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După război ••• 
bună? E cea mai plină de :-;imlul ! 
de omenire şi de t'n't\k, politica a' I 

I 

istoric al marilor răspuntllC.l"i '? 1 

Politica pătIJllaş.ă şi dărâmăloare I 
'L"t~asla impusă p<\nă în lumrin.lle ca· I 

!I.edl'ei şi ale altarului, - să fie oare ! 

mai intekpl ca noi. 
Poate ne \'<1 :~osi ~ nouă el'asul, 

c.tl1(1 o drllluire nouă, nouă şi ta· i 
! 

nil[':1 ~i nl'illlinal:L \"a intelege, că I 
'k'ama <k bolş.l'\·ism111 altol"a, din a· 

Pe 6 luni O" ... '" ___ Lli 100.-

fad, - nu Illseamll3. ninrlc pe lângă 
lemn a de hol~'\"iwrl'a noastră prin 
1lt',;n'pl:WIe ş.i ortririle alor noştri, 

BUCUl't'şl, 10 ,\prilk 1~):m. 

(il'. Forţu 

Şcoala constructivă 

Hotăril, razboiul popoarelor a 
sălbătăcit popoarele 1 Popi031'eie cari 
s-au muşcal, s-au gtll uit, s-au asa,<;]· 
nut, - au p~straL in sângele lor gu
stul 3nimalicei incleşlăr'i. Leg[m
du·şi rănile, ele se fulgeră încă cu 
fioroa~ rânjirti, prjnlre zăbrelele no 
ilor hotarc, Si chiar întT'c aceleaşi 

ltrana şi ~lmijinul acestor două in· I Vremile, sub cârma clirora, - cum I aceea şcoala trebue să fie ea însăşi 
stiluţ~i <I'e dt'Sall.imal:i7-<1.1'c?! s'ar exprima cronicarul - suntem,: o forţă vie, un izvor viu de energie 

hotare.) oamenii se urăsc şJ s.e in
şală, se Indi şi se omoară l-"U o patit-

Si - părusirea de c:..tr·c toale gU-\ aci. o generaţie de oameni dezorien- I şi de moralita1e. 
taţi în ale idealului colectiv, nu favo- Copii noştri vor avea de găsit, a-vIC.rncle a l)I'ofesorimii din toate şooa ă d 1 d' 
rizeaz esvoUarea ace ora mtre in- cale un id~aL-!!I..Q!al şi un îndreptar 

mă înc.~ nCCLU1osculă. 

1 nstinclcle, loale ins [;inci de, d~
.ză,,~)rflte, s-au desprins dc matc:a 
animaUHiVi şi s-au ridi.c.'lt, lmpud,ic 

kle, piîl'ăsirt'u şi \"răjmăş.ilx>a ei şi stituţii, cari sunt chemate in primul intelectl!al. -'-- --- -__ . __ 
urmărirea ei cu răzbniul politician rând, să elaboreze viaţa spirituală, - Pentru folosul acestor generaţii cari 
al tuLuror partidelor, să fie locma:; cărturărească şi de rodnicie jnteleC-1 ne zoresc din urmă, cu paşi mărunţi 
'L"C(>ace îi lrebul'şte şcoalt'i'! tuala. Scoala. mai cu seamă, este a· in ritm de muncA nouă, se impune 

~i Înnră:met deasupra fiint~i ahia u
manizale prin cultură şi religie, lai' 
spirit nI, lo,-it mercu si men'll Îngro
zit, s-a retl'as la funduri, lrtig<lnd dn· 
p:'t el toată llohletca un<'i lumii, 

bandpnată. Ia o periferie extremă a emanciparea şcoalei de sub orice con-(}rbiN'a CHI-e lH'(lreptă\eşle intre- , 
intereselor noastre de fiecare zi, şi I tingenţe de oportunism politic. şi ali

glll COl'p didaelic ş.l-i fură de 12 allj învăţământul a coborît, potrivit aces- mentarea ei cu idealuri pedagogice, 
hrana şi toată elemenlara lui ('x:s- tui tratament ce i-se aplică, la un ni- româneşti din realităţile pământuiui şi 
lenlă - nu e încă o formă a :,i\lbă· vei care îngrijorează, pe oamenii de ale sufletului nostru. 
l1\drii de după grozavul război? profesie şi pe cei de specialitale. l Scoaia, care trebue să dea conţinut 

('arc apullc_ Oare pentru a ne pitTf!t>, a ltwl Si nimic nu caracterizează mai bine moral, spiritual şi intelectual genera-
atmosfera. ce stărue asupra şcoalei 1 ţiBor ce vin in urma noastră, trebue 

;In război <;;i îlldalfi după l'tlzbo,i, 
oamenii s-au Lr('z;it fără p:iinc! Fă
ră pftinc, nîră haină, Hlrii foc' şi 

fără tOHlă sigllran\a \'ie\!iJ, - <;;i au 

lhell minţile conduciHor,ilor 110- româneşti, ca agitaţia şi frământarea, i să fie pătrunsă de un inţeles con-
şlri -! • care a cuprins corpul didactic dela o : structiv şi să îşi riimifice idealurile 
, Ciici vedeti ce Slimple apat' ad~lIl- \ vreme încoace. ~ înrădăcinate adânc şi inseparabil în 
eimile \':ie\iJ.- de acu.Iu: aClll.l1. aYl'1l1 Este evide~t,. că A

nu numa! o~~enii I sufletul cOlee,tiv, în ~oJlştiinţa .c8.rui~ 
oamenii cei mai dezorientati şi mali. de cate~ră. ~I _m rand cu danşlJ, da- 1 t~e~ue să e~lst~ mal, mult ca 10 legl 

fă<:lll ori ('l'. a ni de zi le. ŢWlll I'n a ~ '"..._, ' '> '. C', că nu ŞI ma! mtens, trebue sa se o~ 1 ŞI In măsun blfocrahce, 
le 'itHlll;!.;l' llllii Hllora. IlI'lltal şi s:În prnnqduJ.llI, -';il acum It-se oiu,. 0<1· cupe cu eduCaţia generaţiilor de mâi- I Numai din contribuţia acestui su-

\ - L)' . 'lllCHilur ::>coula 1'A\,l mai slab,l :-:ibi- t t' . d b' " A I fi 1 t' 1 f _ ...... __ •. ,g-e.ros_ ,. pOl au riJmas vl'ula J. ~1 t 'r ne, 0tl oamenll e me, can In gan-, et co ee IV, şcoa a va putea să ie: 
s,lng-eroşi. Toţi vor să dădme loa- scrica cea mai ,'răjmăŞiHă·l dul lor cuprind neamul lor cu o creatoare şi constructivă. 
1('! In g,Îndil"(', în mOI'ală,in hise- Il ,Si totuşi numai noi: biserica şi dorinţă de a-l -.redea din ce in ce Tiberiu Vuia. 

SlOOa'a llllt TI ,..' • mai înălţat pe scara civilizaţiei şi mai rică 111 m'lă - numai d~irrllnilt(l]li 1 I -, < 1 " el pnml Şil coaCl" 1111 ! avansat În progres. C . ....., 
,,' , (' .. l 1 Il t I ll1:linile Iloastrl' (lEnt> ll~ dor. fructul t ,.. t 
pll1g111'l .ezaru (c ({'nHI , au 0- CI'ud al o!l1cllidi, 1 Egoismul generaţiei care benefida-l fIS OS a In VIa • 

ritari şi întl'lepti, palernici Şii sălha- _. ' . . .~. • . zii. de roadele Unirii. nu îngădue azi . . , 
tid, l:lai P.~l :-,t~i~)~111ii ill~lin~lel: des- I ~N_unHu. T~O~ araLam ma:ntle: s,l.1re I preocupările de muncă şi dezintere. I Cu-a. Tale m(llnl prea sfmte 
bnlllllc, ~'1l1gurd AnglJa Şl I'ran\a, . zan, cari 1:;;,1 mllL~l~1. stalpu de ! sarea ce trebue sa îmbrăţişeze illSti- 1 Ne-al faurit din lut; 
(;l'nl1~~l\ia :;:.i t"'l1garia. I~oi :;;1 ~'('alal\i, I aur ai i,kalulu.i ()m('nesc, ~i nUllul.Î I tuţiile cole~tive şi, f?rmel~ co'mun~ ale. Din suflul Tau parinte 
- lot.1 ne zbatelll dl'pflr·I~'lldll-llt, de I Boi ar~IUim in :.;us spr(' o Dumneze~ progresului. Jnlţlatlvele msă can ro- Ne-ai dat suflarea vieţU, 
1 ;man, în lipsa Cezul'ului i'it'C,iruia. re ade\'~\ralţi, can~ pluleşle mcreu dese gânduri bune şi silinţe de ori- Sjl. fim stăpâni ai vrut! 

entare bună in ~coaIă. se arată, 
Singur!'i i Ilalia l-a g"ls~t pc al ci şi I mai presus{k marile noastre sl~ihi- Aceste pipăiri in spre lumina de 
sillg-nn1 1 t a lin s-a lill.i~lil, suh pllm - d uni ~i p:icnlc_ mâine, ne reţin atenţia cu gândul la 
nalul llria~ei \"Oli n{i, De jUl'-Îm l)l'cju- :-.: llInai Doi! I geileraţiile ce vin, 
rul ltirii cl'zanizale, gunoaie ne- lai' lH~\'{)lni('!Îii cari ne 'contluc ue 12' Odinioarâ problema creşterii copii-
lrebnin' piulesc Iws!e ap'ek omt'ni- ani, sapă OJ'hiş lpmeliilc noasll'c, să- I lor, a însemnat o problemă vie şi cir· 
\')'1' ·tlll'II\ll'al" ,,,,', l'CS,·!·'C',l <Il 'Il nl~·l<>:·l· '1<1' A • - t 1"1 '\.- t cUiatorie, nu numai o afacere biro-.. , '7' ., .... pal ltlsaşl CUlt' L! (' '''JC")-l nOUl; re 

V' •. " I .. 11<'llion"I<,_ ! eratică şi de şablon. Istoria pedagogiei 
1,lIllelll nu mm ştw H~ nIllW!li, - \ U I este un capitol palpitant al progresu. 

iar Hll~ia prilhu:;;Înd şi şeoala şi hi- :. Ei nu văd ş,i nu Inleleg, Cc~ mal': le, lui omenesc. Luptele ce le-au suscitat 
serica lui Pzeu, IH'('gii le!;i le, Sll b o- , grozav-ul război de a'CUID 12 ani, n<l principiile pedagogice ale lui l. I. 
ehi lurbul'i ai hlluror, Iă\'tiluWlll co- I d~iramat numai bide holare Ollle Rousseau, ale lUi Pestalozzi sau ale 
111 1 , D l' l" '1' t I l1{'S.-ll·, Cl" a Cllll'''lll''lral l-llS·<~Ş.l' "'<'1[,'1!}1'- IbUli FrOdbel'dn, u,a1u ărăm, ats , numai prou liS lU tI... ~ smgUl'a Şl (esp(,l'a a. I .. . ",'" . ,( '-" eme e ISCIP in m enoară a cor-
d nă(kj<le. Si lllgroziloarca ei riHă- i lea~1l1a sufletulUi acpslC''l omewli_ . pului didactic. Valurile de pasiuni s'au. 
dl'e! Ei nu inţclC"g" acest ad'cvăr ele- I Iar aceasta ll'cbul' sustinuti't ma~ revărsat În afară pe căile largi ale 1 

mentar- şi anumc, că acolo unde ! presus dr orice şi cu or,llCC ))'!"<'t! '''' , vieti,i. obşteşti, unde st~tl.ll., ~apii de ! 
)~(}ala se inchide şi bisel'ica :se dil- I Căci cand o vom fi pierdnt ~i IH' a- famll~e. mdn:ele, luau ahtudm: dârze, (' 
râmă, singură animal,ilalea riim:Îllc I cP<!sla, \'i~lla Y:l Lrl'hlli să inn'<lpti 1 hotănte, ca I,n once luptă ~are se d~ 

I 1- 1'· - - pentru o mal bună orandulre umana 
st{qnln(L Si uilă, alx~i un all adl'\'~n.. (111, nOll llil ,,":llm:lI_ • 1 şi mai mult bine social. 1 

mai elemcnlar şi ~anlll11e c:l. nori oa- I ISI, Dz{'u sa ne Iert", dar nouă m- I S'a recunoscut atunci importanţa a
mcnii nu sunL('m d(.'Câl rListe biete : sc pal'f:' că luldul miros de :\'huinc a , cestor laboratorii sufleteşti, în cari se II 

animale, în stare să ne l1{ricam spre : şi illCfpnt. I pregăteşte belşugul de mâine sau ca-
onwllil"t' numai lH'inlr-o anumil:l . Şi TlU-Î f!('oÎl o seiipal'e: ind~irătl, I tastrofa ireparabilă şi - s'a acţionat I 
cre";it(~re şi allnmită cultură; Iar I la adăltOsllu'ile şl'Oale,i ş~ biseriCIi! în consecinţă. I 
creştere şi cultură - înseamnă toc- I Si toale cp\('fallc insll:luUi .lll nu- Drumurile de mâi::e ale popoarelor! 

nici azi nu sunt mai lămurite, nici I 
mai şcoală şi lJiserică, din ce in ce f mai atâta ch('ză~it' de bUle şi fru- mai netede ca eri. Aceleaş elemente I 
mai bine! J1oIăl'lt, Husia de a7i, cau- mos in ele, cMă şcoală şi hi,':>Cl*'.ii de viaţă primară, aceeaşi năvală de 
tiî. :l \'iilo1'lll înd~lrăt dela capăt. a pătrullS III structura lor. energii dezordonate se cer scoase la 
Cel pll\innoi, il căutăm îna,lnlc'?Con ,.Si de aceea, aceste adăposturi tl"t.\- iveală, coordonate, supuse şi dominate 
ceptia guvernelor noastre dC' după lmcsc, - nu p:î.rasitc ca la noi, n.id de un singur scop, de o unică voin-

ţă civilizatoare şi constructivă. 
r~lzboiul tolalelorl'ăsturnări OOIlCCp- dăn"nnalt' ca in Husia, - ci ÎnUirilc Menirea şcoalei este să faciliteze I 

(ia lor asupra ~n1C'Jlsci necesităţi a, şi dlesăv[trşile ca în.\pns_ Ca in '>\:- pentru această viaţă economia ener- I 

)coalci şi a bi:>criciri, c cea mai I pusul acela mai bătrân ca noi şi \ giilor ~i spiritualitatea creatoare. De.î 

-----~----
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Nu te-ai gândit o clipă 
C9. lutul e prea greu; 
Credeai sl:\-i dai aripa 
Din sfanta Ta suflare t 

Să-] urei spre tronul Tau! 

Şi-au inecat pămâ,ntul 
făpturile de lut 
Şi ţi-au uitat cuvântu1; 
Iar azi tnlesc pe lume 
fapturi ce n'ai fi vrut 1 

Dar bun cum eşti Parinte, 
Le-ai mai trimis un semn~ 
Ca Să-şi aduc' aminte; 
Ei ţi-au scuipat Trimisul 
L-au pironit pe lemn. 

Când L-ai vazut pe cruce, 
Tu iari:\şi le-ai ertat 
Crezând că-şi vor aduce 
Măcar acum' aminte l 
Dar tot Te-ai înşelat! 

l'\,r când dintre morminte 
Pe El l-ai ridicat 
Ei şi-au adus aminte; 
Azi tot pămi:tntul strigA.: 
»Cristos a Inviat!« 

George Bota" 

" 
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Problema şcoalei de copii • • 
miCI. 

No*e fugare 

O;;lilltla 
TextlUll c;are url1lpază se cOlls;dcră I 

{'<li continuarea V·~, rămas l1t~tip:1nitl I 
d,'in grc~ală de cUli{'~;.' 

Con~id(>r[lIl(1 CX'le pretIwrsp, v'e

dem. c,i şco.ala d.' ·copii lll;cj se 

''rtl[ 'Um' (~~l li il1lp'Jrtant~l pr-obh'l1lă 

ia {'d!l..licajjt'i na\,Îonak'. care cam

j)Orl{1 in s.ilH' loalt, aspirarlllinile (le 

~onsalidal'l', afirmat'{' şi de CX-

;p~U1<lUne ti eknwnlelot' hUlH.', pe 

:păm~lnl:ul slrillTIoşl'SC. 

