
-

~Il111 1. N'o 22-2R, 

Redactia si Administraţia: 

Arad, BuL Regina Maria No. 17, • 
Telefon: 571, 

- • 

6 Pagini t 3 LeJ. 2-9 :l[llrth~ 19!1O. 

-

O::gan săptămânal pentru apărarea intereselor Învăţătoreşti. Aboname nte : 

~ Redactor responzabil: ION J ELE CUT EA N, 
Pe un an _ Lei 160.-
Pe 6 luni _.. _" __ L(Î 100,---.... -- -

IIIDliIIă. 
biîr\ato .pc înt:'nsul oceanellll', l,a ce

eri dinlr-o carlc-, şliintiric~l 
b,î ce (1<1 aHo!',! illf:!pll~ind prin 
munca ş.i Insufle\.irpa lor pr()p<lşir(':~ 

lleam llhLi noslru, care e menit să 
slrttltH'cască în, dltol'. Iwintr-o cuI
I ură superioară. 

De lUlUimp incoacc o vie mi~carc 
ti pl'oducl'( ~ lcma p're.g~itirji ulli~ 

'CJ's;itare, a invălMoril()r, 

La toate collgreselc tinute până 

Icum, diferiti ra,portari S"13.U ocupat; 
:e:rând ~'I\Sistent crearea Ulm multor 
~"Xlli normale superioare, menite să 
mpartă absolvcntilor, o cultură moi 
'aslă ad'aptabilă noilor Ccl'il\te ale 
iie(ji. Si lotuş' cu o ncmaipomt'TIă tă 
!cz<int(,I'esare este trakttă che~tj:u

lea' acoosla, de toti cxponen!ii, cari 
lrin CllYâl1itul lor ar putea să trogă 
)alanţa in favoarea ci, deschizând 
~alea dor,intelor de culth'nre ale ce
lor ~ pot iŞli vreau să!. o tpcă Socotind 
că popoarele cOllL~nuă a7i lupta în
lIârj:ilă pc teren cultural-economic, 
mlml ftiecarc dorin~a d:e a-şi i'mpu
lC producH untUt~ şi mentalitatea lor 
lItor-popoare, toale natlÎlwJle con· 
jncnJ.dor se slrrlduesc a ridica mas
,a 'poporuluI; 1,ipsiL de nooesitatea iTI! 
:ded.uaIă 'prin elementele, cari suut 
:llercu În o:mlacl cu ele ş.i.J. cunosc 
LOatc .I1ăt11ilp slabe. 
~e Şll~C ekl aL'(~sle ekmclllc n'u sunt 

[l~U învătători~, cari ttesculi in 1 
s'pJI~tul de a ,(·duca., vor des1del1!\: ogo I 
rul mint:iii. şi vor lran~m,fitc fiintei. I 
umane, loate .achliiiţ,Jilc ştiinţei şi ar-I 
(t'i vooin~c În progres, 

Dnr co. învă!ătoriii să-şi îllldepur-! 
nească aCC>.:'lstă Il1il~hU1iC; au nr\'oe d~~ 
o formidabilă cllIloş!.intă a lulnror 
problemelor de fj]jjologic, s()(':io 1 O f,rlC , 

I1trralură şi alte şti,in!e, Ori oactuala 

I 

sc dea .lJOSIi billli"tţi largi de culliv;.U'c 
~i rCYelldicăd de dr{'pturi, puritm-

mcnlc ce prcdispun la o dulce som 
no lenti'i ori la facere'a coşurilol' 
Ilu('lc, 

de 

du·l pe o treapUi egală,' eu .aceea a 1" IIlVăt.ătOlili vreau allc('v(I, vreau .ca 
preotului, judedHoruIui şi prt'loru după timpul petrecut În 
lui. s;lngllralalea schilică, lipsitj dp 

La tlrepl vorbjnd aceste n~nexllj 1 hrana sllfldooscăt să 'Se adape din 
a.par' multOl'l::l în prezent ca o ulop,je I pltin la izvorul nesccal .al ştiintej, ci 
şi lo~i minjşlri ,.hin~voitori': îi a- \TellU, ca Întol'ş:i în sătutul lor să ai

Ikaliz.lnd acC'stel g:Î.nclllrÎ ~i p~ln{i 
la organiz<lln'a derinitlvă a invăIă • 
m;lnlului superior pentru în"ilt?ilorH 
noştri, 1CJ'cd că vom atinge ceva cUn 
klLlnile 11lulU Ylsate, 

Ioan Dret,'o 
uzi sllsFinân.d: ),da, da e fO'flrte frll I 

nw~d~săm~~~plnmili~~~- I --------------------------------
nă vom vCI1li odată la oga,).>, ! 
Credinţa gC["l(~raIă este, că îllVă{ă

torul îl VOI' ,putea ridica l,a o cultu
ră asemănăloare intru :câLvl3. c{'lei u

niivcr&ilarc .l}rin. examene. El trebue 
să de,~in~ un aulo(Lidad, Să-şi ])1'01-

eure căr!!i, să citească, ş,i să invete, 
înfulcc:ând teo:r.ii, principii, tr3tal(', 
de SO<'1iologi,i,. literatură etc, din 'bi

btiotecile vaslC'l de pc lângă toatc 
rc,iizoratde din, Iară, ACC'd.stă pil
rere o împărlă~eştc şi colegul N, 
Popescu în No: 1 a 'lev, gen.. din H130 
cerând biblioteci pentru invăIătoii 

căci: :>lrimişi de soartă ş.i de sliip~l
nil'{' în, sale îndppărtate - singlll'<l 

l11~l11gacre am putea-o t3.vea În paglij
l1Ale cărlilop, Negreş.it că ideea n,u e 

rea, d~ Iline să se ştie că hibliole
dIc judt'\ene at'l~'!tepe lângă rn-izo 
ralele şcolare in mnjoI"itatca cazuri
lor sunt egale eli zero, Cât dt>sjJrc a 
I~i abonal la mai multe rc\'iisle ])('da
gOglice, ştiin ~incc od literare n,lci nu 

Vitregiel. • • 

poate fi yol'lla, , 

1 zolal Viillă ~i (1(> colt-gi,i Întrulli!j 
in 1CcrCUl'11 cullurah' Innal-e - sus 

Ccrcclâlld de aj)l'oa~ \I!iata ş.i 

Ckmd'itJunile <le trai ale inv:1lMor'Î.-
101' ri'\.sp~lnd.i H până in rele mai în-' 
tlln~ate unghere ale tării~~ iti face 
impresia crud(l CAl aceşti bastarzj -
oap,ii ai nimănui --.. sunt sorti.ţi pe

tiTii ţmin cel mai YHreg lralmllent. 

Are5U 'purtfllori de lumină (care 
multă, pul:ÎJ1ă, dar se l'acc\ cari an 
mcn!Îrra shîntii de a consolida fi
i.nta neamului prin: luminarea şi 

slIst'in c" a gntiului ronuÎ.u('sc in 
pătura IJIO.I>orului, trl'iesa într-o mi
zerie pc care d.in m,lmkie n-o 'măr
turisesc." SUc d, ministru al Ins' 
trucţi~unii că învăli\torii Cllllypară şi 

tigări de doi lei pe dalOl-le?? 

Dela moarlea părintelui său -
marele Sp.iru II ard - im"ăt,ltorul 

român llu-ş.i mai aduce aminte să 

1 fi avut cel jml,in o singură m~În~[I-

1 erc păninleascl, Dela el, nimeni nu 

ni.t vjtreg d~ gospotlarie nu a avul 
altă Jlllen\i{" dec~Ît a face ca gi'ne
raţji după generalii de invăt<lt~) 
să 'jJ'ianHi {'<ÎI<' un atl. 

Dece să se "nxeze 'C'xamcnc1e îna
inle de terminarea anului şoolar, 
când nu suntem admişi decât după 
ce am lerminat; »ef('cl.i"lr~ (zi la zi) 
anul al Ireilea de fun.ctionare? 

Vec-e să f:ie luat Învăttttorul din 
clasă, obosi 1 de muncă, fără să fi 
anII t: m i) cel putin sii-şirev:izllia
sel Ulwh' cUlloşlin!t'!'?,. 

I>('C(' ~ '! ea si1 Il LI "(' uşf'ască... Ca 
s,( n!m~ln:Î m;j de şL'<11ari fi'iră invă
Hllcr in ace:,l nmp, .. şi in sfârşit ca 

I 8:'1 h:- t1t'ziluzionat. 

f lJl'z.iluz.ia să fiI' Oarf' răsplata u-
nll; I.ln:u' Învă!<'ilon idealist, care a 

îndnhnil să-şi facă illlzii desprcca 
l~i('ră~) Aşi ,'orix'şle renljtatca crudă 
a faptelor. 

s·a învrednidt a fi ",mare' pcnlnt Dacă pX<1nwnul de defrlnjtivat e-
rrl'găt~r'(' ce o primcsc t;inerii ahsol- pelldale az!.il - i~i duce lamal't11 în.. l' 1 stc o anomaLie (!,I'II 111111!'" ""1 tlIlc're' 

lnvfîtă1Dr1imca română. ntral rimc v u 
ven\ia.:i ~oalt'lor llprm~tlc cu . 7 11'-0 compll'd.\ Jl{'~li;iinlă de IUllH'a II de \'{'d('re s,': tli!"'I' ,.1,"," 'J')('l1'rll Tn"'tl"'1.11 

1 '1')C l'fmd 1[1 sli1p~lnu vjtrq~i' - slre- .. ' ... '~ L U.L'J, 
clase, esle dell,1I'lc dt' oa coreslHlllde În eare nu,Î e dal să lr~Li"lsc,1. ! că 1 

ini lk a:.;piratiunik 5i nc\"ol[ll' ltli~~ 1 .<, ce ~a~(' ~ll, a l'('u~it, <-'Ontinuă în-
tuturor CC11inklor, Pusă pc piciol' Am rdaial j"ll,p t'e It' aşa cum se ]>1'1'- l' l c.i a fol lllvu\ator ,'),"IIi" 1" nI tr&-

" a f<lsl rnin\il, inşelat pe u[wlt' 10- , 'd ...... ~" 
de :illfrrjiontale faţă de c(,}('ktltc şco a • 'Jwlă, ca să llumai mire (1(' d. pr('~ I Il ura rx.amen du(')ă do l' all1', -"Ild )"11 

I ('.uri 51 îll1:,)ic(keat ,c,1n<l a \"Oa să '-'il Iv secundare" nu e de mira1'l" dacă. şetL.inle al eomisiei de exarnil.l~ll't' C(l I I 1 
se ddi'C('... Ce (' {1l1 ll1'mi"l I'(,ll)p::;lf' chiar slab înşişi priet{'n~i: de şcoală din Iiet'(', )îllYiililloll~r timpului, de fat(l -- ed I r" I l 

1\imic n-a foslprc:l ,odios pt'!lll'u l1.1lH; (e ce s(' fix.ează i'n :\fari:ie 
s.e socoicsc supenior-i celor cu ilor - mai l11ul(i - rămtin ll,umai jn ~l<':l':,l a se int!'('ht1;il\a cDnlra cC'lri mai şi nu in Se'ptclllwi(" când învătă-
malaa, minimum de cunoşlin!e ce l-nu pI'il., .. . ' h 1 "', _ 

l)}(-'" . . . ,. 'l<1S11!('(' cak!.!"OI'!l de [UIW\lOt1:1I'\. (ru ar 1'\ Jnal putin ocupat şi 
,U\ll1t,I~, carI au de partea lor ha- I nul !Il ş.coalele 11~ll'maJ.c, ne!ual1du-si 1', " .,. mai! odi hni!?? • 

• " j '" .' I Di:nn .. '!lIl ballHeu ('a, promJsnmll~ -
nul Şir pot Să-Şl SllSţiC "lfÎs!arelc în I oboseala de ·a-Si lIlSUŞI altele 1I0IlP.. f • . Poate fi ""hl'.··al i": allf"l aC"'.lsIă ,"~ 
, J i' '. I C ,'. '.. (foaIe si !oHellll· de s;calH'. la care >. .·'.L , ,.. ....-
Ş(..'\)aee supc1110arc dm m<'fropola .' arc ar: fI. l'('llwdlUI cel !JlUlJ e[l-j , .... ',.' , .' ",', .'" _ (:I[11<1i11e d{'("~H crimă? 
Par:' l' , R ' h. 1" 1" 1"[ . [)FH~lahla[ta ISI ale I"al[e,l el, I~lU a 
.. ,[sa III on a Oll1el, o l";l<fate IZNL cacI.' pen I'U w: a uran~a acestor 111 - , " . . Crim:1 'l'll'nlnl 1 11\':V;'Hor,i că ll'-se 
Z' dă' d" 'I~~-' , 1 ') 1) ~ '1" dus '"1)(' 111Yă\il(nl' la slan'a deplnl'abr \ .<1, ac' nu o !!spr.<,tuN;C. '.il şHu, ~ă COIln'llO!t'n (' , l1JJ<t unu lIa-m 1 l)~l~.! .' _.. y 

1'· Iii 1 .' . l'a iH'ş!e tlll an: l"l'hlli"i 11el1 tru cOJ)ji ahsolvc tIt' l' , d ' r t ~'j' I 1 . {e an. 
(, '11 a 'aces el şco '1 vei cv\,n\l re e soC(} esCl C~ ll1 .:psa şeoa l' 01" că V,se ri"tpcsc Îl1vl"ltătorii În toiul 
Un umil' îtivătător - ş.i nimic mai Bonnal!:' SUIl{'I~ioa!'(l să se 11ll'iill!C7,t' 1 UlCI'alm1'nie, tritim in mizel'Îl' .. şi 

1 t " ., !lltlIl0;j şi crimă 'Pentru periclita-mult - toate J. Xll'(:ilf' ti-se închid în, I)(>ntrn îm',l!ătol,il eUl'sud libere în sl[;ign1l1 m'( l'l"jllalea noas nL fi e('- i 
,. 

