele distinse ale 
şcoli! normale de invăţătorl sunt ad 4 

mlse ali-şi continue pregătirea. ştlta
Pică şi pedagogică in 2 şcoli supe
rioare de uiv.;l Ulllnrs{tar. Un fel de 
şcoală normală superioara, UDa pentru 
băeţ!, alta pelltru fet~. 

Ori 
In mi 
'Q cu 
:le c~ 

~e tn 

In programul desbătut la co,'!greslll 
Asociaţiei 1nvătdtorUor din Transilva
nia, in zUele de 29-30 Aug., la Alba
Iulia, ca punct Important din program 
a fost şi acela al pregdtiril sUpirioare 
a (nvăţătofUor. Pentru O mal deplină 
Jamurire a problemei, comitetul Aso· 
eiatitl a invitat pe d Gh. Dima, pro
fesor universitar la Cluj, care ca fost 
Invălato! şi profetor secundar şi om 
ce s'a ocupat şi de probltmele fnll, se
cundar. - sa tina o conferintd, ln 
care sd-şi expllnă pr1reriJe D-sale re~ 
lafiv Ja aceste chestiuni Conferinta s'a 
linut [Il şedinţa dela 30 August. 

Conferenţiarul arat! cA~ probtema 
unei pregătiri mal bune a illvăţltorl

lor se desbate azi cu aprind erI mari, 
mal tn toate statele civilizate. Ea ne 
ogllndeşte Importanţa socială Ş' poli
tică din ce in ce mal mare, pe care 
o au straturile populare iu viata de
mocraţ!llor de azi. DupA starea tuvă
ţământuhd prim lr, după. organizarea 

de fi~. Dima. praf. unii. 

socială şi politică a ţlr!l respective, 
după rolul şi Importanţa social poli
tică ce-l joacă învătătorimea şi după 

starea io care se găseşte şzoala po
pulară .ş! şc:oala prfgătitoare de învă
tătorI al poporului in tara respectivă~ 
soluţiile difl!rA de ]a un stat la altul. 
Toate tnsă tintesc acelaş scop, o re
crutare şi o pregătire mai buuă a in
văţătorllor şi pentru aceasta s'a găsa 
necesar ca tinerilor ce se d!st.flg in 
carlerlle invătătorf1ştl să H se deie O 

preg~tlre şi o educaţie şuper~oară celei 
de azI, care să le permită nu numai 
de a indeplini misiunea lor de edu
catorl dar să le dea poslbllltăţl de a 
urma cu folos studlt de nivel unIver
sitar şi ajunge]a situaţII morale şi 

soclale pe care le merită după vrednicia 
lor personală. Problema e foarte com
plexA. Peatru a inţelege soliţlunlle la 
care a ajuns coof. relativ la iov. romln şi 
tnv. nostru, e necesar să facem o scurtă 
expunere a problemei pregătirII şi per· 

Bulgaria, U ogaria şi Cehos!ovacla, cu cari 
avem dreptul să De comparăm ş! da
toria să stăm alăturea din punctul de 
v~dere a cuitllrli poporului: BulgarI, 
U Jgud ş! Ceh!.lslovac 1• Apoi, vom aminti 
pe scurt cum se prezintă starea acestei 
chestluili tn Germania, Franta ft Sta
tele· U .lite. 

In Bulgaria, pentru ca cineva s! a~ 
jongă lnvătător~ trebue să primească 
urT.ătoarea pregătire: 4 ci. primare, 
3 cI. ete proglmnazlu (gl mnadu) 3 cI. 
de gimnazlu,. (lIceu) ill total 10 ani 
de cultură generală, primară şi seCUn
dară. Către vârsta de 17-18 ani, can
didaţii pentru cariera inv. se inscriu 
şi urmează cursurile ş,:oalel pedago
gice cu durată de 2 ani, după care 
obtin diploma de il1vătătorl primari 
cu 4 clase. In total 12 aul de pregă
tire. Candid aţUor mal dlstinşl dintre 
inv. 11 se perm!te inscrierea şi frec
ventarea a unej şcoli de nivel univer
sitar dar independent de Universitate, 
numite Institute pedagogice. Cu ter
minarea acestui Institut absolvenţI! sunt 
numi,1 prof~sorl la proglmnazlu. 

Dupa o durată de studiu de 2 ani, 
candldaţtt cari trec cu succes probele 
l1nute III aceste ş~oll sunt numiţi pro
fesori de şcoli civile, jar cari vor să-şi 
continue studiile fac iocă 3 ani şi a· 
jung profesori de şcoli normale de 
invătAtorl. Graţie act'stor 2 şcoli nor
male superioare Ungaria a realizat 
foarte mari progrese in direcţia pe
dagogic! şi ştiinţifici, cu caracter de 
culturi generali. 