Deci dl m<Ji multe SI<"~}alc • dc 
("0:lJii 1l1!·d. c~Îl lll~ti l11~~ltt' in\"tll~ltoa- I 
["{~ ~Ullt' pregMite, În fr.unll'1l' aces, I 

tonli.! 1 
(Continuare;. 1 

'. . '\ I Arl. 17;) pune 111 S~ll"~'111a conu C-I 
telot şCQlare comunale lngri.iire: d~' 
a gi'isi terenul pe care urmeaza sa 

se clădcască şcoala. I 
~ mai pot înfi'nta ,)coalt' rit' I 

copii mici şi prin altă modJaLilate, 

anume: consiliul comunal de a'Cord j 
cu comitetul şcolar comunal se în-
grijesc de Lerrn, edi~iciul ŞI(~olar 

procură 'intreg mobilil-'Tul şi ma
terial LIl didactic necesar şi când 
t(}alc aCC'~,t('a sunl l('nllinale, Înain
tează cerere l\lini~terulu:i r nstl''Uc
tiulld~ pentm Îllfi.inlarc, pe calea co
mitetului şeolar j\Hktcan, sau al ce
lui urban. La aceaslă cerere se '\"01' 

anexa,: con:o:opecl ul copiilor {)bUgHt:i 
de ŞIOOaJă, al l11obilik',lIlUi şi mate- ; 

"Veniti, să trăim pentru copiii nostri t .. 
- Epitaful de pe !Dormi\.ntul lui f. V. 
Frobe!. 

rul {~xp('rl d('la servi'C'.iul dl' podUJii, 
şi şosclc ~i pr:m-nwdicul judetean, 
spre 3. 8(' OOIl\in~e daca tereHul ~i" 

oeELic.;·lll Inlm!1esc ,colldi~illH;](> sa
nitare, de soliditate şi cele ce pri: 
v{'se buna I'unctionare a tind I 

I 

şcoa[C'. Despre cele .':.)[]:;!ablc sG.[ 
, l 

{;r(,~t'az.l pron's \Trhnl. ('an,' se I 
Î'naÎlltt'az~\ ap<ll ~[:: nhte)'u lui In
Si!'lK\iw'ii lmpreună cu toalc actele, 
cu propunere {'oncl'dă <it' aprobm,<, 
ori respingere, după imprcjunlni. 

IInainic tic a înc.epe edjfjeareu u- 1 

nei clădir! şcolare. cot1:~ililll şi co- : 
mHl'tlll şCDlar comunal, vor acre 
dela e.omilellul şcolar juddl'"lll ori 
{kla cel urban, planuri ol'ic:ale dl' t 
cOllslnwlii şcolare, ea s,î llU st' ex- ' 
IllUl;! la inyrslir i lH'('()l"t'S 1; llnz,lloare 
supuse unei en'nluale IH'<H"c{'pliir·~ 

din parlC'H .\lillislpl'ttlui 1 nsll'llcti
unii. 

IlllruclÎt ar ()I)\'~ni cazul, ICit 

EslI.' ,obieclul acda ulii, cart' 
lle 'l'eflecle<!z;l n,).)a de bine Jlel'soa
na, fori de dHe ori pl'ivim c<Hrc ea. 

Este lobieelul ndips'il <lin on~ec ca
hit, ,apa.naj indispel1subil ,.oricărei f(', 
mei :... I )ar... indiscret i lor yii.zul:a-Oi 
ne-o :p-o~'hl din earc să lipseasel 
Olt'est ,obit'el, ahtlllrl'<t dl' I'lI,i,uI ş.i 

J,lltlra ',comprimt'l' .. ' 
LlVs.i1â de poliletă - deşi nU ne 

spune În gura mare adeY[LPl.ll - ca 
lolu!:i ne ar'ală ceeace n-am dOl"Î să 

vedem: că odată cu timpul lrl,.-ccm 
şi ~l()i. 

O;l{linda Il' ;indiscreUL. 

;';:U ·vă supărali pe ogLindă .spăr

i t;(Înd-o t1ac::.l ca va ;.;pune a dm'ăm 1, 
! 'căci,; .. în leel mai Imn caz veţi cum 
I păl'a \!lHa ... 

'" ,Exista şi o oglindă a sunetullUll 
dar Ic<lti 1'0 t vedt'a adi.'yi"il'ul în a
'flccaslii 'og-lindă '! ... Ton văd câte ce
va ... nimeni însă n.;a văzut adevănlL 
dl'm()Il:~tmbiL 

U~lr nu vă h'ml.'t.i, cei ce ;a,'elli 
motivc; această 'Oglindă d{'şi tră

{r('az~'i. tC'e\~a pentru unu la mic din 

eâli ~l ;Prlnsc, ni·c:iodaHi nu dă Si:
gurall\:a, k:'ă îlltr-adc"ăr ceeace s-a 
nîzul, 'l':,lc adevarul... 
TOlUŞ. '{'sle o oglindă in care ne 

pu!em ,'{'dea loal:i fiinţa snoastnî.: 
copii '!1oşU'i 1 

Copii sunt o~llnda părin~ilol' lod ... 
Dal'llll vă sUJli'iI'a~i dacă - do 

ohieei - nu \'1:i comiine ace1U~tă o 
g]indn, -caci şi dYo~utră sunle~i 0-

glitlda 1j<lt~inIJilor dvoafilre, după 

()ralOl'ii ;~(' uită sptt' ea penlru a I 

îşi 'coonlrola gest ul~de !:ii \.i llul:a,; c('Ii 
lineri :~e uilă jK'nlru a-şi ;adm'lI'a U
nerel-ca, .plină dt' \,i"atăi Cei Ui1trânj 
îns~i ... ['nll mO!)l1egii\ se împart în 2 
tabere: unU, mn;t a!C's bfirhalii, nu 
SI.' mai "iUi -, S:ll1 se :u:il~i foarte 
rar - pentru ia e\'Ha o dl'monstr'a~ 

I,ie neplăcută, care le mnin!e5le des I Clll11 şi .COPi;i vor fi ogPnda copilol', 

lor ... . Pl't' linere!ea 1;01' că: '"a fost odată ·i ... 
AI\.hi, 'mai ales femeile, se privesc 
foarLe des in oglindă, cu o'a:.r~'Cal"e 

înfrigurare, l,entru l3! prinde or:ce 
UlIll[la ti mpuliuit nemiJos CaI-C îşi 

sapă /ad<ÎllC urmele în ClIIl'le unui 
obraz despre care se poate spune: 

î\alur:a cinsă.';;i. esle oglinda fidelă 

r a C['{~alorulltlli ci! 
I Slili 'însă că sunt I11rulU cari nu 
t, văd ace: .. t lucnu ? ... 

'" Vi tâ n d 11 -ne în og lin dă, putem 
! multe să wdem .. â, dar tot m.ni 111/UlI
! 

comill'lul şcolar zlTuraJ nu poate a
sigura terpllUl pl'lltnt clădirea şco

larii proeclală, penLru clll<i(>a de jo'e 
şi grădina şcolară ŞI nici comllna 
nud ispune de un astfel de dnll'a,ii;
lan. S(' poate cerc cxpropriel'ca hT€ 
tlurilor lihere pentru cauză de ut,i
Iitale jluhlkă; hu' dacă nu se găse:~c 
kr('!1m'i libere, se pol cxpl"op'l',la şi "a fost o frumusete, .. ~ 

. De-ar ~I"lll{'a erema să o]1l'cască 

te putem să învăţăm: oglinda re-
fleclează fără să yoroc:a.sco, iar lerpl1url cu dădiflL conform legii . 

Umflul,. cHte năcazuri n-ar fi poLog,pt1ernlc d(> expropriere. 
PI'Op:Ullcn'3 de CXPl'o pl";e)'{' a unui liLe t. .. 

noL yorhîrn fără să reflectăm L" 
l\1W1te 

t('~n~rnR~ui"cl~il.~fucrde --------------------------------rialului 
d:estinat 
apară 

didactic. planul cdifi.di.l1.luj i cătn' o comisiune l:om[)tlsă pentru mează să se facă plan)Ujr'Je şi deyJ- I că În;a:;nl(' de încl~perea lrul;:!.rărilOl" de 
r){'nlru şcoală. {lin care să cn11l1Uileie unh'ane {fi n: prcşedinlt-lc z\'lepellU ill cd'iflc8.,re. Acestea, în I oonsll!uct~('. 
{linwlls:lunile inc'tlX'rilor 't tI' I . I ! 1 . _. ", i C'Jll1:, l' lUI lU şco 'ar, reVlIZOnJ Ş'CO ar, c:lIllJUl1dc ur!banc se pregiHesc de ),3lcă eoJl1JUlna ar refuza .să inscrie 

precum ŞI copile pr()ct'selor verba- 1 m(>cli'ool comlHNl!1 şi ,inginerul-şef al dH,'c ~inginer!llil ş('f al comunei, iar j in bugelul său sumele recente pen 
le rl'r(,s~~c în şedi~l~ele. comitett,llu~ ~ comj\lt~.t'li,. :i:ar. pentru ler'('lluni!e ex- j in 'Cele J"[ur:alt' de căLre Ser\'JiiOiu.l I.cll: iru oonstruetiUe şcolare, ~Iti.n. i0512 ir .. 
!;.Colar ŞI ale constl ulm comullclll l'Topnla/bile din com!Wll{'lc nl1'al{'.·dln~~judd;Hl. dar pol l'Unlocmilc ŞI ~csl('a riin nfjc-;:u in bug{'lltl OJl1l1!..~ 
d:in cari să relas1i n-pe('silatea de al ,r!'~['din lele comitell\1J11I1i şcolar, re- I dl' cât l't' {'xpC'rti pat'UCiU'lar';. 111 -care lH'~ res.pl'cliw, dlllql<l cum poate în. 
infiinta şcoala rcsp('cLhă. llU allcllm "t,zorul şcolar'. medicul de pla!'>ăşi (';3Z fWlî1H'3Ză sii fie supraC('llzurate ~cr';e şi ll11llliiltt\ile p(.'nlm depu 'WI'('a 

şi obligamentul hel1<"ool al COl11UlH',i tinginerlt1'l şef ;al judeiuJur. Pl1in ser\''ÎoilUl tehnic al judetului. imIYliumulU1'i!or, lnlnlCtd în faYOrlll 

riie a :'iLl!'>lilll' ~i prb~·('dc.a şcoala1 (Seoala,llll poal<' întm în tpropricta. Oricine ar întocmi planurile şi '('io:lslrltl!C'\.iilor şcolare s-a recurs Ia 
şi în viitor, din sllrsel(' sale prop~~i J lf',a Ibtu.nl1lui propus spre eXjlTOIH·j{·j'C dcvilzelp de C()!lstnuc!i1 :;icll)are, aL('- lmprlUmut. 
Dnpă primirea acestor h~l]'lT~i, co- 'p:lni'Î clÎnd această opera!·l,1.1inc l11l a " 10a; treuuesc prezenlate rn.izorulnl ,:Va urma). 

mitelul şcolar .ilHh-lean, ori cl'! / răma<; del:illil:iyă. ekci {'XCOll'tori~. şi şcolnr ŞL prim I1wdic!U!lui urlOnn sau 
urhan, \~or f~H''(' ocu lată Ia fal,a 10c'\1- FflC(ltl1 pliliit. (.\rL 176). jjUdc(e:run - după ClIm este cazul D. Olariu 
lui prin re111zoru! şc:olal~, ingine- Diupi'i Ce tpr{'llul ;a fost ales, ur- sprea-ş da părerea a~lltpl'a lor, în- subrevizor şcolar 

'" In 

6 

Prigonirea şcoalei primare româneşti 
pragul şi în decursul războiulu mondial. 

De Dr. Gh, Ciubaodu, consilier eparhial. 

I Incuviinta". Dar ministrul nu reflecteazB. cu nimic 
la a~eea. că .c0nstat~rile unilaterale şi tendenţioase 
ale lnspectonlor săI nu pot constitui dovezi, ci 
adauge numai, că prin procedura indicală nu se 
aduce nici o ştirbire dreptului său disciplinar. 

Răspunsul guvernului e d~stul de transparent, 
(Continuare.)) astfel se reaHză, şi sarcina financiară de susţine- Iar urmările au fost că, în toate cazurile când nu-

Astfel în anul 1916, Consistorul s'a adresat rea şcoalei ne rămânea nouă. mai s'a putut, sarcinile susţinerii şcoalelor au 
guvernului (No 980-916), cerându-i dispoziţii Consistorul a căutat să-I lămurească pe gou- fost trecute pe umerii credincioşilor noştri. 
pentru punerea organelor sale subalterne În oga- vern în repeţite rânduri (de ex. No 1330, 2268, Cât priveşte chestiunea scăderilor, aflate de 
şele legii. Dar uu am primit nici răspuns măcar. 2269, 2270,2271 şi 3042 din 1911, precum şi inspectorii regeşti in contul şcoalelor înseşi, acelea 

~Cu un asemenea "sistem~ (!) de "inspecţiu. În alte cazun), că respingerea, pe lângă asemenea se referiau la edificiile şcolare ori la adjustamen
ne" (1) şcolară, autoritatea bisericeas;că diecezană proceduri, a cererilor de ajutor deJa stat este ne- tele didactice ale salelor de învăţământ. 
a fost izolată de către şcoalele sale şi înVăţătorii, ~egală şi ~edrephitit?are, şi că părerea singuratică a·.. Scoalele comunale au dreptul de a primi 
cu ~:o.ale cu tot,. au. ţost date pe mâna a rgaţil or mspectonlor regeşh nu poate înlocui măsurile dis-' 'dela guvern ajutoare chiar şi la zidire (lnstr. min. 
politIC! ungureştr, ZIŞI inspectori de şcoale. ciplinare, fixate prin lege, cari sunt a se pune la cale No 20311 ~·1876 emisă Către comunele politice, 
~ Astţel apoi .s-a putut d.a asalt liber asupra c?ntra celor neglijenţi. 1 s'a atras guvernului atenţia paragraf.] 3, punct 3). Iar prin ordinul min. N-rul 
mvăţătonlor cu hpsa afirmatIvă de rezultat didac- ŞI asupra împrejurării de fapt, că este deosebire în. 12951-1870 se prevedea Înzestrarea şcoalelor să
tic, şi asupra şcoalelor cu sCăderi le exagerate. , tre procedura pentru votarea subventiilor de stat race dela sate - "fără deosebire de confesiune 

Cam în aceeaş vreme, când se introducea şi Între cea pentru di~ciplinarea învăţătorilor şi că. ~i na.tionalitate '" - ,cu recvizite -didactice gratu
noul "sistem" de inspecţlune şcolară, înceată şi aceste două procedeuri nu pot fi confundate între 1 lte dm partea statuluI. 
goana după învăţători cu proceduri disciplinare. ?laItă. Şi i s'a mai adaos că, prin confundarea l Scoalele '!oast re rns~ nu, au fost împărtăşiţe 

Ele duceau la discreditarea inspectorilor şi mtre ?la1tă a acestor proceduri, se calcă insaş le- d;. asemenea ~Jutoare. ŞI mat ales nu pentru ZI
a guvernului, Căci cele mai multe disciplinare tre- gea ŞI se violează. chiar şi jurisdicţiunea discipli- I dITJ şcolare. ~m contră, ele au . fost bătute peste 
buiau sistate, Deaceea, încetând procedurile diS-/ nară garantată guvernului prin lege. Prin urmare, , oţ>raz :-: ma~ ale~ dela legea dlll 1907 incoaci -
ciplinare, şi dupăce nici Consistorul - În s'a cerut. ca subvenţiile să se voteze. r1!.mânând d~n pr~cma hps~nle ce se arătau în aceste pri
repeţitelor prilejuri oferite de guvern de a-i "dis- ca ele să fie retrase apoi pe cale disciplinară, în vmţe, Iar pe delasupra aces te lipsuri, cari uneori 
ciplinâ" dânsul pe învăţatori - nu s'a identificat I caz de vinovăţie. . erau şi su~t. ar~tat~ I~ ~uvern in propo.~ţii exage
cu această dorinţă. a guvernului: locul disciplină-! Guvernu] însă a ţinut dl e cu cale să ne râs- 1 rate, au pncmutt ŞI hpslrea de subventIIle cerute 
rilar În toată forma l'au ţinut procedurile de con~ pundă (No 58793-1912 dd. 21 VI 19]2) că le- I de stat. 
trol poliţial şi teroriste ale inspectorilor. Invăţătorii 1, gea dela ] 907 cere pentru obţinerea ajuto~ului de 1 Ce ne-a rămas deci altceva de făcu], decât 
ar şti-o spune aceasta mai bine. De aici porneşte stat, ca şcoaJele se corăspundă intru toate legii ca Biserica să se lupte şi pe mai departe din ca 
seria neîntreruptă de escepţionări la adresa învă- şi că " învăţătorilor, cari nu dovedesc În şcoală In caz, spre a stoarce ajutoarele statorite prin lege" 
tătorilor, pe urma căror excepţiuni, li-se denega rezultatul general aşteptat şi pe cel din limba ma- dar cu puţin rezultat, căci cum am văzut, sarci~ 
apoi cu pro:e.dură scurtă, ~ubvenţiile dela stat. 1 ghiară, ~l! numai că !i-se poate denega acordarea ~~Ie ~oastre cu snsţinerea şcoalei au luat propor- , 
Scopul urmant de guvern ŞI de organele sale, subvenhel de stat, CI aceasta nici nu li-se poate ţII una~e. (Va urma) . 

