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frătie Între luminătorii satelor. , 

o mare bucurie s'a săI2şluit în su
fletul meu când a apărut »Gazeta In
vătătorilor« Am citit cu atenţie toti 
numerii apăruti până acum. Sunt fiu 
de învătător şi citeam toate fo:le abo
nate pe vremuri de răposatul meu tată. 
Am crescut cu pâine dăscălească şi 

am invătat să cunosc toată mizeria 
vietii unui dascăI prigonit de foştii săi 
stăpâni şi trecut la penzie din oficiu, 
pentru lipsa de progres din limba im
pusă cu forta. Cazul acesta a fost 
menţionat, când s'a votat legea învă
tământului primar. 

Insă mai presus de orice sentimen
talism, aş dori să îngrădesc aceste 
putine cuvinte cu o cât de palidă a
firmare a convingerei generale, că 

fără munca frătească din trecut a in· 
vă1ătorilor şi preotilor poporul nostru 
nu se putea pregăti nici pentru mă
rirea sa naiională, nici pentru viitor. 
O bucurie legitimă a stârnit articolul 
din "Gazeta Invăiătorilor .. scris de dI 
director şcolar Dimitrie Boariu, care 
arăta rolul din trecut al învăţătorilor 
şi preotilor. Nu se putea concepe ÎIl 

ÎT"eLU{ UII iJ1aH ue munca--,---n cii-mi r~a
lizare să se facă fără cei doi factori 
a·i satelor: preotul şi învăţătorul. 

Invătătorul era un preot de pe ca· 
tedra lui, iar preotul un învătător de 
pe amvon. Nimeni n'are interesul să 
turbure această aşezare a trecutului 
şi să izoleze pe cei doi luminători ai 
satelor. Nimeni n'are interesul să facă, 
de pildă, propaganda culturală a sa
telor, numai cu învătătorii, când În 
trecut se făcea prin muncă comună. 

Am văzut În "Gazeta InvăIălorilor" 
diferitE;! 'lamentări relativ la situatia 
învătătorilor din jud. Arad. Eu unul 
numai În concentrarea forţelor văd 

posibilitatea de înlăturare a Iamentă

De Dr. G rigorie Gh. (omşif 
fDiseopul flradaloi. 

bucurii ale popOl'lJlui, amândoi trăesc 
în aceiaşi mizerie a satelor şi acelaşi 
copac din cimitir va umbri mormân
tul lor însemnat cu Sfânta Cruce. 

Şi unii şi alţii, - preotii şi învă1ă
torii, să mai uite din când în când 
mizeria tagmei lor şi să se cugete la 
ceeace pot face împreună. Atunci vor 
fi mJi tari, mai mângăiaţi. Această 

tărie şi mangăere ne trebue. 
Doresc din inimă curată ca învăţă

torii noştri să aibe cat mai multă mân
gâiere. Doresc ca ei 5ă nu treacă prin 
încercările unui Buick, - inventatorul de 
automobile, care insă a murit de foame. 
Descoperitorul serului impotriva ma· 
lariei, - scotianul Donald Ross, tră
ieşte azi în mizerie, la 72 ani; am 
citit că sofii Bu!andra, artiştii Storin 
şi Manolescu şi-au ipotecat casele, iar 
Maximilian moşia, - în scopul ame
najării teatrului (armen Sylva din Bu
cureşti. 

Bunii noştri învăţitori să fie scutiti 
de asemenea încercări, căci şi aşa 

destul de grea este chemarea lor. Nu 
le pot dori ceva mai bun seumpilol' 
r.oştri da:::calj. Mus..;cli~li iu:.:ese un b~t::1 
învăţător, dar destinul i-a hărăzit con· 
ducerea zecilor de milioane ale Italiei. 
Norocul acesta - fireşte că nu pân
deşte la leagănul fiecăruia dintre noi, -
dar pe fruntea n o as t r ă a fiecăruia 
dintre noi, se resfrâng razele chipului 
Sfânt al Domnului, Care ne Îndeamnă 
la infrătire. 