(va urma) 
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) problemă de rară importantă. 
Şcoala trecutului a fost totocm!tă şi 
ondusă in baza princfplilor pedago
Iei generale şl a::easta in baza unor 
Ollcepţll invechIte: 
Că copilul este om în miniatllla 

şi 

Că toţi oamenii sunt creaţi la fel. 
Psihologia modernă a constatat: că 

fera de interese, însuşirile sufleteşti, 
reocupărHe, cur!osltăţlle, re acţiunea, 
recum şi re portul dintre acestea, la 
opll nu sunt ca la omul mare; ba, 
ă În aceasta privInţă se deosebesc 
hlar şi copII intre ei. 

Nu există tip unitar Şl OII sunt nici 
Jacar doi oameni la fel. 
Constatările aceste au dat naştere 

edologid adecă: ştiinţa despre cop.1 
'e care s'a clădit apoi şcoala noauă. 

Trebuie să recunoaştem, că noi stăm 
Ică tot pe lângă ş;ola veche. 
Noi dăm mai mare Importanţă pro

ramei analitice, dt:cât şcolarulul pe 
are treblle să-I formâ m. 

Incepem cu toţi şcolarii şi mergem 
]alnt~ numai cu acela, cari ne pot 
rma, că vezi Doamne, trece vremea 
l nu terminăm materialul. 

Ca cei rămaşi înapoi, nu ne spar
'em capul. EI, după concepţia veche 
unt coplll fără talent. Le punem pe 
:unte pecetea ruşinei "Căzut" şi apoi 
reaba lui Dumnezeu, că ce o fi cu 
I in viaţă. 

Corespunde oare aceasta procedură 
u concepţia divină, propagată de acela, 
ela caream imprumutat numele de in-. 
ă/ălor, cela ce înseamnă "MOntuitor"? 
Să coudamDI o făptură făcută dupA 

hlpul şi asemănarea lui Dumnezeu, 
le un frate al tău mal mic, pe un fiu 
ufletesc putem zice: la robIa tatune-
~culul pentru viaţa intreagă şi să-I 

lai şi iDflerez şi cu pecetea de ocară 
leă deJa inceputul vieţii. 

Oameni bunI! Nu vă daţi seamă, 

ă prin aceasta procedurA aţi J1pslt 
e acel Deferi~it de iubirea părinţilor 
I a fraţilor, l-aţi făcut obiect de bat
)cură Inaintea vecinilor şi neamurilor 
ale; ba, aţi provocat chiar şi în suf
etul lui credinţa, că el nu e ca ,=eia
alţi oameni, că e prost ca vai de eli 
Şi aceasta, pentru că nu te-a putut 

Irmărll, D)a putut ţInea llas cu semenII, 
I căror structură sufletească, din in
Cimplareu sorţii, s'a potrivIt cu mod al 
lu de a predA cunoştinţele. 

Ori nu vedeţi, cA asemenea cap!! e 
In martir al ş:oaki, a in văţătorului, care 
a cursul instrucţiunI, n'a tinut semă 
le callt~ţlle lui Individuale şI va trebui 
,e îndure o viaţă intreagă, pentrucă 1u
ră1ătorui lui a făcut o slujbl de mân
ulală. 

Cine va răspunde pentru un aseme
lea păcat str!gător la cer? Tu, tnvătă
orule, care al chemarea să luminezI, 
1011 se iatuneci şi să ingreunezi viaţa 

iHor tăi sufleteşti I 

'" * • 
Să nu uităm, că nu materialul extern 

le formead, ci noi formăm materialul, 
:onform aptltudlnlllor noastre. 
Concepţia ce o avem despre viaţă 

1U atârnă dela cantitatea materialul 
mpus ca mijloc al Instructiunii, ci dela 
elul nostru de a prelucra acel material, 

Nu suut ntcl măcar doi, cari se cu
)rlndă la fel, chiar dacă au trăit in 
lcelaşl mediu, au frecventat acelaş 
~coală şi au avut parte de aceiaşi 
nvăţltor. 

Prin felul capacitătll de a cuprinde 
~I prelucrA materialul, copiii mal mult 
le diferentlazl de cât se asimlleaz.i. 

Ori nu vedem, cum se deosebesc 
:hlar şi fratlf, copII dela aceiaşi pă-

r!nţl, trăiţI şI cres~utl tu aceleaşi fm
prej urări; Iar aceasta deosebire pro
vine, nu pentrucă n'ar avea aceleaşi 

calitătl, ci pentru că orditlca ierarh\cl 
a grupării calltăt1lor lor dIfere, la unul 
predominează una, la altul-poate chiar 
Invers-alta. 