• 
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PASTILE --------------------_._------
Marele DascăI 

GiO'\"anni Papini Îll manumcntall3. 
sa lucrare pcspre lsus~ 'împarte lu
Dlea omencascăîn trei faze: rasa o- : 
menească animalică, fără legi, con-! 
dusă ili.~ Iu ptă; rasa barbară, ~ cărei ! 
idleal esle justitia ş,if care millJ du
re.ază şi azi căci justitia nu Q putut: 

Însă învinge războiul, ~s~~tatea ~ 
Arestci rase cu idealul justi1Ji,e, tre· ! 
bue să-i urmeze in ordtinea e,~lu' 1 
tivI,ă o a treia ras~ rasa cu ad:CVă11at 
OJl1t'!1ea5c1, care va fi tQOnd'Usă nu· 

mai <il' juslitie ci şi de iubire. Pcn 
tru naşterea celei de; a treia rasă, 

rasa omului bun şi drept, a venit 
Isus pe păm~lnl. Dumnezeul Oll1ul!UtÎ 
adevărat, omului din ultima Msă ca 
1"<' ,"a 'Veni, este Dumnezeu nu numru 
drept, ci .~i ,iubitor, l)z('ul ~uhirei. l\ 
Aici este cheia întregului creştinism, 
(ljferent de formele ll'cc1toare în 
care l-ml .îmbrăcat leologiile. Sunt 
atft!ea scmne pe care le d~sprin

dem din 'via\a lui Isus cari ne {Irată 
că g~lndul Său cel mai mare a fost 
iubil"ea. - ,,1 11 hiti-\''ă unul pe aHiul! f 

11ământ, omul nu pulea, fi realizat. I 
Căci mai la unna unnei justiţia nu I 
înseamnă decât o stă"ilirea răllluli, 

o parte negativă, necesară: fără di
scutie bunului mers al soCiclăţii, dat' 
insulticli,entă. Ku ~ ,iorba numai să 
'DU rari răul; aceasta ar fi prea pu' 

" tin. E !Ceva pozitivI ce se mal cerc 
adey'ăratului om: să: fa<ă binplp! A· 
sprimea jusl1\ici, Cc'lre În "fondul 
său şi singură cpăgână, trelbuia du. 
blată deblân{jetea iubirC'.Î. tărgi· 
rea sufletului omenesc, aşa cum ( 
ne-o f(l~1Ulează mai târziu Her- 1 
lx>rt şi .care înseamnă; d\'liJizatie şi , 
'cultură ad('Yărată, realizarea omuluj, 
a }X'rsonalită\iî nu seIJ'ULca face nici 
odală numai pl'În justitia p{lg.Înă. 
Iubirea d~ oamen.i, aşa cum Tatăl 
din Cer.iur'i ne iubeşte, dcschide su. 
f1-ellllui OI1WIlCSC orizonlUl~i 1!oui, îl 
face să crcas-că şi să se confunde cu 
in~jnHuI ulliY<'rsal, cu Dumnez('irea. 

~Iar('le Dasc-ăI Isus a înteles şi SlI-

flt-tul onlPnesc, a văZLlI: în el şi ce i 
e rău şi C(' e bine ş.i a pfO('clat : 
prin o uriaşă rază in ,îlJtor drumul 
pc cal'o ar{' 'să-l lll<1rcurg-ă olllC'nÎ
rea p('lltrll a e~i (lin fava animal
bar"hară. 

1 ubij i pc duşman:i:i voştrH Sunt ~t. 
,,'inlt' cari apar lta fiecare pas în Vi. 
ata ;\ltll1tllitorului. Iar Ck'l () incorona. 
re a înaltei Sale filosofi~, 'Mlflrel0 
In\'~Hîtor a llilt sing-urt de re în 
samnăadev'ărat(l iuhire, sa'C1~ifi

câmIu-se pe sin('. Ar fi pulut, împre. 
jurţirile ajunsesel"ă lHÎnă acolo, să 
n<li<X' massel('. să se declare sUi, 
]lân păm<lnte!'ic; ,stia însă! că şi stă 
pânirea sa p1'imânt('asdi S",11" fi nli. 
1"tTTf ("1 (o;t!(' stiip:Înirik, ,\ avut 

însă '\'iziuneR etenlUlll.i adevăr: .. ea 
lban>.a omulul nu se poate [.11'c.,(' do 
dl llrin iubire. 

l ' Iată pentru ce rămIineJ114, la păre- ; 
! rea, că cel mai mare pcd;ag-og: al : 
1 lumei a fost Isus. Din simbolismul i 
. I 
j în\'ăţălurci Sale ~e d('sp~ind('. ca o ! 

Ce urm~irim oare no~ în şcolill' 
noastre? Ce au urmăritînlreg şirul 

<l~ pedagogi din tl'ecllL111 Ol11cnil-ii'l 
Si mai ales astăzi.. c<Î Il! 1 lK'(k1f:;ogi,a 

incepe să lnt]'(' PQ calpa ştiinl\:'l, Cf.l 

urmăreşle ca? - Rt?aliz<lI'l'I;t onm1ui. 

rază dmiuziloare drumul în"ă(ăto-; 
ru!uÎ ~i roslul s['lu pc liUml.', Se in- : 

ţp!t'g"c, cii nu ,"omi pulea nici uliul 
nH't·~p [';II1:'i 1:1 În;iqimil(' (;nl~(()l('i ~ 

nu YOIll pul('a alinge nieJÎlo.d'ată Dum

nt'zeirca In toată p!t'J\jtudinl'U d: doar 

toti pul<'m Jl]PJ"Re 1~ llnnc1c ;\ [[1 re
lui şi 11l1Ju<li ~1[<1t :(';iI \'0111 lnl'r~w 
1)(' urnwl{' Lui, ,"om fi ar!,'v:1rati În-

I \·:l!lHQ]'Î. C1 vom [[ h1l1it,i şi l111idu. 
iti. c:î vom fi rău pliîtiti şi mor:)li('('. 

şle ,:,i malt·rialicl'şle. că: nu Ill' \,'01' 

biiga în s('al11 ~1. ~nn ne vor h:l t,jocori 
să se şlit'. că tlumai aun snn[eTll 'în-

"ti\iHo!'i c:H vom urma cah'a lui 
Isus, Pllll'!l1 fi [obiî d:C curle, împă
uati de tol s,wanl1lkul ll1odern, pu. 
lf'lU slăpfmi meloda ~i lC'chnica: 
fără inspiratia creştină, nu. sunlem 
dedt nişte slu.ihaşi, co!"('{'ţt ca ş.i 
altii. oamenii dnloriei în cel mai bun 

Gânduri de Paşti 
Christos a b1\'iatl este salutul inăl

tălor cu care se intiunpină la Paşti 
toată suflarea românească. Sunt 
,,~rbe C'C conţin însuş crezul noslru 
'CTe~tinesc. Da, credem Ş;i mărturisim' 

că Isus, Dumn<'zcul-om., a suferit dU; 
I 

le Îndure, a fost schingiuit ]1'<lnă la : 
nul'Î C{' numai El a t'osl in stare să 

sânge şi În CopIl' dîn ullnă răstignit 1)(' , 
lemnul crucii --' plHJmind toate aces ' 
sl{'a 'cu scoPlll bin(' definit ca să ne . 

v '" "ă 1 rasellmpere pC' 1101, OalnCJ1ll p"c - , 
toşi si să dm'('(}e!lscă lumii neîn· : 
CJ'('ZllIOaI'P. prin sublima În,'jere d;n 
morţi, proY'('Jl!l'n\a Su djvină. Cuyjne
se deci ca la sărbătoarea sărbăto

'torilor s ăfacem I'lt'cal't' m[trlurisil"ea 
1C'1'<'<I.inţei noastre cr('r:;tineştj, ~ă fim 
iertăto!'i fa\:l d~ toti sempnii noştri: 

şi in slwcial fală de alCcil<'l cari -
momentan doar - ni-al' fi cei m~1j 

îl1\1(>rşuna\i dl1şmanÎ. Doamne, ~:\t{' 

stări «le IUC'ruri llU sc pot Inri:'('pta 
prin !iertare şi bună În\cJcge!4(>! Sll 

tara noastră într-o situaţie nespus 
(le grea. Si apoi în astfel de împre· 
jnrJri 'nu e locul şi timpul, ~ a 
face încrimlinări. Cine îşi iubeşte tara 
şineamuJ, se dl(>sbracă. de tot Orgo 
Hul ş.i egoismul sllu, pentrucă a· 
ceasUi iubire îl ridică in sfe~ înalte 
d(>.săy.lrşin'a marclor jertfe, p~ în 
deşleplând în sufielul său: însufleţi

rea. cart' c ceai mai pu lernică la 
s,'"('rvidul binelui comun. 

Scoalei în primul loc şi apai. Între 
gei societăţi li-se impune în mod im 
]X'rios cl1l1.h'area acestor virtuţi. CI
ne îşi ~ubeşle Patria: sa, se desbra
că dl' orice patimit a răzbunării pen 
trucii această iulJJre copJeşe.5te în
treagă fiJ nta sa. 

C(' d'ur{'ros e, Că in Patria noastrh 
ac't'M;lă iubire lasă ,aşa mult de 
dOliL! Sunlem in pragul serbă'ri,1 

,lnvlertii Domnului, şi 'e 'hine, că 

CU această ocaziune, săI ne .aducem 
amint{'. şj să n1l'dităm asnpra sfin
lelor Lui cuvinle: ~Pace vouă!~ căci 
în acesl.e două cuvinte sublime se 
cuprindt' marele îndemn al păcii şi 

al bunei Înţe!eg{,l"i, bazată pe, iubir{'. 
Ţara trf'C'(' prin grea criză. Si 

~{"Oala. care îşi m'c 'ca scop suprem 
intronareu armoniei prin inhire, C'On 

fi suf<'Iit cât de mult din pUl'll'a lu
mii c{' te înconjoanl. da:că intr-adt'
,'[il' ai snfN'il pc nedrept, mai d~ 

vreme ori mai l:Îrzill j{'se la iveală 
rh-eplHLPa cauzcÎ 1(1 le, sul'crlintcle în
'C:dcază, în .i lU1.1-ti se scamână nu
Illai paC(' ~i armonie, oa după moar
tea şi în"ierea :\blnluitorului nostru. 

Astfel <le gânduri ne fl'Il.m'Înlă. 

dind! am fost rugati de t.ln.lrul )'('
daeloi" entuziasmat ,al »Gazetei ITI\Jă

tătorilor: al'iîd a ni. să-i dăm ctlteyU 
1'.ÎndUJ'i pentru numărul d{' Paşti, P{lli 
npti la o pali{' dlo1' în\'ăţ:1tor; !in{']-j 
şi mai ,'<IJ'slnici deopoll'jv,1, arădani 

\ damnă şi comhal(' cu toată aSpT'imea 
s]iîbireu temeli:ilor. pe cari s{' ha· 
7.Rază biIll'h' şi feridrPa llnu; po-
1)01'. Ea nu se IH)atr pune în serviCiul 
suhmini'"!l"ij. ci In'hul' să meargă pe 

cnleu indicaU, de marile pI".incilplij 

<;j l'lhnrl'ni, Y'l';\.jm<l<;;la 'l~ s-a in-' 

cui hal prin JJolilkianismul d('sgustă
tor În inimile {h'oaslre. pnn{'ti ca
piH h()l'l uelilor jler:-.onale ~ aclual
mente ,"il. sl{'icsC' forlelc sUfleteşli. 

(h,~ sulJ stă p,l11i1'('a a llor \Tt'Tlll!l"i, 

Fiti blClllZi şi kl'l~ilor·i.cllm inii şj 
solidari ca să l'cînde fa],:) vrednice; 
fLsocialii a predcc('sorilllr lhn.:lstt'c 
Prin muncă dei'olală :.>ii l'id,jeali ~eoa 
la rOI1l~Înca<;cil la !:il'dpskdlll CllYi('-

11il. ]}{"'nlrllcă În m,lintll'dnseidlllui 
l'om~În, se afl ihoarla ,de m,îin(:' ta 

neamului nm,tnl ~ N'Ulnai astfel re. 
iJ1\'ia1i în SUr!0tlll nostru. lIe vom 
putea zin: Chl'islos a ln\"iat! 

:\.rad, la !l .\.prilic 1~l3n 

'\ugu:-;Hn FIiI'ea 
pr'OfPSOl'. ins!" scolar. 

ale o<lucaţiunii. 

jiC'ZIiJ 
__ Si 

Inviere · .. 
Fil~liti mw OYJDIU, pen

tnl c(ind va fi ma1·e ••• 
Culorile năvălesc vii în spre lu· 

mină. 
Drumurile se bătătoresc de a

ceeaşi stăruinjă cotidiană a omului 
mânat fără raţJaz spre împlinirea 
zilelor sale. Lucrurile îşi dese
nează conturile, pe fundalul al
bastru al nemărginirii, în linii cu 
ascuţişul spre zări ... 

Senzaţii noi bat în ritmul vechi 
al vieţii şi în făgaşul ce duce 
spre inimă se precipită sentimen. 
tele ... 

fi totus cea de aci, est~ ace" 
eaşi primăvară de.acum douăzeci 
de veacuri. 

Isus a fosl cel mai nl<u'{~ dasdtl al 
lllmd, riinacă El dela incepui, de a 
Cllln (louă mii de ani a vllzul 1 ill1-
p<,dc scopul educaţiei. Păcal" dia te 
ologisll1ul, mai. ales al evului mediu, 
a orbit pe mariiJ peuagogi Ck'l să SI} 

adape dela adevăratul jzvor~ care 
era Isus. Al' fi găsit cii Marele Vas. 
căI se lupla să scoată pe ,oml din faZk1 
animaUi şi }>ăg:-Înă, să-. r'i'(licc la Q 

nonă fază, faza iubircli 'divine, Tă. 

măduirea IUlll(~i 'nu pul('~ ,-cni too 
mai dân a'0eea ce CTIa cauza nenoroci. 
rei sal('; :d:in t'goism, din instinctul 
de conservare .. M~1J'ple Dascăl citise 
'Ca un etern psicholog "ţpdnă in a. 
dâncul sufletului omenesc si 'văz'UI-

caz, dar nu \"Om duce cu un pas m.l'd ' 

dar nu vom duC'(' cu un pas mai de- ----------------
D~ce voa'~/?? 

Cu un calvar, al tuturor în ur
mă, căruia unul singur, i.a dat 
înţeles, miez şi viaţă. Cu drumuri 
pundate de mici luminiţe, pe cati 
iubirea Lui, le-a aprins şi le ţine 
în opaiţe de lemn cioplit. 

. ., 
se că r'uşmănia, răulatea: răzbuna' . 

rea, crima şi tot ceeace face ~adu1 
])ământesc, îşi au Otig-ina, în llilima. 
Iicui instinct de conservare. Justi~ia 
p~Îgână, chiar sub forma sa cea llla'i 

pcrfectă nu putea nici. ea aduce tă. 
măduirea. Omul trebuia inlors leu 

I 
totul (lin drumul slm pe oare alm- : 
C,L'ie uumai cu minlea. hlima omu-

lui t'rebuia imMiată în apa caldă 
a iuljjre1 de aproape, a iel"lărei pâ, 
nă la !'i<xc:rif.iciu. Inima p~'\nă lill 
Is.us a rămas S1l1'(Iă )i împl'trită, Iar 
atâta timp eU .inima răm~înp..,~ pă. 
gână, ori dUă jllsli\ie ar fj fost p<! 

parte omenirea. InYă1ătol'l11 trehue ttrA " 
, să fad 1~1E' om l)ll1ai "In, să urnească 

lumea spn' oriwntur:i mai, senine. 
P~icat că .cei ce conduc popoal'{'le nu 

i'nkl{'g ce însemnează l)('ntru un 
neam a avro .a(l{'vărati în\'lîtălorn ~i 

nu caulă să,i aib{t! S-ar con\'~nge şi 

ci ca şi Ism; că nllma iJuslitia, nu. 
mai legea făcllll1 de, parlamente nu 
ajunge prog'resului unea natiuni. 

Iattt pentru ce [lzL c~'\nd ne bucu
răm de IIl\"Îerea lut ChIÎsl. lrdmc I 

ea il1\"ă\~\lori să-L invlăm' :611 sufle- ! 

tele noaslre aşa cum oa fost EI, Ma
rele lhscăI. 

Gl(>;or~ Bota 

- Ono edituri şi domnii autori de 
Cărţi, car; doresc a li-se face recenzii, 
în ."Gazeta Invăţătorilor" sunt rugati 
a ne trimite la redactie câte un exem
plar din operile lor. 

In tr'{'culul nostru am dus IilLl)1a 
penlrll ap:irarea ŞI 'jnl)'('g'lrt-a n{'a
B111lui; azi. ducem lupla ]lC'nlru con
solidarea. mnrali7.:::u'('·a şi înlron[lr('\c'l 
leg-aliIă(i'l în 3('('asUi {.ară; 

.\Iunci. ('on(lll~i de ,ideal şi Y1r
lnlt" am realizat marele ,1i5 al nea

muhli: un.in>a noasln'; jar corupti« 
d(' azi o să ne dudi la dezaslm. Im
periul rom;m, ciH Li!l11p :Il avut hl ba : 
za sa virtutea. I1pinsl'mn,ala cdillltie 
Roma. a devenit SU"lp,Î.na 11lm~ ; ş.i 
s-a pr;\!;llşil man'le impern, in mo
mentul GU \"il'lulea a fost inlocuilă 

Cl1 de:~tl";ihttlarca. 

