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· Spre federalizare 1 , dar - se retrage 10% din toafă suma,! Pe lângă aceste aici amintite cred 
adică 300-800 lei şi din ce mai râ- i Că s'ar mai afla încă. şi alte ~odali. 

Ne îndeamnă vitregia cu care suntem trataţi. - mine vine fiscul şi-ti ia 4, 4 şi 8,~8°!o tăţi cari ar putea fi spre folosul fon-
, ,~. şi tot fiscul iţi mai ia globalul. - dului. 

Aşadar - încă o gogoriţă: mărirea j Ar.adul Într~ în cat~gona 5-a. Dece? Cu restul spală·te pe corp, tu şi familia, La tot cazul însă, că atunci când 
salariilor. PrecIs: nu ştim. Pană a~um a fost I Domnule OascăI. "luminător al pupo- idela comunicată ar fi primită 1a 

Pentru a reveni la normal, adică. într'a ~·a: .E d.rept c~ p~mtre parla- ruJui", "apostol" etc .... ca să vă cre- 1 aplicarea ei - pe lângă modalităh
pentru a ni se aplica şi nouă coefi- mentan 1l malţl ~emnltan, Aradul n~ ! asc! părul. ancestr~l pe~tru a nu mai I s'.ar cere încă şi multă bunăvoinţă 
cientul de 15% aplicat tut~ror.!unctio: are d~cat n~ smgur .profesor -:- Şl avea nevoie de hame ŞI de foc. ( dm partea colegilor, căci numai prin 
nalilor prin legea ar~omziru, ar fl ăla pnn, graţia advocaţllor Ado~tofj. "Cu restul", fjreşte, dacă. ti-I dau. I t aceasta se va putea realiza şi scopul 
fost nevoIe de 600 mlhoane. De prISOS să adaug că mtr a 15·a Inainte vreme luai mult-puţ,"ul c.e-l urmărit. 

OI Ministru de finanţe, după ce a I categorie, - şi. ultima! - fi~ur~ază aveai de luat,' la 20 ale Hecărei luni. l Cei ce consimt, au cuvântul. 
ameninţat inai~~e d~ con~~es că de ! saţel.e. Acol~ vla~ e foa.fte ~ef~t1ă : Azi, după nouile dispoziţiuni ale dlui 1 Petru Zotiu. 
ar avea un mllLOn dlspombll nu l-ar ( găinile ouă direct m farfune ŞI Ir v1- Ministru de Fincmţe ar trebui să-fi i 
lIa profesori/oT, ~ rev.enit mai blân~, : ţ~toru~ după .ce şi-a. recreiat spirLtul încasezi salariul la ~ ale lu~ii;. i~r în A hece Javul 
după congres, ŞJ a facut Să. se şhe . ŞI inaltat Jnlma cetmd ordonanţele urma nouilor sporurI ale dlm Mmlstru U4 " 
În lung Şl latul ţirii că pune la dis- : notarului, se culcă pe spate şi se i al Instrucţiunii t - până cel mult la i, ... 
poziţia corpului . didactic de toate ca· 1 înveleşte cu burta. I 25 ale lunii. : ~l:am ar~ncat ,Prtvl~lle asupra mi-
tegoriile 146 milioane lei. 1 Acum pricepeţi şi Dv sper, ro~tul Iată! Suntem la 1 Februarie. Câţi : zenel technlce ,'iZ .. arllsţice" În care 

146 milioane lei, date efectiv şi (iscusitelor categorişiri: leafă. c.upă din voi, colegi, aţi incasat leafa pe ' se af!ă abecedarele ,~COlil rom{lne~ti. 
repartizate echitabil nu însemnează! vârstă, după localităţi... Cert7-se jntr.e ' Ianuarie? Citeam prin ziare că unii ?!lma carte CJ1~e se pune romana
mare lucru, dar ar fi fost ceva mai ei, dascălii t Se duce draculuJ federah- , n-au văzut un ban din Decembrie şi . luz tn mtl,nă - 1 se pune, e un fel 
mult decât nimic .• _ zarea şi ne dau pace nouă (mindru . chiar din Noembrie... ; de .a vorbi într'o ţară cu aMţi analfa-

DI Ministru de Finanţe însă a rămas 'de Finanţe şi direcţiea contabllita- ~ . __ Si OI Ministru de Finanţe a ! beţl - e un un n;odel .de. mUTddrie. 
la. prima a~enintare şi. ~ dovedit ~ ţiL_~... . .. Il spUS precis: dacă salariile nu se n- I u.n monument de. tampem~ ŞI un ellan
şhe să. asvarle cu abJhtate praf Jn i Dl'Vlde et unpera. __ prlOcI PtUJ răpo- dică timp de 6 luni, se confiscă în ~lOn. de eSCTocheTle. Să albă omul ce 
ochii oamenilor. Şi~anume : dsa în i satei Austrii impământenit în l"ara 1 folosul Statului ___ Invata... , 
colaborare cu contabiliceasca inţelep- ! Românească. HotArit - ne·am QCci- Concluzia ? C;onfe~ţlOnat dmtr o h drfie ce nu se 
ciune a celor dela Ministerul lnstruc- j dentalizat! . La 23 Martie în fiecare capitală de mal aflet de~{tt în calendarul closetulu~ 
tiunii a repartizat atât de iscusit cele 1 Dar mai e ceva. Acum dou!i.; Judet se va tine câte o adunare a d~cor~t cu Rişte desemnuri de mftntuială 

--- 146 !Dilioane încât unor.a dintre pr'?- săptămâni. toate g~zeteJe erau plin.e ~ corpului didactic in care să se dec- ~l SC~lS - a.h dacă as!a se mai poa~e 
feson, celor cu 3, 4 Şl 5 gradaţu, I cu tabloun care aratau noua salan· Iare continuarea luptei pentru inee. numI scrIs! - sens cu o miel,-

.. deci celor mai puţini la număr, le,au i zare a corpului didactic. Cifre ,cri tarea batjocurei. gentil b"tută de beţie, de pelagră, de 
, , ~t.lWarii1e cu di.tev~ .8ut.e de J~Î, i in~umau sp~ruri de câteva mii de, Colegi de pretutindeni I Usaţi ne- sifilis sau de. impozite. încâ~ să le fie 

- Iar aUora, celor suphmton, provl- lei pe alocun. păsarea. E în joc propria voastră de cap domnilor autoTl, con ades sunt 
zorii sau titulari fără gradatii, deci Minciuni oficiale! existenţL Dreptatea e de partea no. in numdr de c{}.te cinci pe un abecedar, 
celor mai mulţi la număr, - le-au Până la 1 lanu:uie c. t adică până I astrA. . înghesuiţi pe copertă ca mUştele pe aR 
micşorat gradatiile cu sume ce van· la nouile sporuri, ni se reţinea pensia! Să ne federalizăm şi _ la luptă J I cadavru. 
ază pânii la 2-300 lei. I numai la leafa de bază. Aveai leafă. ! , La wa zdrobitoare idioţenie, trebuia 