La unul atentlunea e stabili şi ln
cordată la altul uodulează, scade şi 

se rldkă. Unul Îşi cOl1centreată aten
tlanea asupri! unui sIngur punct când 
priveşte ceva, altul are darul se fixeze 

. deodată mai multe puncte. 
U 011 au memorie pentru numeri, alţii 

pentru numlrl. 
Pe unii îl stăpâne~te ImpresIile vă

z1l1ui, Iar pe alţii cele a auzului, 
Ori nu ni s'a dat să vedem, că elevi 

distinşi dela o şcoală ajung slabl îa 
mâna altui tnvătător şi viceversa. Fap
tul e uşor de fnteles. Copilul predo
minat de impresllle văzulul, nu poate 
aslmlla cunGşUntele prinse numai prin 
(lUZ, În urmarea procedurii învălătoru
lut, lipsită de intulflune; Iar cel pre
dominat de auz, nu se fericeşte la în
văţătorul) care neglljă teoria şi face 
numai aplicare. 

S'a mai constatat, că ;ll şcoala cu 
dISciplină familiara, procentul celorce 
să ferlcesc e mal mare decâ in şcoala 
cu dlsc!plinli severă, pentrucă influinţa 
Internă. nu depinde dela ţInerea cor
pului in neml9care, ci dela deşteptarea 
Interesului. 

Starea in neml9care, respective ţi

nerea corpului dupA anumite Indicatlt 
impuse cu vigoare, oboseşte corpul, 
Iar oboseala corporală produce plicti
sealit, o stare de pasivItate cu urmări 

contrare scopului urmărit de Ilol. 
Aia dar, DU planul analitic şi can

titatea materlalnlui, ci sufletul şcola

rulul, fellli specific de a rearţiutla a 
fiecărui individ. are se fie busola ac
tivităţii noastre, dacă. vrem să purtam 
şi să nu pângărlm numele de tnvăţă
tor, adoptat, dela ce] ce a venit fn 
lume, să mântulască, DU se tnfler~ze şi 
să condamne. . 

Lecţiile bine întocmite, scurte şi In
tultfve, deşteaptă Interesul şi dau viaţă. 
Cele făcute numai de mântuială re
clamă ajutorul rigoarei, care plictise
şte şI omoară. 

Iată Imprejurlrlle cari ne tradeazA 
că tinem tot la sistemul vechi şi nu 
ne ştim folosi de avantajlile ,coalel 
moderne, care na selecţionează talen
tele ci armonlzează raportul social prin 
cultură generală. 

• • • 
Rugat fii nd, să adresez şi eu un cu-

vânt cătră invăţătorti dornici de inain
tare, cari s'au grupat in jurul acestei 
gazete, am scos la iveaU~ aceasta pro
blemă de mare Im;:>ortanţă, care la noi 
nu e cernută şi discutată. 

Fac rău Imfăţământulul şi neamului 
nostru ro :nânesc, cel ce impedecă pe 
învăţători a se iatrutlll tn reuniuni şi 

conferinţe, unde ar f( să se lămurească 
incă multe probleme de Importantă 

capitală pentru promovarea învăţămân
tulul, dela care depinde vIItorul, bu
năstarea ,1 fericirea ţărilor şi ale po
poarelor. 

Din punctul acesta de vedere tin de 
mare Importantă strângerea rândurilor 
şi iu jurul Gazetei Invăţătorilor) căruia 
ii zic: Cu Dumnezell. inainte! 

~ te'p' ''-

Iosif Moldovan 
fnvătător penzlonat, 
f, inspector şcolar. 
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Raspuns la un răspuns. 
Colegul 1. Dreein in Nr. 3 al "Gaz. 

Inv." ca unul din premerg4torll înfUn~ 
ţării acestei gazde, văzâl1d slabul 
sprijin ce-I dă acestei gazete unii din
tre invălătorl, şI mal ales dintre cel 
bătrâni - se întreabă mIrat: U ode 
sunt bătrânH luptători, visătorii de al
tădată?! 

InforUlaţiuni. 
Costul alJomunentulU/i să se tri

'utilă nu,mai dlu/i Ioan D}'c(Jiu" 
îuv, in Ot,win p, GhiOt'oc, admi· 
ni~t1'atol'ltt gazetei nQC/,stl·e. 

'" "Asociaţi. I[]văţătorHor Bănăţeni" 
tine adunare-a generală din acest 
an la Buzlaş, in zilele de 29 şi 30 
Septemvrie. 

• InIţiatorII acestei gazete se gâCldesc 
prin aceasta la prestigiul moral al a- Cursurile şCfJ/lleior primare dirz ln
cestei gazete care este baza de granit treagd fară se vor înepe la 15 Sept. 
a vieţii unei gazete tinere condusă din 
insufleţire şi Idealism. ŞI când o fac 
aceasta, voesc a dovedI. că s'au apu
cat serios de lu~ru şi Indirect cheamă 
I:.t muncă pe bătrânI! dascăli îacer~atl 

în luptă pentru susttnerea şi apărarea 

intereselor iavăţătoreştl. Acesta a fost 
scopul, întrebării puse, nu altu1. Con
ducătorii acestei gazete n'au nevoe de 

'" Examenul de admHere Îil sectia pe-
dagogiCă universitară se va ţine ta 
ziua de 5 Octombrie. 11J5crlerlle se 
fac până I Oct. la Ministerul Instruc
ţiunIi. 