Voim l~ll~îa \ăI'ii'? Atul1d. \"Îl"lllica să 
ne fie călttuz~i În toale aetiHui!r: noa
slre. ~Wndria !-:ii muHumirpa· sufle· 
'le,ase)( să eulminezc în Jertra, iCC 

o aducem pe altarul nocuTInlui. 
R~jzboilll !k-o parlc, in!' (k altă 

palie sHl.bicilll1ilc noa;:;lrc an dus 

Ciasloavele şi rugile, deniile şi 
ingenuncbierea, au incins până 
aci un drum, care intovăriişeşte, 
mereu, de veacuri, pe mii de că
rări ce se impletesc Într'una, cu 
lacrimile Lui, cu cuvântul Lui, cu 
nHdejdile Lui, răscumpărarea 0-
mului, din ţărân,'i în spre tării, 
din beznă în spre lumină, în spre 
izvor de apă vie ... 

Ci toate credinţele ce se rein· 
noesc, tot cuvântul bun de îm
bărbătare, n'au ajuns pentru mân
tuire .. 

Iacă, inima a rlimas tot mică. şi 
zorită , drumul învăluit de vânturi, 
şi omuL. o suflare caldă, ~i un 
pumn de frământată lumină. 

Spiritualitatea, "e care o ocolea 
şte, ca pe o hipnoză tămăduitoare 
- trece înainte, si urcă... ,1 dis· 
pare, din colo de' apa tare a ori .. 
zontului, spre cărările de mâine, 
spre invierea de mâine ..• 

TIBERIU VUIfl. 

---------------~------- .~~------~_. 
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Moartea şi Invierea 
, din a 'Căl'()r jertfă scumpa se răsa.ră 

Învierea sa'! Oare sridtuI de jertfă • 
(,$te destul de puternic in 1~ ace 
sLui neam, pentru ca sil.n poată da 

viată nouă, cimentâTl'd lrfi,inloia lui '1 

re noi o rostim numai cu buzele , 
rezultat şi îmicrea nealllului nostrl 
românesc din mormântul ::;clăvici d, 

Yl'acuri. 
eli cât ne cugetăm mai llluil asu· 

}}ra J'oslului acestei dc\:i, cu aliU ne Î 

collvingem Ulai tarc, că omul în de- : 
fin!i.tl\i nu trăeşte pentru sine, Ci! 
lX'ntru un scop UlUit mai inall, care ; 

stă deasupra tuturor intel'csc~(}r ~I~- I 
cificc omeneşti.. J)e ~\colo am Inul ! 
ţime, scopul acesta, .cănlia noi ii zi· ! 

" .•• ." r 
cem ultim. sun Hmtl. lltrt.lc.a7.fI ll~ - I 
lreaga yiul:î omcnt'(lsel'l, p~Ul kW 1e i 
sale vecinice, :rcdea ll'g-i. Dari Sl~~)i.- [ 

bileoo l'aj)ol'lurilc dinlr{' lt}t ce tun 1 

{cazu, scurg,lndu-sc pc urmele lor; 

toată vlaga oa.ceslci vieti. ; 
Dt~i omul este mijlocul inocent al ; 

scopului finaL I 
In H>{~erea ace.luÎ sco.p', :1 ~e ~laşle, 1 

făriei. ,-<lla sa, cr{'şt(' Şll Sa mtareşle i 
p[mă la desăv,lrşire, Ix'nlru ca În, 

'Cele {lin U1'm.\ S:l moar.î. iar in al;ară 
dl(' \101a sa. In acel scop sunl reg'ukl 
te trebuinţele sale şi e u('terminalil : 
întreagă des\"ollarea aspiral1 un i!or I 
sale, care ii call.al~ze.az."ă loală adi- J 
,itatca, <Ies:lv.îrşind astfel opero. pen
tnl care fi fost chemat la viaţă, pen 
tru ca apDi să se dea înlături, lă

sând locul altuia. In wder('a acelui 
S1C<lp se Hasc nunumai indivl.iz~i, CI 

'şi popoarele, şi dispar, venind fie
care cu aporlul său de aspimfiun.i J 

satisfăcut{\ pC'ntnl desă,,~1rşil'l'u o
perei comune. :Uoarlea şi imlPr{'a 
sunt regencratorii vIetii. pămân teşti, 
pentru ca astfel aCCl.1.slă ,iată veci- I 

nie t~1nără, pl.înă de elan ş.i însllfll'l1- i 
re, să poată m.lna înainte oarul I 
progresului, spre scopul finaL l 

• 1 
Intreaga noastl'ă ,;'aţă pămânI eas- I 

că fând limitală în cadrele legilor, ! 
vecinice, 'Cari eonsliluesc princip:tul 
progTesului uniwrsal, mlllt/U.ll11irea şi 
fcridl'ea acestei \ieţ.i constă, în a 
şti să ne punem în annonie cu acele 
legi. Sii spil"ilnl omenes,e e de aşa na· 
tură. înciH de mul t a cunoscut a· 
ccn.sUl lrebuinlă primol'dinl;1, lup
Hl.nu 'Cu toale puterile pentru t'a, In 
să I'Ît'd{'cHe sunt multe şi inaJ'i. Ele 
1mbra-că forma tuturor- poftelor şi 

palimilor omeIleşti. nI 'Căror iz\'Ol' 

~l(':s{"(':at nu e aUce\"a de[',H nllmlaÎ 
lenea şi trând~hia omului de a se 
ridica cu 'llTlCefis mai de ,-reme din 
auimalismul. car(' tinde să dominczc 
şi fiinţa omenească dt mai 'ami\nat. 
Fală d'e a{'('ast~l pit>decă spiritul 0-

m('nesc slrf'bne să facă sfortăriIe ce
le mai marti.. spre a Îlwingc şi delă. 

tura. Si atunci acel spirit işi găseşte 
croii. aposloliiid('Hor mari, cari 
luptă cu sacrificiul 'vieţii pentru rea
lizarea acelor idei. 

Reprh-ind viata omenească trăită. 
fig-urile măreţe ale acestor apostol.i 
apar ca lot ·1t:1 ti lllcefer'i luminoş;i, 

ariîtânci caka, pe oare omul se ]:"oate 
ridka din ammal.ismlll de jos spre 
regiuni mai înalte. Dintre toţi aceşt'i 
luceferi însă, Jf<înh.lilorul Ch'risto.." 
apare ca un ,ud:e:dirat soare ceresc 
cart' a înoit cu t.otul firea omen{'!<tsca 
Prin înYătătur:ile sale, izvorfllC' din. 

tr-o înt('!egwf' lwrfedă a ,,,''('('jnici

lot' legi, cad T{'guleazl'i nu numai vi 

ata omenC'ască, ci întreagă fire.a. El 
a înt('meiat religia creştină. Acea. 
slo1 Telidc e pâl",ghia (Y.a mai pute!' 
nică, plin care omul s-a putut smul. 
ge din nor"Oliu t patimHor şi alpăca
ft']ol'. ridieându-se la '\'iată nouă. 
Religia cre$tină a dat om{'lUme!i pa
sibilitatea sl1 se ridice p<'Ste anilllla ' 

lisll1ul,care tlllcu impliată via(,a ei, 
~i să-şi ia ~wânl :SPI'C aU!.! regiuni) d

colo umil.: o cheaJ.n~i destinuL Acea. 
tă religie a mlus vlato <ll1lt'uească în 

cea mai perfeclă anllonie cu legile 
n~clt'.i.ce, 'Cari (~onslitw.'sc principiul 
progresului universal, {hlnd astfel a

C('std "ieU un imp.uls alal de pu
tt'l'llic de a-şi pune toată "lagct in ve
dl'l't'a scopului suprt~m sau final. 

D~u' .\hlnluilorul Cllli·.;tos a mai .a
rălat (:um trebue sal1sfăcul(l şi o 

alta lallll-c a trebuintl'i 0IlH'11l'şti: tl'('
buinta (t(, a lupta p:lnă 10 moarte, a 

decă cu jertra detii, pentru lumina 
rea şi Indreptarea m~ls,sl'lor pe ca- 1 

lea adc\'ărului. JerLiirea de sine pen 
tru binele comun eslc perla cea mai 
ne-stimală <lin CUlluna aspiruţjuni-lor 

om{'.neşti, prin (~ar(' yjata se scurge 
sp,-c scopul finali Fără jertfi I'l'a de 
siJl{', înaii,.ntar(,3 omenlmei pare .a fi 
i I11I)(lS!i bilă. 

(kicl' societale poate prospel'a, nu

mai am:lsm'al srirHullli de jcrtfă 
al 11l'l'mbrilol', cad o compun. Mân
tuilorul f:lmistos a suferit crucea şi 

moaliea pcntru mtll1illirea nl"amului 
omenesc Dar d'in moartea L wi ară· 
sărit yiata nouă a lumiL Exemplul 
săn l-au urmal apostolii şi ÎntrCk1.g'a 
eeaUi a l11UCCllicilor, din 'moartoa că 
rora a I'ăsărit ÎtlUhin'a şi dmcnta. 
rea .... i('tii nouL 

Ac('sla este adeyărul stabilit de veci 
nieile kgi, cari stăp;weS'C atât ,"'ia1oa 
cât şi moartea: ca .adeci\ din moarte 
să iZ\·{lI'as~l Îlw.Î.crea şi viatG. Si 
acesta fiind adevărul, mă într!'b cu 
înfrigunlte, că oare în aceste zile dia 
mare insemnătate pentru n~amul DO

SiTU rOlll~ln('s'C, ayea-Ya el în mă 
sura recerută cununa l1l1ll:cenici !or:, 

• 
Dar moştenirea :\Wntuilo,rtll~li 1 

Christos, care .este cel mal. vlll e-
. Xl'mplu de sacriflic.iu, am moştc>uit-o j 

noi. ilwăţătOlii. l'\ oi ne-am luat an- j 
gajanwnt ni, ca să luminlun lHJseh' I 
prin instruirea şi educarea tinCl'elor 1 
odrasle. :"\oi ne-am luai Slar<"Jtla de a 1 
ndica neamul la luminta adevărului, 
Îndteptândl1-l pc calca m~lntu.irii_ ' " 
Deci această sarcil1ă incumbă şi <kl 

iorinta sfantă, de a lupta până l-a! 
moarte, d.e a 11e sacrifioa, pentru 
mântuirea neamului urmllnd pilda 
Mânlnitorului. Pcntrucă r1!Umai din 
Jertfa 11<lastră poate răsări, în Cl'13 

ma imare parle îllyier(~u şi viata n 
: nouă a ncamului nostru. In aC('I..1sta 

Este exlraorillnar de maro dcose 
bkl'a Îl1tre conceptia noaslră şI cre 
<tinta Ct'a ad~lnc inl'~i(bC'il1lală în sllfl~ 

tul părilllllo1': m{)~lor şi strămoşilQ 

noştri, 

Când d("calog-ul, cele zecc pOl'tlllC 
dUmllC7.t'cştL f<iC'ca llarle întregitoa 
re a rugădullcti d'C se.ara şi lLimine3 

ta, faptele oamenilor emanau '(Iii 

maxima credintei, ce tic nu-ţi pla 
ce allllia nu face. făn'i să maâ fie ne 
\"D(' d:e legi sfX'ciale Ill'nlru rnfrftn 
ger('a lor. 

Strigăt ul d'C alarmă este rezultatu 
fapldor }1Daslre. Nu este faptă im 
famanlă d{\3mn:'1. de ped03.cpsă, c 
cel mai creştinesc şi românesc avel 
tisment, ICălI-C cei cari s-au abătut d~ 
Ia 1C'.alea spn' mânl uire. ce ni-se S('11 

1 r{'zidă marea răSpllndel'c Q(' apa 
să asupra noastră, pl'in f~ptul. !Că 

am îmbrătişat caricll<'l atât de grea 
dar în acelaş timp ~lâl de măreta-

I nal('ază plin crucea lui Hristos. Că 
tre aceia, cari în porniI~ile lor păli 
ma.şc pornite (;in mânie, ură şi piz 

tă, d.~ das-căI. 11 

mă, P,'o\"oad situaţii îngrijoră 

toare. fi 

Se dau sulw'entili. grase la usurpă 
torii noştri de veacm-i şi pens.ii 1'e 

trograde la cei cc din ură ce om 
fată d'C noi, şi-au părăsit de bună 
V'oc posturile avute, iar apostol:ii Ş 

luminăt()Jii neamului, profesorii' ş: 
ÎlwătătOlii nu-şi pot exopera com 

petintcle legale. 

. Ce să mai zicem apCJi de fune, 
ţionarii d~Iăturati, de muncitDI"ili., 
'Cari nici !C1I muncă istoyii.toare nn-ş 
mai P<lt asigura pâinro dup~\ o zi IX tunciconşliinta ne va spune, dacă a- ' 

J alia. de rlu~a!ii lWŞtri, rori nu-~î 'piOI 
dacă n-am făcut tolul ce datDrăm, i 

Prin urmare, în ziua InvieIii D-Iui 
şi a Întreg neamului omenesc, t1'e- 1 
buc sl1 punem mâna 'PC piept S'j)re l 
a ne intreba, dacă nc .. am făcut noi da 1 
toria din destul? Dacă jertfa noastră 1 

a<dusă pc altarul d<atorici este sufl- I 
dentă pentru binele şi fericirea nea- \ 
mului? Pentru m{tnluirea lui?, A-: 
'''em tot dl'cptul să 11e bt.tcurăm cn 1 
toată seninătatea în ~'1CNstă zi de ~ 
bucurie, sau dacă seninătate,a noa- i 

stră e 'C,'Onlurbată de cugetuL .Că da .. 

, ,"alora productele, de mulţimea !in· 
contribuind astfel la intârzierea des-

I \'alinlor 'de război, văduvele ş.i orfa 
,~oIlării 'C'tlltur'ii ac<'slui neam, şi nu marlirllol", 'caz":i; -tânj{..~.t;;...w. ... lÂ 
prin aceasta. la un ~tua" !pelfcoI zerif''? ." ., 

ce ar putea s ărăsadl de .aici. Cndc e:-;,!c iu hir'ea crcşLÎneasca iz, 

\'orîtă <lin Cl'('dintă? 

Hristos a înviat! 
iSă poate să llU te I'('Y!olti şi să nll 

te alam1ezi în faţ<a stărilor accstora' 

))Doamnc, iartă-le lor, că nu şlitl 
, ce fac! ' 

Cu această agrftire simbolică se 
int<lmpină fra\i; cei de un s,înge "Î 

() !f>ge la praznicul cel mare al cre
~tiilLmull1i. 

Este un obicei Yf'chi rOI11lîne.s<: Îz. 
,"unU din 'credinta neftiHu'ilă a mo
şilor .)i strămo,;>ilor, in "in cel v'
lrn lloio3111Cnii si pentru a noastru 
m~llltllirc s-a JlogoriH ({;în cer ş.i s-a 

întrupat d~la DU11lI1 sfi\nt ~ idin 
\-iaria Fecioara s, a făcut om». 

T ubireu. acel Îi:\'Y)r divin prin care 
se perpetWl viat.a. tiind' ham biseri, 
cii Înteuwială d(' EI şi la care tin(,>:lll 
stl'ămoşii 'Cu toată Hiria conv!jng-cri:Î I 
lor, i-a făcll~ tali Î11' războaie şi re.' ! 
zistellti în suferinte, dnpă cum o dD- j 
,-{'(Iese faptele (']'CJice şi virtutile cre
şi.în<,şl[ prncamărite î.. istorie. 

..\c('st(' '\'Î.rtuti au fost scutul lor in 
fata unelt.irilor ,'idene şi diavoI<,şL.i 

ale necredincioşilor., şi amăgitor'Hor 
duşmani din cursul V'Cacurilor. Prin I 

3'C'e](' yîrtuli s-a păstral nt'<alterată fi
hlta etnic1. a neam li luj nostru ro
mâllC'S'C până în zilele noaslre. 

tJnde <finiTe obioeillrile ,izvorîtcl:l 
din ctroinfa strămoşilor le mai p'l"ac 
tic1.m ,55, noi, dar fapte mari, 'Vltr- I 
tuti CTeşlineştj, demne de remarcat i 
în istome, nu îm]J'OCfub\:s'C' v:iata noa'- ! 
s1:ră socială. ! 

Cum, unirea lulfuror Românil(}"l' în 
România ~fal"e. nu {'sh' ~nimel1t d 
d<t:'mll <;le istorie, se 'Vor Întreba pI(m'_ 
te unii dinirne ai nQştri? 

Ba ua, este c\'(~l1in1('ntul ceI mai 
important '(ii il "iata nl""l1llului româ· 

llC'sc, este rezultatul stiî.ruin(clor da 
v1eacuri a I"ralilor de-un sânge şi O 

lege, uniii 'm cuget şi simţiri. 

Partea lloaslrrl însu, din ~lC{'st yis i 

trnplinit al moş strămoşilor, se re· 
duce numa la stările actu~dc În 

I 

~,ari ne shatem ca ~ Ba'Cul, broasca ! 
ştiucă'. în jumi sacului plin de pe 1

1 m31. 

Este ;) Il1oşlenil'c sfântă, la care 1 

nu-i -dăm iim portanta cl1yenilă, spre 
a 11~ arăta demni de ca. 

Pc roci ce au adus aeesle sfinte da
ruri ~peJltrl1 noi şÎ pentru mântuj
r('u l1oastrti. îi d{'sconsiderăm. Insul

tăm pe b~Urâniii şi binefăcltorli no
ştri, necrut.înd' nici pe reprezentantii 
altarelor, pe arhiercii' bisel'iC!i~ hti 
Christos. 
N~ calomniăm şi ins uităm reciproc 

d'CIă1'lrând şi nimicind pe toti cei 
Ce ar îndrhsni sl1 aibă alte convin-

Ihis!os de pc Cruce ne zice însă: 

E Umpul să ne trt'zÎm' 
- )' E zi ua ÎJwieriJ. pc CUrea <E 

făcul-o Domnul. să ne bucurăm în. 
tdnsa, Să uităm tontf' p('nim Îmi. 
~r{' şi unii pc alţii să ne îmbrăt'i. 
şelp. 