01 Ministru de Finante împreună i de bazi 1200 lei - ,i globală (cu, Al. Constantinescu într'adevăr colaborarea cdtorva. 
cu domnii de ]a direcţia contabilităţii I toate sporurile) 8000 lei şi ţi se. reţinea! profesor secundar Arad. Am avui IIi curiozitatea să aflu tit 
din Ministerul InstrucţiUnei au ţinut pentru pensie 120 lei (l00/0); azi la ' -x- ce tiraj se poate emite un asemenea 
să dovedească şi cu această ocazie avorton necuviincios. In fiecare an se 
biblicul adevăr după care "celor cari pun pe piaţit câteva sute de mii de 
au mult, încă li se va mai da. iar Sa'" ne aJe utora'" m '. fi ajutaţi în timpul studierii lor, s-ar exemplare. Consumaţie sigură. Drep-
celor cari au puţin li seva mai lua i uşura in mod simţitor sarcina ce o turile de autor încasate de sini~trii 
şi din ceeace au. 41. O propunere. supoartă a~i părinţii. cu atâta greu- cumari ai culturii sunt fabuloase, iar 

Intenţia este cusută cu aţă aIbă· tate. conCl1renţa e nulă. 
Cine sunt conducătorii mişcării du· Zilele de 6, 7 şi 8 Decemvrie 1929, I E superflu să detailez avantagiile Abecedarul e o carte care decide în 
căliceşti? Fireşte, oameni mai bătrâni vor rămânea pentru totdeauna, în acestui fond; şi nu e actul nici să CJ1riera unui copil. Dacă ne gllndim că 
1n învăţilmînt, cu câte cel puţin 3-4 ' istoria luptelor noastre pentru exis- mă ocup de forma prin care s'ar dis- aceslei tipdrituri modeste dela temelia 
gradaţii. Nimic mai simplu decât sA- tenţă. tribl:li acest ajutor; ma. rnărginesc însă culturii îi revine sarcina de a ispiti iJi 
mulţumeşti pe aceştia, dăndu-le câteva Membrii corpului didactic, atunci SEi. pun pe tapet chestia În conture de a reduce pe toţi viitorii cefă/eni ai 
sute de lei in plus. Once răsmerij:ă s-au afirmat pentru primaori aşa cum genera~e, aş~ numai ca o ideie, ~ăs- ţdrii pricepem dece clientela edrţii e 
se potoleşte dacă şti să atragi sim- trebuia s'o facă încă de mult... cută dm don~ţa de a ne scăpa macar I atât de mică, dece scriitorii o duc atât 
patia celor din fruntea eL_ Machia- Cei umili, cei nedreptăţiţi l cei din de o parte dm povara c.e ne . cople- , de greu,dece g{1ndirea e desconsiderată. 
velli, acum câteva sute de ani, era umbră şi vecinica mizerie, la această şeşte. Când aceasta apOl ar h aflată dece obrăsnicia şi puturoşenia sunt mo
exact de aceea, părere. dată. au rupt cu trecutul plecăciunilor de corespunzetoare şi ar fi acceptată, nezile zilei, dece analfabetismul e de-

Dar "capra sare masa, iada sare injositoare şi au pus bază la o nouă s'ar putea vorbi şi despre a mă- parte de a fi stârpit, şi dece trecem prin 
casa." Machiavelismul domnilor cari eră, era ce ne îndreptăţeşte s~ sperăm nunte. zodia funestă a democraţiei la loarld. 
au repartizat cele 146 milioane, l-ar in viitor o viaţă mai bună şi mai, . In legAt.ură. cu. i~e;a comunicată, Ne·am gândit. că un scriitoT, sau ca 
face invidios chiar pe Machiavelli, demnă cu munca ce-o desvoltă.m. ! ţm să ammtesc Şi cateva modalităţi, să se respecte tradiţia, un grup de 
dac'ar trăi 1 O simplă repartizare, a Stim că e mult, ba poate foarte I prin cari cred Că s'ar putea infiripa scriitori ar putea face altfel un abecedar 
sumei, după gradaţii, n-ar fi fost su- mult pllnă când se vor realiza preten- şi augmenta fondul ce-l recomând. cumsecade: un abecedar care să fie 
ficientă pentru a diviza tagma dăscă· 1 ziunile noastre juste şi îndreptăţite; Aceste sunt urmAtoarele: inchinat Regelui Mihai. El însulI; un 
liccască. Trebuia ceva şi mai ingenios dar suntem convinşi, că. lupta ince- Să se ceară autorizaţie ministerială, frenetic cititor al abecedarulu;. 
pentru a băga zizania chiar între' pută va duce odată la izbândă. ca la începutul fiec'rui an şcolar, să Sigur, ar fi ceva mai puţin prompt 
indivizii din aceeaş categorie. Şi I Până. când, însă, se va edifica noua se poată incasa dela elevi, o suma remunerator ca o cagnistă, sau ca un 
atunci au împărţit pe dasce.li in 12 ; noastri viaţă şi până când autorităţile c~ taxă de Înscriere. ,(In jud. f\rad latijundiu dat lor În jolosintd, însă ar 
categorii, după localit~ţii. Foarte în~ 1 noastre superioare, vor aprecia pe dep- fimd vre-o 6~O elev), suma mea- însemna o rodnici'i sllmânţd aruncată 
genios! In prima categorie intră Bu- ! lin importanţa ce o avem în viata sati ~cât~ 5 le,) ar ,rezulta la an I pe ogorul sterp al cdrţU. 
cureştii; domnii de la centru sunt mai naţională, - dacă nu voim să răll- aproximativ 300,000 Jet.) . . . ţ Şi în orice caz, un editor cuminte 
periCUloşi fiind mai mul~ şi in zilnic dăm şi pe mai de~arte - . tre~uie se Toate ~ şcoalele la CrăCIUn JI P.aşh l ar pute~ fa~t ~şo~ un abecedar curat. 
contact cu ministeruL __ Cateva sute de cercăm să ne amehorăm Situaţia ma- să dee cate o serbare cu eleVII, on cu I bine scns ŞI bme Ilustrat. 
lei in plus - le-'nchide gura. In a terială noi înşine şi astfel să ne uşu.. tineret~l din com,!n!i... . ~ Pentru asta Însd Statul l'a trebui 
doua categorie întră oraşele centre răm măcar o parte din povara ce In flecar~ an, Am Zlua de 1 M~lU, 1 s(i tnjiinteze un credit cultural. Edito-
universitare şL.Jimbolia t nj·e dată s'o purtăm. . să se aranjeze ca~e o petrecere cam: ~ rul să gc'isească bani ieftini. Condi-

Stiti Ovoastră: Universitatea de Ia Forma prin care mi-o inchipui eu penească •. Iar vemtu! acestor petrecen ;. ţiunile economice tn care. trăim, nu 
Jimbolia t aceasta e următoarea. lnvăţătorii, din precu~ ŞL al serbănlor şcolare, să se 1 ffU!(ldue nici un saCli/iciu, nici o ini-

In a 3-a categorie - Giurgiu L. fiecare judeţ să infiinţ.e un fond. din adminlstreze în acest fond. ! ţiativă. 
PrefectuJ judeţul Vlaşca e profesor I al cărui interese sa fie ajutaţi tOţi băeţii Să se cear' un. proc~nt oare c~re! Abecedarul. crima aceasta culturală, 
tânăr; n-are gradaţii dar e foarte bun şi fetele de invăţătorit cari cercetează din bugetul ComitetulUi şcolar JU- In halul i'n care se găse"te, va trebui 
elector politic şi are mare trecere "la 1 atare şcoalele superioare. deţan. ars cu ruiJine ,n pieţile publice. 
centru" •. , \ Prin faptul că, fiii învăţătorilor vor . Să se facă Joteriit ori cu obiecte (Curentul) Romulus Dianu. 