Cood!ţme de admitere sunt publi
cate in "Monitorul Oficial" No. 181 
(partea a Il-a) dJn 11 August a. c .. 

frământările ivite îotre învăţători, de f d 1 * I I d 1 Alba la 
. , . Il ca ru cnngresu u e a --

intrigile de după cullse. de ambIţII tia d. D. V. Ţont a ţinut o conferlnt' 
egoiste, de aspiratiile mal mult sau 1. d I dl A (CI t') espre şcoa a n gllO ... ve .a • 
mal pUltn politice ale unora sau altora, Ş I t d ă d d na .. coa a acelS a, con I!S e-
cari au desbinat pe inv. şi au dus la M [ B h tt l t dl 111 ar a osc e 1, es e uDa n "şco e 
scăderea prestIgiului moral al "Aso- ." 
ci aUei înVăţătorIlor din jud. Arad". semne Inspirate şi luminate de Ideile 

EI nu doresc d(:'sblnarea ci ufl/lea; pedagogului italian Lombardo Radlce. 
DU caută vInovati!, ci oamenii de D. Ţoni care a vlzi.tat şcoala din 
muncă, pe cari il ştiau in râIJdul ace- Ango, a arătat principiile ce o căIău
lor bătrâni dascăli, cari toată viata lor zesc, atmosfera de pace, calm Ş,I bu
au luptat in primul rând pentru Inte- curie ce domneşte in ea, diSCIplina 
resele bine pricepute dăscăleşti. el bazată pe libertate, şi a descris 

Colegul D. Popovtcl in răspunsul personalitatea vizionară. din şcoala 

Pe care-l dă in Nr 5-6 al acestei ga- pierdută in văile Alpilor elveţieni. 
• • 

zete se abate dela scopa] adevărat 

urmărit de colegul I. Drecln şi in spri
jinirea răspunsului aduce exemple cari 
nu justtflcă intru nimic abţlnerea şi 

neactivltatea sa faţă de Asociaţia inv. 
din jud Arad şi in special faţă de 
"Gazeta [nv." care şi-a pus de scop 
apărarea Intereselor invăţătoreştl şi re
genl!farea prestigiului dăscălesc. 
Dacă au fost păcate ş1 greşeli tn 

trecut, acelea nu trebucs~ scormonite 
din cenuşa vremii pentru simplul motiv, 
că se pot găsi oamenI cari vor putea 
dovedi asupra celor ce scormooesc 
trecutul, tot acelea păcate şi greşeli. 

Dacă voim să Indreptăm un rău apoi 
să nu-l facem cu patimă, cl cu inţe

lepclilue ,1 cu tot calmul recerut. Asta 
vreau tinerII dela bătrâni. . 

Toată lumea ştie, că e foarte mIc 
numărul acelora cari au putut rezista 
Ispltel de a nu fi dus de valul ambI
ţiilor, după o aşa mare schimbare prIn 
care am trecut. Iar ce-l ce se pot numi, 
că au rezistat valurilor, nu din aitruism 
au stat pe loc, el mal mult din cauza, 
că nu 11 s'a satisfăcut orgoliul per
sonal. 
Dacă condllcerta unei corporatlunl 

DU e bună, aceasta nu îndreptăţeşte 
pe nici un membru al ei să fIe Indls
ciplinabil şi să impedlce şi pe altii 
de a munci în caarele acelei corpo
ratiuni. Şi dacă se poate dovedi aceast!l 
asupra unul indiVId, acela nu mal are 
nici un drept a face morală conducă
torilor unei corporaţltml d,n care el 
nn voeşte se facă parte. 

Pe baza acestor premise. cred eu, 
cA răspunsul colegului D. Popovlcl e 
inoportun şi nu serveşte Intru nimlc 
cauzei ce se urmăreşte prin lofllnţuea 
acestei gazete. Tinerii aşteaptă dela 
bătrâni idei şi tndrumărl sănătoase, 
incuraj ue in lupta pentru un scop mai 
tnalt; Iar nu invinuiri şi insinuări cari 
pot să anihileze ori ce insufletire, ori 
ce pornire in direcţie bună. 

Colegul Popovicl să fie convins de 
una: Lumea dăsc.lească din jUdeţ cu
noaşte activitatea Asoclaţtei şi poe 
membrii ei tot aşa de bine ca D-sa 
şi oamenI! de bine să nlz;uesc a ne
tezi neintelegerile şi anlmosităţtIe pen
tru o conlu;::rare armonică şi rodnică, 
iar cel- ce nu dorelC asta, să albă bu
nul sImt a sta la o parte şi să nu tmpe
dece mersul normal al lucrurilor prin 
activitatea lor subverslvA. 