La Înfrătire sinceră Vă chem iubi tii 
mei dascăli şi vă l'og stăruitor să ~u 
uitati glasul meu de chemare. 

t Dr. Grigorie Oh. Comş8 
Episcopul Ăradului. , .... .. , ...... 

U nUicarea. 
rilar. Intrezăresc posibilitatea unui front Cela ce prefindeam noi in această 
comun al. preotilor şi învăjătorilor sub gazetă ia realizat. Congresul invăţa
scutul Evangheliei. Pentru a avea cât tonlor din 24':Aug. tinut ~a Alba Iulia 
mai organizată foria statului rom?n, a hotărât wrfticarea tuturor Invătători~ 

lor din ţara noastră. Toate glasurile 
pentru a simti şi noi mai bine bogăţia aii ceruf-o cu insistentă şi cu un tntu-
resurselor pământului românesc şi a zlasm nedescris, căd pentru rosturtle 
inălta virtualităţile geniului national, tre- noastre plofesionale, hotărârea dela 
bue să ne înfrătim. . Aiba Iulia, trebue ca în viitor să aibă 

De ce să nu mărturisim că există mare î'lsemnătate. Iată pentlu CI'. 
Ori de câte on se vor prtzenta de 

condiţiunile prealabile ale Înfrăţirei? aci înainte deziderate locole - can 
DI Nicolae D. Cârstea în numărul ul· sunt destul de numerose - aceste VOI 

tim al .Gazetei Invătătorilor« se re- I primi spnjinul u,!ti. mari colectiVItăţi 
feră la cuvintele Si. Scripturi spre a • şi ~e vor putea b/zUl pe o fortă mult 
demonstra necesitate . b' . d ' mal putern/cd de ctU a fost aceea de 

. . a Iti Irel e oa- pănd acum. . 
~em: »cel ce nu Iubeşte pe frateie In jata auvemeTor, autoritatea Aso~ 
sau, pe care I·a văzut, pe Dumnezeu, clat!el devine mai spomică şi conside
pe Carele nu l-a văzut, cum poate să-I deratd. Dascălimea unită prezentând O 

iubească?« (1. Ioan 4 vers. 20). a~torlfate pri'l asoC~Glia ei, intodeauna 
C' • . . cand va trebui sa-ŞI susţină drt'pturile 
.. me se ref~ra la ~uvlTItel.e SCflP- în faţa stăpânirii, va putea uşor Să 

turu, este dela ca ŞI cucerit pentru objind aceste drepturi, Jar desideratele 
ideea Înfrăţirei. Sf. Evanghelist Ioan ce le va prezenta, nu se vor cosidera 
zice: »Noi ştim că am trecut din moarte ca răsfele şi regionale. 
în vieafă, pentrucă iubim pe frati. C l Unificarea va aduce tOfdeo~ată şi 

. e un mare avantaglu in solullonarea 
ce nu IUbeşte pe fratele, petrece în problemtlor şCOlare cari reclamă o 
moarte" (1. Ioan 3 vers 14). Cel mai tot mai mare atenţie, în vremurile de 
apropiat frate al învăfătorului este preo- azi şi de mâine. 
tul. Nu există făran pe care să nu.] Dar toate aceste lnvătătorli le ştiu 
invete şi învăţătorul şi preotul Ambl" btne şi Congresul de la Alba Iulia, a 

• 1 aoveait aceasta. 
sunt aproape de aceleaii necazuri şi Ion Vierul 

-
10 ziua Unirii tuturor îouotătorilor. 