," 
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Problema şcoalei de copii mici. 
.. Veniţi. să trăim pentru coplii noftri!

- Epitaful de pe monnântul lui F. V. I 
frlSbe1. 

UlJ strigăt 1 ••• Si fiind că ajunserăm la rezultat, 
este bine să mentionim, că măsura de 
apreciere a acestuia nu poate sA se 
mărgineasd la rostirea câ.torva poezi- Cu tesemnări de aniMale lnjugate 
oare, de multe ori neînţelese de Cătr! a~tfptăm plăUrea salaru[ui inttiTziat 
elevii străini de limba noastrl, nici pe luna lanua/~. vdZllnd el,i de 

(Continuare). } n~ci !iinţa etni~ a nimăn~j" din contră, la un număr restrâns de răspunsuri, astădată ~i·au bătut joc de noi cei ce 
6. Scopul şcoalei de copii mici. " şl~ad Impus ca Ideal: jenclfea tut'!ror. date direct prin întrebările puse. Re- au hOjitărd,ât StPOI rul sa1t?ruluti cu °bsumt~ 

'::-1 aci aceasta este aşa, atuncI nu : zultatul in cunoaşterea Umbei române ce ar 1 es u I numOl pen TU o uca a. 

eare este scopul urmărit de şcoala 1 mai are loc nici o aversiune, nici o este atins atunci, când elevii au ajuns de pâine. unui câine muritoT de foame. 
de copii mici? Acesta a fost expus: repulsiune din partea minoritarilor fată să vorbeasc/l. bine româneşte. Conzi- .şi ca să. apară mărinimo~i - opiniei 
intre enumărarea principiilor de edu~ . de aceasta instituţie condusă de inte- derând, că in frageda etate de 5-7 publice - faţă de cei caIi fac robotul 
caUe ale lui F. V. Frobei şi ale Dnei res uman general. ani facultătile de apercepţie ale elevi- I muncii salahoriene, au publicat fR 
Dr. Maria Montessori, reasumat În lor ating limita maxima, in cei doi ; toate ziarele, salarul mărit CU mii de 
următoarele: a pune sub piiriRtească. 7. Limba de oC'upatie în şcoala \ ani de şcoală de copii mici aceştia: lei, fârâ. menţiunea c((. din suma 10-
supraveghere copiii în etatea de 5-7 de copii mici, de stat. • au toate condiţiunile date pentru ajun- talii 10 la sută se detrage pentru fon-
ani, dt1ndu-le o educatie fizică fi mo- I gerea acestui scop. Dacă acesta nu II dul de penzii iar 8 :~i 4 la sută ca 
rală corespunzătoare, spre ai pregăti Zicem din adins limba de ocupatie, i s'a realizat, cauza este a se căuta nu impozite ciitre stat. 
pentru cursul primar şi ai face să-şi nu de predare, ca la şcoalele primare, j în programa analitică, nu În elevi, ci \ Calculaţi d vedeţi că salarul nu s'a 
insuşească limba Slatului. pentru că cunoştinţele in şcoala de Î În metod, ori in lipsa de conştienţiozi· urcat cu nimic, sau dacă chiar s'a 

Bine, dar oare noi nu cădem rn copii snici nu să împărtăşesc prin i tate a educatoarei. ' ! mui adiiugat ceva la el e ca şi un 
păcatul Maghiarilor, atât de mult con- predare, ci prin contmua ocupaţie i In vederea scopului ce se urmăreşte, I ban aruncat cu scârbă cerşitorilor ce 
damnat şi CfJmbătut de noi la vremea atât a îflvăţătoarei, cât şi a elevilor. se va introduce limba română şi ca I vin la casa lor, Închiz{~ndu-le u"~a in 
sa, de a absorbi. a desnaţionaliza In aceasta şcoală nici nu 5ă admite i limbă de converzaţie Între elevi. I nas ca sd se scap Il odaNi de ei. Totul 
popoarele conlocuitoare prîn aceste catedra, de pe carea s'ar putea preda, i lnvaţătoarea nu va lua în nume de e un semn de sfidare la adresa vo
şcoale? Răspundem cu cel mai hotă- j de oarece învăţătoarea trebueşte să! rău, CU atât mai puţin va pedepsi pe astrtr. de "nes,:tui .. "~i -nemernici.! 
rât, nu. Noi nu avem nevoe să ne i stea necontenit Între elevi, petrecându-i vre.un elev pentru greşelite de limba, Timp de zece ani am riibdat umili
îngroşem rândurile ~i mai cu seamă cu privirea sa şi prin variaţia progra- ci îi va indrepta cu muHA bunăvoinţă, riie tufuror guvernelor car; s'au pe
nu, prin contopirea fratilor de arme mei zilnice stabilită de orar, să pro- aşa, că va Întreba pe cei mai mări- rindat la duma tlirii ~i in fiecare di-' 
djn fosta Ungarie şi nici prin a foşti- voace un numai atenţiunea lor, dar şon dacă este bine rostită o frază mineaţa ne·am trezit cu noul speranţe 
lor nostri asupritori. Rândurile noastre şi plăcerea de a se supune întru toate oarecare din punct de vedere grama· cii se va giisi odată »omul- care ne 
sunt cu mult mai bine împânzite, de dÎrt::cl1veJN educ<l1ive, aplicate de dânsa , tic,jf (fJexlUne, topieă, etc ), d. e. Eugen va 1ntelege şi ne va ajutil! De zece 
cât să aibă nevoe de noui recrutări. fără ca ei să simţei:iscă oboseală. i a 7jS: ,. Scolar bune roga la Dumnezeu ani n'am V/izut altceva decât capete 
etni~e nenat,urale: . ~u râvnim la ab~ I Invăţătoarea care se aşează la masă I tota la ziua. c; Este bine aşa, Ionel? întoarse, plivi!i defaimatoare IIi vorbe 
so~blTea naţl.onaht.~ţtlor, pentru că. ŞI şi de acolo Încedrcă să susţină aten~ I Ionel fiind elev mai mărişor şi cunos. patetice învaluite În idealismul ce rau 
DOl!le păzlam fllnţa noastră etmcă tiunea elevilor şi să le împărtăşească \ când mai bine limba românii, va da terfelit În picioare - bun numai pentru 
~ timpul de scJăvie ungurească, ca. cunoştinţele prevăzute de programa I răspuns potrivit, Dacă nu, învăţătoarea noi, ca să uitt'im pTin el mizeriile, să 
ŞI pe cel maj scump tesaur şi mai, analitică, nu-şi dă seamă, că are de i îl va ajuta fără ca să.i deie de-a gata I nu vedem cruda realitate ~i sd nu 
cu sea~ă p~mru ac:ea, că. sin:ultan I a face cu fiinte plăpânde, ale căror i raspunsul: aplicând şi aici principiul I simţim crucea martiraJui pe spate, 
c~ rea!lzarea l.dealulUl nost.ru n~ţlOnal, faCUltAti fizice şi psihice nu sunt des- \ de· exploatare a energiilor elevilor, \ Dar azi nu mai merge! Invătătorii 
! a aSlg~rat libertate deph~~ ŞI eg~l~ voltate, tocmai de aceea. cade În mare I susţinut de Dna Or. Montessori. azi sunt uniţi. Miirul discordiei nu-l 
mdreptăţlf~ ~ntru. toţ~ fIII. Poatnel, greşală. Ea trebueşte să fie nelntre- I Agră;rea elevilor se face pe numele , vor mai putea arunca intre noi. în
aparţm~ el ?r1 cărei n.aţlO~ahtăţl: rupt Între elevii săi, fără ca să facă I românesc de botez, ori pe numele de : vrăjbindu-ne sufletele de olaltli., 40,000 