Aceasta o reclamă cel mat elemeu
tar simţ de ordine. 

C -n. 

Cu ocazia noului an şcolar, d. P. 
Dtrlea, revizorul jud. Arad, a trimis 
o circulard învaţătorilor, asupra cdreia 
vom reveni in nr. viitor. 

• 
MInIsterul lostr. a aprobat ca so

cietatea " Tinerlmea Română" să-şi tină 
concursurile Interşcolare anuale rn li
lele de 5,6 şi 7 O.:tombrle a. c. 

• 
Cununie. Dumlnecă, 8 Sept, s'a ce

lebrat in bis. gr. cat. din Arai CUDU
ula Dşoarel Minerva J-utici, fiica de
cedatulul inv. din Gal, cu d. Dr. Ionel 
AI Voştinar, profesor fiul învăţătorului 
Ilie Voştlnar dtn Joeu: F elicUăril 

• 
D. ah, Olteanu revizor şcolar al 

jud. Cluj a fost numit revizor şcolar 
al judeţuluI Odorhcf. tn locul d·lul 
1. Victor ieşit Ia pens!t'. 

'" Parchetul drn Arad a ordonat de
punerea falsului invătător 1. Constan
tinescu io arest de preventiune, pen
tru că s'a dovedit că a pre-zentat dl
.plomă falsă Ministerului. 

• 
Cununie. Aflăm cu multă plăcere, că 

Dl. Miron V. Nlculescu licenţiat in 
matematici, la Paris şi profesor la u
niversitatea din Cernăuţi. şi-a serbat 
cununia la 8 l. c. ia biserica mănb
tirel din Sinaia cu Dşoara Elena Cos
teseu, licenţiată in drept, Naş a fost 
Dl. Or C. AngelescuJ fost ministru al 
instrucţiunii. 

Tagma noastră simte o deOSebItA 
bucurie, când constata, că mirele este 
fiul Dlul Inspector şcolar Vaslte Nf
culescu, Iar mireasa, fiica Dlul Ins
pector şcolar general Gheorghe Cos
tescu. ambII din regiunea şcolară Ti
mişoara, unde, prin devotamentul şi 

priceperea cu care conduc destinele 
invăţământulul dia aceste părţl, şi-au 

câştigat dragostea şi deshlrşltul res· 
pect al corpuluI didactic. 

Tran5mltem sincere felicitări atât 
tinerei perechi, cat şi ferlcltllor pA
rinţi. 

• 
In zlua de 7 Septemvrie a avut loc 

adunarea generali a invătătorllor dlu 
jud. Vaslui. Au luat parte şi d-nii: D. V. 
Tonl, preşedintele "I\soc1aţlel tnvăţă
torllor" fi Oh. Mugur dela Casa Şcoa· 
lelor. 
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CI ŞCOli nOHMHlf 8~ m~fllftHRIA 
După cum s'a anuntat, ministerul 

Jnstrucţlunei a decis să micşoreze nu· 
mărul şcoalelor normale din tară fiindcă 
după ultimlle date s'a constatat că 
avem azi mai multi Invăţătorl decât 
posturi vacante în şco ilie primare. . 

O parte din aceste şcoli se desfJln· 
tează Integral Iar altele se vor desfiInţa 
treptat suprlmându-Ii-se anual câte 
o clasă, 

Stlnt desflintate Intregral dela 1 
Septembrie şcoalele normale de fete din 
Dorohol şi Braşov şi cele de băeţi din 
Râmnicu-Sărat şi FăJticeni. 

Se stlprimă clasa l-a deJa şcoalele 
normale de bâf'ţi dIn Alexandria, Abrud, 
Satu-Mare, CAIAra, şi Tecuci. 

Se suprimă de asemenea cI. I·a la 
următoar('!e şcoale normale de fete~ 
Caracal, Sialina, Piteşti. Râmnicu·Vâlcea, 
Botoşani ŞI Chişinău (eparhlaIă). 

Şcoalele normale de fete din Beiuş 
şi ŞimlAul Silvaniei se transformă in 
şcoale normale pentru conducătoare de 
grădini de copiI. 

Elevii şi elevele dela şcoalele suprl
mate se vor repartiza ]a celelalte şC:Ja]e 
normale iar membrII corpului didactic 
al acestor şcoale vor face cereri de 
transferare. ........ , .. 

CAtre colegii din jud. Arad. 
In vederea adunării generale a A

aoelatlunel din judetul nostru, ce se 
va ţinea In toamna aceasta la Arad, 
IntenţionAm sa ioghebăm un cor o
cazIonal, format din membrU Asocia
tiei, care, in seara adunărIi să dea un 
concert, cu scopul de a realiza un ve· 
nit material .Gazetel Invăţătorilor". 

Câot.§rlle le vor studia fiecare acasA 
,1 cu o zi inainte se va tinea repeti
tie generală. 