10 aceaslă zi de sărbătoare pentru funzimile sufletului naţional şi confor-
tnv~ţătoril Arde~lu(ul, Asociaţia Gene- mâDdu-se Dfvoilor şi asplraţlunl10r 

rală.a Inv~tătorilor din Regatul Vechiu, noastre deosebite de ale altor popoare 
Bucovina ş! Basarabia vă exprimă prin fără a rămâne totuşi deoparte de ma~ 
glasul meu sentimentele sale de 5011- riie curente de idei ce agltă omenirea 
daritate şi vă afirmă că :impărtăşeşte să devle instrumentul cel mal de seamă 
cu caldă inimă de frate bucuria ce pentru trezirea şi punerea in lucru a 
stăpâneşte sufletul d ăs:-ăI! ml! ardelene. tuturor puterilor noastre creatoare. 

Suntem:alături de vol,fraţl din Ardeal, ŞI vom lup~a ca dIn calea geniului 
no! totl cei de dincolo de Carpaţi, nostru national să ffe fnlăturate cele 
fIIndcă acelaşi mare credintă şi ace- din urmă piedici, cu convingerea a
leaşl mari nădejdi ne·au călăuzit ieri când şi nestrămutat! că atunci de pe 
şi ne căIăuz"sc ŞI astâzi. cuprinsul românesc nu vor ţâşni numai 

Eri, când peste vitrege hotare purtam când şI când scântel de lumInă, nu 
doar visul unirii noastre, a unirii in- se vor revărsa numai câteva unde de 
făptuit! acum pentru toate veacurile umanitate tn lume, ci o uriaşă muncă, 
ce vor să vină, inviltătorli României Însufleţl!ă de cele două prinCipII e
IIbv.re au fost DU numai semănător! teme: binele şi adevărul, se va des
de lumină in mijlocul poporului, ci făşura in acest colt al pământului ca 
pregătitori neosteult! şi fanatic! ai un Imn Închl nat vieţii şi Creatorului ei. 
sufletului românesc pentru ceasul ho- Aceasta este profesia de credinţă pe 
tărator al destinului. ' care cei patruzeci de mii de invătă-

Ca profetul Blbl:el, care in zilele tori o fac solemn In fata natiunII. 
rătăciri! prin pustiu, lovind cu toiagul Dumnezeu să ne ţină sufletele ne
in :.tâncă a făcut să i&voreasă de-acolo întlnate şi veşnic trează energia ca pe 
apa cea binecuvântată, noi am făcut câmpul luptei noastre să pâlpăe in 
să rhară din adâncurile sufleteşti ale cel mal scurt timp steagul blrufnţU. 

poporului român, să crească şi să devle O V. Ţoni 
a <,.t. p'J,.unciloare, credlOta În isbând/l Prese;1intele Aso~Îatlel 
dreptăţii sfmte şI nemufl'toare. G~Derale a ITlviiptorllor d:D România, 

In aceiaşi vreme, ,Ici in Ardealul .. ~ .... : ... ..--..... __ .. "" ......... _. _ .... w"..-_____ ;.;_.;;.;;.;. __ 

~~OjlH primară ~e st~t, sau 
c~n ie~B~wă 1 

robit şi ingenunchiat, Invăţătorii ex
punându-se adesea celei mai cumplite 
mucenicii, au stat neînfrlcatt de strajă 
ţJn altarul neamului, apărători al limbii, 
ai datinilol şi al tradlţiHor strămoşeşti, 
păstrătorl al flInţel noastre naţionale De lin timp incoaci, tot des ni-se dă 
şi morale -'-- in potriva tuturor silni- Să auzim in convorbirile sociale de
cillor, pe pămâotul În ţerna căruia s'au barcdri in contra şcoalet primare de 
adânclt acum 18 veacuri rădăein 'le stat, preamărindu-se In acelaş timp 
naţiunii române. fosta şcoală conjeslonald. 