• ~, I l'pa s.ilu'l\i('j celor mai modrs,ti 1'."'1 
''1'- '1 ", .. "\- 'Ircal'e ccn rn l' .ltU e. pe (Ural':l mai paşni'ci funcţiollal'i ai statului ată ~,i Vr·:illcI-n"""",'"lnd tr"bll'" s:av',J 1' r l d . 1 t 1 rurl sau la oalllf'nii ce "OI' Yi'l1l, C:l('"( " , 

al~i un eălun îndepărtat pUfi~în- Limpullli de; nlcan!ă, Să se *tkagăounwnii zikh 11ll 11(' atI.d, AC'C;1Slrl 
. t'·" ') -, c[Jl~i IllUllC('SC din greu la ogorul alegi un cătun, îndepărtat pun,lndu- 1)I'OreSOl~i destoinici pentru predarx'a SUl'u'n:Ie -- cre(, UHlca !Il \:11'1 e -(:'1-

l I mnsoblăr,i i noasl re naţionale, ta (n apUcare ~princip'iile~ la Yr-o dJir('l~îlplor ramur:i de ştiinţă ha ehi'ar \iilizatcp!'inl:'c care ne pace 11 l1e 
• , 1" 1 ' 1\ C.ol(',. fti, trebue să ne apărăm sin Ş'{'oaIă dărăpăna.tă, In. aceşti ani de I să se acludi uneori cspecialiştii( prn- socotll - a mtrnt m tnH ltw ano]. 

I gnr! m!er('s('le, 0[1(';1 an'ro puţin1t ucelliicie, min,tea se to('..eşt(' cu totul ,Iru a ,pune in curent învăţătorii ClI Simnet,i c\{)lllnilor sfdnici ai ju- I 

1 
<:.in,lli1'(',., Tr~hl1e 1... P:1n, ,.tI. la, desfiin-mtr-o stagnar'~ datorită miz('rici si I 'll<l\ile mpl()de' ale celorlalte pOpn'1re sUţid; cum se clasC'ază faptul, că ,. 

1,' '" I !aJC, să CX'. em a se f:i;,:n examenele lIpsei de contact social. Peste cunp- ' ,51i iată, el!. am 5>atisfăcllt, în p~H'(e, cxanwnt'le d<.' (lpf!nllÎ\'aQ -:,.(' t'ix('ază I 1'" 
(C r efml1n-nt în Scplemnie .. şl~.Jlt('l(' vagi se aşl('rne pâda deasă n I dOIiimta celor ce Yreau să tindă SjJI'(' în ~Mart~e (:!?)pe deoparte; iar pe 

lliitărJ,i. lumină, de altă parte le~ca nu te admite la 1 1 
Consîderând im portanta menirii DeJ)arle dela mine gândul să zic exam('n dacă nu ni 10 trd anÎefec- j • lTnl!urtanu 

învăţătorultl'i romiin,; spiritul vremii ca s~ se organizeze ~baza CUl"SU- tivi de 'functionare)}, allul 5colar i - DuminL'că, :l;i :\I<u'l.ic a, c, se 
de a7.Jt nu-} mai :roate lăsa. în' ,lgnoi-, ;r!ilor (fel ])erfe('~ion3re de până nci; în'C("p~l11fl la 1:1 :S('plem\Tie şi sftn-- {in în loale capiblelor de judet. con

t3ntn heşt';p.tei, El pN'tinde o 'a căror programe se 1"ezumă l~l. mc- l' ş:ind la 1.1 TuniC't ?,. gn'sele cxLraol'dinarCi <lIp dăscalimii 
grabn.ică solnţion.ar("~ :prin oare să cUTI!izarea u(,ilumăratelor tinsulc Iă-, Cred că legiuitorul - dinlJ'-l1ll s'Di 1\(' loal(,> gradele d~n Ronuhria.. 
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Problema şcoalei de copii mici. . Note fugare. 

O" " 
(Continuarc, ) 

:,VenHi, ~ii t~ăim pentru copiii ,:!oştril" : 
- Epitaful de pe morm'Lntul lUi F. V. i 
Frobel, 

J.nlr'adl'\,tu', c:ne ar (lUll':l crede,' Cu Loale ,',{'('slea, Hdo!',:I.14 sunl lai 
OtJi),ii mici. da·ei! in localitate ~lllll eă un Ineru al:ll de :",IuW1 li , ]loJle d!serel'ia aCl'slui nimk care-şi pliln: 

Azi. cind curente centrifugale distru· 1 
eMoare răspln?esc pretutindeni te~- l 
dinte de anarhlzare a tuturor cucen
rilor ,i aşeztl.mintelor realizate de; 
geniul româaesc" educat!a naţională i 
este chemată. să la ofenZlva faţâ de I 

aceste porniri. Si pentru ca rezultatul 
dorU să he asigurat, se impune, ca 
ofenziva de derutare a acelor ten-. 
dinte şi de .tabilîzarea a conştiinţei! 
nationale şi patrotice să. se înceapă l 
chiar din fragedă vârstă, dela etatea. \ 
când incepe obligativitatea ,coJarl,' 
adecă dela 5 ani. 1n felul acuta, ne 
baricadăm fată de orice tentative cari 
ar intenţiona să distrugă rezultatele 
obţinute pe urma conflagratiei mon
diale, in care Naţiunea s'a afirmat 
'atât de mareţ. 

4() HUigati. ,:Arl. :>2\ avcacllll'odaUt tmporkll1\i\ a~a de I bi1 obrazn;i, \':ieloria 111 y;"tzul tulllror! 

Inlrlldl in cOl1lună sunl mai mal'e?l Si de al1 f.î cel .pu(in luenl 1 .... In IUIlll' ("a şi a ÎUI'{'.l, nimic-ul ! 
multi de SO, rrcen~ntant.L lll'm~'ază ; du pă nan spuser.î.m ma.i sus !,.. i hi nlde !1eslanjenJl, de celelalle va'l 

să se Înfiinleze al doilea post. ·1 E un :("e: care \"r{'a să rit' ('el'aC'c IIOl~: .. Ximi~-ului, îi placc s<~ artll~{'d 
A{~olo. Untle llullliirui ohllÎgatilor i nu es[e ... :'.llll~ilOl;ii I-uu: invenlal -' i\ilInk-1I1111 nu 'I-se poate tace l1l'cd 

este sllblO, dar mal mare d('rât 20, : c.'iei uu arc l'~~islL'!lIă n'ală - peJlilrn Cl1 noruL. niJ11icul hi pl'l'miLc lotuL! 

se pot înfiinţa s('oall' de COpiLll1Uci ! a expr,lma prin el.ÎtH'xislell\a ma, un r:iu .. De-I alaoi,. dl'\'eini n~imic şir 
dac,l sa[;sfacl'r('~ un~H' ,in[erese na, 1 kmal:d: ;'!-2 l'gal o sau 2 ud O el a lliiuml'aL De le' al~lcă - OI~icab:l 
I,Îonale (.:'1' aceasta. d. c. ~ulirca de 1 ('gal 0, cll alll' cH\':inll' nimic ... Ci'n) , ar 1~1 rczultatnl luple'i - el iarăş:i .al, 
uesna\:;onalizarc a elemelltului' ro·j.l'loale s~lcrt'ada insă l"ii poak ex:sln : ·a lniumfal, dlci al'l' f<:lcuUall'a de a! 
lu<hwsc d: 1111'-0 rl'gÎ unc clcl'oglolă, , l1iimic-ul'!'! Cu loale aCl'sl('a~ mil1l1"~1. schirnlm Si C<Înu Icauza, schimbăl~iÎ! 
Aceusla impl'(>jul'at'c va fi adusă I oml'llt'ast'~i l-a rrmr'Îl fiindcă aYC(L talc esle un nimic -"udC3rc ar ij: 
la cunoşlil1\a ,Minbtcnlldi Ins!I'llc t J1l'\'()l~ de d., şI cs.islă! aCl'aslii. schilllbal'{' - nu-ti fOi:~{' Cil~'i 

I 

liunH, ca moti'" care imilllllc Îllfiin-: Fără exagerare se pnal" spU!le, >Cii sic ... Dacă :1Il l1;mi~ -:- .sa~ aşn Zif 
lan'a şeoaki din chcslie·n,il11'ic·ul sau A)" (ZCI'O) '{'sle. IH'Îl11 a când, () Ilul.ltate cu ~LIljlulllta - tc·aj 

10. eum se. inEintt"lz.ă o şl'uală 

de ('i()P,'~ miei. 

lt'cnplă In sca"I'H \"alor;i1or .. Esl{'haz:1 nid':!{'at, ridicare'a l.a nu eslE', cinsti.! 

&. Unde ş~ dmd trt'bucşte Înfiinţată I 
lutumr \'alor,Hor de orriCt'( f('\ .. , Iă Dacă acel aş nimi'q l('·,a sc(1)Orât:\ 
l\~imicul matematic, cal't' se ('hi.a- ÎlIdl nu-ţi face c:insle. -ci'ic:i lrebuia I 

T-oalc instilu\i.ik dl' :slul j)cnlru mă zem esle ascl11t'Jwa nimic-ului, ·1 şcoala de eop,:Î miei '1 

Şcoala de copii miol1i lrl'tm{"şle în
hin!ată preluiindeJri, umIL' se află I 

cdUl"aVa gl'ncwl;i se inriilllează de g(,!oIlwlrlic, eflre se <chiamă punct, 

câll'c .\lillÎslerul ln:-;ll"llc~illni!i li)\t· aSCnll'l1Ca n!m:'('-ului de natura o ~ 

să-ti păstrezi locul dl'~ ·OI1nare!... , I 
De eşi'; valoare inlreag~ cu nd('d! 

vărat:l1ăstrcază-I,l locul de olloar!" 
către drenpla, rlacă vrei l('1a, nimir-uh 
rămas la stânga să nu·!, :p'0aUi. s<:hirnt 

ba ,'aloan'a !... j 

~,00aUl iu-Jmanl, 
hLîce .. \ici ftiilli ,"orbii despre ::ocna- nwtH'flsdi llUl1l1iln.ulilale (palC'nkllti 
la de sla~ 'Pl'ntl'ucopii mi6, acea· sun nepalcl1lală' ş.i în fiuC' ;aSCl11CI1l'U 

sta încu :->l~ inr:ill\cazăiH'În ncct'uş ~.llIluror nimic-ul'jior de Of'icc fel .PC 
aul.oritnll; SlliH't'lIl~t ~COhH'rL cari miinlea ,011l('ncască şi l('~a putul 

Aeeusl[t :instHulic de' educat,ie ini· 
liaJă S{) va des\'olla iH'oporlionai cu 
şooala primară, cu prinzâl1d .pC "'IunIe. I 

,\.1'1. 162, Legea înYâhlm;l,l1LU', ,imagina 'T{'odată, 1~~imM ~IT~~ oomu~ _~ ____________________________ _ 

lare, ad't'Ciipc cei intre arui 5-6 : le sunt obligate a 'procur,a toale l' 

Loti copii snpu.)l obliga!ivilă\jj ŞCQ .1 

ani de etale, • 111JijLoucc!c maleriale pentru cdil:i. 
• - d' d 1'1; 1 ,1 Spicuiri din presă. 