DomnU colegi, cât fi doamnele şi 
d·şoarele colege cari doresc să facă 

parte dll1 cor, să binevoiască a trlmlte 
adezluolle menţlollând şi vocea, d-Jai 
prof. Ioan LipovanJ Arad str. Nlc. Gri
gorescu No. 2, care va forma progra
mul, va dIstribui notele ,1 va dirija 
acest cor. 

Adezfunlle se vor publica şi tn ga
zetă. 

PREŢUL ABONAMENTULUI. 
Pe un an . . .. 160 Lei 
Pe 1/, an • • •• 80" 

Abonament de sprijln 1000 lei 

Domnilor InvăţătoriJ 
Sunt incredIntat că, cu ocaziunea 

noului an şcolar toate editurile va 
trIm!t cataloage de cArti pentru şcoală 
far să Vă trimIt şi eu ar fi superfIu. 

Pe această cale Vă avizez iod, că 
dlrtlle d~ curs primar precum şi re
qlz1tele necesare, Le puteti procura 
de la LtbrăTia Concordia, Gh Mun
ttanu. din Arad, str. Eminescu No. 10 
pe lângă preţurile cele mai avantagl
oase şI promte, acordându-vă ,i ra
batul cuvenit, 

ha croitoria 

~t~fan toro~Hn 
Brad. str. Ion Rusu Şirianu 2 

Se fac costumele cele mai 
elegante şi dUne. 

deschis penhu femei fJli bZirba ti 
în fiecare zi 

6-8 M. p. . 
·,··,···o··~·· 

BAILE 
SIMAY 

R~dactor responzabll: 

ION JElECUTE AN 

GAZETA JNVAŢATORILOR Nr. 

ftsuciofja Inuăf8turior Bănăteni. 
Nr. 5, ] 929-30. 

CONVOCARE 

OnoratH membrU ai "Asociatiei In
văţătorlior Bănăţeni" se convoacă prin 
aceasta la 
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 
a Asociatiei, ce se va tine in zilele de 
29 şi 30 Septemvrle tn locaHtatea Bu
z/aş, cu următorul 

PROGRAM: 
Sâmbătă seara 28 Sept. şi Duminică 

dimineaţa primirea oaspeţilor şi in
cuartufrea. 

Domlnecă, ]a 29 Septemvrle: 
Şedinţa 1. 

1. Ora 9, Chemarea Dehulul Sfânt 
in Biserica ortodoxă şi parastas pen
tru "Erof! lntreglrli Neamului". 

2. Şedinta festlvă~ srrbătorlnd un de· 
cenlu dela Intrarea armatei române 
desrobltoare fll Banatul nostru şi un 
deceniu de activitate Jlberă a "Asoci
aţiei Invătătoriler 6ănăţenl" in Româ
nla-Jotregltă. 

3. Istoricul aşezăminte]or fnvăţâto
reştl dia Banat după actul UnirII de 
d. P. Savin. 

Şedlnta II. 
1. Prezentarea rapoartelor: a) Rapor

tu] general; b) Raportul casleruluf; 
e) Raportul bibliotecarului; d) Rapor
tul Casei Invăfătorl1or; e) Raportul re
vistei "Şcoala Bănăţeană·. 

2, Alegerea comisiilor: a) Pentru 
cenzurarea rapoartelor oficiale; b) In
scrIerea de membrii şi c) Comisia spe
cială. 

3. Conferlntă: Conducerea de sine 
a clauJ de L. Clobanu; 

4. Recrutarea organelor de control, 
raportor P. Jumanca; 

b. Referada comlstllor. 
Lunt, ]a 30 Septemvrie: 

Şedinla III. 
t. Pregătfrea învăţătorilor, raportor 

P. Bosldi; 
2. Votarea Regulamentului pentru 

afacerlJe Interne ale Asociaţiei Invătă
torllor Bănăţeni şi pentru administra
rea bibliotecilor, raportor p, Bizera; 

3. Casa. de credit şi ajutoare a cor
polUl didactic din Banat, raportor Nic. 
Crăclunescu; 

4. De ~ baterea propunerilor; 
5. Inchiderea adunării generale. 
Nota: Onoraţii participanţi sunt ru-

gaţi cu insIstenţă să se itlslnue cel 
mal târzIu până la 20 Sept. direcţiunli 
şcoalef primare dIn Buzlaş, pentru in
cartlrulre. Pentru cel neÎnvltatl comI
tetul aranjator nU-fi ia nici o obllgaţit". 

TImIşoara, din şedinţa Comitetului 
central, ţinută la 25 Aug. 1929. 
(n) Patrichle Râmneanţu, 

pre,ediote. 
(15) Pavel Bosic ă. 

secretar ge ne raI. 

Asocialia lnviJldtorllor din jud. Atad. 

Nr. 102 I 1929. 