Daca pretmdem să OI·se Inveţe hmba, însă promenade, iar în micile recreaţii desmerdare. folosit În familie, ceea ce I de suflete vorbesc azi prin mine, simt I 

facem aceasta cu ~ntenţiunea, ca 'p~i~ ~nter"!e~iare, să4 le deie atenţie, agră- nu impiedecă, ca elevii să~şi ştie rosti 'ca mine, strigă fn gura. ma:e: Y'lem 
cunoaştere~ acestel~, s~ ~ăm poslbllt~ mdu .. 1 ŞI ocupandu-se de micile lor numele adevărat întreg_ dreptate !_-- .Su~tem s~tUl de ldealts"!u,l 
tate de af!rmare ŞI fenclr~ on cărui nev~l. I Nu se aplică la şcoala de copii , ce ~e-a acnt viata şi ne-a făcut nd,-
~tăţean din a~easta PatrIe comu.nă, Limba d~ conversare ~i de ocupaţie I mici de cât numai îngrijitoare (ser- coIr în faţa t~tu~ora.!. __ 
fu: acela Ro~a~, Ge,rman,. Ma~hlar, esle excluzlv cea romând. 1 vitoare) românce, iar în lipsa aces- i Nu ne mal mlloglm; nu vrem pa-
Sârb etc. Prm 1nSUşlrea hmbel ro- In şcoalele de copii mici cercetate tora persoane. cari vorbesc bine ro- f mană, vrem să ne plăteaseă aşa cum 
mâne va avea posibilitate fieştecare de elevi minoritari, se va aplica me- 1 mâ~este. In contactul cu elevii acestea : cer legile ţării! 

II 
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t 
"1 

.' J 

î 

să se i~părtăşească de favorurîle şi iodul direct, singurul ducător la scop l vor folosi numai limba rom!~ă. j Ne astupăm la urechi, nu vrem să. 
binefacenle pe cari le tinde Statul atât in ceea ce priveşte învăţarea lim- 1 mai auzim sfaturile goale ca IW -3lm~ ---
fiilor săi, prin ocuparea diferitelor bei, cât şi relativ ]a împărtăşirea cu- il (Va urma.) 1 la urechi dela fnceputul fnceputurUt)r 
slujbe şi demnităţi pe scara fntinsA a noştinţelor. . ..... D. Olariu i din partea acelora cari îţi trec prin J 
aşezărilor sociale. Se mai impune dela Urmând prevederile acestui metod, \ subrevizor şcolar, ! fat il toatii ziua cu aufomobiltftîllgn--; 
sÎne i?vătarea limbei !omâne şi. ca o nI! vom mai auzi î?vaţătoarele plân- \ 1 fându-şi b~~ta la mesele de marmure 
necesitate de comumcare reciprocă gandu-se de greutăţIle pe cari le în- 1 ; ale cafenelil. 
reciamată ~e. exigenţele vieţii zilnice tâmpină în însuşirea limbei române \ Red. ţi • Ad . istratia 10 Asocia~iile jud~ţene să se or!!.anizere, 
ale populaţiei. cu elevii lor, nici părinţi cari să se I ac. a ~.J v ,m.l~? să păfjească. înamte fără ,~ovălre, fără 

Atâta dorim Ji nimic m~~ "mu!t~ ~ jălbească .dacă vre.o învăţătoare nu I ,!Gazetellnvaţatoril~r se af~ă frică şi să nu . ~nceteze lupta pânău 
Scoala romană de COpII miCl, 10 cunoaşte hmba vorbită de elevii săi I IIJ Ara~ Bal. RegIniJ Marxa glasul năpăstUlţl/OT nu va fi ascul-

, "contrast cu cea maghiară de pe vre- minoritari iar rezultatul se va arăta II No. 17. (Telelon 571.) l tat! __ _ 
muri, nu tinde să răpească nici limba, necondiţionat. GHITA AMĂRÂTU. 

Prl"gonl-rea şCOalel- prl·mare .romaA neştl- · diţionată de sporul în limba maghial'ă, care . este obligătoare în ace.1aş număr exagerat de 

pragul şi in decursul războiului mondial. ;fem! ~v~a~nat~t~r ~~~=l~~it. c~ti nu e~rea~ -In 

2 

". ' Măsura, m care se cerea a se msuşl 
De Dr. Gh. Cluhandu, cooslher eparhlal. l' b . h' ~ AlI noa tre d'ln partea Im a mag lar.l m şcoa e e s 

lege cu pt'ivire la regularea "d o t aţi un e i elevîlo't', o fixea~ă însăşi le.gea. în § 19, ca 
~ ă t ă t . l 1" f' l' adeca cu termmarea clasei IV. elementare 
1 n v A o ~ lor comuna t. ŞI con eSlona 1" 1 l 1 ~ tr b i că si' să.'si exprime ideile 
este m realItate o lege, pt'1n care se face I : evu sa e u as A a , I , . . . A ' 

Legea lui .Ilpponyi: 
XXVII/907_ ' 

o lege draconică_ ~ CJmba ma-I 
gfjiară în şcoală_ - InvăIă.toril 
prinşi in IaD! cu disciplinarea din 
partea Guvernului. - Ajutoare de
negate de stat şi şcoli perdute_ 

rost limbei ungureşti de a zădărnici total j In !Ing~reşte, pe, mt.~l~st :urJr;~i~~J~l~ 
învăţământul şcoalelor noastre româneşti în : scrIs. ş~, fo~rteA bme I s ~ ~ p ~ . 
d b·· d A -t A V' t ' RpponYI, ca dansul, mCI cu mtehgenţa sa 

eose I ŞI. e ~ ~nca uşa . mtreaga v!a, a ŞC?· : su erioară i la vârsta sa matură, nu e în 
Iară -~ chla~ ŞI ]~ ce pl'lveşte ~~ml~lstratl~ : st!e să dotedească d. ex. în limba latin/i 
externil a e! A- m f:'lv~r!ll pohhcanls"-,ulul ori greacă - pe cari le~a învăţat în şcoală la 