Pană cun lll-SC vor a CO!l< l~U-I' carca elăt~Îr.ilu[" şcolat'c, prOYCul'I~Ca 
11Iilc de a inl'iillla icoalc de copii cu mnh;Uer ş.i materialul didactic I !~ub t.!tlul .. InY~lt:Hnr;i') marele' ziar, el rftl11;h1l' 11l<:mPI"E'S1ol'\.at de umilin~ 
m.:ici şi in cele ma'l neînsemnalc .cG-: De-ccsar. precum ş.i .at'larca ]"('sursc- I ) 'lJnti \'c)':o;u 1" din Bucnrl')li puhlită ; kle şi lflngul'lile Invă(fitorilor.; cari' 
nllInc, sllnl de pref('r,it centrele d{' 1 101- pt'Tllrn SUsl:!lNCa acestor illsl,j- rfinducilc de mai jos, rercl-iloa}<e la ! (l-a II prt:m!l in anul HJ30, nici l~n s~i 
plasc, 'Comunele eleroglo[l': nil' eu 1 lntii. in sarcina ~propl~iulllj Iv)}' b1.1- Iwrqular:il all'u 'Cu 0are SP a-e'h i lă sa- ' jal~i lL --j 
'populat;ic minoritară, regiunile cu i gel. Act'uslă disi}()zi\il~ se rei'eră:;;i 1ar;'lIc noastn': :' IIl\'ă\:Hol'ii din judetul Tl'(',i, Scau'~ 
Ul' lalall·'; 'lldllS"" al" "1' toale C(lUi'l I 1 I 1 1 '" , '\ l ~")' 1, 11{'. II1111('(10:II'a.. 1,l".1), liS,' n a. nI,'l scrLu.1 : s < ~ >'L l<!' ... .;. , ,- a ş'e!oa t' t' (e COPII ml'CI. lJ l' , ,,..). E ~,:gur, ell !;ilil'C'a llll c.oll\'intl' gu-, , ,'l , 

n. ele Ş!'l s",~tel'" (ll"n j')I''''lJ'nlR [1'0111.'('4 1, l ' 1 ".[ le a 'lllfl"Il . - c'"' 11 '111 l)l"[111'1 11'('1' lin s'lhr Îll U-' c<.... \'al( U-SC llC!CCSlla ca (' ~ - ! ,'ernuluL dar sti!!'e:J. lrebul' Srt fit' : ,{ " .,' 1. , , " 

n:'lm' tăd.l',i;:lll:l la adândme de II' t '" 1'') i· CO·)1·1' Illl'l"; 'lnl~ o 10 i . 1 t . 1" '11. 11t11 lfl~:lO, .pc n.°ei o lun .. ), \ I ' • a ş .... oa:... (C . I '.....,. .- - , "('DmUll,;caIă dIei l' econ !.;u ·1;'1'1ll\ Il ŞI , 

:ID-~ H) km in ,lnkrior. Pentru ca cu- 1 caLilak, comiletul şcolari urban, om al desnn<lejdi1i. 1 +:11 ce tdksc Învă\ălor,U, din catc. 

pii. să nu răm~lnă î'~I'ă ,de S~lp~~~ye- 1 cel judc\.ean - dUllă eum :slC cazul . '\ A elll] C vina, •. precis nu \Tem să 1 gOl"iia ,accast';l, nu SO, intJ'cabă 'n:ie;\i 
gh!l're, ('ste (il' dont a se mtl1nta - la iiniţ.iati,"a. ),or 'jlropn'e)-,sau la ~.' şl,inf:·-'oar 'i-ăs:punzăf'oare de sure- _ t~.d, ''h1ljnislru aL insh'u~_~.D,wJ'!llil.t' 
:;;ooale dp COpii miCi şi in regi:milc i cererea ('mlllltcldor s'Colare !'Iu'ale, ' v v .\ I de..' aUWa ,inspectori, nici milllislrulr-..: 

I ' l',inla şi dp!lwI'alizarcla înni\aio'I'1 OI" ~ 
in 'Cani ambii 'părin~.i SUllt llccesi-; sau urbane, decid ÎnrUntarea, iar ' . l ~ I:inanlt'lor. uşa dc h.arnji!c de 'Cir· 
l ,,; .. 't 1 ' I 1 l' râd do'II' ,)~poal(', admmls l"l\,a 
a~ a-şi aSIgura ~XilStCll a or şa a i de,cjz,iunca o tdmit Si)re apro }are cenlrală a min'i.sluului inslrurliei I 'CuH'iri. b. r. t. 

famâliHor lor, muncind ziua 1n- ~llil1islcrului InstruC'l'i:unil. Aproba· \ ~! al cllltelor, ţ _ "liazcta Inv~itător.ilor» este uni~, 
lrcagă, Îndepilrtati de casă. tii dl"diziune.3., aceasta de\'lne obi\.- ; . I ,! 

• ' . Cui să se phlngă in,'ăIălol~ili di I cuI organ săptămânal de. luptă ŞI! Pentru ca să 'putem 1I1f.i1nta ~oa galonÎc 'j}('ntru comună, cal'e are de ! j 

.... , n-a. u ,cu, ce lrt~i 11i.illdc,oă, nu ~i,-a.ll .pr,i 1 ~ustincrc a !lnle~eselor dăs.CăI, cşt~ dint. lă de copii y.-I~i inlr-o localjlatc daLonintă să se ingrijească de ('<li- i
j 

...., 1 
mit ioltlj(~oascl{' salar,LI, decal lll1J1.1- ! mlreaga ţară. Coloanele ~ stau a, oarecare, trebuc să avem şi numă- 11i'carea localului corespunzător'. Ar! I '1 1 

rul r<..'Cerut de COj'l'iÎ 6bligat:i. d<' 4 (V \ I slt'l'uILLi de '(:3Z"e alât'nă, m1inislerului (ui:spovil'ia lutUl'OI: învă\~:~li4 ~r ce,.i 
. tJk~lul 17.) . a urma,.. i 1;>'ooalelor. "t j doresc să apere ŞI să spr:1Jll1C lntere

l şcoală, Legea învăIăm.ântului 'pri- O. Olariu l 
mar admite i.llfiintare~ Şdoalei de subrevizor scolar. &i lotuşi ministerul ,)COa1c1or pare scle noaslrc generale, f 

Prigonirea şcoalei primare româneşti 
în pragul şi în decursul războiului mondial. 

5 
De Dr. Gh, CluhaDdu, consilier eparhial. 

(Trxtul 'ce urmează se consideră ca înch .. ('rc 
n cnpitolului IV, - dU.I)ă cal'c urmează capita 
luI V.i -~--\_

Tabloul· slntrisl.le, r,ezuma'L în dtcvaindi:ca
Iii (':xplicatiw~, se îllfătişează in modul urmtllor: 

Cu plii,rjre la stăril{' din allul lDOfl; 
In acest an, stat:lslica este înLo'cmită despre 

23& oomun€ susllillMoarc de şcoalc confesionale. 
Dintre acesle car-uri, numaii în unul s.i,ngur, da
rea bisericească pentru înll"etillc'rea şcoaJei con
fC9ionalc ajunsese la proporţia de 76-800{0 ale 
dăI,li C'dtră slaL Grosul comunelor sustinătoarc 
de şooale, şi anume în 2(};3 comune (ce.cace face 
S6% din totalul comunelor aceslora\ darea Clul
luulă ajungea în 03.legoria din.tre 11-;;00/0 ale 
dăr,il de slat. 

1;0 anul 1912~ sarcina întrctinerii şco-nlelor 
<:!onfeSiiollale crcsoeuse şi mai mult. Din cele ?77 
comune, despre cari era întoCrll:ită statistica şco
larii, sporeşte Şi numărul comunelor' V'rea împo
văraLe cu darea cultual~ dar Şii ÎDooşi saJ:"!Cina 
ce era de purtat. Astfel, grosul comunelor de a
cest fel se ridic.ă la 208 comune, iar contributia! 
creşl!inlilor pentru şcoala confesional11 în aceste 
oomune VaI1l3.7)i Între 21-80 % ale dărilor publi
Ojoee. Cătră aceasta mai esle de a se remQl"ca şi 
aceea, <:11 în alte 30 oomune intreţdncrea şcoale-
1:01" se urnă şi pânlf la 180~f~ ale dărilor de stat. 

i' Şi mai caracteristice sunt stă.rflle de impovâ
:rare din anul 1916, când iarăşi 208 comune {fac 

1 80% din comunele noastre susUnătoarc de 
: ŞiOoah.' \ J,i-era urcală saroina ş<:ol.ară, între 21-
1100~'o 'ale (Ul.rii de slat Act, mai trebue să se t~ 

1 
nă seamă şi d. e următoarea imprejurarb pcă, 
peste' cifra acesLora. lUai aV('I3.m şfi alte 30 de co· 
mune in cari~ sarcina cultuală trecuse lJCslc 

I
I 1000/0: :iar în:r-unuL din .acesle_ cazl~ti ajunsese 

darea noastra şcolară chilar 2,1,)% dm darea de 
I stat. --~ 

In rezumat Şti. mai scurt fjxăm urmăloardc 
cifre: 

lIn anul: 

1
1906 : 
1912: 

1.916 : 

An plă~ dare ('ldfurală 

Peste 500j0 Peste 75% 
19 comune 3 comune 

(8°/0) (1 '3%) 
116 comune 47 comune 

(41°/0) (17%) 
125 comune 63 comune 

(48%) (24'2%) 

Peste 1 00% 

(-) 
23 comune 

(8'3D/~) 
30 comune 

(11'90/0) 

Qifrele acestea sunt (lestul de grăJiooare, 
chiar şi fără altă tâlcu:ire. Ele ne arată sta~ 
de lucruri din al treilea an dela rrplioarea le~ 
@U-Zichy. Ele, constataLe ,aci statisliceşte, ne 
ZSPUll, în gmiul lor' imlpecahil: cât de mulij 
Zera aruncată sarcina întrctineTid şC<xUelon n.oa
stre în circa Comunelor hisericeşti, prin l1lÎ.~ 
şle legi, ClaP"l, dllpă slova IOT~ tinleau la subv'en
ţjionarea şcoalelor, în realitate însă Ioa ucidle
rea lor. 

Mai (1 d{', r('!:inul spre Iămurjrc, că acesle 
grDzav de urcale sarcini, eonslatate aci statisti.~ 
ceşt<.\ pcnlm sus~iller{'a şcoaleor noastN.', pri- : 
V('Se! llumai conlrllmt.ia; ÎIl bard.., nu şi pc oca I 
in naturall~i,cad încă făceau o foarte mare cotă 1 
din salariile ilnvătăloreşii. .1 

V. Sîlnicii şi Dedrep1ăţi. 
l:olarea Consislorulul 10 regu
larea dotal1Uor. ~ Derularea Jn
speqiuneJ de stai. - Consisiorul 
Intervine la guvern, fără re:ul-: 
lat. - Şicanarea InvăIătorilor. - ~ 
Goana bnpotriva şcoalelor pen- \ 
Iru scăderi. - Ca: similar din: 

1 arljidJeceza transJlvană. - Co- { 
I misiUe administrative 'fortea:d: 
asigurarea salarelor In sarcina 

~ cODlunelor bisericeşti, cfjiar şi a t 

celor slabe. - Consisiorul rea-! 
g.fjea:ă. - (In exeDlplu: ca:uJ i 

din Neagra. ! 
(Continuare.) ~ 

! In judetul AraduluL am .av.t şi cazul, că f 
I lin'Speclorul l'egesc uiei lIU a luat proces - t 
I verbal de linsprotJune} şi şcoala toluş~ .~ fost! 

f 
cxocplnjOuală; alte ora s-a d'at sPŢc lscăhrc «) i. 

blanchctă goală, p<!l care s-o dcplmea5C:ol orga- , 
nul de inspec~iwle acasă - cum îi place, ~ 

Pninzând Consistontl. de vestea aoestei· pro- t 
cedUIii, a dat: :ormn orgauelor sale sulxiltcrilc f 
să ocară a ~se da ro p!ii de pe prOlOescle vc1'l:xlle 
de Iinspec1iune. Dar, nici aş;a nu: am ajuns La 

-rezultat. 
(Va urma). 

I 
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Primăvara. 
E cald lqi e linhte. In parcul frumos 

orânduÎt, gloata cop;la\~iior cu păr 
auriu, sburdă În explozii de bucurie 
crÎnd mingea În salturi U$oare tresare 
ating/ind p(imantul, Insoţitoare(e lor, 
guvernantele s'au str(ins roată ~i pe
Irec într'o cioroviliali'i întinsă, îmbu
jorate la feţe pe mt/sură ce discutia 
devine mai interesanW, 

Trec şi mli wez pe o bancc'i din 
apropiere, Respir cu. l~comie. ae~ui I 
parfumat de viorele şl szmn( m mtne 
o bucurie. ne'~{elea~(( ce-mi ac~el:reazâ 
bMăile immet. Ce frumos e pmTlflvara! 
Firea se treze,le la viarli, pâdurile 1 
freamăt/i, trilurile paserilor se pierd În I 

gunguritul dulce al copilaşilor. Gândul 
mă poartă pe căile brltălorite ale tre
cutului ~i miI face sti' mi reir/lesc intr'o 
clipă, viaţa de altr'idattt. , 

Zr1ngiinitul pintenilor dela c/smele 
unui ofiţer îmi alung{~ amintirile ~i-l 
privesc îmbufnai cum s'a,eaztl mai 
incolo pe o banCiL 

In fata lui o femee tineră, visăfoare, 
zimbe\~te la copillIl cu gesturi dr('igă
lae de om matur ce studiază o g'/lel. 
Cu o nuelllşii in mână o invârte în 
toate pllrtile, ii vorbe,~/e, o ceartă \~i 
râde când prizonierul se clizneşt~ S1t 

scape prin mi.~carea repede a picioruşe
lor subliri, O reintoarcelndată ce s'a 
'fndepărtat şi-i spune cuvint, mân
găietoare ca unui bun prieten, A~ vrea 
să ~tiu, C! se petrece in mintea lui 
acum? Ochii inteligenţi examineazrl 
cu atenţie, fruntea se încre,:e:'te sub 
greutatea gândurilor iar mânuta ţine 
pe loc gâza, 

Enigma e prea mare ca micului lui 
creer s'o poată deslega. Il Vlid că se 
ridică ~i aleargă intr'o fugă la femee: 
"Mămică, ţe i asia?" Dar femeea nu-L I 
ascultd. 