--, T 

Să zicem fralilor şi c('!or '(,l' ne Il 

răsc pc noi; :' Hristos a îm·i.a"!~ 

I. :\row')\'an 

= 
Folclorul mllzical 

invătătorii 
• 

şI 

Se ştie că d't.'Cf'dalul :\IinLster al 
ArlC'jor a înfiintat o s('Cţie fonogra· 
mică în sunul :\linisteruluL can' acu· 
ma a trecut la :\Iinhterul Inslructiu. 
uei şi care se OCtI pli '(."1.1 culeg-erau 
melodiilor poporale prin ajutonl1 
granlafonului. Două-tre'Î pprsoanc 
tI'imise d.c :\Iil1ister pleacă În decur· 
~ul verii la tară, c.utrcerând câtev~ 

geri Sa\l să încerce a sta în calea' 
pornhilQT" şi poftelor' noastre nesă· 
ţioase. i ~ ; ,sate, unde imprimă melodiile lllUii 

I originale şI se reîntorc la :\nnistor 
Ce e ace~""ta? I (IQar cu <:'ât{'\"a suluri imprimate. ' 
O sărăcie "\ufletească. Estec<lnJtr- , " LucnI laudabil, dar pl'Cla putin! 

marea tcorici lui Dal"\~in, În mport I Culegerea melodiilor poporalc du. 
C'll cre<Iînfa în mcarnaţiunoo. divi.nă I pă 'părerea mea ar trebui orglani:
a lCeluia ce cu TIloarloo pe mQal'te a 1 !zată pc jud(>tc de inspectorate şi 
cllcat şi celor df:n monn~nturl Ic-n l 're\'izoralele şcollilor primaT<'\ a-
d'ărnit1iată~. . : I \"ând fiecare judeţ cel puţin un gra-

Din C'l"edinta profundă a celor' de ·l·mafon pentru imprimat. InYăţătorli 
un sâ'nge şi o lege în învierea pe ca fiecărui sat ar trebui obligaţI să se 
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Pentru Inviere solidaritate ncoond1ţională, oare este C Ali ALER U L 
atât de necesară în lupta ce o dăm 

pentru sal\'areapoporului nosu-u din De-astăzi plec în lumea largă, 

Am ajuns să sărbăLol'Îm şi ZtUa Sf. 
Paşii) ael'! praznic .al praznicelol" ca

~r(' simbolizează în acdaş timp rdn
,~icrl'a naLnrei, invingerca lumillei .a
supra întunereeuluL bir!lliin!a bille

lui aSllpr<l nI. li lui, dt'd ş.i 

. îocqm[ ni unt'Î noui "il'l,~ sîu,fleteşti, 

Această nouă yiati"i i-o datorăm Lui, 
Inv'ătătorului. 

'El a fost acela~ 0<'11'(> prinîm(ătă
turile-i minunate, a sch:imbat 'telul 
De gtlndire şi de: vietuire al oame· 
nilor. lnv{tplurile Lui sunt ca nişte 
mărgilrilare de mare pn't, a e{u'oU
v'aloare adimas ncdeprcciată în 

'Cllrslll mileniilor. 
Propagatorii acestor Înd\ătud .au 

fost apostolii, :pc cari dansul 1-a tri
mis în lume pI"in 'Cu\"inteIe: "Mcr
g,lnd lnvtltati toale popoarcle ... « Ur· 
-maşjj aCestor apostoli sunl şi in\"ăţă

torii zilelor noastre, a\'und ~ dânşii 
'misiunea sf;întă de a în,'ă(a poporul 
,din Care fac parte. 

(;J'('a şi sfântă este misi.llnea în. 
"ă(ălorilor. dar în acelaş, timp şi 

plină die sufel-jnle, cauzatq în parte 
de către cei ne.in!ekgălori şi, în par
te de p'ilre înşişi în\'ă1ălol"ii 

GI"e.a, pentrucărec]amă a bncwati-
unc I(lin 'pali ea celui ce o îndeplineşte 
In ac-elaş timp însă ii cere ş;i mun. 
oii a siduă şi mal ales idealism. 

Sf<1ntă, fiindCă nimic nn poate fj 

mai sf~i nt ca şi munca presfoafă ren 
iru luminarea semenilor noştr,i, pen
tru îndreptarea lor pc caloo l1ineluf 
'şi ad~V'-;:lrului, cu unJ cJUvânt pentru 
ed'ucarea lor. 

Plină de suferinte cst~ "iafa ilo('('-

(Uy'mare din pag.. 4.) 

O('nj}l.~ de culeg-eI-pa melodiilor popd 
rale. In primul r:î.nd de colinde, a
poi de doine, de cînlece şi dansm"i', i 
dândll-li-se imprumut î'n\",l!<'ltorilor ! 
în mod sllcccsh- gramafollul de im- : 
primat al jU(]f'\ului - cu obseM~- i 

. flCa c,'i dacă unii dinlTe aceştia nu 
sunt instrllili în muzic-ă şi nu alM de 
d'ibad, S~l ştie lncra IC'l! gTmnafo
uul, să fad rapoarte dtre Inspec
toral Iwntrtl a li-se trimite persoa
na pric~p:Hoare În muzică ::un sub
revizor al' trebui îneredin lat ClI 3-

. crasla, mai 'ales acolo unde siHpnii ' 

sunt 111llzieali şi se g:isl'şle muzică ~ 
iniel'eSHnlfl si coh>gial.U ' , , 

P<,nlru a încu_.ia aclidlalNl in- i 
\"ătiHorilor. al' trebu,i să se i I1sUlllC in ' 

-fiecal'c .iudc( Pl'emii ltlllHllf' pentru 
lucl-ări!c' m~i hune a în'-~lţătol"ilor; i. 

'cari lucri:iri ar urma ,apoi să se trj-' 
milă :\1inislet'ului ori SOC:ielăW com 
pozitorilor români. 

Dirccţia art<,lor ar f,ace bine, să 
Unmea:-x'ii !lIn inspector, 'care să con 
trolezc futl'ctionarea culegl'rii fol-

'clorului prin judete, d~lnd îndrumări 
l'cvizoralelor şColare dela judete ~il 

Iora, cari se d~"<lică cariereti. de edu
caLol' fiindcă munca lor nu este în-t , 

ţcleas(l de c..1tre cei asupra căroro se 
i~.l:i'eaplă lJJinefacerile ,oi, ba de 
):nu!tc ori nici chiar de cei chemaţj 
'să le dea îndrumări, .sfaturi şi in

demnuri deci să-i însufleţească) I , 
pcntt'U ca să nu lâncezeasci'i în des
\'0 It are a activităţii ce li-sel reclrună, 

ghiarele înluncrt-'Cului şi în ~~el~ I Lumea s-o cuprind, 
Ump ş.ip-entru ridicar~'-a cI~sel lnya- I La picioare :- ~ I!e-o hartă 
tătoreşti diin ncputinlă la v;laIă.. I Vreau Sa tl-D tntmd. 
. Când wm fi pătrtutşl de iubire; , 

, . De 1 visa tIei corbi în zare ca' l1d' vom fi numai îllViHillot':i Şi lllat • 
. Si un cer de scrum, 

ales când vom fi frall, atunci. vom pu I Poţi să te gtinde;~ti ia altul, 
lea spune, că suntem uniti sufleteşte, I Am murit De drum. 
Alunci vom reprezenta o fOt1ă :irczlÎ.- I 

sUhilă, căreia nu .i-se ,'a putea im· : De-l visa trei rândunele 
ă . f Si un cer senin, 1)Olri,,! ninuc, pentruc Unlrea ace 

Am invins, ~i 'n primăvară tăria, [iar 'ooi tari sunt neînvingil>i1j. 1 Să m 'a.~tepţi că vin. 
Dar pentru ajungerea cât mai 1fCÎn- ! AL. T. STAMATIAD 

târziaL a aoesLor vremi, trebue să I 
tinem seamă ş,i să urmăm cuVintele ______________ _ 

alât de frumoase din: laudele accs- I 
tor sărbăt.ori: «Să ne luminăm cu ser II - Abonaţi, vă împliniţi o mare 

Dar pe lângă acestea mru este ce
\'a. ce ,cauzează cele m{ll mari sufe
rin\(' tagmei învăIătoreşli şi aceea 
este fără îndoială: divergentele din
tre fraţi. Cauza din urmă este rezul· 
tanta al:J.'1terci învătătorilor d~l<l\- in

V'ăIăluI"ile H'tsalc de :\Iântuitorul' şi 
propo\'ăduitc de pI"imiii apostoLi.: 

barca şi unii pc altii să îmbrăţişăm, datorie, trimltăndu-ne chiar astăzi 
I ă 'I

i 
costul abonamentului pe un an, să zi:cem fraţilor Şli celor ce ne ur se , • 

.Si Oal"C in ee conslă aceasta aba
t('re. ? 

:EI a propagat pacea noi ne certăm; 
EI n'l~-a învătat să ne iuhim, noi !ne 
urâm; "nc-a zis că suntem fraţi iar 
noi' ne duşmănim. Tot el ne-a spus, 
să iubim ade,'ărul şi să urâm miin- " 
duna, iar noi suntem fătarn,ici; El e 

pc noi, să le :iertăm toate penlru In- j _ In fiecare casă de învăţător 
viere«. : să se găsească "Gazeta Invă~ăto-

K Spinantlu. i Jilor."! 

Spre l · f nVlere ... 
propagat unirea între 'frl.'lţi, zicind!: i Sunt aproape două mi~ de ani de la sânul mamei... Păm,lntul despIcat 

pâllă în adâncuri) îş,i eliberează mor-Fiti una cu Tatăl ,"astru cel ceresc« . atunci! ... 

iar nOIi ne-am (\csbinaf de bunăvne De c<ÎlC\'a zile lumea stă înch.isă 

pe colorit ~Xllit.lc. In! acdaş timp ca o scoică udaşă în caropacea du-
n-::Hll anlt nimic d('l zis când legea rcrilor mule... Sf.lrş.indu-se primul 
Y1('-a imp:'î.rţit în categorii făcându-ne ayânt al crimei nemaipomenite, în 
~!I-oYimri, defiI1iit~iV'i şi diferte gra- sufletul mullimei căillde se strecul'a 
idp de Înrunlatic. Si nu vedem udi, 'ca un fior rec(', te.ama (Le nOCUl1iOscut 
oar·e unde ne-a dus aC("l.'1stă îndepăr· căci mulţi ~du'Cându-ş;i aminte de 
tarc dela îlwătăturile Lui? Unde ccîte ,'ăzllsl'ră, şop·!eau îngrijorati: 
n(~-all dus ura şi deslJinaroo? Oare ),Cll aoc,'ărat Fiul lui Dzeu a fost!« 

nu asistăm lde un timp ]a diferite Printre mul!.imile înfl"ig'Urate de 
prOCl('~<;.C ridicate de în,"'ă!:'î.toricon - fioml căinlei tânii, din c~llld în ci1nd 
tra lm"ăt:1torilor? Nl1 ne bucurăm se stl-eCllrau - ca la înhîmplm'e _ 
oare, ctllld' ,"('(1('111 că unii rol<,~i su
făr (Jin cauza nedrepUitilor ce le-am 
fă'r,u t? 1'\ -am ayu t oarc, 00.'1 zi llne să 
y''!''delll, 'eum unii învăIător,~ - nea
fhînd alte argumente cu caii să I 
combată l}ilrerilecolegilor lorj - lli 1 
.:am<,ninlii eu forta brută, ba mai I 
mult 'chiar, eu rC\-OIVerUI?1 I 

Od,{l'tull noi dO\'ad(t de ltrlirea ce 
al' trehui sti 11('; caWuzească atunci, I 
{',înd l!'ţiim abît de desbinaţi? Unde' 

sunt ur-t1wle în,'ă\ălurilor Lui? Ce 1 

ni-a mai rilmas din la...'ltc? Poate I 
Hlimai numcle de Îndi!:1101'i Si, si 1 

• I 

acC'la batjocorit la diferite ocaziunj. i 
; 

('al'de hidoase cu pănll roşu, cu 
nasul covoiat şi ochi k.şiti din OI"

bite s:Îngel'oasc; ieu buze, l.h'lide în
demnând multimile: »CC, vă c fric<1.! 
Am pus doară strajă, pecetluind 
piatra ... ·· Si tre-cellu m~l;i dt'parle ca 
m:înal.i de un duh nccurat.... 

, .. O adierp calcUi în~\.bllşitoare (lin 
pustiu, mişca a lene frunzele mas-li
nilor şi 'Cedrii cari ... odală :'ăcorise
ră Diy:ina frunle a :\I:Întuilorului. is
tovit d'(' [Oboseală, lşi! mişcau .... :lrfu 
rik Înaltc, în semn de pl"otestare! 

Dinspre (dwlsemani - dincolo de 

pânîlll Kl'dron - vine mil'os de pu
trczieiunc şi Cl'Va inform - pare a 
fi li tlcorp omcnpse - legăllând'n-se 

atârnat, se mişcă cu un scârtăit sini
stru, la adierea v:Întlllui, sub razele 
<f'e lună ... Eluda, cm'e în::;rozindu-se 
de trădare-noi odi{lUSă Îşi' curmă fi
rul vietii spânzlIr:înclll-sc d€\ creaca 
unui măslin bătl',în, în accIaş loc în 
Care ~L1ntllitorul se rugas('~ de nUl:
tea ori cu lacrimi dt> s.lng-e .. , 

tii de mii de \'eacul'~ -

Văzduh,lII e plin de umbre!. .. Pămâ 
manlul se cutremură cu zgomot ma 
re şi oSlaşii, martori oculari m mj
nWH'i, cacringroziti cu fetele la pă
nulnt. Cn strigăt pornit din umbrele 
noptii, cul]'emLU'ă firea! ... 

d-Irislos a îm-.ial~, 

Si strigătul purtat pe valurile ne
m{u'ginidi, de două mii de orj în
o>njoară Firea 1. .. 

.,.Fell1('ik merg:lIHI des d\' dtmi
ueaţil, În ziua jnl;Ua oa săpt:lmân:iJ, să 
ung-ii cu mir('sme trupul l!U:i Isus, g~l.-

• sir,!. piatra ;'idieată şi 11101"l11tlIltul 
I gol slrăjllit de doi, băI"bal.i În vest

minte străludk... )' Pentnlce cătati 

pc cel ,"iu intre cC'i morti? Xu este 
aici, ci s-a sClllat<: ... Ziseră ci. Si 
merg.lnd ele in Ierusalim, wslil-ă a 
postoliIor despre inv'iere. 

In acC'('aşi zi Luca şi Cleopa mer
geau Spl'€: I·:mnans l)()y{'stind d('~<;
p-e cele intamplal(,\ ciinrll un strein 
alătllnÎnduli-sc şi p:lrilnd 6'i nu ştie 
nimic, primi s.l ia masa cu ci. ~i nu

mai dll piîce binecuY:lnt~1 p:linea dis· 
l'ilt'itlld tln.ima lor d<'schiz:ll1du-se 
cllllOscm'i"l pc :.\l:întuitorul! 

In oraş ebani.i lui' Imla': d,::tti de 
Fal'is."i, voiră să inchidă gura osta
şilol' cad povcstiră m ultimei despre 
Îny'iere, .. Dar nu rcuşiră şi ştirea o
coli pământul 

~ II ris.los a îmciat din morţi cu 
\ "moaden pr .. moarte dtlc,înd şi ce 
1; lor din m0M11:1nturi, viată dăMl-
indn-If' ~. 

... Sculat i crrştini, căci l3! mseriat 

Sunll'm la p'aznÎclil Sfintelol' Paşti 1 

Fn n'chi obic.ei c['cşlineso Îndemn- j 

nil. r'p en'dincioşi s:i-şi ('erct'!cze su- l 
fIelul iJlL!intt>a 111<u'ilor si'irhi'ilol-i

1
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constate constale Ice alt gr-eşit, s~l 

l1l:trtlll'isl'asc.l şi S:l se- înd'replczr. 
"\eC'laş lUCTlt lreblll' să-I. 1.1rm,\m şi 
noi. Sufletul dăserilesc eslCj aproape 
strivit de gTel! lalpa pi1catelol' stn1n. 
se in cursul til11pllI~ilor. A. sosit \,~'c
l11C'a S,{ ni-I CP!'c('i;'î.m, s~l ne mărturi
sim păcatele şi să căutăm să nc în. 
drepttim, ca să ne putem m~lntui. 

Dar y,lntu] tace ... Priv{'ghicloaro..1. j 

lşi ClIJ1na scurt un tril de-abia înec- ,:oastră trag clopotcle Invierii Celui 

Va trdmÎ deci să ne intoarcem la 
Îm'h\ăturik lăsate de cel mai' ma-o 

puL. Apostolii ase.unşi undh"a "în j 

imel1sul oraş pl:îng~l11d' încă moartea 1 

ce Îlwiincl, vă deschide ·c.alf'a mân
tuirii L. 