Astăzi, când suferlnţlle şi luptele de Unii sustin cu tdrie actuala şcoală 
Ieri sunt doar o amintire, şi unii şi de stat, Îll fc.voful căreia prezintd o 
alţii, slujitori devotati al ţării, ca o,;hli mulţime de argumente, cari te lasă să 
aţintiţi la Idealurile el cele ma! inalte, crezi, ca aceasta este cea mai româ
cruclatl ai muncii, ordinii şi luminII. nească şi cea mai modernă creClliune 
stăm cu cinste şi devotament la postul injaptudă de Români în ultimul dece
de onoare ce nt l-a Încredinţolt patria. niu. Cealaltă tabără invoacă rnu/tatele 

Şi pentru a servi şi mai bine această incontc:stabile obţinute de călră şcoala 
patrie, căreia trebue să-i îochinăm toate conjesională romCină şi îndeosebi de
gândurlle noastre, Iată că suntem gata votc.mentul şi apostoliltul invăţălorilor 
acum să infăptuim şi o hotărâre care conjesionali ,.din cele trecute vremi". 
de zece aui ne mângâe şi te iocăl- Este interesant, că pentru şcoala con
zeşte Inl mile: hotărârea de a con topi fesionaJa pled~a'lă ace/a,.cari nu CllflOSC 

intr'o sIngură organizaţie cele două pe cea de stai, ia! pe aceasta, o sus
Asociatii despărtite uoa de alta, deşi f/~ de reguld cei cari nu au avut pri
şi-au indreptat nobilele sperante către lle~ul Să~ cunoas,că pe cea confesiollala. 
aceiaşi tintă. ' pană cand aceta, cari sunt mai che-

Uniţi iu acelaşi organizaţIe, fll- mall aşi ~punt! cuvântul, invaţătorii, cari 
văţătorii români de pretutindeni dela prin serViCiUL lor cunosc ambele tipuri 
cel mai bătrân până la cel mal' tânăr de şcoală, nu s'au pronunţat inca, O,"t 
legIonar din târ:;ăra generatie vom daca da. foarte sporadic. In jeLui ace
porni mâae pe drumuri noul d~ luptă sta, pare:ue opiniet publice asupra ce
si de realizare. lui dintâlU altar de cultură româneascd, 

Vom afirma cu neclintită tărie drep- sunt împărtite. 
turBe noastre, drepturi care pentru ro- Drtnd ~sJ a~w:em un ,serviciu cul
luI ce-l avem in Stat şi p t ă _ ture .. ro~afl,eştl prin ~larlJlcarea acestei 

eu ru. r s clustrulll, mt-ar placea foarte muit, dacă 
punderea ce o avem fată de viitorul aceste rânduri ar provoca o discutte 
lui, nimeni nu le poate călca În pl- generală asupra întreblrii de mai sus. 
cloare. In consecinţă, fOg pe traiti colegi - ti-

Vom contribui cu gândire a şt cu neri şi bătrâni - aşi expune cuvântul 
acţiunea noastră la creiarea ş"'ol'i c~mpettnt în coloanele acestei gazete, 

... 1 pe cat se poate de ob.ectiv, rămânând, ca 
care o cere dezvoltarea de asfazi ,i la urmă autotul acestor rânduri Să-şi 
de viitor a statului român. O ,coalA prezinte şi ddnsul părerile sale. 
care insplrindu-se necontenit din pro- dolar. 

," 
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~on~resul ftsociatiei Inuatătorilor ~in Hr~eHI. 
S'a hotăr8t, uniikatea tuturor tnuătătorilor din fară. 

Adunarea jubiIară din Alba-Iulia. 
In cadrul unor 11laile serbdri s'a desfaşurat in zilele de 28 - 30 August c, In 

cetatea istorica, congresul Asociaţiei Invâ/ătonlor din Ardeal 
Deleeoti din tiâte jlldetele ţarii, au participat în număr mare la acest congres, 

reprezentând asociatiile regionale. 
Şedinţa festivA. 

După servlcful divin celebrat de P. 
S Sa Episcopul Dr. Stroia, in Cate
drala Incoronărlf, congresÎştli in fronte 
cu dnU: N. Costdchescu minlstra, Ra
dulescu-Malfu şi Vi. Ghidionescu, prof. 
univ., D. V. Toni, preş. Asociatiei Ge
nerale, Episcopul Straia, Şuteu, preş. 
inv. din Ardeal, Colonel lvanovici, Gh. 
MUllur, Apostol Culea, etc. s'au adu
Dat in sala Unirii. 