Cu privirea atintită spre locul de 
unde ofiţerul ii tI imilea ochiade dulci, 
perdută cu lotul într'un farmec, ce 
nu-i da timp s'audit l~i Sit 1nteleagăt 
.U;;;a o lume de basme ~,i himere. 
'(kllii lui de o seMll/eere diabolică ii 

- rJneau inima, îl .fdpâneau fiinţa, 
răpindu· i intr' o Clipă toaN Uni~tea 
sufletească. 

Copi/aşul se agii/li de braţul ei 
moale, îl str/Îllge fi cu gurita miCă, 
ro~ie ca o fră~llţtl, îi cerea explicatia 
lucrului ce el nu·l putea pricepe: 
"M'1micd, ţe-; asta, spune ţe-i, rac ?" 

Fărt'i sd-l privească~i fără să ~tie 
cd ce vrea micuţul; îi ~opti ca într'o 
visare a unui somn hipnolic:"Da 
mamă, e rac, ___ du-le ___ lasă-m(~ L_", 
Şi-l îndep(lrll1, cu o mişcare ner-, 
VO.Să, ' 

Copilul nedumerit, se retrage; eu ii 
fac semn sit se apropie de mine, Ti
mid imi arată prizonierul. Eu îi ex
plic, el zimbe,~te fericit. Iar pe banca 
de alături, Ofiterul $; femeea Îşi şop
tesc tn taină, cuvinte imbătătoare, 
răscolite de fiorii nebunatici ai dulcei 
primiveri .•. 

Ghiţă Amărâtu, 

Examene. 

o faptă necugetată. 
Acum l';'ll1d noua rdurmii admini.- 1 a se n cOllstatal o deplilHÎ Şl desA-

slralha <l 'p:I:;;il in dOJlleniul !'(·ali- \':irş,:lil ul1ilall'( polilicil in ma .... ,'l işi 

laIii, dl'\'l'ninu nil IapL implilljl __ o va ,i\ea d(~ sigur iucoll\'l'nil'nlek Sia· 

in o;uda lulul'Ul' eilJdilor ce aş- le, c<u,(, JlU (ll'sll' llllllL l:imp YOI în· 

lt'.l.'lau la S1..~al"l, g,ala sfi~i forlHeze cor C{'.l'l':l s:l·~i s('oaUi caplll l'l'zcrviill: 
lq,;iul spre l{[1..'<I:;.ul de vcci, - se dU"IW sUl'pliize ce de pc acum· le 
cade S(l scoatelll in reliil'f eftlc! una inln'z:\l'irn, 

din cl"oi'iil' lllal1i ce s"au comis tie ~ă~ ~oua rl'l'ol'1n:1 adminislrati"ă cu 
ln~ kgillilu]', tI'l'c .. tn(} cu \'{'lll,]'t'a j}c- lll:)n,ik' anuln<loll<1 s-a Jll"WS <tc ve.-

sit' ullde eons.idl'I'l'lllt' al' pl'im 01'- dlliul regim de adm.ill.islra;\il', sg:II\ă 

din, ('(' ar 'lJiuleil ri dtiullltLoan' In rindu-l Fini" ce a scos diH rild:\;l':inrl, 

Ylia(a ullei ('om lUli [:11.i. li: n DOlls'i !.iile c!l' adA! il' cOIHunalti 
Pnin nolta legluirl', lq,;iuilol"u.) cu ('lills,iljel:li <1(' drepl, a cllrol- Pl'('ZCIl-

gralJil lll'eugl'lai~i s-a ,porJllil S;l 'a'1 \;1 fusese soeolili1 ca () IlcCl'silall', ÎIl 

dud\. la illek'pliIlil'l\ rl'manÎl'rl'il ÎJ~(,;l (Pn I~Î2, c~Înd s-a f:kul ' prima 
\'IÎ:l\a salelor, Illo~illd ~i bolt'z;'intl Il'gl' in w'tler'ca organÎzal'i.i COIHlL' 
d.in fllgit llII c.onslliu de admÎllhira- nalc .. 1'1'l'Zl'1l(a lor s-a slIs\.inul ll'ep-
\,lt, ale:.; nu dUli:i apliludillÎ, {"ii dll~ tat In loale Il'~iuil~ilc ee au (lt-curs 
!,,1 cnloal't'a ochilor, p~lrului şi \'0- Ulll'I·I!OI'. Chinr ~i în 1~)2.) c .. ind i>{' 

lull1ul muslfl(,ilor, Gtdi llllrJlli vine Pl-omulg:î . Legea de unit'iearc ad-
stI en'd, efI tii Il loL Il uJll:1nll cdor Li\'lt:, deşi suh Ull regim democrat, 
dll'llla\.i, ('ci alp:;;.i, sunt lIl1::;~ in m'- n-a eOIll.<.?sial ,IH't'zenta comisiilor de 
ma ulld sdcelionări, lllai mull sali s'pl't~ial,ilak. aldtuile din consiliel'ii 
lllai Jllll,in r.al.ional(t,. I\jşle oelUi de dn'.!ll, in gospotl[u~ia Ulll'.i 00-

duk:, c:ile\'<l promisiuni hOl11bas- mUlle. Line erau cOIl:-iiiUerii dt' 

Licc, o 'popuhu'i Lalc d.cesi d, sunl drl',lll di l111'~o coIllunfi a~ezaHt la 
111 deajulls ca Sfl dL'\',ii :idolul unei s.lJa1l'le llLi l)zeu'? Xici mai 111.ull,' 
multimi c(' se enIUz.Î .. lsUleaz;) şi se n.i'ci ma.Î .l)U~ill dec,îl rppn'zelltan,lul 

ri\ce~le lol a~a de l'l'llctk ea şi I'oo:.:ul cullull1i ~i al Î(l\'{L!i:inuÎllLllJUl. l!;ii 
dl'p,~ie. a\'ea ral,llllll'1a j)l'ez{'nia aceslor doi 

Dacii n'manil'n.~a ,acolo sus, unde l'acll}l1Î În cOllsili.ile comunale'l Crp 
se ,inll'lll.ion:l sl't se l'auÎ, s-a l~lJ'iig,î!· d(~m că da, dai fiind procelllul! de 
nal at<lla ,~mU\l' dl' \Tl'Ule, lidill allalfalwl;i, ~i I1WL ales aliludinea la-

cauza dr:igu\.ilor de ne.pol'i ellmillli gl'Pl-ith',l ee se ia În une1c'sale, con-
~i .liIHll'cllsivi, Ce P<'l~I'SC luaU de 'll'a ~coalni, prin Crearl~l iIlY;)Fuuiln 
mflllă doi. calc doi, spre »Dca! ui lului suprapl'ima[', 
:\litIiU,pol:il'i, şi Înapoi, - fără a ~.:rc De el..' 1'010$ poate .ti, 'IUl cOllsiJ iu co 

cc\'a in sch,im b, lh.:>ctli hrana de; nUlllal cert al cu ~eoak\ şi llipsil, de 
loale Ziilde la Cap~, ~ allll"cniindu- .lll'ezl'Jl\a 1'l'lU'ezt'lllanluIUli (~i, în, {k~ 
se Jlenlru ,~iitorulconcul's dc UJccre, lilx'r~il'ilc şi holilr:lrilc c{) se pot 
Cum s-al' 'I'i l'xplicJl () l't'maniet·c 'in lua ,;>Î ('an' Illl('k ([in <,ho, pl'ivesC' dj-

SâllUl unor slugi cJ'()(l.tîncioase, ce 1'('Cl şcoala '? Si cine csL(~ 'mall Jlli~kll 

joaca in jurul sli1p,îllllll~ ca nişle în gos,podfiliia unei comune :izolate, 
pi\puş.i pe S l'oH 1'[1 ~ elim S~Jr fi just i~ unde ~i ngUl'de nota ljiliUlti nu sunl 
f:ical fa IiI. de sac,,;l'idul Jor, 0, Ul'S - dt'efll cei d(~j factor.i maj l-illS mnill' 

eindl'l'c :inopinala de lup il~ mijlocul lli\l şi din mila J)omnului şi dtc lin 
liHor, ineqJ<Întl sacril'iciuU mic Hegusloraş gala sit-ş.i 111m;('ZC p.,,; 

1':1'3 pilcat şi m:lnia cerului m~ fi dl·aslcle prin cele patru coJtud ale 
'CilWl po capul lloslnl, ua>că s·ar" 1~ 00 111 UI H'.l, ca aslfel s-o poală mulge 
Inccl'eal o riislurllarc de \'alo1'1i, - nH~i Qine aşa cum CC1'C na FOllu lis' • 
lnil1l;i I~Îlld la munci dnsLHă pe d. mlll lor (]{>zinlel'{'sHl '! 

,':"1. nll'il portofoliu, pc d. suhsecl'elar ' ]le ce s-a 'purces cu abîla gl-..llx'i 
de slal Hml SCalll1,pe unii. directori 1 la excluderea celor dad sl<î1pi {le 

igenerali CFR, PTT., I\FH" SSH. I o11ienlarc dm sllnul coll:siliilor? Er.a, 
el'C'., pCllSl:onal,i ea ell'mClltc inaple I 'iuc.iompaLin)mt misiuncalor de u

do a ma:! stTvl şi apo.i: l'einoadl'a\~, posloti 'cu aCcea de consj~icri ţO-
'ca gt'lllii, pentrucă le nimilspse opera IHllnalri? 

de cOllsoJ:jdarc ,personală de ju- Dt' ee s-a făcul asIa !o-elna5 acum 
l1l;ttalc.. dnd Îndi\finuÎnLul .pm'c a se J',~di('a 

el'-nr ri făcut loală şleahkl. dud pll\lin pe picioarc şi bis{'rica se vc-
m' ri vcnil judecala de (lpQi, Cu lIll ş1t>jeşll' dela rădiiein;i'l 
c<c'as ll1<l!i dc vremc? Pr.obl('ma esle {]('slul d{'. grea şi 
Tolu~ }"('man.iCl"ea l1'dmia să ,..\:i- ('()mplicaliî ş.i l11tTili'l să I'i(' >anal~

hâ loc, dc O~II'l'Cl' se lnîmbilasc. Dar zalil ma;l pc larg. 

Predarea scris-cetitului 
În şcoala primară. 

de D. Olarlu, subrevizor ,colar 

(CoIlLilltwI'C,) 

Deodală cu 'iHmrn'a în aplicare a 

aeesl ui llwlod, s-atl.! redaelat ma~ 
multe .\BC-dare fOllomimice, din
tre (,Hlii undl' sunt foarte sucC(>sc, 

I,n şcoalplc prÎlllat·c minuritare de 
pr,in părtile n03:-;h'c încă se (elo
S<.'~t{' in cea mal mare 'ilarl{~ mrLo
uul 1'0 110 mJ. mic. 

In 11lizuinta penlru a se afla cel 
m;~i uşor ml'tod de a ln"llta pe co
pii aria SoL'l'is-cetilului, oanwI1i~ de 
şcoaUî nu au 'pl'cgl'laL a scoale la, 
i\'('a1:1 şi a aplica tlif(,l~ile posil>ili .. 
lă\i despn' cari crpdeau, că sunt du
c(i!oarc la SC(~i). :\,,('pastă Ilwuillp, 

se cunliinu(l şi in zilele noaslre şi 

un va inceta, pfmă ('fUleI .nu se va 
sl,i!ngc izvol'nl l1CS0cat de însut1e
~i~-e şi devotament, care caI-aderi
zcaZ[l 'Pc prl'o\1Îi altarelor de eultu
rrt umană, 
, 1 Il relul aCl'sla,lnvăIălorul Iuldtu 
t.;abel (lin Budap{'sla a 'invenlat un 
nou mclod, numit după numele său 
lUt"lodul (;Hbt·l, sau al sunetelQr V1:i 
de oa .. ece sunetele (Literile) li-se fac 
t:unoscnlc cle\~ilor lÎlilizâlld nume
le pl'rsoanelor cad: tr(lPse şi chiar 
dirprilt'le pozi\i.i ale corpurilor lor. 