T. r",~ll",ann 

ele ne vor 
in care ne 

mergând[ c~illd şi c:1nd personal la re IUYăt.i1tor, căci numai 
fata locl1lui :il.co]o, unde ,'>C 19,1seşle te-' putea scăpa din situa~il8., 
:r'C'llprielnic pentru dicsgToparea şi cu zbatem. 

'legCI'Ca materialului inter.esilllt şi o. '; Jnainte de toale va trebui să fa
. riginal din domeniul muzi'C'ei româ: C('lTI tot ce omeneşte e p<>sibil, ~ 
'. n{'şti. " : I . să domnească pacea în sânuI corpu-

·,Crlni \'X'şn:ic viu"- izvorul 'lacrimi- ! _______________ _ 
lor le sea{'...1. dintr-odată... O mamă 
istO\1il ă d:Cplâns, ad'OnnincI cu chi
pul Fiului ,riubit în inimă, tresa.re dln 
somn! 

Intrunire mh"~aIă 
T<o tia bso h't'n Ni prc}larandiel \S("().a 

lei nOlmalc oq rom. din Arad, se
riile H114-1;,) şi 1919-20. suut rugaţi 
să-şi trimită adresele 101'. - cei din 
1914-15 dlui r Lipo,'an pret Arad' 
Piaţa A,"ram lancu m,i ş,i ('(>i din 
Hl19-20 d:s,.oarei Ana Cornea:, A:T\c'ld. 
strada Românultii No 11 A'~astl8.în 
Y("{]('rea unei întruniri colegiale ~ se 
p1"Oreteazl1 în ''''ara .anului ert 

Prin procedeul acesta am l)utea. lui {lidacLiic. Să Înţelegem; odată, că 
aduna multe frumuseti mU'7icale din i lupt<,le dintre noi sunt de natură s~ I 
popor, pe cari le-am s~'î.pa de 't>erire j f\lăbească. manifcstaroo. noastră în I 
Ş dlspmitJe, îmbogătind prin aceasta. 1 afară. 
llluzica românească cu comoare ne-: I'\ll este. însă destul. ~ccasta. Va I 

Pn'd\Na par'C::l în spatiull deschis I 
până la. infinit, sau în sâ.nul .pămân- I 
fului îngheţat de teamă, două, spre I 
z~e loyitur:i haotke străbat ~emăr-11 
i~ginitul. 

E miezul noptii!... I 
Un tunet groaznic cutremurlil fi-' 
1"ea. Luna se ascunde înfricoŞQtă 

.' bănuite, cari sunt îngropate în sufle' trrbui să ţ:inem seamă şi de iubi- I 

tuI poporului nostru dela ţară năs- rea propo,-ăduită dc Invătătol"ul, ~ 
, ~''cut artist. Em~' :'\Ionţia. căci d[n ca izv'Orăştc 'a~l spirit de j 

trupă un nOI" ,.Lam'pal aprinsă pe 
masă se stinge dintr-odată! ş.i copi
laşu'l Îngrozit s-ascunde tIT-murâ'nd I 

Rugăm pe toţi col~ii să-şi trimită 
ad'rese!e lor neconditionat. ('a să pu
tem lua. Contact cu toti În ycder't:'.a' 
acestei în tr'Uniri 
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Pentru Asoeiaţia din Arad. i 

Dorm bă'lrânu.1 
Cu capetele încununate de coroana I 

argintlt a bdtrdneţii - azi' slabi în I 
japte ,i yreft - bdtrânii dorm cu 
fat.a ingropată tn palmele osoase. E 
somnul tn spre seard; dul~t linişia., •. 
cu intretder; de mici suspine. nudţ" 
~i obosiţi de av4nt.1 năzuinţelor sp'c 
mai bine in anii de t,istă aducere 
aminte; ei odihnesc acum infaşuraţi 
in laurii idealului mult~tCular. S~n~ I 
gele cireuld a lene in Ylnele Lor,. Im· ! 
ma nu mai tresaltd tn sguduJfI pU* I 
tetnice, fiorii nu mai străbat prin 
corpul lâncezit. •• Ci, primavara ~ I 
apropie, firea ~ true~te la viaţă, mu- I 
guru fnverzesc, iar pe dealuri sunt; 
numai flori • • • i 

El'a o zi frumoasă de inceput de 
primăvară, după o munc-J. seacă ~ 
plictis.itoare de trt"i ore, i~isem să 
ma bucur putin de razele btnefădI.· 
toare şi prt"a de timpurii ale soa· 
rehu, Viat:a, bătea tumultos în ş,u· 

voiul el, la uşa pietrelor inăsprite 
de ntizcr:i.a unei vieti ce o iarnă in· 
t:rt'a.~ă ne.:a: tinut în oolivie, hră

nindu-ne cu grăuntele strânse in 
grabă, de prin h'am'ba;rde lură. 

tîlc ill vederea unei noui recolt~. 

Imi treceam în re,l'istă necazurile I 
ascunse :pentru un moment, in cine 
ştie ce ungher ascuns .al necunosqu~ 
tului Visam trea7., prhind în zare, 
prin rerestrl'ie larg deschise :ale 
Sll fle tu lui. 

Zadarnice tânguiri. Sburaţi departe J 
dtla mine gdnduri sceptice! Voi nu : 
~titi decât sd pldngeti t,ecutul şi să 1 Dacă în momentul acela, un re· 
admirati în~dtdtorii de·atunci, cu frun- , }Xlrtcr de ziar mi-ar fi CX'rut un Jin
lea semeată,' cu ochii de vultur, cu h'rYlcy" ::lucru de care n-a.;ti dori să 

Ca un glas din altă. lume, tUill 

»klaksonc dcl'a un patruped de 
foc, mă treze.şte din somn. Ca la co
mandă prima grijă fu să-mi aran
Je,z cray'.ala. :\lâna, activă ca de o
bieei, nu se opri numai ac4 caşi 
c.:lnd ar fi inteles s<Jlemrtitatea ino
mentuh~i, aLu;necă in buzunru-, fă· 

când apel la :instrumenlele de coa- I 

fură (de altt'cl foarte sumare) de !l '\ 
veni in ajutor. ::.1 e:l 

Progenitura lui Ford, se vede că I 
cunoştea împrejurările în C&ri mă 
găseam, căci cu o viteză nebună, 

intentiona să mă surprindă 'in 
fla...g-r'aut delict. Repede, cu o mână 
im.i mflI1găia~i ceafa, cealaltă se 00-

ooară yerllginos, după p)ept pc foa
Ie in jos. Scos ea din cutie, pun Xli
lomelrajul in functie şi din două 
mişciri de sportmanal sărăC'iei -
sunt in dosul portii, scotând pe
ste ea \Jtft 08.:P <*' zeu" gata s~ Sll-

gând de ;ăzbunare! . .• Priyiji pre-. 
zentul. Urmăfiti "Românul" ti strtgaţt 
111 gura mare ;i acum ca în timpurile 
acele: »Vivat la pedagogium JA 

In scrie,ile 1., veţi găsi aceeaf ver
vă cu aceleaşi atacuri, dar nu în con
tra .asupritoriloT tie veacu,i", ci a 
celOT ce până mai eri, erau fraţi păr
ta,~i la bucurii # suferinţe. Penzţa lor 
s'a transformat fntro măciucă . ce·~ 

ma înYl'edniccască Dwu: dcsigur, 
că Îll nahitatea mea, nu i-aş fi 
puiul spune deciit cli; ~s.unt ft'riMh 
lllgându-l si'i .Întt'nină la redactie, 
pentru scoaterea unei e(li1ii specia 
le. ~"unând în trompeta vremii. EI'am 
bucuros, al. mă pot răina. in tihnă, 
cu nepoftitul oaspe. instalat comod 

I {'(-aSC,l giilul e\'cntualei dşoare dela 
volan, ConC::J!nitent cu aterizarea 
mea forllltă in dosul p0r1li, se: in
t.lmplă şi 'infr:clnarea bnlsc';:t a ma· 
şinii, .Fri\'indu-nc astfel; eu in ooa· 

(r(mt cu desăvât(ire oasele tznerez pe la incheelur'i, din nu ştiu C'Jl.re 
.. Reviste a Asociaţiunii". Re.voltaţi de iamă. 
• idtile bâjbăitoare tri~nite din camera ="ici senzatiilepHicute nu-mi Lip
dragostei" s'au năpustit asupra lor seau, Căci un.a, se vede l.r€aba mai 
ca înt,'un acces de furie, s'o facă una cu vechime, îş.i dăduse ~ rendez.yOUiS 
CU pâmdntul, contesfându-Î toa~e ~e-. 
ritele !Ii arăMnd domnilor .. reVlZOTl ~z cu a\-ant·garda chiria~mlui dela În-
redactori- că >'fecioara- ce a puiut I chcctunile din sud, tocmai în regiu 
să iasă din cre.erui intrat 1.n putrefac-juca, uuue tremurul la contact, dU 
ţie este batjocura secolului XX. ba7inul celor 1111.l11t'. ~Iobiyul? Xc. 

Bravo, bMrlÎnilor! Zâmbetul de mullllIllil'C pur şi simplu, numai cu 
satisfactie vă tremură pe buze Că l'ă ar'arlameulde de jos şi prin agenti 
pute(i terfeli în gunoi. Pe gurile i~-I speelali descindere inopin:ată la la 
spumate. dt furie m.eritaţ~ Să~.ută"I~ I 
Madonel, iar pe piepturile In ca" etaj: ,inlcn\,ionaml .lH-in .acca::ola ne· 
fierbe otrava eu vă anin medal,ii ~u- l"llşinatuL s,Hni C,tplUl'l'Ze inln'g c
rite'! In .ci!1da tut~~or afirmf7!lUnllo~! dir~ciul. 

I ste, t'a in fată. 
f O ])an,l Îmi trucui reped/(' Cll! ! socoteala, gata să mă retrag. Acu· 
1 zandu-lll~i !el) nenorocirea 'are să fie I 
; eu atM mai mare, cu c;it CIIli nu 
1 le pot fi de nici un folos. :\Iaşina j 

: sforă.e. ~rt'~)i(~ind pe loc nervoasă, l 
fără să mtlffildeze pe şdul aşez:nt I 
cDntra \'oin\Li melc ];a \'01an, Cine 
să fic'? c\gl'llt {'lectoral. aş fi putut 
cu mi'mu pe inimti.. să jur, dt 11luJ: 
este - nefiind sezonul. ca acestE.'; 
p.as.ăl'i r.are ~ să·şi fad. Ul)aritia ~i I 
mal <:lles ca o fnmlOa."a pălăne \ 
'Si T.'indberg· Ympof!o-tf.a in -fund' 

un ~ll!wrh rap de> femec, Vn'·o 'in-
~rp('ne·? şi încă şi de femee'? La' 
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zece .ani de reglm românesc să nu-şi 
Însuşească limba oucială a unei 
Uiti te-} hră.neşte, este o enonni
late. 

Cum trebue să doourgă o şedintă

şi cu ce durere trebue să . şi. spună 

năcazurile din suflet !Un român, ca-
re :nici acum in tara lui, ~ poate' 
fi ÎnteIes1 Cazul se petrece într-un 
tinut, unde elemenlJU'l românesc este 
'",tnjos şi neallerai; ce trebue să

fie ;pe aiurea 1 O mamă ce singură 
hi ~ugrumă odraslele_ 

Gh. BărBIK:...at1lL< 

Predarea scris-cetitului 
ÎI şcoala primară. 
de D. Olariu, sub revizor şcolar

(ContiIllUlal'C ). 

Litera ; ib', şoolarul in profil, cu' 
fala spre est, a\'~ind inaintea sa W1 

cerc de joc. 
IJiter.a .' d., şco 1 a r'Ui in aceeaş.i pa-' 

zHie, <."Ui cei-cuI de joc înapoia sa. 
Litera ;,11", ş.colal'ul in profil, a

plecat ou Jn[tirtile lJC lângă olaltă:. 

!)~lnă I;a p:1m{tnl. 
Litera ~'m" şcolaru:l in aceeaşi po .. 

zilie, ou m,llnilc lăs:ale la distantă 

diferită, 

L~tera'I\l', şcolar-nI şezând cu o 
carte între g{'lllUnclli. 

Litera -e, şcolarul :;;ezând, înpro
fiI. ClIl! o mi'm{l ridicată la frunte. 
l~'ilerţa. .l«, şcolarrul stând în pi

cioare. au fala spre noi :;;;i cu mâini
le intinse. 

Litera ,,"', şcolarul stâlld in pi
cioare şi Hn{md ;un baston de mări
mea sa, carc-i' trece pe dinaintea fe
tei. 
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Litera-'g" şcolarlll carc Îine un 1 mu 
cerc dc joc pc lânga !;Oi in dreptul ;sllfl 

fI' Ici. ; T 
L~tcr.a ,f ,- Ş('()l;U1UI rididnd o ,că 

mână în Si\lS. puţin 'It~rr.'Tâ1' l'('-jccsl 
{'~'''11alla ,pL' l;lil;;a CIlrp orizJ"llIaL. (~ 

L,lera ej, şeolarul care se joacd. 5iu.L că sunteţi incapabili de a mal muncz ni la Îlll;'ilnin.' rl)nl1ali~t.liile tip , 
pentTu viitorul nostru, aţi dov~dit c~ j rigoare :ln fost Îndeplinile cu mult 
mai aveti În Dv. ceva dzn gemul C(l- I 
tiCi/OT antici pentru a Vd Împrofca ! fast, ar- fi inutil s.l mai adaug, 
scrisul ~i persoana cu nor,iul pl mur- I ~L1rtl1I';ile Imi l]ol fi l11~lsclel(', C:lre 
dăriile josnice. Continuari; aşa lIă 1 se transforIlle:azu în pidre de moară 
vreau cei cari doresc desbinarea şi ne- I l1ueil1.1nd n:1(,~1Zlll. pentru exportul 

g:h:d111 ael'sta sÎmţi-i c~l-l11i ,-jnc şi 

cald şi l'l'ce, Sliu din iauzite. eli 
fe111('Îl(' ~ulll neinduplecate, când 
I'stc ,"orba să·ţi cOlltro!ezcad;y:ta
tea exll"a-familiară. 

cu: 2 m;nji, d:nlre cari una este:1- Ho~ 

I llunc'a!a de-asupra c~lpului sau, iar J$Î J 

inţelegerea voastrfl 1... : dlui Virgil \Iad~carll. in \'ederea e- Cum stam reTpk ... piină la ridicul 
In momentele când ne lils im fn! chilibrClrii bugetuluI. un domn mtlnu'\el se coboară zâm 

voia amintirilor, surf/elul nostru era 1 1 l' Z 
Fiindc;'t nu-mi l:]aee sti r~Il11[tll în- )inr ll-nn at'ec!lIos, .iimOCsc 5i eu. cutropit de mulţimea păreri/or de rdu t 

l tin61aL mfl adresez ex!.)loratonllui înclin uşor capul in a::"eeaş.i dirN'tie vtuându-vei inactiv; la pornirile sa U* 
tare ale învătatorilor. Azi înstl, deciit tend(1anelor nw!p: "Te joci tu im- Xu luI. ci pitbriei, Dacă mi~a r3.$
Se, vâ: ~tim cu ochii injectati de furia: lwdmle cu arlicula\iilc mele; dar' pun<;. nu şt~u, «'iki domnul se în
patimi/or oarbe~ mai bine Vtl dorim : s:I \'{,7j la ,'ară. CUlll la Tt'kirghiol o 1 dreptă dlre mine. prin poarta larg 
somnul de p,in(t aci. Cel puţm trecutul, s[i. t(' îndop numai cu nămol şi pla- I des'Chisă, Ca ful;;crnl ii lai calea. 
- aşa de frumos - va fipentru noi i -j'ă'. Ii fac '8:1lleninţare.a, bazat fiind! fiind infol'1l1at greş.it asupra JUca. curat şi vemic izvor de încurajare pen- I 

Ill' bUIU'll' rUIlorturi în care slau CIll ,1 erez:lnd ('ă a f;kut \'1"l"0 confuzie, Iru sufletele noastre tinere. i 
Ghiţă Amărâtu. l PC!'ceplia, Ulei nu mai deparle, I Imi intinde m[ma. schil,ll1d lin sa

dintr·o simplă mane\-rare greşită a 1 lut. lCl' desigur di nici D-Iu'Î nu 
acului dl'~ay cassa C'U ,.bani. răsplata i I·a înţeles. necum eu. pre:zentân

• 
-Examene particulare 

Exanwllele particulare de curs I 

. . I 
:primar se vor tine in două SCS1WU: i 

mult donta a munCit de pc lu1t!l: 1 du-se: 

fel dposebila plăcere de a trece sf. trevedenl. 

n deu:! {' jo:~ inaintea sa. 1I'Îm 
Liknl h. ~colat~ul in profiL ,i(ii· t ~ 

\,;tlld ~n gcnUllch('. p lJ 

I 
Lttera '.p , şcolarul cu fula t>pre gur 

sUin~;l. ~all 

r;alJd provoacă elevii la scI"Îs-rdil ~ ~ 
re inÎl'all'!l' mUlll'lor lor, cu c:u'i ,Iri 
se o bişllllCSC apoi şi şcolarii. I 

La comh:narc3. :1101' dou:t sau mai ! Ti 
nw1te l~tcre. aduce in fata clasei atâ i('Î 

jia elev'i. de c{tţi are trebuinţă, Sco- he< 
tarii vor vronunta inl.ins iniţialele :l{'. 
~sllnelpl(" l1ul11('lor celor postat i In: 

1
, ~na:inlea lor V<î.~l;i 'C':lncl îm"ătiHo-, (:~ 

nul :araU't ]W unul sau pc altul din- ilcill 

( lre ei.. 1.11 felul. acesta, e~e, .. ii învaţă ice, 
I a ceh Şl a scne totodata. Ia 
t Acest metod a prins pUiine rădă- ~in I c'ini. ~ar rn şcoalele romaneşti in re 

lUla in 1 una ~lai pentru copii dd)ili ! 
sau aeei ai C[lrur p~lrinli pentru ca- ~ 

uze justifk~lte, don'sc l'saminan'u I 
eopiilor în u('eastă lună. A doua se ; 
siUlle se va ţine in nlrslII lunci Iunie l 

Pentru ambele sesiuni de ex.amene \ 
I 

devii yor trebuJ. să ceara lllscrie-: 
n'a p.in:l la 10 .\lai la şcoalta prni- i 

mară cea mai apropiată de dorui- . 
dliul păl"intilor. 