In butul acestei impotriviri din instinc- I ungu~esc ŞI. In al "tdelel d~ stat . n~tlonat vârstă mai înaintată si mai matură - aceea~i 
tul de apărare culturală si etnică a neamului m~ghlar umtar«, ce avea sa se . rIdIce pe iscusinţă, pe care o asteaptă în cunoaşterea 
românesc din acesta părţi, proectul lui flp" rumele ~ cel~rlalte popoa~e con,loc~utoar~.. limbei maghiare dela elevii, nematuri şi ne· 
ponyi

t 
pus la cale sub masca de a inbună.... MasurIle de aceasta ten.dmţa, codlf1~ate magbiari, ai şcoalelor elementare. v ~ 

tăţi soartea materială a învăţători mii, a de. In legea ... XXVII del~ 1907 ~I fixate mal de Spre a ne face ideie desp'l"e masu~a 511· 
venit, totuşi, lege. E vorba de cea mai ap!~ape m Jnstt'ucţlunea mm .. No. 76.0001907 niciei cu popunerea limbei maghiare, n avem 
draconică lege a vremurilor noastre, prin J prIVItoare la executarea acesteI legI, sunt un decât să arătăm cifra exagerată a orelor de 
care s'a proiectat de a injuga şi umili un ar!ificî!l de c~le mai .c~mple~te măsuri d~ limba maghiară in raport cu restul orelor 
popor şi de a-l lovi în existenţa sa culturală prIgOnIre, cari pot fi ridicate m capul unUI pentru toate celelalte obiecte de învaţ'lmânt. 
şi etnică. popor. fistfel: 

Ceeace nu s'a putut prin porunca ne- Jn cuprinsul acestor măsuri sîlnicia legii La şco alele cu: 
firească a legii dela 1879, de a întroduce rivalizează cu vicleşugul, cu care au fost apU.. 1 tnvJţ,1tor 13 ore de limba maghiară 
limba ungurească ca obiect ordinar în în- cate acele măsuri din partea organelor sta· 2 învătători 21

1
/2 " " .. .. 

văţ1mântul nostnl popular şi astfel de a tului. 3 11 26
1
/!" JI " .. 

înpedeca mersul normal al culturii noastre O mică caraetizare a acestei legi, - ori 4 " 32 " »" " 
în popor, şi ceeace nu succedea prin momi. cât este ea de bine cunoscută - nu va fi 5 " 32 " " .. " 
-rea infernală cu premierea învăţătorilor de prisos. 6 .. 39 IJ " " " 

sHitoti la propunerea acelei limbi streine - Legea.şi mărtutiseşte tendenţa de a . Evi.dent,. că p,;ntru. învăţământul religiu. 
trebuia 5.0 impună legea lui Rppony cu tot regula salarele învătoreşti cu ajutor dela stat nel, al h!I'bel rom!lne ŞI P!ntr~ cel~ real, c~re 
ferul şi focul unot" măsuri administrative- pentru toate acelea şcoale. ai cărora învăţă- ar trebUi să c~va~şască.m!t ~n mvăţă",!ant 
poliţiale, sub care avea să geamă ,coala toti nu pot fi salarizati coresponzător vremii 1 ~entru J?opor. d abIa mal ramane ceva ti.mp 
1:'omână şi dascăUi Aei, deopotrivă. de către susţinătorii şeoalelor. I liber, ŞI astfel problema c,ultura!ă proprIe a 

H5!fel e ~ se mţelege. cum de legea lui Totuşi însăşi acordarea intregirii de: şcoalelor popora~e. nen;taghtare dm s~atul un .. 
HpponY1, eate In titlul său, - ceeace ar fi să.i salare este legată de o serie de condiţiuni gar a fost zădărnlcltă dm capul loculUI· 
denote tencienţa adevărată - îşi zice, că e I inutile şi de prisos, în locul ptim este con- I (Va urma) 
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Predarea scris-cetitului 
in şcoala primară. 

AlU pedagogi, premArgetori lui Ora- de apercepiere ale elevilor. Tocmai de 4550, 39CO;, e) 5150, 4600, 4050' 
ser - intre cari şi ioan Amos ~ aceea, predarea scrierii ~i a cetirei era 3450. ....~ ", -'! ~ 
menius, - fncă cereau să se facă problema cea mai dificilă a şcoalei Categoria a V-a (Arad, Braşo .. , 
deodată scrisul şi cetitul. nici unul primare, când elevii erau supu,i al Oradea, Sibiu) vor primi: a) 12250, 

de D. Olarlu" lubrevUGt te01• r• nu a precizat insă până la cele mai neinchipuite torturi suflete,ti. 11200, 10250, 9300, 8300, 7400, 

(Continuare) 

VI. 

mici amănunte normele de proceda re In cursul acelor frământări gAsim 6400; b) 9250, 8500, 7150. 7050, 
la scris·cetit, cum a flcut dânsul. etape in cari sunetele nu se pronunţau 6400, 5450, 4700; c) 7100, 7050. 

DacA vom scruta frlmântările de- pe numele Jor adevăatr. ci în legătură 6550, 6OJO, 5550, 4950, 4350; e) 
cuse în timpurile mai vechi În scopul cu câte o vocală, d. e. em, de, ha, 4900, 4350, 3800, 3150. 

tn timpul din urmA se folosesc la stabilirei procedurei urmată ]a scriere el, etc. Tot aşa, vom afla făcându-se Categoria a Vl·a (Bazargic. Bistriţa, 
scriere şi cetire mai multe metode, şi cetire, vom afla o mulţime de În- cetirea prin literizare. Pedagogul Ste- Boian, C.-Lung, Bucovina, Carei, 
cum sunt: metodul.scriptolegic (sin- percări practicate cu multă bunăvoinţăI phani a inaugurat metodul fonetic, Coţmani, Dej, Gura Humorului, Lu .. 
tetic), legografic (analitic, sau al cu· Toate erau insă străine de timbru. abandonând vocalele de ajutor la în- gaj. Odorhei, Rădăuţi, Sf. Gheorghe, 
"intelor normale), fonomimic, metodul natural, după cum erau străine şi În ! tonarea sunetelor. Sighet, Sighişoara, Si listra, Siret, 
lui. Gabel, sau al sunetelor vii, etc. 1 disproporţie cu desvoltarea facultăţilor (Va urma.) Storojinet, Suceava, Tighina, Tulcea. 
prin părţile noastre mai uzitat este I Turda, Văscăuţi pe Ceremus, Vatra 
metodul scriptolegic, dar este practicat . Domei, Vijniţa, Zalău, Zastavn a) vor 

1~v~~!t!~~O~~7i~'ne:i~deosebi de cătră ; Federalizarea corpului didactic::. )~~, ~)IJt~()l~:ad~;~o.a ~i[5'~ 
Deosi!birea intre metodul scripto- 1 7200, 6250; b) 9200. 8500, 7750, 

legic şi cel legografic este, c~ primul i Ea 5~a iD,făptuit DamiD,ecă, În mod oficial. Federaţia Ilemalţa- 7000. 6250. 5550, 4900; c) 7800, 
învaţă pe elev a scrie şi apoi să ce- \ mită de salarizarea obţinat~ 7150, 6600, 6000, 5450, 4900, 4350; 
t~ască,. iar cel ?e al doilea, să ceteasc! I 'T d) 6050, 5450, 4900, 4300, 3700; e) 
ŞI apoI să scne. vom avea noui manifestaţii. 4900, 4400, 3850, 3300. 