PI~ilH'i'pilll condudtlol' la 31llica
,rea acestlLi metod esle, ca5colaruf 
să l>Învete jucându-se ~i jucânulll
se, să invele .. ", 

Dat fHnd, că elcV'ul in pdmcLe l.ilc 
U.e şcoală se obişl111eşte cu edifi
dul şcolar, aiH}i cu mobilierul sa
lei. de clasă, după cari urmează prin 
lSenl.imcnlul dc sodahi.lilate iru· 
'Pliiclen.ireu eu semenii, săi conş:oo~ 

la.ni, dela cad sc interesează des
'pre numele lor, - (Jabel nu între
hl~Lnlează cuvinte normale la 'Pre
dur('a sUl1e[elor, ci init.ialcle dda 
numele şoolal'ilor. Astfel, şcolarul 

(~in al cărui nume s-a ,.predat un 
anumit sunet, stă 'pururea inain~ 

!.ca de'~ilor ca un indicator Viu, 
care rean-..inteşte sunelul rcs'pectiv, 
Şi i'iiudcă elcvii îşi Împrjmează bj· 
ne uumde conşcoladlor lor', tot 
aşa arc s1i3 se întâmple ş.i. cu SUlle 
tde "predate. • 
După melodul sunetelor \'il, i-a 

succes lui (;abcl s:1 predea înlreg 
aHa bel ul în 21 lecUi, cu rezultat ne
aşteptat efe strălucit.. Incer.c.ărill' 

1 sale au dovedil, că înlr-o sil1gară 

I lecţie se 'pot preda şi 3-5 sunete cu 

l'l'C umk'! Unde sti gflS('şLi m~Plul dC' sa· Examellul tie ln~în,tUl'('i pc, 
I 

succes! făl'ă ca eleV1ii să simtească 

După dlirerilele pozi~~i ale t{)q}U

ril<w şcoladlor din numele căl"Ora 

s-au luut linitialele,dooi sunetele, 
la gradul II lwnlru memhrii cor- cnit;ioin'? Masa popomlui estc ma· 

'j'C şi jnlcl'es('\c'al:H de multiple, că pului. didactic se "a' lille 'CU îlH.'\(>-
sHn'iI'icarea dtona dintre elc, din 

.l)ere dela 1 MaNie H131. , j 
1) 1 ,.' 1" 1 t C'IllI'.a unui slmptll capl"idu de ,,\ 

CIl ru n I.L al mlşlj a oaces exa - I y • 

L• 1 '" l' \. t parea lrc'(~ nen·hsl'l'\'at<', aeoperllC' de nwn 'Ctll1l Il a\],l yor ae(' cerere 'li 

I \ ' . "na' t l el'" illlllllliile de slav,1, dnlale cehli ('P 'C'l! PUIll lHl an 1 ',11 C lJl'n I'll ,S,l " . . ". 
1:' 1'" f ' t'.' IV' .:1 IIHlrăslIi!L să SC' avantC Ill. concertul 
~l-se poa a ace 'lIlspec ,la SpOOKI a. ' " .• • 

( ' .'1 . fi' .1 al l <L' l)l)llOH relor dl'1l10cl'alc, tl'ambltand III A'relil e ,'or 1'1 <lul'PS e' a In'(~ 

lorale!e re~ional(' ministeriale. 
, Candida\,ii ,"or trebui să do\,c-
deasdi: prescr.ierea pedl'ps<'1or ce 
auavuL 

Examenul va consta din\ ~ probe 
ocnise şi una orală, fiecarc lH'obă 

mineI elimillalodc, 
Vor ti admişi la Înll,lntlure n,umai 

ac-c!i dintre candid-a\.i cari "01' (1)'
Ilinc la l~iC'carc probă cel })ul,iu me
diu 7.,)(}. -.-

lr-uu r.i lm forial "c"OIHluct'l'ca de 
SlÎtlCl' ~ rezultalul rinal, pehaz':l 
unor .lll'cnliisc l:i-eJin', fără pulsul: 
re ali l ă! ~i. 

PIiin noua re1'ormă adm:inistraliY{l 
guyemul a dat do v,adrt de un ac
mocraltsl11 r]psă\,lÎr,'j.it, - J)reconi

zând .1 HiÎl wi piuI des('cnlralizi:îrii. ad
II;\'{'. ca s:ingUl'ul cl"ilerÎll, ce ar plJt 
lea da un curs 1101'1nn1 "ie\ii zdrull 
(,JÎI1::Mî. de marc1e eahaclism mondial. 
N!()lll N1ifîciu, inaugurat Înainte de 

Numiri 
, 

nOUl. 

Gabel race icoanele ,alceswl"a 'pe ta; 

bla cea mare, în In colltulii generale, 

dela cm~i - '!Jl'in dpl"iva~ie, - a~ 
jungc la sC'muelc sunetelor, adecă 

la 111e1'(', La 5labilirea conex.iunei 
dintre figura dC5enatli ş.i însaş li-

I\Hn1slrul insll'lt('t;iunii şi cultelor tera, se l"e-curge la explicaroa învă. 
a răcni ut'măloan'a repm-leizare a ill~ • ~ălonlh~i, 'prin cal'€! acesta îşi Sll

~Pl:clOl'liloI·. şcoalel~r . primm'e con- I gestionează elevii, dar' se consideră. 
Jcslonale ş~, 'pl'OfcslOlUllc: . I în mare măsură şi fanlezia accsl~' 

D. Pomp:!lm Dan penlru ]ude~ul ra, 'Pe carea învăţătorul o tlh-ecţi-
Cluj, Someş, Năsăud, Turda, Alha, I ollcază după cum îi diclezză s-co
T~lrnava mare şi Tftrnava mică, pul pentru realizarea clh'uia ple. 

D. N. Dincscu penlru directora- uează, , 

luI HUClll'Cş~i, - cu exceptia şc"oalC'- I Am Zlis, că dela figura desenată de 

lor ltin Bucu.!.'eşli. , călră învătălor 'Pc tabla cea ma
D, X POi)O\',ici, penlru clil'cclol'u- rc, scajuugc la H:ilcră, 'prin d('ri-

tele diin Iaşi şi "Cernăuţâ, vaţie. Aceasta se întelege aşa, că 
D. Gh, Teo-doru penlru (Lirretora- mai Înlâi sa lh'senează în conturi 

luI Chiişineu, pozitia şcolal'ulni V1Îzat, a[)oi se do-
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scnellză a doua fiigură la Jel- dar sa:
Lirală (umbr.ită), după care ur
meazii a trnla, din o singură linie 
groasă şi în" HIlC, 'insaş litera, Ve
dem dară, c.l la desVollarea Lite
fei pdn dernÎvatie, se folosesc -1 
ucsc11lUii, făcute unele Wngii alte
le, în Liuio orizontală. 

Si pentnt ca poziţtile corpurilor 
şcolaniLor din ale cămr nume se 
S(:ots '1 tmelde, să se apmpie şi 

mai mult de scmnele acestora, ~le
că . de Litcre, se mai înlrcbnintca

ză Şii cercul, lăblita, o. vergea 'şi 

un fiÎr de alfi. 

1,nz.estrat cu aceste, utetlsilii, iaHt 
cum arală GaJx.l litcrele scoase din 
pozitiile ooqnuilor şcolarilew: 

Ljitera »i« o aseamănă ('''ll ŞCo

larul earc stă. Qblu, cu' mtllnilc pc 
lângă corp, flnivind sprc ('.sl şi ~i· 

I 
Gazeta Invătătorilor No 22-23.! 

wlnUll-i 
capului. 

diciula eidicaUt 

, 
deasupr~ 

Pc ~c', şcolarul înclinat spre 
('ste Cll m~linile pe l[mgă corp,. 

l..1ilcra ~a o scoate din pozitia 
şcolarulUiÎ, cu fala spre vesl şi in
clinat spre un C(,l~C de jOi'. 

U1era H;, şoo}arul 1n ipo~itja 
eablil, cu rat~l spre l~sl şi cu mM
na (keaplu nillieată in linia~ O1,i
zontală. 

Litera )S', şcolaruL cu fala s,prc 
vesl, cu f{t'lllll1ehii putin apkca1,~ 

înainie şi cu capul dal indîr6t. ' 
Lilera ~o", şcolarul in prol'iJ, [l

ploeal eu lll.'tinile p,lnă la v:Îl'J'ul 
deg-d('lor, 

I~i!cra ))}:, şcolarul cu fnta si)rc 
est, m,Îna s1:111gil ridicală verli
-cal in care U 11l' llil fir (}I' ali), ceai 
lrcn~ pliin t'aHi, p~Lnă În sl:1nş;a. 

\ ! 
hl~iu, C~ocaia, CiUllteşli, Ciulclec, Pl'lliru illy,l'a[oure: Lllguj ~(;{)ala ~ 
C':!pMll<l, Căbl'~Li, Lâiugllr.i, Cani- :\0 2, \ ~ 
sau, Câl'pjllC~, VCâmp, Ullupari li tie PO:;IUl'i I'n!'a It', Pe]] t I'n 11l\'itl~tlorl.! 

sus, C~lrpeşLi.i :'lUci) C:lrpeşlii :'Ihu·~ B;"irs~l, Brlst'~U, Biehigi, BorJo\'u, B'l\~ l 
Ue, CUDlulJa ,,\l:;;ic~i, Cop~i'cel, Cri::; hul :\t)ll (secl.ia genllunâ), CalHc(',a 
tur, Cl1bturul de sus, CUl1l,('ellj~.l:u- Clda, Curll'a, Dalt~i, n~Il'O\'~1 (sl'eli-a I 
dl~ck, CliL, Derna, U{ijir, lJobreşl.i, german'l), ,DUluJH:ava (:jt'Ct:i-a ma- I 
DrngancşLi, VragcşLi, DriigoleuLi) gh Iara), J. agPl, (rJ IlnboiWa, .kll~I, , 

VUlllbnl\\lta :'IliIC~l, hlnule, Fenedş, J upaliliie, .J upilIle~ti, i\leha(li~l (;:'1-1 
F.îJ'Ăş, G~lişelli, C;hclca, JO:Laui, -- tUIl, ;\l t'1l1 l'Şl' şti , Ohal>a LWlg[i, (J. I 
l;urLcşLi, CcrJşul .'\l'gru, 1Iiiliuelul !uşag, Hl'lllt'lea-Poganici, Hugino;;, I 

1 de sus, Uid,işel, li olarcl, II ususaul- Hu;.,{:a .\lontalla, SlalliUIU.:rilll i.Ş , Sm4
- t ! de Cniş, 11 llsllsaul de Tinca, Ineu> IncuI :\Lie, Ten'govu, Topla şi Pucni.. ~' 

Ianea, lelll'{'ş[j, JUlliş, Lazurile, Be- . Pentru ÎI1\'aIMoarp: Buco\'ill, C:tr- L 
tUŞ, Lortm, LUllCşwtra (doua), i\l<iuă 1 pa, DI".inO\·a, Ulpuşnic'd, .\HtruI, I 
raş, '\lihl'll'U, .'\Crllliş, '"XimticaU, i Hug:, Sdlllliş, S\'illÎla, ~i Te n'I:{!o va , I 
Urv:işclc, Pclriieui, Picll'oasa, l'oj~. La gmtlill"ilc dp copi i uI"halle: I 

I l J 1)' 'L d 1) (.:"'l·a.l"l~"i't's.', Ll1-,' .. f(lJ', ~co:lkl l'~o '1'_) <1 I ua, aco a, OaeJll l~ e sus, 0111C- " ,n,. ,., ,~- " ~ '~ I 

zeu, l'l'isaca, Hoş.ia, \,uowi;, Hoit, ()rşonl, ! 
lkIlU:H-l'(;:iall:l, Saca, S;lllllicoJaul ro La grmlil1i!e de copii nU'ale: I 
111 '111 d '·1" .... ·'Ill1 C '1 S' '11"'" Bal1lnl, Boda si TO,I)lct. 1 : ", UU. /l "" J:U: , 'ua;Jag..u- r 
B13ar~tlU, Suealasaui Vc~hiLl, S{Ul- JUdl'\ttl TDIIS-TOnH:\TAL I 

uil:ulau! tie .\lunLe, SânLimrcLl, Sild 

LocurI-le vacante pentru tans- dat, SamlliclI, S:lrLeşti, S,l1j~lca de 
JJeÎll!;', Selişlc~,v:uiciiu, Silanj. Si-

fera
v rle IeD A,lnVaV ta-ma" nlul prl·mar I ghi!;'lcl, Sujmi, Sohouol, Sllllcuiuş-

l'o"lllri Ul'bane, Pl'ulrll 1l1\'al<lLol'l: 
,Tinri::;l)nra 1 şcoakl :'\0 1, Tirni· 

~;()ara 11 şcoakl ~o ~, Tlillli~oanţ V. 
şcu:tla :'\0 B, Timişoara V şcolila 0 Q 

Boiuş, Sinleu, Susag, Surdu"c. Sjw;-

d- · T ,t,ill, SU.I;lac-I'lllca, Sudl'igiu :~al, Slo In regIunea imişoara. iH('Ş[:i, Suplac-BarC:lll SPlllllŞ edea, 
Saucaui, 1'11 llilld, Talpa., Tarc:Lil~ 

In urma multor ccr{'rJ ş.i a mul-
" 

Judf'Jul ,Un,D. 
IrI' rugămi~* ce zilnic primim! la ~·c-
dactie dela invăţăLorlt ca să 'publi-

I ~ 

POSllll'i ul'hanc: 
.. 