Decem\Tie. in loc să fit' îndnlmată :: Eu este .. , II, L. "reprezentant 'al 
către mine, a făcut .retourc la • justiţiei'. la ~at'(' eu răspund pen
.\d-ţia Financiara. fădlndu-mi ast-

l
i tn1 a d~. un farmec mai plăctrt În

sărbători in to\-ttrăşia Duzunarelor I Si ,in suntem În". (mă prezint fă
extrem de nwlancoHce, ~li-'3Jll zis: I dind o mulră puţin cam ocră~. efi- t 

'oamenii ăşti.a au perfcctă drep - I teva 'COmplimcntt' reciproc drept în- , 
tate..:. I traducere. (hlpă eaTe brlusc tăiem! 

I d<'ose'bi nici 'atâta. Dacă tot:u:şi log 
I"'am mcntionat. am făaut-o aceasta 111n~ 
pentruca $ ăreliefăm şi mai UlUIt ~q 
lupla oamenilor de şcoală pentru \01 

Banul {'slc ochiul draculUiii~ te . capul 'bazaeoniei d{' {':Onvers.'llie. I 

'2 afla c:llea cea mai sigUlră oare 21. s 
dlUCC l;a Tt:alizarea scopului urmă· t>pi , 

implllg-e la pă<'!a!. Tot îi mai hine I Care luase un aspect det infern. sn ; 

Cererile vor fi inainlatlc de din'C 

făr:i el. Totul ar fi mas ca pe roa \ slabilind !astfel autC'ntidtntea exis- 1 
te, dad .1ceastă plăcere nu mi·ar I t{"ntei "Tumuluii Babel«. După ce I~ 
fi fost p"elung-ită, până in Febru- I răspund mat('ruatic celor c.âl('va în· 

ţiunile ~coalc1or la rpy!zorate1e ieS- ' aril" {"'.ind căzând ca o mană ccreas 1 trebări :pI't"zt'ntate în căm.'l~a de i 
]wctin.· cart' urmează să le aprobe. I că. banii pe capul meu, credeam că. I forţă. maşina. se înapoiază pe aae-
1 Examt>nele yor în~pe in toată I 

mă lon'şte damblaua de btlC"Uric T I laş dmm. schitând în urma ei. nn 
,lara in ziua de 11 şi se vor ţine la Toale ,in, toate sne duc. Visam cu- l ('nonn şi ~roaznic somn de înlt'('-
şcolile UIH..I~ elevii au fost înscrişi. ! prin" de re\-eria momentului. pe Q 1 bare. Compl€Cf.ez tabloul. cu crl.l},-

• ; grămadtl de gllnoiu (ksmierdAn· 1 lalt semn, insă de mirare. Un fune-- Răspândiţi printre tOţi invă-
~ du-mi ciolanele ~ nE' nişte copii tionar ce este chemat a yorbi în nu-ţătorii "Gazetalnvăţători1or" organ j'-

de luptă pentru apirarea intere- 00 111 a,-i. ce tot dela mine aşteaptă melc u!1"Îa din cele trei putC'ri e-
selor noastre profesionale! mânLuirea. x.i~t('nle într·un stat, în timp 'de 

rit. 
RIt' 

In li tel'at1llra pedagogic\ rOUlân{'a· ino-
set de dinc(Y3!Ce de Carpaţi, a'bia st'ti;; 
fOC'(' in treacăt amintire despre n' 1 s 
CRst metoda făI"ă 'a i-se da atentiunrlUl'l 
dt'os("J:jjtă (Vezi ~Roo-t~iune;a Im·ătă-Jor 

torilor' ~o 4, H10.'i. Arad'. Credem, e p 
<.'-<.1 2c.eusla s-ar putea aplica CU SUCtât 

ces 1n casele de corec\illtnc,penl'rne 
tenaiare şi in armată, au ajutorul [-şi 
ci1nuJi:a analfabetilor li s-ar da pos;~ră 
pelllr:l.t ~-;a sa relit'fcz şî mal mul!jr ~ 
timp :arta scris-cetitului. răr 
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Dascălii la muncă 
In ziua tit' 10 AprHie HK~O şcoala frătirili: J> Pc aici nu se trece t 

primară cit' slat No li Al'ad, a orga Pămiinlul sacru, imbibat de sân
nizat o serlmrc şcolară în folosul co- gelc aUHor mii de bra\~i oslaşi, frap 
lonici COI.Ulur sărac!. . klrag;i" cari şi-au dat ,,~iete1e lor 

A fosl irn-ilală .10ată suflarea ro - tinere pentru noi, pentru lăbcrla!ea 

m,lnească. Au asistat toti cei ce se noastră, pentru \'iSlll noslrul ::ere 
inleR'sau de progresul graiuţl~i ro- să-! apăra.m şi noi 
mâtH'SC la granita de vesl a til~ ~ă luăm exemplu dela slll'orile'" 
au venit toti jJIiietenii COllliHor. noastre din \"e('hiul regat, patr:i,a ma 

Pentru propagarea sÎn<X'rci Înfrlî mă, (:ari şi-au dat ull:mul 13.\11lt ş,Î 
tiri. (i:ircd.oara şcoale.i Ana Vatj<an., ultimul oopil - ulbima nădejde de 

, 

INFORMAŢIUNI 
Dorim tuturor ahonati

lor~ colabora~orilor ~i ~eti·l! 
t?nlor noştrI: sărbătOri fe- I 
rlCite! 

- A.nunt~lm cu plăcere logodna 
dşoarei ~Iărioara Calană îm". În 
Cornereva jud. Severin cu d. Lazăr! 
CălincsdU din Rusca 

Felicitări. 

_ Din cauza atâlor dilkullăU ma ; - D. Ion Fr. Buricescu, pI"Ofeson 
teriale pe cari le înlâmplină, astăzi, I de t'ilosotic la liceul • Mihai VitcazU'h 
t(lale publicatii le, în special cele (Xiri! din Capilal~, . ·l)llbHca. câte,"a îndru
n-au allc surse de vc[)i!uJ'Î dt'C<U I măl"Î me!odice pentru normalişti şi 
l->prijinul abona~ilor şi cititorilor - ! im'ă(:Hoarc>, care constHuc un vo
.Gau'ta Im'ăliilori1or. n-a putut a.' lum pedagogic <1(>-0 reală uij;ELate 

I a tinut o cuyântare bille s,imtiIă, cu hălnlne~e - să ne dea nouă liberta- I 
r' o putero de com'ing-ere can~ a im- I h:a, fe~ici.n'a. mult. dOl~iIă. Au ve-I 

pl'('sionaL at!;lnc asistenta. "1 ]111 apOil la 110\ 'cu drag, cu br·ate -5i! 

pru"e regulal, in fiecare. săplţun:î.nrl, 

aşa -după. cum proeclas~.'m <.lckt în
ceput Sperăm, că colegii ŞIi Ono ce
lilori ne inteleg ş,i în cel mai scurt 
posibil Ump ne vor da oca7ia să 
realizăm şi noc-esl maI'(,' scop. 

, practică. Se notează p,înă la DeIe moai 
mici amănunliri cum trebue prcdată 
o lectie uşor de asimilat pentru e
Ic,"j, fără 'Jx>danler;ie şi abuz de toorii 
abstracte. () carLe cu adeV"ărat utilă. 

lată câtcv'a fragmenle.: inimJ deschiS(' să ne imbră:l:iŞo(.'7-<'J! 

Doamnelor şi Domnilor, 1 să muncească pentru lloi. S:'î. fim I 
li Ip numele ell'\'elor dela ,coala dt'lTItle d{~ jClifa lor. Să muncim şi : 
, primară de slat Nu 17P .vad, v'in noi ca ele, pentru înfrătirea, pentnl I 
! să ,-ă aduc căluuroase mlllll~l1liIj apărarea lărili, penlrll fer,id,'('>a pa· i 

I 
;' pcntl"U bun[tlalea ClI care ati răs ! lriei, petltl'tl\'IWol'ul genpl'aljei de : 
1 PUIlS învilat~ll[wi noastr(~. m{line. I 
l Vă multumim di.n sund că alii V'('-! ~i pTI"Cl1m muncim, aşa să ne a- 1 
f nU în număr atât de mare, adu - I ,iute D7Ă~U! I 
: c:Înd chiar Si\'Clificii Ca să !HllC'ti " Aststent. , 
t conlribui la ajutorarea copiHor bo]- , -------------__ 

l .. na\~, ,l.ipsHi de mi,ilo. ace, d,~îndll-Ic I"'~ Serbare ~colară 
.1'W'ahll:1lalea să se recreeze 111 colo- / Sc· al" 1 Iă 1 hă t· J)' '1' . " o' u lorma L (e el. 1n11 ne I 
. niil<' d·(' \"ară ale Sod('Ui~ii Cruce:i Î T· l' I I l' \. i' ., d )-. .• j .. IC 1J.ll( C'U «( (~IO 1 rUf Jn zllIa e:'a 
, Ro~;n. I :\Ial'ticc. a dat o admirabilă ser - 1 

rElcvele melc fiind sol,icilate de h:u-l' ,şcolar~lÎn nwn.lOria patI"OOltllui I 
Soc. Crucea Roşie să organizeze iO sau, m sala tealTUlt.ll orăşenesc. I 
! serbare în folosul colonici, ali riÎs- D. TeodDr :\Ial'iş, prof. a titlUt o 
~ lnllls cu o însuflelilă hnţurie. Ba I amplă 'conferintă d('sprc »Prl.mii 
ţchiar şi ma:i mult, aceste modeste I profesori ai şcoalei. ca d'ascăli $Î a-
f fetite, liiioc de munciLori ,cu o pro- i posloJi ai neamului romi'nesc. Vor 
; fllnd~l Î.n\elegerc.> au pornit. o propa-I hind! dcspn' opera şi ac~ritatea rod
Igandl'i llllcnsi1 pentru rruşata serM- I nică şi pHnă de fapte măn'te. a cehLi 
!ni ca să se poalli aduna 'bani: 1 ee a fost [), Tichindeal. Dsa a men- . 
tmul\i bani punLru suS-orUe lor tic tionat faplul că asi'ii-~j~copul ac)('stlln i 
; sufCTintiî. '1 mare român şi pcd"agog cste 'Ol1 'totul; 
: Tealml acesta arhi~)lin e dovadă: ({i(>.SICIOl1sideral de ur'lnaş.ii acestui 0- • 

~cl au reuşit. Plin org-ani zm-ea a-! 

-~~Sh'i scrbari ,:Ii:~t_d\·oas.~lrc. Dnc!ol', 1 
(Şi lr.1lr.:mifrrr~ .... t Şt şcoala şI-a făcut; 
!!;l1o.ria pe clt~plin, c rândul Crucoi 
Hoşii stl lmhrătl!şt'zc eu bllllălalie I 

iŞi mălin~mic 'Cauza lTIicuLilor sufc- I 

rind. I 
~ Fif'eare copil rPlllsănăLo!':\it va fi 
~ billC!Cuyânlare pentru noi, lin sin-I 
• '1 • g~lr COpl ao;; pe cm'e l-a11 fi putut sai, 

t ~"a dar a Fosl lH'glijal din lll'păsarc 

l'[1<; diri -:;.r·nnla 11OI'm:1Jiî. - prel1arm(
dia de pe yrero-tirl - este alun,g-ată 
afară (lin OI'aş, fal"a l00a1. aşn;allî 

dom" proYizoriu în fostele pavHioane 
ale aviaUoi ... 

Stih rondu(,f'rea macstrului de mu- i 

ziei:\. Ioan Lipo\;an, corul şc.oalci. Il: ! 
'(,olllrihuU cu o se~ie d~~ hllcăti mu- : 
zicale. rOlllie hine şi corect ext'Cl1- ! 
talc, ' 

La ÎTllîlUm(' ş,i(](' rf'marcat au 
~all egoism ya fi uu blestem {'arc 

" A fost <lf'asempni cxcrci1:Hlp cimnas-,' 
~ "a rasfrallge pe e<lŢwlcle fiilor 110 

tir:(' ritmi('C' executate fără g''Jt'('şeli ; 

- Toale şcoalele din Iară v'Or IUIa . 

vaca.l:tă, pentl~u săr~~tori~e PaşLdo~ Il 
de Sambal<1 12 ApnJrJ.e pal1~ ~Lulll I 

29 Aprilie. I 
: - ln .i ud Bihor au fost decora\i l 
unnătorii ÎI1YăIălol~i: I 

I(lan Conla fosl în\'. Ia eera pen
~ionar UUI)ă 4 ani de apQs6tolat. răs
plala muncii !wlltru invătămânl ela 
sa fI ~ Conslanl in Mar'lllba '!O ani 
de serviciu, :idem.; Alexandru CUCI' 

refugiat din Ungaria, după 40 ani de 
scr,"idu, li~l('ll1; PC'lrc VIaicu fost în
\;ă!ă!ol' la Bulz şi Vadul Cr:işuk(~ 
timp d~ ,10 ani de sl'I"\~iciu. idcm~ 

dlem. rloan lIo!,yal, fost invătălor şi 
Stefan Tnh-an ,tD ani de se-rv'i;fJin, i
r('yizor '~2 ani, răsplata ll1unC'i.i dasa 
III-a, Eugen Pop in\':ltător 'in co
muna Tesclwş, a murit cu câteva 
zi!t' îna!Î.nll' .~ de a pr:imi d('O()rati.a. 

- In cursul lunci viiloare Învătă. 
torii aderenti ai curentului nostrti., 
vor fi convocaţi la mar&'l înlrun~re 
('l' se ,JfI 1inellln uraşul Al",ad pl'ntnL 

.organiZar{'H coI])lIlu~ didlaelÎ\c p~'i

mar În sellz mai arklplaf ,-rel11urilol' 

ce le Lr~illl. ])OIn pii coleg-i, cari do- I 
reSC să la parle sunt. rugati s1\ ne ~t- I 

11l~1l!.(,. p~'ill ăla dai a de 10 M,ai a. C{. t 
trtm!llandu-ne adeziunea lor la re-! 
daefie În Anul Bu~. Regina ~Im'ia 17 .. 

- Nu Plllc·m să nu remarcăm cu 
acest prilej frumosul gest crcşlinesxJI 
al ului G:h. Vancu, functionar s'upe 
rior la Adm. Finandiară din Al\.'ld, 
care a dăruit un admimb11 Balda .• 
chin în valoare de H.OOO Ici,' biseri· 
cii gr.or. r. din comuna sa natală, 
Cuyin, jud. Arad, rX'ntru aminl:trc~ 
d<-"CX'tla\.ilor săi părinţi. 

A apăruL: 
d:i('la~a(u p0l1ile inehise~~ 'Il,ara

bo1c d(.' .\.1. 1'. Slama_iad. Operă pre 
miat :lde Societatea Scriitorilor Ho
mâni. Editia 1 L i Edilura Cultura 
H0I11:1neasci1. Bucureşti·-, slrada Pi~ 
tugora 18. Exemplarul :35 lei. 

A apăru!: 
Frumoasele romante »Ble.slemul 

Mcw:,1 Când nu te "ădt P('lltnJ vooe 
.o;;i pian, ,"ersuri de (~heorghc Boia, 
muzica d(.~ Liviu Popa. 
, -- Scoala primară d~ dst.al dlijIl 
(~hioro(: a l'l'c[lşligat 21 jug. cat. de 
p{Ul1fllll din cele 20 jug-ere cxpropri
atc in inh'egill1e de contisia de oco] 
din Siiliia, în urma contesta(iei f:l. 
cuLă d(' direclorul şcolar Gh. Mi,
hutia. 