Şedinta de deschIdere. 

Invlţlmântul nostru s'a desfăşurat 
cu fluctuaţii adesea mari şi d,eter
minate de porniri de entuziasm. Rew 

zultatul fnsă n'a corespuns după pă
rerea noastră aşteptărilor, şcoala ne
fiind pusă io făgaşul realităţilor cari 
o reclamă. Şcoala e un mijloc şi noi 
nu o avem pentru noi, ci pentru po
porul intreg. 

Poporul românesc cheltoeşte mi
lioane pentru şcoalA şi luminare şi 
de aceea toate fortele trebuesc con-

Congresul este deschis la ora 10, centrate pentru a duce şcoala intr'uD 
de către preşedintele 1. ŞMttU, care, cadru realist şi pentru armonizarea 
prlnteun discurs arată foarte detaliat Intereselor legate de ea. 
toată activitatea Asociaţiei [n prima Ne veti intreba de ce n'am rezol
decadă dela infIintare - 19]9 ş! până vat Imediat problema iovăţământuluf 
la 1929. D·sa arată că aceşti 10 ani prImar. Orce operă temeinică trebue 
a fost cea mal fecundă perioadA de bazată pe cunoştint! profunde, date 
sbuclum şi frământare in care noi a sigure din care să ne inspirăm pro
trebuit să căutăm cele mal prIelnice gramul. 
momente pentru a putea pune temelll Războiul a fost una din cauzele 
lollde la o mulţime de aşezămlnte. principale, care au Influenţat iavă-

Ca loc de intrunire s'a ales tocmai tământul iar de la război incoace n'am 
Alba· lulta care, pe lângă marea io- putut avea o statistică exactă pe care 
semnă.tate IstorIcă, mal tntruneşte şi să ne bazAm opera de infăptuire. Fac 
fericita colncldentă că ael s'a ales la apel la dv. ca statistica invăţământu-
18 Noemvrie 1918, primul comitet ee 0- lui să devină o realitate, căci trebuie 
traI al Asociaţiei. să ştim ce avem, ce ne Jipseşte şi 

Congr esul AsociaţIei sunt roadele care e realitatea. Statisticile găsite au 
muncit acestui mănunchiu .de oameni fost Influeoţate de nevoi personale 
devotati cari azi sunt tn fata dv., ca sau de multe alte imprejurărl. Această 
in fata unul for de judecată. El au sltuaţlune ne· a determinat să desflin
raspundere morală pentru tot ce s'a tăm o serie de posturi, iar acolo unde 
intreprlDs, reallza1 sau eşuat in aceşti se cereau să inftlnţăm altele. 
10 ani dela războlu incoace. Nu De vom ulta la economlt buge-

Asociatia noastră a nazuit ca mem- tere. Tot din cauza lipsei de statistici 
brH ei sA fie ajutaţi in toate fmpre- suferă şi io"'lţAmâotul profesional S'a 
jurărlle, Iar cei lovIţi de soartă şI de putut dovedi că in actualele ,coaIe 
oedreptăţlle oamenilor, să capete mân- profesionale, nu se face ceeace trebue. 
gă.ere. Ea n'a pierdut din vedere nici In afară de teorie, absolvenţi! acestor 
ridIcarea culturală a iovAtătorllor de şcoli nu capătă nici o practIcă. Tre
dincoace de munţi. bue să tlndiMll a da şcoalelor profesl-