Pcn tl'll î LI \' ii t,Cll 01-1: ;\ rad şe oa la ~ o 

3; Arad-Sega ,)coala :\0;) -<dou~\;~; 
tru lransl'erări în învătămânlul pri- Arad-(rai, şcoala 1\0 fi (do li tO; AI'ad 
mar ~ datorie ce trebuc s-o ind; " şeoala No 7; 'Arad şcoala 1\0 8, 

căm labloulpostur1ilor vacante pcn 

• p~inească, dealtfel, "acum: o hmă şi Arad şooala No ~); Arad şcoala No 
cc\~a ;JGazela Oficială» - 'pub);iCum 10; ,\rad, CCllnpia Alhinelor şcoala 
de astă uală lOClu'Hc pentru lra'hs- I :-\0 ~O 13); Arad şcoala No 22 (doui'i 
fcrare din rC.gJiunca Thnişoarci ~,- Pentru Îllvi(tiHoare: Ar~HP şcoa
unde "('azcia Invăl[itDrjlor,: îşi arc In:\o 2; Arad şcoala :\'0 10 şi Arad 
mai multi celitOl~ - asigurând pc f şcoala :\0 17. 
oolCgfi, că de-acum lnaintc ono:' P{)sLllI~ rurale: 

ordJin ue inlcrea .general se va pu- Pentru 111\'ăli<lor.i: Apatcu, Ară-
Mica în organul nostru, penLru ca neag, IMrzuva, Capol'a] Alp~n, Că--

să Jiie la timp informatJ despre prtl!a, Clwr('lu", Codis.int, thiş.in-
mersul învătământulu.i fl.l<ll ceUto!'ii dia, C,'{)cnia, Claia. Cidr_ DOIlccni 
cM Ş,i. aulo:l-Hă~ilc şcolare, cari nu Ft'rJ.îş, (ihi,omc, (;roşl. lh~dna, Gllr~ 
se pot oliienla după gazetele ot'ici· ba, Ign('::;Li, IosClşPl, Jonaş, Joia
tOasc, răma~(~ in. urmă eu lucl'lll'1ile' 1\1 nre, L llguză Ll, Miidel'at, i\li5ca, 
~ll'i~ort~lc ş,lllccesare. llJinişel, ~ljllişl'llll de sus, ~Iilliau. 

~IoJ'oda~ :\Iur('şl'l, lIIiigulicea, J\"itdab 
(douiC; Pcscm'i, Prăj('Şt~ (sau în\'ă
\iHoare), Sederhal, Sic1Lla. . Sirişa 

(două;' Socodor (două), Salul nou 
((două), Sinlca "rare, Slatina de Crlş Se aduce la cunoş,liill~a gtmcralil, 

'4:lI. ~i)~1,i. utular~ ai oo1'pu1u). w
dactlic 'primar, cal'~ doresc a fi 
transfera Il! conform dis ')ozi 1; '101' ,,' ! If' 

arl, 124 d!in legea lllvăţiimânlulul 

pl1imar şi 237 din l-cglllamcnLul de 
apijcare C 'w acclca*:i ~gi, :ip locudlc 
pUD~icale vacR;Ole notate mai jos, 
Sau ce eventual ur dc\'cl1;Î vacante 

PIiln lransJ'erările altora, mI' ll1a-1 
.~ eererile lor de transferare di-
l'L'Cwratclor ministeriale ale n'gJ-
ur~il resj)(.'Ctive (Servidul in.struc
~iunai 'publice ş,i cultelor) dda d;ta 
'pubLicatiunil şi până la 1 Aprilie 
UI30. 

Când lransferarea se ~c ilcnlru 
o şcoală dlin altă regiune., dîrcclo
raiul ministe:râal, carQ a 'jJrlmil ee-

\,.. , l 
rere a, este obligat ca pâwă la 1;') 

A:pl'1iliie să d înainleze l"eglduii un·· 
de se găseşte şcoala la cai'~-Şi:.a. ce·' 
rut tra.nsferarea. 

CererHc Vor fi, insotâtc ClC avizul 
motli.vat ai Inspcclornlui pfimar 
re$'pec~iv, iar in cazul plnd sunt 

mai mul1i solicitalori ~')cnlrll acelaş 

post, VOl' 2l).{':ia: la cereri' şi ade 

prnn cari slt tacă jiovoda m'cptuilli 

de a foi 'prerera~i în ordinea indi

cală de art. 126 <l,i.n lege. 

Somoschcş, Tant, Vtll1ător;i, Vă-
rădia de Mur('ş, Valea :\Iarc: Ziman 

dul nou, l.imhrll, Zeldiş, Colonla 
FC_5d Colonia :\loUori. 

Pentru ÎnYi'i(ăloare: Almaş, Ad
ncag, Berechill, 13:11' za,BrUslll~'1, Che 
rC'sleş. DmL {jurba, (funllwnt, 
Hălmag,ill, LUjleşli, Lungşoara, l\Iă
dC'rat, :\linişlll dl~ sus, :Uncrea, .\10-
neasa, N'achlş, Sepreuş. Simauuul tic 

sus, Satul ;'\Jou, SHindia, V~lrfllril('" 
La grădinile {le c(}pii ul'ha!w: 

Arad stl'adH (~nldinar,Îlol' şi Arad,
Clala, 

La gr?idlinHe de copii rurale: 
Cl1rLi('j, (;logo\'u!. Livada~ Năcllac 

(două). SI',·Ana (două), S.inia. S~i
\'~1rşin~ Ti pari, Pl'r{'glll Mic) Percgul 
!lIarc şi Incu. 

Jtulelul nO-tiu. 
POSlUl~i urhane: 
Pentru învăW to!':i: Or:1deo şcoala 

No 1, ~tr('i), Oradea şcoala No 2, 
Oradea şcoala 'No 6 (tr(~i). 

Posturi rurale: 
Penlru învăI~ lori: Almaşnl 'Mi'C, 

Almaş Sălal'd, Auşf'u, Bălerul) Băr· 

zcşli, Balăr (două\ BiiH'igeui, Beznea 

Bochi a, RoroZ<'l. BI'ădet, -: Bniheni, 
Broaşll', Budoiu, Budoiu-Gavrit'ă, 

Buc]uJ'€aso: Bulz, (trc'1i\ Ce tariu , Ce 

'1 almag,iu Tclcac, Tupeşti, TuIca (~J) 

T,lleagd, Lrsad, Gn'lş-Bdiu, GrvlŞ

hCliu~, Valea Ncagl'ă de Codru, iJ.Ya 
lea ~ l'agd, dc jos, Vuloa Xl'a~ra de 
sus, V aI'llşcJl!î~ .. Y:lkni Pomczcu, \' it 

leni:l de 13eill~, V [irzari, a~dlu şi 

Vinlirc \.douuj . 

Pentru 1n y::Haloan': .\Jma~lll .\larl.', 
AnI, ;\tcaş, Halitr, Bl'zllca, HudLl
reasa, C;iullleghju, CllbcşLi, Chcriu, 
Chucs.ig, C1wscu, Chişlaca, LLLWP 
Utisll':Ii(, l)ourcştil\ El}iscopia Bihor 
Fâsea, FilJljŞ, (;irişul 1\q,rl'U, liinchi

liiş, lfOiJOŞ, l1omol'ogul Hom[m, lIu
-,<;~r~JILueJ.,:r~, ineu, Lăz!1rcni, ~u!no 
~oara, Olct'a, 1',iulL":;ili, l'c)ll'ş, 1'0-
[lPŞlli, BpIllcleu, Hoşia, S.lutli(.:olaui 

HOlluln, (palru); 'S:ir311d, Suplac, 
Tinea n T,işad, Tăma!;iU(I, Tdeclri,u, 
şi Tuica. 

La gl'tnlin:ile de copii uruallP: lk
! liuş, \două); Onule<li :\oJ, Ol'ad<xl 1\0 

7, Oradea :\0 10 şi Salonia X ~I() 1. 

L;'l grădil1ile de copii rurale: Băi
la, A/eşd i duuil;, 13i hart'u, Bomd, 
Ch;l!;ilag, Episcopia 13ihor, S:tddal) 
Ti nea, şi Telechiu. 

Judetul CAIU,S 
Poslud lII' Dane pt'lllru in ,"'ll.UoIii: 

Ora\',ila dire, Il. 
Pentru l11\'iIIăloan.': Heoi la circ, 

II-a. 
, La grădinile de COI~ii m"balle: ()
ra\1i(a ş,i lk'Ci la. 

La gradinile de copii rurale: S.a~~

ca Homi'mr .. 
Po~ltmi I'LlI'ale, Pentru iavă (ălorli: 

i Al1iil~n, ,~jni~, Bol~~('n~ii noui:. Bro
şlell.l, LarLulHîlil, CarneCi'a, CielO
va Homânii, DocLin, Dognecca, Do
man" LăpllŞI1,ic1l1 :\laI'(" :\luldo\'u 
:\"OUi'I, (dow:i~, :\loldo\'u veche, Oc-
11:1 de l'.lcr, Pad.nR :\I,all'i, pO.Îc'jona, 

H~ml"ll1lî, Polor (două), Hud:l11IÎU, 

Sasca Hom" SfL EkIl'tl, Stana
lo\'a, T[trnova, Valedl'n~ ş,i Y':lliJlg 

(ti () uii;. 

Pentru IJly(tltitoare: 
.\jJHllia, l:lcldreşca, Comoraşte, T:lrlJi! 
ug, Fprd l ie, (;:îrlişlt" (~ttrlllc, Polor, 

Sasca Horn.Lnă, Steierdorf, Tic\'unul 
;\1 are, Valeo!)ain, ValCUl'lli ai VeI' 
ll1CŞ, 

.Jud<'"tul SEvlmIN. 
Posturi urbane, P,CllLJ'1l în\'tilălol'i 

. Lugoj şcoala No 1, (sectia gcr-ma 
ll~i), Lugoj şcoala 1'.'0 

, , 
10 ~i Tillliş(),lr~ vII şeoakl i\o 12, 

Penlru il]\',!lilloal'c: Timişoal'a !lI. 
şcoala ::\0 7 Şli 'j\m Îşoam V II şcoala 

1'\0 12. 
~ ! I 

- l'ostlll'i rurale Pentru în\'!'tHHoI~j.: , 
,\l::ll~, Baha, Baroş, Becicl'h'recul- t 
:'Ilie, Bl'iinl, Ikn.'cula, Hlajovu, 130 - ~ 
drogul :\ ou, Bogda, B uco,'iit,' Brod ~I 
('ololliia, Budiu\, Buziaş, Cărpinjş, , 
Ccrna, Chizdia. Colonia bulgm'ă~ Co t 
lonia Cobolaş, Dejun, Ferendi,a, I 
FraleVu, Colonia Gardoş-(ihiroda, 

• (dlt'rman, {;hizela, HiUaş, Hl1IH' ~ , 

doara 'nmi~an{î, ldoda, 19dş, .fa- " 
mut .\Iare, .Jebcl, .!ebel losefln; 
Lljunaş, U.lHwa. :\Ltil'al, l\[oşnita, 

Oiorda Hoşie, :\'Cl'<lU, PăI:Îrş, Por
dl'an, Sacm;iul .\Iare, S~1căklZ, S~În

mJhaiul german, Sâ.nmiha.iI,l~:lu..J_ 
',SfU1l1!NJlaul .\Ian" Sag. Si7:,lm"U\fL~1 j 

,T('],PllInia \Ikil. Tl':;;, t 'I'selli, Varnf- t 
la. şi Vizma, 

Pentru illV,tt:1loarc: BC!1Îl~i, Bcş,c

nonl "N'he, Bullill. Cher('sLm., Clo
pecEa, Feln:w, (dlilad, (;hizela, Gol[ 
!ob, 1 kl'll:iaco\'a, 1 li t:i aş, II ulled.);ara
Tim!işană, Lenauheim, Lipova, 2\lor:il 

I'ed, :\IoraYl!a, OfseHi!a, OIN~ba, 

ParLoş, Pal'lu, Hudno" Saeoş, Saco· 
şul l\larc, S:k,ilaz, Sânmih<tÎ,ul ger
man, S~ll1pctrul mic, Seceani, Slamo
rn gt'J'llJall:-î, Terl'l11.ia mici1, V·ariaş şi 
ViIlcani. 

La grhd1llilc de co,pji urhanc: 
,r,imhoka Şil Timişoara III şC003Ja 
No 4, 

La gdîdin;ile de CQpii rurale,: 
Bebn w-ehe, Bpoich'c]'ecul mic, B('
J'lnl, Beşcllova Xouă~ Beşel1()\'a Ve
che, Cehza, Chegk\liciu, Comlo-şul 
l\Iare, DC'lIla, Ghizl'la, (~h'ÎroC' Iece<n . , 
:'IT ieri, l(JSli['~lIău, .\la,ilal. MOl~ilfcld, 0-

Iclcc, Parla, Peciul Nou (două), He
eaş, Sarafolta, S:lnal1dr~i, S:lnn.lCo
laul man', Stlnpe!l'llI german, s, .. tu 

:\! arc. T{'J'el11!La n~idL şi {Ti var. 

• Numiri noul. 
D. Li11, Tulbure penlru judetele 

Salu-mare, SUiaj şJ. ~laramureş .• 
D. D. ~lcrccapcnll'll jud_ Gîue, 

Braşov, Ti'Qi-Scaune. 
D. X Lalc~ 'pentru judetelc ~Iu· 

rcş şi Odorhe1. 
D. P. Pelrescu 'pentru judcţ:ul 

S,ihiu 

D. C. Simt pentru judetul Făgă
raş. 

D, L ('h,\ N;icolacscu lwnlru tii
J'{'cl{)ratul Craiova. 