.-.. Familia î Iulian l Bal-zu din A· 
rad -- :\1icălaca. neputând răspunde 
În parle tuluror, pe această oale adu 
ce caldek sale mul\umiri, rudelor~ 
pridpnilor ş:i CUlloscuţj[or cani cu 
ocazia pierdt'mi iu bit.ei lor ~larIlIa 

BarzlI, au gr:'ibil să ne m,îl1g-i1c lu
ănd parte la cel'C'll1onia fUlll'l'arii şi 
eXJ)rim:lnd, tie În sC'l~is, fie yerbal ~ 
condolen\e. In special multumim P. ftr·i. 1 

I 
oi(> către> e!e>d, suh conducf'reu liar- J 

, .. pomnnelol' şi dOlllnilor, ;1Îcl1lui '[wofesor Ocln\~ian Dohoş, 

.La c:ollgreslll inlcl"Jwlional de 
edueatie morală., Cl' se va tiÎne kl 

Paris, gazeta noastră \"3. fi rq>l'ezen
tată prin <l!. 1 [oan .T('lr·culean,'pT.im
redur-tor .. 

I C. Sale Arh. Dr 1. Suciu, Onoral II 
- D. dr. Ioan ['('scuriu, medic de 1 lui c!pr.coMilul Armollila şi coruJui 

, lll,l slî CUllonş!p(L că ell'\'t'll' şcoa . şi acompaniate de ordf('s~ra )')rQ-
.1 l<'i prirnare> de stat 'Xo 17 sunt fără I . . pnc. l'i,<,lv lUara 
1" I!XC('p(!P l'll'H' miIlOlo'tare, cari ahia! _ . 

jt~ cMeva luni ali III imit jnslruc(ia I "'O'&&dOe'A
m
; *1- 'S"l:-e Ma a_ 

tu limba rOIlulnească. i ~ 
,. Cel" indulgenta Dyoaslrc pentru: 
1· ~~ld{'rile estdicc să nu z,ic artis" i 
,ti !ioe, ale micu~elnt' fetite. ! 

.' , 1 ar acum ca incheere am o rugă
a· rintc către lhoastre donmnelor, că-
111 1"t' \"(l!· ,. , , ' SUl 01'1, mame ,omanCf>: Vă 

iog' dati ajutor şooşld., s:"tdind în 
ta t1l'l'IAuI ('opi,ilol' '"OŞti'!. hnnălalea. 
It f'l"('~lalea şi întelegerea. Conduse şi 
ru ~l de aeesle lrei virtu\i veti căuta i 

re ti. smulgcli ·din ;inimi le fragede ale ! 

lă·orili:.lor, 11l\Tăjbiil'{'(\ fraWor. Voi tre 
-~(' să plantaţi In suf[C'!p!t, 101' 
~a·1ngaşe id0!a ;şincerpi ÎnfdlîrJi. Pa-
seri'l \ ... V • l ('X 
'. < a pnvcş e>. ..lUtal:i să d('~"oItati i 
a li !>uf1('tul fiilor \·oştni iubirea nc. I 
O:t'lărginilă {l('ntru p:lmântul 11ărin.1 
lţ'l'l . I 

, (lr noştri. Drag-ostea noaslră fală I 
n. e t· pa 1'1(' trcbue să fie atât de mar<> I 
,U~tât de jJll!emîcl încâ.t ]a l1c\"Oe să! 
'nI' . 
ul l1l:aSCă v~hn l(l? din nou Carpalli.i 
)(}-Şl ~)()a!a da mana cu d'rag', cu sin-

l!l'a lUhlrc fra!.tii şi culmlle munţi.
LU (Il' să le punem in jurul ogorulql 

rămoşeSd ca uu zid urtaş al în. 

f. 

Heferitor la alcg-ere>a hit"oului Fe
cl(.'nltiei. corpnltli didae'Lie din jud. 
.\I'ad, d. PI'Of. T. :\fariş Jl{' lri.mite 
tlMll:'iloaJ'ca scrisoare: 

Domnule n'1'lnclor, Vă rog să hine

'"aiti a da loc următorului meu co
munic:a[: 

AmintclC's. c.l J)uminecă la 23 Mar' 
tic a, c. ClI 0("a7.1:1 şNlinţC'i nlPmbrl;i.' 

lor 'corpniui didactiC", tllllllă În SC(l

pul Înfi:int~rii. »F('~'{'raticfi l11('lllh.l-i-! 
lor corpllltll <lldad V(", am fostal<,s 
\,1cepl"{'şC'dinte al [!eC'sl(,l Federati!i. j' 

hllrucM aleg{'rp<l Ce' mă priycsto j 
s-a făcut în ahsen{n mffi şi fără C(ln

~in~1~mânt111. meu. mnl~umind! Ţ)f"('a I 
lllbltlTor mei co10g-i. rrentru cinstea' 
ce au diOrit a mi-o fnee. renunţ la' 

aC"castă d:Cmnitafe. rezcrv'ându-mm I 
mod<,stde melc forte l)('ntru a rola- j 

hora eu col€g-ili mf'i în alt dlomeflÎli I 
al aefhită1îi noastre dăscăleşti. 

Arad~ ]a 2 t Martie 1930; J 
Cu ~tll1lă: 

'. ProC. 'fiOOlorMal'iş 

inlet"lH', fost asisle'llL la cUnicile din A<:ademid Teologice, cari au ofi~ 
! Cluj, Paris şi Viplla, a fost numit i ciat la 1wr,.iciul religios. - Dat în A

prim·'l11edic la SCc{illllca interne de I rnd·:\Iiralaca, 2;) :\I,arlie lB30. - Fa-
la spil:llul .itlrlt'lpan AJ'~d. 'lnHia Banu. 

De mirat? 
o hand! romtuwască din Arad G 

refuzat a onora "(;,azelu Il1\'(ltălo

rilor" pelltru publicarea hHantll~!î 
pe anul 1!1?,1. In schimb ziarelor mi
noritar<' li S-HU <Ia! frUl11o.1se ~ 0-

norari~ relllru an·asf.:l. 
Dela un in:-.litul, diruia corp'u\ di

dactiC' rom{1l1 din aeesl. oraş Ii ,acor- I 
dă 101 conCUI:mI şi Hi eăru:i cond~k I 
cători - jH-{'şeclinl!' !:'Î dirl'{'loi' ~- I 
au ro:,l <1 kşi în eonsirul mun ici pial 
pe lista rOm,111l'3scit la 0<1J"<' ali vo
tat Ş Îtrnembriicorpullli didaclid 
român, nu ne aşteptam niciodală la 
aşa C'C\'a. 

,Si nu ne aşteptnm nicli dela »Arăd~\ 
na,', bancă pe care D sustin0.'lm de 
instituUic .românească», ce ajulă şi 

încurajează cauzele N.m.îneşti şi' 
nationaJ(' ! 

Dar, Y'l'''!.lcli faptele., iubiti eetitori! : 

~lare Hotel Fer. 
dinand 

Timişoara 

Complect renovat, Ascensor. 
Băi. confort complect. 

Preţuri moderate 
D-nii învăţători se bucură 
de o reducere de 35 la sutii. 

--_._---~------

Se găsesc la Lib
nu ia Concordia 
Gh. Munteanu, 
Arad strl Emi
nescu. im 

R-ed'acţia I 
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România 
Comitetul şcolar judeţean Arad 

.}. Aprobarea mijloattlor pontru 
comil('tele :;;colal'e rurale, curi n-i(lU 

mijloace suficiente. 

~ o 8&')-HlJO 

Arad 7 Aprilie l~i3U 

COIl\'()(:are 

ti. l'ropUllt'ri şi interpelări tInter I 

i rt'!:lri:e:-;e \'01" inainta în scris com. , 
:;;('01:11" judet·.'nn ('ti 3 zile înainte de 1 

, adun~lt'ca gellcroală. 

i 
In conformilate ClI dispozitiunilc i 

art. Il) din Hel'gulumcntul penlru a- : 
plicarea decretului-lege, privitor lai 
organizarea comitet dor şcolare de I 
lX~ hl.ng ăşcoalelc primare, şi in fatu : 
hotinlrei comitelului şcolar jude- I 

tean, adusă în şedin\a ţinută kl i 

12 :\lartie HJ30, oonvodi.rn adUnar0:1 ; 
generală şcolară judeteană pe OUlUi- 1 

*"Că -1 )iai Hl3(} ora 10 tin sala mare ; 
a prefecturei jud. Arad. : 

-onl1nea de zi: ! 
1. Darea de seamă Q secretarului 

despre acthitatea ş;i gestiunea ro-l 
mitetului şcolar judetea.n în cursul I 
anului 19'29 şi despre activitatea co 
mitetclor şcolare rurale. I 

2. Aprobarea contului de gestiune! 
II comitetului şcolar judetean depe 1 
exercitiul 19'29. 

3. Aprobarea bugetului comitetjului 
şcolar judeţean de pe anul finan<iar 
1930. 

4. Fixarea contributiunilor la oa:ri 
vor fi impuse comitetele şcolare ru
rale, pentru formarea \-enitmilor 00- I 
mitetului şcolar jud. \ 

7 .. \!q.:;~·lTn a ~ nwmhrii in conu
telul şcolar jud('ţcan, dinlre dele
g-a\ii 111l'm}wilor ~lmi(('If'!or şcola

re rura\{', pe timp· de 4 ani. în 10-
cnl domnilor Petru ElrIWş.i şi Di
mitrk Ciobola, a ciiror mandat a. 
expirat. 

8. Toţi delegaţii comHetelor şoola- i 

re rurale vor aduec cu sine act!ul 
justifîcaliv referi lor la Q('legare. 
PJ'('Ş('dinte: Secretar: 
p. pref(d dr. Lazar V. Spătar 

____ o •• __ ._ 

România 

Comitetul ~"COlar judetean Arad 

No 90,'}-1930 
Arad, 8. Aprilie 1930. 

Public::aţi~ 

ISe aduce la cunoştinţă generală, I , 
că în ziua de 12 Mai 1930 ura 10, se 1 
\"3 tine în sala mici. dela Prefectura I 
judeţului Arad, licitaţie cu .oferte în- \ 
duse În conformitate cu act. 88-110 I 
din Legea contalJÎjliU'tţii pubLitei 
pentru \'Înderea pc vecie a im.obilu 

lui inscris in earka funduara ~l1b 1 
i'o121 a comunei Toc, ~'\Jm pus din! 
casii şi inlrayilan. . 

lmobilul di'l CIH'~[illn(' a fost p~ i 
• 1 

pridatl':! lui :'\icol[1(' Tonţa şi sot ia 1 
din acpa comuni!. şi {',le situat pc l 
ltlngil ş{)..;e:ln::l natioll~1!ă potrivit P{'l1 I 
tru i hticănÎe sau ewnlual cr:Î5m:l. ! 

Cnellll de sarcini Se' poate vedea i 
în hi.t'oul {'ollute!l.ului şcolar jude- ! 
ţeun la Prefectura jud-el ului ('I;lme- ! 
l'a 13 şi la notali.1lul C('rcului Ilteu \, 
în zilC'lc d'(' lucru OI"ele 11-1:). 

Concurentii vor spc{'.ifica În ofel'lă ! 
că ('Ull?SoC localul d'in, c?('~titlne. pl"(, l' 
cum ŞI caelul de sarealll 

Odată cu oferta se \"a prezinta şi 

garanta de 5 ha sutli în munerar sau 
efecte de stat. 

Preşedinte: 

p. Prefect: Of. Lazar 

Secrt'lar v. 'Spă~T' 

AVi 'J! 

I 

;;e 3\'izează învăţălorii din judetul 1 
Arad, ci la comitettul şcolar jude- 1 
teau infonnatiuni se dau num.ai in 1 
zilele de .Toi şi Vineri. între orele ! 
11-13. - Valer Spălar, SCCT. corn. j 
şcolar. 

C(lmltdlll Scolar iul Scoalei :"\or

mall' ·de bal'ti ',Dinritrk Ticihindeal 

din c\rad 

Conform ffweycuerilol' decrl'lllhUli· 
Il'g'c Jil;,·itul' la Ul-g~U1izarea comite· 

Idol' ~("{l iare, se eon \'oall'~t aduI1an'a 
g"el1t'w;{t 'a Illt.'Illbrilur COll1unit~tţjji 

şco Iare, in sala mică a PrimAriei .ve 
ziua de 30 Jlarlie a. c. CU urmiHoa 
])adl la data de mai sus nu se vor 
ren ol,lillC de zi: 

1. VerHicart'3 gesl:,uuli anului H~). 

2. 'Apl'oJjarea bugelului. pe anul 

1930. 

3. Alte eYenlJujale .prupuneri .. 
l}aci1 la data . de mai ~ uu se

\<lor' într\U1U meltlJb'r'ii în număr re- I 
g11:emeut'ar, şedinla adlttnăriâ: gene-
ro.de Sl' \'a ţine la f>6 Aprilie ~l. ~. . 

fără ;altă rom'ocare. 

Ar'ad, la 21 ~Iartie 1930. 
I 

Dr h.nan Borut'us I 
preşedinte 

~ln\'aţătOl' d()reşte căsătorie ur· 
gentă cu Q colegă saU gospodină cu 
dolc1. Oferlă sub Am~lr:î.tu la admi
nistratia gazetei noastre. 

---_. --~---_.----'---
Banca lnvă1ătorilor S . .Il. Cluj. 

Active 

~ltl'mer;a:l' in cassă - - - -
Scolll - - - - - -

Conluri curente - - ~ -
Efecte - - - - - -
Im.obilc - -- - - - -

()on/ul bilanţ, Înc.fjeiat la 31 Decemvrie 1929 Pssiye 
.'~~~~~~~~~~~ 

Lei b Lei b 

647.917,-
23,617.193)-
1,845.777-
93.0~ I-------r 1- '-

2,200.000,-

,-

Capital social 
Fond dc rezerV" ă 200.000.-
Fondul ~rcantelo 

dWt.oase -, 
-rond de pt'n~fr 

r 

. 20n.OOO.-, 
~ ", 300.00 .-

, __ ~~l.ei._~.~I~ ___ ~i ___ I~ 

2,345.5211-
1 
i 

I 
700.000\- .,' w.<~-. ........ i 

aw 
I 

Biw'rse con~'Uri debitoare - - 47.655:- j 
1JcrlUiled - 20,741.835'- 1 

--"-,-- -' .. 

-

" 

28,45J .543(-)lobilier - - - - - - 1-
--~----- - ------~~- -I-

I 

! I 
I ! I 

i I I 
I 

I ! 

- - ~ 28,451.583 •. , 

1_ -- t 

i I 
I 

Hee:.-;conl -- I 
D~\"erse cont.uri crediLoare 
D~Yldpl1dă lleridi cllă - -~ --

3,196.900-
472.033-
120.915,-
391.000 -

1- , 
Inlt'rcse lransilo rii anticipaLe- 27,968.204 1-

\-i Prom nel: Tnu lSJms -
19:.!!:l -Profitul anului -

-

5.121 = 
478.218- 483,339:-- ---------1-------'-

j 28,451.543
1 

-----·1----------- -
I 

()ontul Profit şi Pierdere ,"' enite 
--

Lei b 
-- ~--~---~--- ~~-

Inlerese: la deFuneri 2,543.474:-
la rppsconl 499.573.- 3,943.047

1

-

Cheltl:ueli gew.'rale - - -- 182,5611-
Salare - ~- -- - - - 75590°1-
Porto - -- - - - - 62.?671-
Jeloane - - _. - ~ - 13.D00

1
-

Impozite 
, 

147458 1
-- - - - - -

Pro~jl nel: Transpus - - -- 5:1211= 
I 

Profilul :anului lU29 - - - 478.2181-
I 

1- - I-
1'1' 

I 

1- - -i 
Ioan C (~ăpraTra 

director expert conta>bil 

Andrei Pora. preş., TTainn SIItetl 
Gayrll Bcuiş, 

llr. Ro·n:lUl Curta 
oloan Roman, 

iiiOiiii - -. - - - -

Lei . b 
~~--I---

I PToril lI::anspu.-.; - - - -
. ,. 

i InttTcsc, pronzlJ, chirie elc. -
I 
I 

i 
i 
I 

! 
4,204.533: -

483.339,-

I 

.- - -4,687,872 = - -
i 

Clftij, In: 31 Dcccm:\'rie Hl2n. 

CO~SILlCL DE AD}Il;\'ISTRATIE: 

- iiiOI 
Lei :~ Lei . b --- ---+~--

5.121- l' 
4,682.751- 4,687,8721- ' 

~------ -~ -~~~--

I 
I I , 

I i 
I , 
I L 

i '1 
I I i 

,. 
, I I , 

) I 
I 
I II i 1 - 4,687.872::1 1' I 

:- ;-t 
I 

PL conlaibWlall': V. R. lePllrean , 
J)I'oQ'urist, conLaulorizat i 

.\.n3St!. Ilemiun 
!INlI1 Pescar.i .. , 

Incoib Boer,~u.. :\iiha:l Hurdurariu ')('Itu Bura. Ganil Ahna~an, f Dr. VasUe f)ancu Gheorgh'l' Pro(lall, Ioa('}lim PGp. 

Verificat aflat în ordine şi în conso n:anţă CllI registrele sucielă~5i. 

Slt'fan 11'oeneş. preşcd. expert cont. 

Cllu.i. 1'& 26 Februarie 1930. 

COMISIA DE CENZORl: 

Ic-fon,:m Pui& eonst. Jem::J:ta, 

lmpllimeria Su~ Retby, Arad 

;\. 'fţlr('şall~ v. Bucur exp. conlablil I 
------_______________ 4 

I 
I 
I 
I 

I 
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