Pentru vlltor crrdem necesar ca pe anale rolul apreciabil pe care trebue 
baza uperlenţel să se intocmeas;ă sA-l albe tn cadrul vieţel noastre na
un noa proeet de statut, care să cu· ţlonale. Am făcut apoi să dispară mul
prindă toate organizaţiile asoolatlei te clase compllmentare la şco alele se
generale şi acelor regionale. Datoria cundare şi sunt de părere să se des
noastră vIItoare e ca prin coogrese fltnţeze şcolile din aceas~ă categorie, 
bine organizate să atragem mereu a- cari servesc numai unele nevoi locale 
tenţlunea celor in drept asupra tutu- limitate. . 
ror nemultumirilor cari ne Indispun şi ht ceeace priveşte şcoHle !lQrmaJe,', 
a nedreptăţilor pe cari le suferi n, spre am constatat ci elesul!Tpj~~_Q1ult~ 
a se Indrepta tot mal spre bine soarta şi dau un con11ngent prea mare--ae 
invăţător1mei şi rostal invAtAmântulul. tnvăţătorl, fără ca aceştia să aîbe o 

Asociaţia luptând şi in viitor pen-I pregătire suficientă. Pe viitor vom re- , 
tru intărirea morală va căuta să in· duce numă.rul lor ,1 vom mări aolii 
trunească moralitatea la insăşi baza de studli, 
culturli noastre naţionale. Ea va im- D, Costăchescu termină cerând io
părtăşl apoi toate problemele natlo- văţătorlmel o colaborare armonioasă 
Dale cari primesc direct prestigiul ca toată priceperea lor. 
dascăllIor ardelenI. 

Asociaţia noastră doreşte să por- Alte euvântărJ. 
neascA hotărâtă pentru uolflcarea or-
ganlzaţluDilor invăţătorlmel din toată Urmează Episcopul Dr. Stroia, care 
tară. fn numele biserici aduce salutul şi 

Experienta celor 10 ani ne face si roagă pe D-zl:u ca mare menire a în
vedem că munca Izolată şi fArimlta- I văţătorilor din tntreaga ţară să devină 
tA pe reg1uo1 nu dă rezultate pe care o adâncă realitate: să se unească 
le-am putea obţine prin cea unită şi 
de acela tnvătUorimea ardeleană, in Intr'o singură etată ca astfel 6ă lupte 
acest oraş simbol a celor două uniri pentru formarea adevăratilor creştini. 
politice, spuoe ta auzul tujuror că vrea D. Colonel Ivanovlcl, in numele ar
unirea sinceri cu toate organfzatlunile matei aduce salutul "celor ce pregă-
tnvătătoreşU din tarA. tesc aluatul pe care oastea trebue să-I 

Preşedintele asociatiei terminA a- « • 
rătând marea activitate desfăşurată de formeze. DIn partea JUdetului şi ora-
asociatie in diferite domenii şi stărue şului Alba Iulia, vorbeşte d. primar 
asupra situaţiei financiare a diferitelor Dr. Sava. D. prof. Ghidionescu, in nu-
fonduri şi salută pe inaJţII oaspeti. mele Unlv. D. Sanda prof. in numele 

Discursul MinistruluI. "Astrel" D. Cucul, prof. in numele prof. 

D. N. Costăchescu, ministru Illstruc
ttuoU publice, primit cu nesfârşite 
.plause de către aslstenţt, roste,te un 
larg discurs. D-sa, spune: 

dld Alba. D. Dumitraşcu, in numele 
presei didactice. Din partea Asociaţiei 
Generale, d. D V. Ţont rosteşte o 
trJăltătoare cuvântart>, pe care o pu
blicăm pe pag. 1. Cel din urmă la 
cuvlntu1 d. prof. lencica, care propune 
şi următoarea moţiune: 

XI-lea congres fn cetatea unifIcărII 

spirituale şi naţionale. hotăreşte uni
ficarea asociat ei lor cu Asocl<1ţia G ,'
nerală a fnvăţătrrilor. Indrumează co
mitetul central şi consiliul general ca 
in timpul cel mal scurt să ia contact 
cu asociaţia-soră şi să voteze un sta
tut unle pe baza principiului descen
trallzărll şi chlvernlselei proprII pe ju
det. regiune şi ţară". 