D, L i\Ial!iLa -pentru judetul tiil1~Ş 
ToronlaL 

1. 
1" 

! 
!. 
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1, 
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; 
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Sa ne uniUl! INFORMA ŢIUNI 
1)(' .1)" tO,'1{e '.lll'·j"auu.I,,'·lll' I ~l' I'ii, se '1 re făuăduesc mul\hl1ei akgi1loare,-.. ' , I ,- 1 1 I 1 OCOI'JId ac'cs'" 

, ... .< L" ~>, U . \ _ Hug,îm z:iardt' ~l rcnsle e caro· , rt' a ŞC{)[[ (' C rUlXl e S:I ','-

Il'ltLidl !plflllgerlle di1scâJi;mei :rom:l- , 'Penlru a-le smulgCi vvLul ~ lll'tlltC; ra Il' trimitem ).,(;azcla IIm:i\iHOl"ilor» ! ani, dupii implinirea v.lrsleJ ddc 20 

n"", se l';dl'C,vl Fus"L'narea crudă a u-, dar nu-.şi 1mpLincsd 'PI'OOl'islu,nea Şl 1 I d' 
"", ' " ." t'" să Jle onor('ze cu sch'im}u . e anI. 

,nOI' suflcle îndurerule, apăsatc de ,'De fac pl,in. urmare sa 11e plcl-dem _ Pentru Sf. PaşLi pregilllm 'lIn In ac:castă măsură majomtul pen-

:Or.j<~eparlid ajuns la câr~~ă, Căci. \ demniLnl('a ~Il. Ial,a ~,m~ll!illl~'i: ~i~ numih" fe:~Liv dill ,,(;uzela: l[l>v{tliJiD- I Iru 'invăIăloan' a fosl fixat în cee(lCC 

l1liciulHU dintre condu'Călol'lt acesll'l care am mm\ll-o ŞI t)C c,ue tre I1ilor',. Domn.~i colaooralor;i şi co· Ipriwşle situaiia lor şcolar~i - La 
la'I',I', 1111 .c'e t!.:II}ll"s,·le s<;"< îmIJUIIăI:1!ea- II b.l,l{' .~-o lunti!.1{.1I.1~ .. politica. noaS .. lr'ă vi."., .. 1 d ')1 ( 
l '~,,-" il ~ kgt, cari doresc sa ne onoreze cu I ~u anI III oc e M aIl~'. 

scit situatia l11atel~iahl, a acestor des I să f!c o pol.tllea mlerllu!JOnala, o art:icoll' pl'nlrn acesl număr. sun! - A apărut În editura ;;CarlL1J 
ln()<'I('n,I'll' al' ',"()arlt,;, <'1 a'~(>~'tor 'aioni I 'J'lIOlil:il('~i şcolară, conslfl1ld din lu- I I "l Il' "{ (' [' I f 1 '1 " '~-"" ., " rugall' 'a IlC trimile' mah'rlia.\1 lea 1.0mHnCasc":,, .lInOŞ Il!; e o OSII oa,-
3Il ~H'amulu.i.. 'Plâng~ f,iindc:l în fie- j minar'ca miinl,ilol' obş~('şl~' şi • l~- de tim[HU-iu Ja rl'da<'lie. r(', senia A, ?\o :12 ;)l~ol'lhe ca uatu-
caro parliid îşI. au lrimişi,i lor, pc mur,i"rca tuluror ches~lUll1lor', mcat _ Scoala normală de brte~i "Dimi-'raliisL de profcsor 1. SimipoIlesncu. 
care li-a ridiicaL. încet-Încel, ptllliî. a- I1Jjmen~ să nu se mai ia după vor- [r,le Tlcllindeal) din Arad, {lranjazi'i ~ - Cercul d.idadic din Iaşi a tinut 
colo sus, dar odală ajunşi acolo, Îşi he, ci Sti lucreze din C'Ol~·litngcr~. 'in ziua de 2;')1 ~Jarti(' a, c, prima I ,0 înll"lllltire în localul cercului din 
u:ită. de tagma, lor, Îşi uită de chc" • propnic, Penll'u ce să luptaltt. unu \scrbare şco[ari'i în sakl Te-alrului 0- I stral~~ Lrqmi;'nc<luu, ÎIli O3.re a cerut 
marca lor, îş!j uWi ac cd ce i-a :ri- I \"or putea sculura jugul l'oman:'sc d'lSCl1esc. \ "ca '··dorul congres general al COl'JlU-
.tIt 'cat, Ş'l' t.(lat}; mllilca lor se f"duc",dontra altora, spulherfU1du-ne 111 I d' B t' l' r .. ( l' l' IJ A ă I i'~ 
ti d '" " _ Ziarul ~Cureillu" LI1 ucu,reş L ltl (Jil<,ac le (111 ,omarlia S' se ~I ,a 
nllln~l' la sat,isfac' erl'a si T)ololil~l I vânl 'Pl~opri!ilc noaslro putcf,~? Nu , ,.... l ( 1 1 

' , 1 1 pubJkfl un roman sal!l'! .. (e. ,ezar I a as,l. 
poftelor şi amhilitilo[~ personale. • '\'Cdem, că onicinet ne vede În neu- Pdl't'seu sel';ilol', intii ulat : :\Hss Ho I - in COll~iliul mun,icipiului Arad, 

Dt'Il loale 'I')ăr(ilc' .se aud li!lctC, că nire, nu se lt'mc de acl:iunilc noas- • 1'", I a fost numit membru. de drej)'\. din , li , 111m il" :" , 
ii intral poHtica în şcoali\ ş.i de tr('.? Protestăm impotriva nedrep- _ Carnclde cu reducere de ~)O la parlea învă{ământulul I}l~imar, d. 
aceea ne ",in. loale relele, dar lHd- l tălrilor, dar '!)rolc.sUim răsleVili 'ş.i sulă pc efr" aII' Illcmbliilor cor" D,imilr,ic Popoviciu, dir. şcolar. 

nu ne aude llilmClld durerea noastră, 1 1 l' I I unul nu lUptă pcnlru înlăllulrarea 1 ',PUltlli didadic, s,'e vor' Pl'eSC,hli~nba "a ..1ip<H·a ({anaL) a fos il es 
, SI'mncm di nu n:i-sc dă salal"lll legal l'd 1 l Il de' , acestei cauze, niciunul nu se gân- '.I>fwă la dala de 1 Apnil:ie C., .- (ia- .Ilmol CHlU! a u a u răclllll.-
, SDuncm că suntem' 1) Hiuil,i !n::l;i rău ! cI" ii 1 1 t" dcşle că odată, înlăturată cauza, se • 1 lă Vfll1ă la eill'e actualele ear"nde iş:i.! ransm!lempc .accasl oa ~ nou lh 

V'l'!' l'lll.'tllI'a ":L el'''''''ele. f, ca j'andarmi:[;, dai' fiind lleuni\i, nj~ , 1 ·I~'I·I t i 111' '(ll 1'''I'\c'l la v I,'l 1 
• el '" ~-"';'l ~ ~nenllUl va a:.L '1 a ou. .1 ," l ~ . " . 

1 ' '1 '" .: se ~'lÎspundl' că ; eli t" 1 . t r [fat' 1, )' Românl'a 1",1' terarrll' va f~ o nouă 11 toale 'i)llr~1 li ş.t m br'i'cc tJmp, -,O a )ona or~!.l noş rt sun 11"" I ' '1 
tara c săracă şi ·are neVoe de., I ă 1 I l' V" d t se tiin ÎlltrulliI"i, la care însă în loc "u,ş: S(T,ic co!'esvondenla cu (;ern,eală I tl'YÎ1Sl< a ,\re ca U IU aparan pen ru 

<le a-se clis'C'uta duredle OOtnune, în jertfe, :VCntnt îndreptare, '('Ilie! ~i, Humai PL~ o Singură fată I a 'conl,in\la glorioasa tradi!,ic literară 
loc de a se lllpta pentru Înlălura~ Da, are nc\"oCi de jeJ'ifc!Dar de de h:1!'~ip. I'~ J'(':\1lstclor arde~{,I1('şt~:, ~~a va. aparc 
rea acestor rele, se :iscă ccr'lul'l poli- ce nu se jel'lfesc tol,i 'i De ce unora - :\Ilinislerul lnstrllct[ll~ji~ a hotă- i III cursul accst(~l. Im1l: m editura( 
I,ice, 'Pcnlrucă Îndureralii SUil~ Îm Li-se dă zc~i şi sute de mi:r Itmar, !'iH ca cu În'ccperc elin at\ul acesl'a »CuHura LJiterară,) dela Arod, a-
părt,iti În labere politice, 'sunt di- şi hi{'ţiLor înv~Wllori li-se aă din să sl·desriin!ezc C1.1rSUl"ile{ de ,'ură i y,Înd loolaborat'ca cdor mari. bun1il 
vtÎza!t în a!:îtea păI"ţi, cftt(' \ partide 1 milă 3000 lei şi, şi aceştia cât se I penlru supl,in'itol'i,i din. învăH'tm:ln- 1 'Sic:I1iilori ardeleni, Revista apere suh 
sunt. Atunci, dacă adunarea este 1 poate de neregulat? Cum, uu tdiesc I lui JlPimar, întrueiit Locllriile va'caule ~ îngl'i;jiil'pn rHui lh~idiu HuIC'a .. 
prezldalil de membrul culăl'Lli par- i LoţJ. 1n!r-o (adi'? Sau, acc.';;Lia n-au o : din acest ÎlwăIămân,t s(" pot COOl - I Inviilăloni, ycnili cu mic cu marc 
Ilid, lo~i cei de altă culoare luptă I rtlS'pundel'c tot aşa de marc, ca, 1 .ple'cla cu a:bsolvent:i ai şco-ulcIor nor- Ila intrunirea de IhtmilH'că 
'pentrulnlălurarca oricărei propu- j şi erI dinlfti?!,',iţ Si dacă trcbuesc mah.'. ,1 ca să hotărflV odată penll'll totdl"ltI 
ned fă'C'11tă de acesta, fie ea c~U dc ! jertfe, de cc se pun la disgovitia - La ('xa,nwnek de dd.in:iLlvat dil!; I na lupta ~(' lrehuc să lameLior'eze 
bună pentru linteresul comun, Iar' duşman:ilor din Iăunh'ul prii, mi [1,ct'st an se pot, prezcnta ~l 'înv{ttii- J soarla voaslră vilregă de azi. 
dacă vmplln{'rca a câştigat avro- '1 Diard ... ·lc de lei? Aceştia au luptat ~ri loa)"('1(' r'la,d au B ,;lni (]p funetioll(l- -x-
barca lllaJoIiită!ii,anzi atunci laude ş/i luptă şi azi) şi vor lupta întoldea 
că o"parLidul noslru a .câşl,igal:., par- una lmpotrIva intercselor sLatului, 
tidui nostru a ÎIl\',illS" , Se poate Ce- căei la or:['C'e Întrunire a lor, îşi 
va mai tt'iSI? Se 'poate c.cva ma'[ du- SIllUl, că "[1. ycni iar VrellH'a, c~Îlld 

..râll1"oS'!.., de pC' grumazul Anlcalulu.i. Dece 
Trebue dar s:l ~e dăm seama, ~~ă dar aceste jertfe dln partea si atu

alflla vreme cat vor dăinui ascmc- IUli.? 
nea IUCl'ur~i în sânul învătătorimcl \ Noi, Îl1\'ăţătorii, vedem toale accs-
noastre, niciodată nu vom ajunge tea, nd! apostolH şi luminătQir'ij~ 

îmbunătăţirea soartei, E bine întot~ ncamlllu!Î. 'j)1:Î\'im totul cu durei'c, 
dcauna să. ne aducem aminte de fără să putem reac!jona contra ne
mănuIlcbliul de uuele, să ne g:1;ndim drepLăIHor, căei sunl('m desbinali, 
că unirea face 'puterea. suntem un.ii duşmanii altora, şi 

l\IcseIiiaşi!i, negustorii, induslriaşij Il toţi suntem duşmanii intereselor' ' 
şi func~iollanii de. orice branşe, îşţ I noastre şi ale neamului nosLru., 
au c..oq)orat;::il{'1 lor şi lolii h olaltă 'Trebue o ll1af"(~ revolut'ic a sufl{}
luptând pentru aceeaş cauză, câş- Lelor noastre ş,i, toate relelc se "ar 
tigti de cele mai mullc b:rj, dacă nu spulbera. Ceasul a sunat! 'T'Otidas
t.otdcauna ,izbânda. Noi 'Însă, 'care I călii neamului, din ţoate unghiurile 

. suntem :pcste 40.000, d~că c,ÎnHim, I lăr,id, s-au uniti Odată muţi, VIOm 

'peste palmzeci de mii 'de gameâ.i- 'putea să n(, facem auziti, vom pu-
feJllle, pesle paLruzpci de miii de lea să ne facem ascultati şi 'Vom 
cântări în acelaş, timp, nu vom re- f 'putea să arătăm nedrcptătHe c:c 
uşi uidilOdală să avem o simfonie, ni-se fac, cu mai mult curaj, 
nici măcar, ca a broaştelor din Le "\'1Om arăta tuturor, cii neamul 
lac; niciodată nul ne vom face .as- nostru, este cceai ce-l fac'Cm nOii; 
cullatii, niCiiodată stIiigarea dureri- în el răsarei şi dă rod numai t!e 

lor noastre nu vor avea ecou în sămiinăm şi ÎngJ',ijim noi, <:ăci n01 
urechiile conducător:ilor no,,;>tri. Nu- suntem stâlpii, sunte.."1l ()Oloanele 
mai unlllldu-llC \~om e:.lşllga cIrc'p- de susţinere ale }l-Camului ş.i tă-

tatcacauzei noastre; numai făcând: r I11i n-o astre. 