Convocare. 
MembrU Cometulul central al "Aso· 

claţlel . InvJtltorl1or" din jud. Arad 
sunt convocaţi la şedInţa ordinară ce 
se va ţIne in 14 Sept. 1929. tn biroul 
Direc1iunlî Casei lnv5ţătorllor, orele 9 
a. m. ca următorul program: 

a. Deschide-rea şedtntelj b. Compo= 
Derea raportuluI general al comitetului 
eătre ad. gen. c. Fixarea timpului ti
neri iad. generale, d, Propuneri şi in
terpelărf. 

Arad, la 7 Sept. 1929, 
Preşedinte: 

Cristea. 

ROMÂNIA 
Comitetul Şcolar Judeţean Arad. 

Nr. 1868 I 1929. 
Arad; la 30 August t 929. 

Către 
Toafe comitefele ~co'are rurale, fotI Îflvă
tăturii li ÎDvătătoorelor din judetul Brad. 

-
a) La şcoala cu un post, Intreg I 

nul poate it llrândatâ JnvăţătoruJul 
la şcoala Cit două posturI, invâţăj{ 
cu mai multe drepturi va lua dl 
treimi, Iar celalaltă treime va răm' 
celulalalt invâtător, e} la şcoala cu, 
posturi illvăţătorul CU cele mai IlU 
drepturi va lua jumătate din teren, 
celalaltă jumătate constltue o unit 
care se va da potrivit dispoziţiuDi 
dela punctul precedent. 

Având in vedere art. VI din Oecl- d) la şcoala cu patru posturi lm 

• 

zlunea Ministerului InstructiunII, datli ţătorul cu cele mal multe dreptarl
sub Nr. 28834 I ] 924, care prescrie lă-
murit, ci arendarea pământurHor şco- lua o treime df111oc, far celelalte dl i 
I treimi constltue o unltatt>, care se: 
are se face pe termin de un an agri- da celoralalţl invăţătorl, potrivit', J 
cO~vSnd tn vedere art. 40 IIt. A. Nr. poziţ;un!Ior dela punctul precedent 
2 din Regulamentul pentru aplicarea 5. Repartizarea terenurilor se va fi 
Decretului L€ge. privitor la organ!za- intre învăţători şI tnvătltoare, in ba 
rea Comltetelor şcolare care pr~scrle. instructiunilor sus Indicate, de COt 11 

că Imobilele cum sunt pămantur~le tetul şcolar rural. La aceasta repal t~ 
şcolare IA esarândează de Comitetul zare se va anE'xa un tablou in CI 8 
şcolar rural, deci pentru esarândarea se va menţiona: a) numele iovăţă n 
pâmânturllor şcoJar~ ţinem de necesar rilor, b) anii de servi:iu, c) ouml C 
a ordona următoarele: copIIlor de sub ingrijirea părlnţll ÎI 

1. In baza Art. 128 din Regulamen- d) cât pământ propriu, dotat sau Ş 
tul pentru aplicarea Decretului legii arândă cultlva, e) cât s·a repartl! 
Ît1vătământulul primar, toate tm~Durlle de Comitetul şcolar din pămâotul şc ÎI 
de cultură ce mai rămând după for- Iar. Se va mai anexa şi UD cermlc c 
marea câmpului de experienţă, se va dela perceptorul comunal asupra j fi 
da învăţătorilor şi îovătătoarelor, cart renulu! proprIu sau dotal, ce pose. h 
vor cere, in întindere proporţională sau mal cultivA to arâodă sau in al Il 
cu vechimea lor in învăţământ, cu formă fiecare Învăţător. 
greuUtile familiare şi cu terenul pro- 6. Preţtlrlle de arâodă a pământ S 
prlu sau dotal ce posede fiecare. Acel r!Ior şcolare, conform art. 76 din l 
invăţUorl, cari ou vor inainta Comi- gea tnvătământului primar, se va st 
tdulul şcolar rurul cereri timbrate le- blll de ComIsia compusă pentru aCf p 
gal referitor le arendarea pământul'ti, scop şi va fI cu 50% mal putlo di e 
nu au drept de a mai pretinde pă- cât arenda ce se obţine in local 
mânt in arândă. tate, pentru terenurlle de aceiaş ca! d 

2. In întelesul art. 76 alfn. 5 şi Art. tate'. Aceasta evaluare e valabilătrel ar d 
134 nr. 8 alln. 2 din Lege, membrII Dacă la verificarea pretului, de el 
Corpului didactic, cari au 10 ha. in- tre Comitetul şcolar jud. se va COi S 
cluzlv pământul lor, Dumai au drept stat a, că arânda stabliită este lni Si 

de a lua in arândă din terenul de eul· rioară preţului arendel obţinute in k d 
tată al şcoalel. calitate. Comisluuea de evaluare va ti n 