Moţiunea e apoi votată CIJ aplauze 
frenetice de către congres. 

Toată aslstenta sculându-se tn pi
cioare cânt!: .Pe al nostru steae t. 
scris unire". In semn de Izbândă şi 
sfântă sărbătoare, d. preş. propune 
suspendarea şedInţei. 

Banchetul. 

dastle, D. Şuteu, preş, a toastat pt. I 

Ministru al InstrucţlunlL D.Gh. Mligu 
pentru preşedintele AS:ldaţ!llor Uoh 
d. D. V. Toni, D. Şetfan, pentru urb, 
D. Bochiş pentru Episcopul Strola ; 
Ogreanu pentru armată, d. Arde/ea,t 
pentru primarlll oraşului, d. leneit 
pentru prof, sorll un iv. preunţi; d. iva 
pentru comitetul central al A.; d, Nist, 
pentru d. Ţoni, d. Simionovici din BI 
covlna pentru inv. din Ardeal. 

D. V. Toni, chemat prin prelullgil 
plauze, rosteşte o cuvântare emotinat 
exprlmându-şl marea bucurie Îl] i 

ceastA zi când s'a săvârşit unirea I 
adresându-se mInistrului il cere c 
"incit azi sti se cuminice pentru fOI 

deauna cu in vaţătorii". Seria toasturl 
lor este ridicată de d. CostaCheSCl 

După vizitarea locurilor Istorice din ministru, cu următoarele cuvinte ad 
cetate s'a tinut Iln mare banchet, in resate fnvaţatorului: "In fata. acestv 
sala restaurantului "Dacia". Au lnat apotat mă aplec, mă inchiD; faţă li
parte toţi congreslştl, precum şi inaltii acest mucenic ridic paharul meu t 
oaspet!. vă rog pe toţI să credeţi că acestă cre 

D. Costăchescu, mInistru, a toastat 1 dlnţă st.llpâneşte profund sufletul meu' 
pentru Regele Mihai 1 şi Inalta DI- Ioan Jelecutean 

;coală primară de staI. sau confesională? 
(In legătură cu articolul de pe pag. L) 
Făta intel/tia de a limita firuL dis

cuţiei, pintru orientare, ar fi de dorit, 
ca părerile să se mărgineascd indeo
sebi in juruL următoarelor tntrebdri: 

1. Din cari resur se ar fi să se sus
tind şcoalde cOllfeslonalt? 

2. Nu ar râvnl şi confesiunile mi
nor/taIe la acele resurse, spre aşi putea. 
sustine şi Înmulti şcoa/ele sale, daca 
aCt lea s'ar da din visteria Sta
tului? 

3, Cum ar fi aSigurată predarea lim
bei române În şcoalele confesionale mi
noritare? 

4. Care ar fi directia educaţiei civice 
In şco alele confesionale de diferite ca-
ractere ? --~---'-

5. Educatia religioasă-morald in fosta 
şcoală confesionala, in rapori cu ceea 
ce se face azi in cea de stat. 

6 In care şcoala s'a atins scopul 
cunoştinţelor generale? 

7. SituaJia lnvdtătorilor tn trecut, in 
raport cu cea de azi. 

8. Jnvatătorii şi serviciul canioral, 
9. Edificille şcolare din trecut, (Il ra

port cu cele de azi. 
10. Concluzii. 

dolar. 

---~-----
Infortnaţiuni 

Facem un calduros apel către 10; 
invatatorii din ţară, rugându-i Să rOJ 
pândeaseă şi sa aboneze .Gazeta III 
vătă/orilor· singurul organ săptămâne 
pentru apdrarea intereselor noastre pn 
fesionale. 

• 
Ministerul lnstr. prin Decretul Rega 

No, 2818 a numit pe d. P. Dîrlea. Re 
vizor şcolar al jud. Arad. 

Faptul acesta ne bucură, actualu 
revIzor şcolar fJind una dintre cele mi 

distinse elemente didactice din jud 
nostru. 