Metodul scriptolegic susţine cu tărie \ Categoria a V[l-a (Curtici, Halmei. 
principiul, ca cetirea să ie învete ~ IhnHill{'că., 26 Ianuan~<'l c" la r"ereul' s·a IlUlnit o comisie car:e să ccrCl~tc~ Sân Nicolaul-Mare: 

firea lor, stau fn intime corelaţiuni, A:socialiei prol'!C${)l'dur St'cUlHlan UlIU: ze .toal:€. Il{ (h cptattle dL 1 C ~lal llzm~: 1 cu 6 gradaţii 11750, cu 5 gradaţii 
scriind. Şi fiind că aceste lucrări, prin Il \" .J~ , , " ~". ~. "o ..,.' 1 Institutorii sau învăţătorii gradul 

trebueşte să se practice necondiţionat ! Bueure::;ti, a avul loc adunarea re- j COIllllSW se COmpUll,6 dm dItlll 10800, cu 4 gradatii 9900, cu 3 gra
deodată. ! preu'nlan tilor celor tfui corpuri con-! profesori Btlznoşeanu, Tino, Or[l~l'a- \ daţii 9000, cu 2 gradaţii 8000, cu o 

Atentiune deosebită vom pune pe I slituitc ak 11l:embrilor corpulttl di-) nu, Filip şi 'ro ni , care să cel'ceteze gradaţie 7000, fără nici o gradaţie 
aceea, ca predarea nauilor litere Să se I dac[jc. i ! distnibllirca sţ)orunilor şi repartiza 6000 lei lunar. 
succeadă de după asămănarea lor. i A: prez.idat 0, ]}l'ofesol' Dra"'oUlJir '1 rea lor ' lnvăţătarii inaintaţi gradul II cu 

Procedura la o lecţie de scris~cetit I O' • ' l gradaţiile de mai sus, vor primi res-
după metodul scriptolegic este urmă- J Il urmu7"cscu. i MemlmiJi f!edcraţiBi corpulw di- pectiv: 9050, 8350, 7600, 6900,6450, 
toarea; se face intuiţia unei fiinţe, In dcpliulllnV?,Ic.g<-'l"Cşl în eur : dacl.i(~ s·au declarat pentru reluarea: 5100, 4300 lei lunar. 
sau a unui obiect, al cărui nume tuziasnrul ('ald al adunărei se vo- 1 lupi ei. La aceastii discuţie" au luat ~ Invăfătorii definitivi: 7~50, 6900! 
cuprinde în sine sunetul, deci litera teazii rll.~dl'raUzarca tuturor aso- i pade dl1ii Hurmuzescu, Toni, Tino 6350, 5850, 5250, 4700 Şl 4050 lei 
pe care voim să o predăm. Mai potri- i ciat,iiÎlor d~iseălimei într-una sin- \' Ha t lunar. 
vite sunt acele cuvinte, in cari sune- 1 neş e c.. . . t Invăţătorii provizori: 5950, 5300. 
tul căutat stă la început, formând i brură, volându-se in acelaş OOU1> 1 D. Tom a propus - ŞI s-a ad- ! 4650, 4000

1 
3400 lei lunar. 

singur silaba primă.' l stflluicl:c federatiei. . 'mlis - ca în ziua de 23 ~{arti('l \ Invăţători aiutori cu 4 gradaţii: 
Cu fiinţa sau obiectul intuit formlm J După acea 51: a , s-a luat în discutie să se ţină în toate cap:italele de 4500, 4000, 3500, 3000 lei lunar. 

o propozitiune. Desfacem aceasta pro- problema arzătoare şj. 'pennanentă jude~.e adunări ale corpului di.- 1 Categoria a VIII-a (Cetatea Aibă, 
poziţiune În cuvinte, iar pe cel ce ne a salarizăl'Îi. drtctic în car'e să se d<-'Clare con- \ Satu ~are,. Tg.-Mu!eş) ; . ~. . 
interesează, În silabe şi apoi, în sunete, Intre",m> licdcra~:e declară ne. 'ti 1 Le' • ă t " în! Jnstttuton sau invătAtorI mamtatl 
până ce ajungem la sunetul pe care '. -:: 1-' se . nuarea up l ŞJ.. S se ~o eue I gradul 1, vor primi respectiv: 12250, 
voim să-I predam. Vom scrie pe tablă multumlla de suma ohţinutît, dar' acest senz o moţIUne umcă. I 11250, 10300, 9350, 8350, 7400 şi 
semnul sunetului ales, adeca litera. mai. ales de repartizarea ei. Apoi va uMIta un nou congres l 6400 lei. 
Aceasta va fi scrisă de cătră învăţător j S-a făcut constatarea, că unor ca- la Bucureşti. ' I Invăţători înaintaţi gradul Il: 9300, 
întreagă şi destul de mare, ca elevii 1 tegodi dlc m~,:'l11bri;i. în loc să l~-scmă~ D. V, Haneş a aeru.t insistent sI( I 8~50, 7800, 7100, 6400, 5650, 4700 
si O observe bine, iar după ce şco- i rească salari'il:e din conlră li s-au •. ~,' 1 t ... '" "'1· ..... ' lel lunar. 

--lal'ii au primit o impresie generală I nu se llt,mţxlrI7,A'ZC up a uaSCa .1 ... "". Jnvăţători definiti vi : 7100, 7100. 
asupra ei. 0, va scrie descompusă in micşor.at, iar ucol'darea aoe1ui punct 1 Până la congresul din 23 Martr.e s:1 6550, 5900, 5550, 5000 şi 4400 lei 
elementele ei, - cunoscute de mai di.n ootă, est<e o iluzie, clci ~ ~ I se studi<eze de o corrui.s.ie alcătuitli t lunar. 
nainte de cătrA elevi, - din cari apoi dă subt o fonnă, se ~a sub alta, rea I din parlamentari şi membrii 'ai Fe- ]nvAţători provizoriu cu 4 gradaţii 
va construi iarăs Jitera întreagă, în 1 a ~rnp()ZlÎ.telor, deratici bu~te rmijnlsterelor' şi aşa 6?00, cu 3 gradaţii 5t?OO, cu 2 grad.a: 
vederea tuturor, spunând pe nume 1 U ct·u t . t' Ctl~' allul 'trecut Sllb ---:nţ'area ţit 5000,. cu o grad.aţle 4360, fără mei 
părţile componente. in pun Cn ca aspru ŞL cu e- I "1U .., a.tu~lll.. O grada1le' 3750 lel lunar~ 

Se va spune şcolariJor, că Jitera este mei, a fost acela al împărtirifi. în 12 1 dczeduhbrulm bugetar s-a vemt cu: Invăţători ajutori cu 4 gradaţii 5400 
semnul vizibil al sunetului, ca ei să li sau 15 categorii a prof.C'sorilor, du- reduoeri de 500 milioane la jurnăta- ! 4350, 3800, 3150 lei lunar. • 
:,tie face deosebire între sunet, literă I pă localităţi disll'ibuite arbitrar. I tea exercipului fjnanciar, tot aşa a- 1 Categoria a IX-a (Bălţi, Câmpina, 
şi numele literei. Contra acesllci rcpartizări e" însăşi inul acesla să SIC fad. reduceri sub 1 Petroşani, Reşiţa): 
După scrierea literei pe tabla cea le~('a o1"ganid a corpulu~ didactÎ<; 1 preRiut1t€'a unei lu,,}te pentru legaLi- 1 Institutori sa. î~Văţători inaintaţi 