Cel cari au, sau cultivA mal puţIn piini solldar dlferlnta până la pre~ 
de 10 Ha. pământ propriu, sau dota), areorlef oblşnuită. Conform prescrls! e 
sau in adindă, in limita drepturilor ce lor În art. ]28 alin. 14 şi in confO! p 
rezultă din Art. 134 nr. 8 alin. 2 din mltate cu ord. Ministerial Nr. 1221. m 
Leg!', pot reclama ÎO arândă dIn tere- 1929, atât arânda. cât şi dările căt ci 
nul şcolar o portiune, care se com- Stat, judeţ, şi comună! pentru terelll şi 
plecteze terenul lor de cultură, până rIIe arendate de învătători, trebEle c ÎJ1 
la maximum 10 Ha. chltate înainte de ridicarea recoalte el 
Dacă un tnvătAtor şi o InvAţătoare deci in baza acestor dtf'Poz;ijllll~ in 

sunt soţi, numai unul din ei are drep- renda şi dările se vor achita de~invl ni 
tul să ia În arândă din terenul şcolar. tători, până cel mai târziu 1 Marti ni 
(Art. 128 al. 4.) 1930. Ia caz contrar Comitetul şco!; nl 

Jnvătătoarele căsâtorlte nu pot lua rural va lua dispoz;tiunl şi va vind al 
tn arândă din terenul şcoalel, dacă recoalta şi va reţine arenda şI dăril 
soţul are 10 Ha. tereD propriu sau din suma obţinută, far restul il va d. t<l 

CI dQtal. Invătătorii şi invilţătoareJe ne- învăţătorului respectiv. 
căsătorit!, cari locuesc în casa părln- 7. Terenurile de experienţA, cari SU1I ci 
ţHor, DII pot lua ia arândă din pămân- până la 3 km. în distanţă dela co 
tu! şcolar, dacă ter~nul ce posed pă- mună, este interzis ale arenda invăU tr 
rin tii, raportat la n- rul copillor In iD- torilor. Pe tf:renurlle de experienţe COD bi 
grljirea lor, revine 10 Ha. ]a fiecare form art. 76 din Legea rnvătământul~ ne 
copil. primar se va aplica i'nvăţământul prac di 

InvătlHl!ril preoti, cari beneflclad tic agricol cu elevii şi va servi do e 
de ses'iUDea parohlală (32 jug. cat.) câmp de experientă. Câmpurlle de el fli 
fiind acest teren mal mare ca 10 Ha., perlentă cari sunt mal departe deci n~ 
DU pot lua din pământul şcolar şi deci 3 km. dela comună, se poate arend, 
acest teren şcolar se va esarânda prin învăţătorilor din comunll pe lântlc m 
Hcltaţlune publică celui ce va plăti normele ca terenul de cultură, ins şi 
mal bine, Iar suma fncursă se va vărsa acealita imprejurare se va dovedi CI m 
tn favorul Comitetului şcolar respec~lv. certificat oficios dela Primăria carne ril 
Cu rxecutarea Jlcltaţiunilor este m' aală unde aparţine. 
credinţat OI V. ~pătariu Secretarul 8. Dosarul referitor la esarendare; ~~ 
comitetului şcolar lud., care este obl~- pământuriIor şcolare cu toate adne N 
gat a se deplasa la fata Jocului ].n nle se vor tnainta Comitetului şcola 01 

decursul lunei Sep~emvrle, Octomvfle 1 jud. spre aprobare, pană cel mai tAr şi 
spre a executa Iiclţatlunea. Termlnul zru 30 Septemvrie 1929. Numai eia 
lIcitaţlu.neJ se va fixa de dâosul cu rândările aprobate de Comitetul şc~ a< 
cel puţm 15 zile inainte de ziua Ilcl- Iar judeţean pot fi valabile. : Ct 

taţfullel. . I 
3. Ordinea de preferintă la ~renda- Preşedtnte p. Prefect Secretar:~ 

rea terenului se interpretează 10 felul ' , , 
următor: Dr. Lazar (SS) V. Spdtariu (SI u~ 

-A.viz 1 I 
Domnii invdtători dela ş,oaleJe de • 

sfat secţta maghiara, precum ,i domnii 
invătAtori dela şcoalele minoritare ma· 
ghIare sunt av·zati că la Librtirifl Con
cordia Oh. Munteanu din Arad. str. 
Eminesca No. 10~ pot afla toate câr
tlJe de Szempeterfne şi Găzdac, inee-. 
p9nd dela ci. I până la a VII-a. 

FUnd ceJe mai bune dirti pentru 
aceste şco ale şi conţinând intreg ma
ttrialul clasei respective, intr'o singură 
carte

J 
ne facem plăcerea a ]e reco-

. manda cu căldură, acordând şi raba
tol cuvenit. 

CUlUparaţi la 

FRATII 
APPONYl 

_=.:::~=~ 
Rugăm pe toţi onoratii 

noştri abonaţi să-şi achite 
de urgenţă abonamentul •. 
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