Numirile în invăţământul primar s'al 
făcut cU data de 1 Sept, Iar detaşă 

-rIIe se vor taCeCuaafa de 10 Sepq 

• 
Concertul dat de inv. din jud, Alba 

rn ziua de 29 Aug. cu ocazia Congre· 
sului. la AIDa Iulia a fost la inăltimel 
chemării sale. Se cuvin laude dlrigen· 
tulul d. 1. GOfia, iov. în Sebeş, cât ş, 
tuturor membrilor din acel Cir 1 

• 
Cine reţine acest număr se con· 

sideră abonat. 
• 

Au fost transferaţI, pe dua de I 
Aviz! Sept, următorii maeştri dela şcoalelf 

I 
de meserll. . 

Domnii Învăţători dela şcoalele Boder N, dela R-Sârat la Oradh 
primare din judetul Arad, sunt Bugeana L dela Tr.-Mureş la Braşov; 
prin prezenta avizati cd la Lib- Ploeştenu Şt. dela Ploeştl I.a Bucu, 
rărla Concordia Gh. Munteanu reştl; Mlnculescu Sebastian, de Il 
din Arad, str. Eminescu No. Ocadla la Roşlorlf de Vede; Veleana 
10, pot afla toaie cartile de curs C., dela Pătârlagele la Bucureşti; Con· 
primar precum ŞI req/zitele ne- stantlnescu T., dela Odorhei la Buclt 
cesare. Atdt la cărţi cdt şi la reştj; Georgescu G., dela Brăila 1_ 
reqizite domnilor învdţdtori li se Bucureşti; Şerbănescu C. dela Rezlm 
acordtJ raba!. Ia Bucureşti şi loanl1escu IlIe dell 

Anunţ. 
A eşrt de sub tipar "Material pen

tru şezUorl şcolare editia II. pretul 
15 Lei" şi Regale ortografice Române 
editia II, pretul 6 Lei. 

Se pot procura dela autor sub adresa 
Petru Zeţiu, Arad str. Şezătoarel No. 2 

Cărţile se expediază prin ramburs, 
ori sol vându-se pretul şi porto Înainte. 

Orice fel de COl'cspondcnţd pen
tru, "Ga1:eta InvăţătorilO'l'- să .~e 
t"i1lt'ită pe aflrcs(~ 'I'edacto'l"'ultti 
'1·espon:u.btl, d. loa1' Jelecuteanu 
înv. în Covăsinţ j. Arad, 

PREŢUL ABONAMENTULUI. 
Pe un an . . .• 160 Lei 
Pe l/S an •••• 80 " 

Cernavodă la Oltenltl. 

• 
Inscrierile ]a examenul de admiten 

pentru an. şe. 1929-30. la şcoaJa de 
notari dln Arad se fac ]a 1 Sept. c 
Examenul se va ţIne intre 1-IU Sept · , 

Invăţătorll cari au absolvat şi făcui 

examenul de capacitate cu subsem
naţii, sunt rugaţi a avlza participarea 
lor la intrun1rea de un sfert de vea~ 
dela absolvire - la revederea din 14 
Sept. a. c. subsemnatilor. Revedere. 
va fi in oraşul Gherla. Avizele la adresa 
D. Baeşa - Maleru şi M. Lupoae ..... : 
Sângeorz Băi jud. Năsăud. 

Redactor responzabU: 

Am rAspuns cu mare bucurie ]a 
chemarea dv. de a participa ]a ce] 
de al XI-lea congres in cetatea slm
boUră a AJbei-[ul1a. Simt o deosebItă 
mândrie să salut in dv. pe toti das
căHI ardeleni. 

• lnv!ţătorlmea din Ardeal, B~nat, 
Crlşana şi Maramureş intrunitA la a] Abonament de sprijin 1000 Iei IONJELECUTEAN -Tiparul Ttpograflei DJecezane, Arad 
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