un lol jtQdesC'l'u1ihU , ;'10111 fi de le-', Să fim ca: mănunch.iul de nuele 
mut 'I)cnlru c("Î, ce nea pasă, pcn- pe care sa; nu-l poată frânge n[-

tru oei ce ne-au nedreptăj.it tot;- I meni. Să nu u .. c umilească fa'iltul, 
<1eauna. că suntem rldicaU din »talpa ,răni» 

Să lăsăm odce p'arlid pol!,ijc Şll să n~' gandim şj să arătăm şi 

în care d('sl:inul ne-a târît Şi, oclor ce-au dat uităr,ii, eum~ 
să ne a]ăturărn IUP'tei declara-! UnJi.ţi, mişcărilenoRstre)· sti. albă 

I 
te de conducătod:i. Aso,Qia~u- ; urmăT1ile cele mai bune !pentru noj 
nei noasLre, pentru a lupta spre I spre feI1icirea neamului Şi tărli 

l'1id1earea prestigiului nostru ca noastre. "Să arătăm 'tuturor, că 
s~ ne ruştigăm 'dre'p-tur.ile 'căl- dl"eptatea e a noastră si să nu ne 
ca te, " lăsăm i() c1Ji'Păt pănă ce nu ne vom 

Nu trebue să mal stăm in 'parti: cllşmga-o, 
llele care nu ne-au Idat dreplur'ue 
legale, nu trebue să mai facem 'pIil 
pagandă· pentru aceste partide, ca,-

M!ron Cosoma" 

-x-

Unde se ţin examenele de definitivat. 
L\.an1l:lldc de tld,ini li.\'<\l dilll a- t l\laramur"cş, Satu mare, Sălaj ş,i 

lCest an se YOI" tine în urmăLoar<,Ic ! ,Blihor:; Cluj: (jud, Cluj, l\flll'CŞ, Nă-

t:cnlre: ,. săud~ SOlllI.'Ş, TlIrda), ~ 

lmiillî.\(wi:i din inspedornalul l'<'gi- J rnvă~1Lol,ii din regi,ul1/Ca şcolară 

',onal Craijova se vor :JHyzenkt în, l'J('n l:hJşJnău se vor ,prezenta: Chişiu:<lu: 

r lrele Craiova, R-vfdcea, ş~ Turnt\l~ I ti Ud .. Orhc:i, Uîpuşna, l~i'yhinai .t>~ 
j ~c\'cliin. Imătălorili di'lţ judetele Ti, ,Cetatea aIbă; CC]f din jud. Bălti ş4 

1 mi~ş-Torolltal, Arad, Cam.*Se\'eJ~in la • cei (nin jud. Soroca la Soroca. 
l'l~;mişoara. !llV{lt{llor,m din .illdetul Holin vor I Cei. din Inspectoratul CI'-'i se vor ·da ('xamene la şcoala nonnală din 

pn'zenla la Deva, (jud, Făgăroş, S:i- ~endrkenl judetul Dorohoi, ~ar 

\Qiu, Târnava mare şi Târnm'a mică CQi di;n jud, J smail şi Cahul la şcoo
La Braşov (j ud. Odorhe;i.. Trei Sea- la normală din Galaţi. 

une, Ciue ş,i Braşov; Ora.dca: (.iud,. -y-

Româniia 
Comitetul şcolar juddcaiI1 Arad 

Xo 751-1930 

Puhl![(".atie de licitatie. 

Se adu"Ce la cunoşt,in la gencrolă 

că în z;ua. de 30 Apt~ilil~ lH.:JO ()ra 
10, se va pn(' licilaţiullC publică, în 
localul Prcfl'cllln~i Judeţului. .\rad, 

I ş.i Sigilate, pc {"ad cOll'Cl.lten1Jii 10 

I "01' în~l!1la Comitetului ;colar jll~ 

I 
~e~:a~ .. ÎI1 ZIi,ua licitălii la inceperea 
t:C;H,lr~l. 

Arnato~ii odată cu ofertele. ins~ 

I s('parat (nu În pHe) vor prezir~ta ;re
cx>pisa asupra ~aranliei provizorJei 
dp 6 0,10 a sumei oferitje $Ii depuse 
la Adm:inJslralla Finan(';jară din! 
Arad În numelrar sau (' feC'le de Stat. 

penlru darea În Înlrepl:indere a luC'- Ofertde Si' VOr ina!Înla; separot !pL 
rări lor de cons1ruirea localu- fliN"2r(' şC'.oală. 

r.ilor de şcoalc din material ]emnos 1 Planur:lle~ de,~izel(' şi C'Ondithurllc 
şi a~ume, în 'COmuna,l~ S~tllr.rLu} Du· 'r('lallive Ia accasta lucrării, se pot ve' 
deştl, OdLU, l\[Cl'meşi:l, (,roşI, Co- d~a înbir'oul Comildului şrolar ju
IOBia Zărandul-nou, dHe nIl ('d.idl~. d<'lean, la Prefcciura jud'. cam, 43 
cu na sală d(' Îrwătărnânt şr un;a în 7.JileIe de lucru ora 1'1--13. 
loc111intă in vă\ălorcască, (2 ('amc-
rei 1 'bucatăr:ic, 1 cameră şi un an
ITll), liat" în oomunele Lazut"L $i Av

p. Prefect, Secr'etar 

ram Iancu câte un ec!ill1i'Qiu .CI1 do~ Dr. Lazar (ss) 
uă sale ed invătllmâht şi :una loou-

V, S:pătariu (ss) 

lintă învăţălorească. 

Ulcilatiunca se va tine Îrt confor
mlitate cu Legea Confab'ililătii pub 
~ice (Art. 88-110) ~'conditiun!i~q' 
gt:>llerale pentru li n~rep:r!inucrii: de 
lucrări publice şi ieu oferte incliise 

Redacţia şi Administraţia 
,",Gazetei Invăţătorilorn se află 
in Arad, BaL Regma Maria 
No. 17. (Te/efoJ! 57L) 

-x- , , . 
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"PL[JG.IlR[JL~~ 
insoţire economică de pdstrare şi credit Drauţ 

CONVOC.IlRE 
!)omniÎi membriI ai însoţidi economiee de păstrare ş.i credit »Plugaruh, în srnsul arL In d.in statul, suni oonvocati la 

a XII. Adunare Generală Ordinară, 
3. Dislribuirea profitului net. care se va tinea in Draut, la 16 Martie 1930 

la ora 2 dU,pă masă in localul înso~ir:ii. 

1. Deschiderea adunări~ şi numirea un ui 
notar, 2 veliiricatori şi 2 scrlltinăiorl. 
. 2.' Haporlul dil'ectlunii şi a comisiei de con
trol, stabilirea . bilan~ului pe 192<J şi darea 
al~soln loriului . 

4. Alegerea direcpunei pc 3 ani ş.i a comisiei 

Ordinea de :.i: 
ACTIV 

.. 

Cassa - - --' - - - .... -...... 

Mărfuri - - - - - ---
Ac!Jii - - - - - -
Mobiliar - - - - - - ....... _-

• 

de control cpe. un an. 

Bilant pe anul 1929. 

--
-

6533 77 Capital - -

190613 76 Fond general de rezervă 

500 Fond speoial de rezervă 

5760 Dti \"erşi credi toti -
Proflit net - -

-
203407 53 

-
Drauţ, la 31 .DecemYJ~ 1929 

DIRECTIUNEA: 

J. Inchiderea adnnării~ 

. 

~ 1- - - ....... -
- """'! - - - 43827 
- ~. - - - 33687 
- - - - -
- - - - ..... _-

-

PASIV 

41300 
51 
27 77514 78 

78136 62 
6456 13 

-
203407 53 

- -

tiS, Gheorghe Popa 
director ex-ec. 

SIS. Gheorghe Balta ss. Sentie Sirh, SS. On ut Sirb, SS. ~1(}isă Pc:,,:, 

COMlTETULL DE CENZORI: 

Verificat şi anat in ort15ne. 

SIS. Gheorghe Butanu preşedtnte, ss. Vante Gligbr, ss. lioan Bocşa, 56: Todor 1\f.atti.nescu 
-------------' ----_. 

,.PRIM.Il .IlRDELE.IlN.Il~· 
SOCIETATE ANONIMA DE ASIGURARI GENERALE, CLUJ. 

Domnii acţionari ai ,Primei Ardelene ,Societate :\nonimă de Asigurări Generale, se Înyiiă ,prin aceasta la 

a XVIII. adunare generală ordinară, 
care se 'V'a ~e la 1.3 Martie 1930 orele 11 a. m. în birourile soc;ietăţi~ din Cluj, Piata Uniri No 8,]le lângă următoarea 

Ordine de zi: 3 .. \probarea bilantului, a Contului profit Cei ce doresc a lua parte la această aduna 
Şi pierdere şi descărcarea Consiliului de admi- re generală, sunt! rugaţi a~şi depune ac\ille şî. 
nistratic şi a OomitetulUJi de cenzori. eventualele documente de plenipolentă la ca-"ie-1. Deschiderea şi constituirea adunăr-ii ge-

nerale. , 
2. Raportul Consiliulni de administraţie asu· 

pra ges11iunei anului 1929 ~ raportul ComitetU
lui. de cenwri. 

4. Distribuil"'ea profitului net tia sooietătii, sau la Banca Alb\na Sibiu, până 
3. Alegerea Comitetului de cenzol';. la 12 Martie 1930. 
6. Retributia ceozoruor. 

Activ Bilantul general pe anul 1929 

Numerar în cassă - - --1 - -=-=t 5.237.92140 , 
Numerar la bănci - - - - - - 41.818.83074 47.056.75214 
Efecte _ - __ - - 4071.950_ 
Imobile - - --i '- - - 25.400.000_ 
Impl'umutuni - - ~ - - - 23963.996 50 
Plasamentele fondului de; lpensiuni - - - 7.105.209 28 
Ramura elementară în COll- curent - - - 25.866.819 66 
Diverşi debitori - - _ '- - - 1.576.170_ 
SocietăţI a asigurare - - - - - 222,157 96 

Depo2b1ul de rezervă al ' 
reaS:gurătorilor.: 

a) la ramura Elemenk'l.l'ă - - - . 
b) la ramura_ \;~ată - - - - - -
c) la ramura! acdidcntc - - - - -
Agentii principale şi agenti - - - -
Mobi.lier, casse de fier, ş.i dcpoz. de imprimate 

16.793.674 -
42.668.500 -

2.792.998 62.255. t 72 -
30.896.156 -1-1 

Cap:ital societar - -, - - -
Fond statutar de rezer'Vă --
Fond special de rezervă - - ~ 

Fondul de pcnshmi - - - ' 
Rezerve tecl"nll:ft: 

a) la Incendiu - - - - -
b) la Efractje - - - ,- -
c) la Grindină - - ---l - -

d} la V,ialăi - - - - -
c) la accidente - - ---1 -

I>espăguhtri îndÎl l1e-Uchtdate: 

a\ la ramura Elementară --
b) la ramura Viaţă - - - -
c) la ramura. Accidente - - -
Ramura Viaţă în CQnt·curent -
Societăţi de asigurare şi reasigurare 
Dividcnde necerute ...:. - - -
Diverşi -ereditori - - -l -

Benf'f~dul nel: 
RCpOrl din anul 1928 -....., ~ -
Bcnef1Îclul anului 1929 - - -

-
-~ 
'--

-

-
-
-
-
-

--
-
-
-
-
-

-
-

Cons.:Jiul de, Administraţie. 

Pasiv 

_1 10.000000 l-
3.500.000 -

- 1.500.000 - 5.000.000 -
- 7.155.200 28 

21.087.177 -
,. ..... - 822.859 -

561.955 -
... _-- 84.875.410 -
- 2628.661 - 109976.062 -

- 8.567.386 -
- 1.302.744 --
- 1.003.000 '- 10.873.130 -
-( 25.866.819~~ 
- 47.258.926 O 
- 39.0H;J-
- 8.490.581 60 

- 83.888 84 
- 3.721.347 98 3.805.236 82 

--------l--------~~-------~-I-------- -~-----I---------I,~-------,~I 

)- 228464. 983 ~5 228464.983 95 

Cluj, la 31 Dcccmvl':ic 1929 

PreŞ. CoflS. de tldm. Ion 1. La;pedalu Director gen.: Stefan Boer, Director exee. t Dr. Ioan Crllţu 

ReYidiat şi aflat în consonantă cu registrele soc. 

COMITETULL DE CEi\ZORl: 

Preşedinte: Constantin Popp, I()SI~ Bethl4'n, Dr. 1'ift:ole8 Sehiall Jlr. Enea Paop-iu - ImpmmeIia Succesorii Rethy, Arad 
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