mar.e, învăţătorul va spune numele ei, t 1.. îl' ul ă"! I I I gradul 1, vor pnml: 12300, 11250, 
apOl va arăta aceeaş literă pe carton. suAn ega~e pe n reg cupmns t nu. I ta c, ) 10300, 9350, 8350. 7400, 6400 lei 
Elevii vor pronunţa şi ei numele Iite- sociaţia profesorilor universitari 4 Propunerea dlui Haneş, a "fo~t a-l lunar. 
rei În cor, apoi individual. din Clu.i a venit cu o I'ezoluţie prin I probat 11, dsa cerând in 'PrealabIl ca Invăţători inaintaţi gr. II: 9300, 
~ă ne ab'inem de a preda 2, sau care resrringe şi refuză sporurile a- } m'embri:i Federaţiei sît aibă o 'între~ 8550, 7800, 7100, 6450, 5450, 4100 

mal multe hter.e, d~odată, căci aceasta !.oordate deoare<..'C profesorii dela a- I vedcl'<' cu d. Maruu, care desigur va lei lunar. 
duce la superflclahtate. " '. . Invăţători definitivi: 1750, 1100, 
. Şco. la.rii. v. or reproduce acum figura I ce.a negi,. unc. pl'Hn~SC cu .V1". e-Q 3000. ! aproba solut;ionarea iiite"grall1 a do· 

~ 1 ţ A,~_" 1 d 1 B 6550, 6050, 5550, 5000 şi 4000 lei !Iterel, mtalU cu degetul în aer, apoi 1 CI mat pu 11l ut:'t..<tt ca f'gia e a u- 1 leanÎJ('lol" corpufui didactic din în- lunar. 
In acelaş chip, pe bancă şi pe urmă, ţ curcşli l treaga tară. Invăţători provizoriu cu 4 gradaţii: 
pe tă~litel.e lor. Desenarea figurei În I In 1<,gritură <'u a-c.eastll. problemili -x- 6200, 5600, 5000, 4350 şi 3760 lei 
aer ŞI scnerea ei pe tăbliţe, este bine /lunar. 
~ă se facă de toţi şcolarii, la comanda i Invăţători ajutori cu 4 gradaţii : 
l~.VrţăţlătoruIU '.t ~are va întona şi aici Sala"1.~''!2rea cor~na' raI' -';Jact.:.c 5450, 4900, 4350, 3800 şi 3150 lei 
I'I
d

" ă1 e const~ uhve pe numele lor, aşa, .&, 6.1" r J j U.& U Q 1.' lunar. 
u~ cum s a făcut la exerciţi,le pre-

gătttoare pentru scris· cetit. I p 'ma --------------
Urmează apoi corectarea literei cu ; rl r. 

care ocazie ÎnVăţătorul va dove ji ~ult l Facem un călduros apel căire toţi 
tact, c.a ~ă nu descurajeze elevii mai i .Noua salarizar~ a corpului ~idactic I vor primi după normele indicate ]a : înyiitlUori! din ţ~ră, lugându-i să răs-

" slăbuţl ŞI Să nu se compromită even- I pnmar, urban ŞI rural cupnnde 12 categoria l-a salariile următoare: a); pilndeascu ,~l Sa abone~e .«CAZETA 
tual, lă.udând pe cel ce nu merită. i categorii de salarii, lupă localităţi: , 12550, 11550, 10550, 9500, 8500, ; IJI!V1-T ~TOR1L OR»J ~mguru~ organ 
ArAtând pe tabla cea mare ° literă: Categoria l-a (Bucureşti) inglibează 7500 6550' b) 9650 8850 8100; saptamanal pentru apararea mterese-
s~r~să A greşit, nu va spune şcolariior ~ urmatoarele salarii: 7350: 6550: 5800. 5650; ~) 8150: ! lor noastre profesionale. 
mCI. cand,.că cine a scris-o. I Institutorii sau învăţătorii înaintaţi 7500, 6900, 6300, 5700, 5050, 4500; . 

Litera lnvăţată se va combina cu gr. I cu 6 gr. 13.700 lei, cu 5 gra- ' d) 6300, 5,700, 5050, 4500, 3900;: 
a!tele cunoscute, formând silabe, cu- daţii 12.600 cu 4 gradaţii 11.500, CI1 e) 5800, 5200, 4650. 4050, 3650. : ~Ministerul instrucţiunii a dispus 
vmte şi p'ropo~iţiuni, după măsura i 3 gradaţii 10400, cu 2 gradaţii 9,300, Categoria a III-a (Brăila, Constanta, : suspendarea aduna.rilor cercurilor eul
progresulUI r.eahzat: Pe acestea iarăş ! cu o gradaţie 8.200. fară gradaţii cu Craiova, laşi, Ploesti) vor primi: a); turale. 
le de5f~cem. In cuvmte, silabe şi su- '7.150, învăţători inaintaţi gr. IL in 12550, 11550, 10550. 9550, 8550, ~ Minister~1 ins!rucţiunii primind nu
nete, ,ană ajungem la sunetul care ne aceiaşi ordine de gradatii vor primi 7500, 6550,. b) 9650, 8900. 8HXl, 1 meroase plangen. Că nu s'au achitat 
interesează. 10.500, 9.650, 8.850, 8.000, 7.150, 7350, 6550, 5100; c} 8150, 1500, i salariile membrilor corpului didactic 
I In cele din urmă, . Învăţătorul va 6350, 5.550, învăţători defini1ivi:. 6900, 6300, 5700, 5100, 4550; d), pe luna Ianuarie, a dat ordin telegra
arăta litera inyăţată,. în ABC·dar. 8.850, 8.200, 1.500, 6.850, 6.200, ; 6300, 5700, 5100. 4500, 3900, 4050, , fic tuturor directoratelor ministeriale 

Metodul scnptoleglc (scribo = scriu, 5.550, 4.950, învăţători provizorii cu 4050, 3450. regionale să achite de urgenţă sala-
l~o = cetese) se datoreşte pedagogu. drept la patru gradatii, vor primi res- 1 Categoria a IV-a (Focşani, Giurgiu) riile făcâ'ld direct răspunzători pe 
Ju~ qr~ser, care .la 18] 7 a stabilit ca pectiv: 6.900, 6.200, 5.550, 4.900 şi 1 funcţionarii respectivi pentru orice 
prmclplu, că. sens-cetitul sr. se înveţe 4.250, învăţători ajutori cu drept la 4 vor primi: a) 12600, 11500, 10550, întârziere. 
d~odată, a,decă. elevul să scrie şi ime- gradaţii: 5.800, 5.200, 4.650, 4,050, 9550, 8550, 7550, 6550; b) 9650, I -------------
diat Să Şl cetească, ceeace nu este 3.500. 8900, 8100 7350, 6600, 5800, 5100; CeHţi p aboD,aţi 
:';i, decât ca elevul sd tnveţe a reti Categoria a II-a (Cernăuţi, Cluj, c) 8150, 7500, 6900, 6300, 5700, ;~Gazeta llJvăţătorilor~~ 

pe propria sa scriere. Chişinău, Galaţi, Jimbolia, Timişoara) 5100, 4550; d) 6300, 5100. 5]00, 

.. 
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"I~FORMATIUNI I Până la stabilirea definitivă. a pensi-! primăria comunaI1î; din comuna bJice şi CU orert.e inchlse şi sigilate, 
lor, funcţionarilor puşi în retragere din Mândruloc, până oeI mai hlniu 1 pe care OOIlcurentij le ~ iD.a.intit 

! oficiu, pe temeiul legii de organizarea M3!iu Hl30. i comitetului şcolar judetean "'sa .. : 
-x- . mil1is.ler~Jor, li ~e vor da . aconturi dela Pre~"lCdint{> p.. Prefect al". i,azar ss. PIimrtriei comunale din Sânmartin.' 

Anunţăm pe cefetorii, priete- autontăflle care l-au pensIOnat. l' s· Sccreiar V. ,pătanu ss. in ziua 1icit.ăţii, ora 10, adecă la, 
nii şi roZaboratorii nGftrii j că ____ . ______ ~ ineeperca licitaţiei. ! 

începând cu acest numrIr" Ga- I ijUMANIA:. , 
(' . 1 1 .• t ,\ d ' HOMA!\ 1 A'. Amatorii odată cu oferta, însă se-i uta lnvă,tătorilor" va apare în,Ollu1elu şco ar .llHI(' l'an .~I·U. 1 

I '\.. 110 1< 30 I ComilcLul şcolar J'udt,tean .... r_ad. n~ra.t (nu în plic) vor pJ'oezinta re- t fiecare săptămână - Dumineca. nr. -- .1' • r-

I 
A!rau. la 14 Ianuarie lfl30, Nr. ml-1930. ocpisa asupra garantia provizoriE!.· 

I Arad, la 13 Ianuarie 1930. depusă la A,'dministratia Financiară: 
In consfătuirea avută la ministerul Publi('a'iune. l' 'l L 

t PubliC'a'ftme. tlin :\.rad. Ca .!1arantă '}r'ovizorie' se 
instrucţiunii între inspectorii generali I . t ~ 
ai învăţă.mântului primar, s'a hotărît . P~Ul accasl,u se ~duce la CUllOŞ- I Se aduce la cunoştinţă generalII va depuDJe 6 0/0 a sumei oferite in-
desfiinţarea tuturor posturilor de se· . 1.1llta generala, că lJl Ziua de ]8 l că in ziua de 4 Februarie 19301 să numai în numerar sau efec:'te 
cretari de la şcoalele primare, iar cu ! F{'br'um'j~ H130, ora 9, se va esa- ; orele 10 a. m. se va fine o nouă lid- de stat. ! 
sumele rezultate din aceste economii \ dinda pământul şcoalei primare din: tatiune publid in localul Prefectu- I Ail11atoru ~f dovedi cu acte jus-.. ' 
să se infiinţeze posturi de secretari]a j comuna J..Undruloc, prin licitatiu- I rei jud. l\rad şi la Primăria COiJJ1Iu- 'Ilificative, că mdeplinesc conditiu--- i 
revizoretele şcolare. I . I ne pllhljeă cdui ce va plăti mai ne! S[lI1ll1urlin, poClltru darea în in- uile ·le.galc pentru de a putea lua r 

Inalta Regenţă a semnat decretul i bine. t'reprmdere a lucrărilor de tansfo- parte la iulreprinderi .de lucrări pu-
de avansare la gradul II. a învăţă- Lidtaliunea publică asupra pă- mare şi adaptarea, precum! şi con- blicc. 
torilor rewiti la examenul de inalti- I ndl1lului şcolar 32 jug. cat se va ţi. ~i:ruirea 2 sale de mvăţământ nece- Devizcle, oondiţiunile şi planuri·: 
tare depus în luna NoembTie la Bra- nea la primitria comunală din sare la şcoala primară din COm'ltn3 le relative la aceasta lucrări se pot . 
~v şi Bucureşti. l\{.i 'ldr'lIo'''', " , - h d l' şi d bi C . 1 ...., , '- .;-,an l1laa'tiu, m aza e'''izu Ul Ye {>:I în 'roul oHlitPluhu şco ar 

Dşoara Nely Hereţiu şi d. Ioan' 'Uoltaljunea se va pnca in conformî- ti 'Planului întoemit de Serviciul teh- judeţ,e.am la Prefectura ~iud. Arad,. , 
Guşat, maestru-prof. Ia şcoala de arte tale cu legea oontabiHtăţi~ publice IIl:Îc jud. al jiud. A:rad. camera Nr .. 43 şi la Primăria COillU-· 

şi meserii din Arad, 1ogodiţi. Feli· AmatOri.cÎ vor depun~ la licitati· I SpeS('lc pentru lucrările ,sumen· n("i Sânmartin. 
citAri 1 unc" ca garan~ă 100/0 a sumd obti- tl<>naie sunt 6:50.000-- lei. Preşedillte p.. Prefect dr. Lazar 

Dşoara AureIia Popoviciu, fiica dis.! nulă]a lidtatie, iar' suma reslan- Licit\3.tiun.ea se va Unea în ClOn· (ss,). , 
tinsului director şcolar Dimitrie Popo-' hă se va vărsa de amatori în ("-3- ! foI"IDitate cu Legea contabiliti'ttii 'PU. Secretar, V. Sp.ă.tariu (ss). 
viciu din Arad a luat licenţa in litere 

UODvoeare. 
)a Universitatea din Cluj, cu menţiu
nea "Magna cum laude". Felicităm 
atât pe d~oara cât ,i pe fericiţii pă-
rinţi. lnstltnţlnnile cooperatiste socletare la federală "ZORILE" din Arad suut Invitate a-~f. 

trimite delegaţU la A apărut: ",Şcoala ~i Viaţa", Revista I 
Asocwţiei Generale a lnvăţătorilor din 
România, No 1, Ianuarie 1930. cu 
articole semnate de d-nii: S. Mehe
dinţi, 1. Simionescu, D. V. Toni, A. 
Cu]ea, G. Mugur, P. Jumanca şi cu 
o bogată. croniCă pedagogică şi cuUu- 1 
faJI. I 

ADUNAREA GENERALA EXTR.A_- ORDINAR ... ~ 
pentru schimbarea statutelor şi 

ADUNAREA GENERALA ORDINARA a VI-a 
cari se vor tine Joi în ziua de 13 Martie 1930 ora la respective 11 a. m. in localul obicinuit din edificiul bisericii orl.

rom. din Arad otr. r. Me1ianu ] 6. 

BILANT la 31 Decemvrle 1929. 
Revista cuprinde ca anexă Buleti- I T~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii=========~=--=iOiIii~iiiiiiiiiiiiiiiiii============~ __ iiiiliiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiliji 

nul Asociaţiei Generale No 1 cu in- I I ' ' I 
formaţIUni despre activitatea Asa- Cassa -_. --- .- --- -- I 185.577:- Capital --- --- 1.062.827 -
ciaţiei şi cu statutul votat În adunarea Efecte publice & Acţiuni .-- I 60.0001- Fond de Rezervă 120.3291-
ei generalA extraordinară din zilele de Societari --- --- --- --- -- Î· 262.339- "prevedere___ 86.157

1
- - .. ~ 

6-7 Decembrie 1929. Imprumuturi --- --- _o. o--~ ~--lt 19.593.500:- ,_ locaL.. --- 206.49.20386511_ l-~~ 

Valabilitatea carnetelor pentru călă
toria pe C. F. R. a functionarilor 
publici a fost prelungită până la 31 
Martie a. c. 

Ministerul instrucţiunii a 1uat dis- I 
poziţiunea ca, pe viitor, statele de sa· 
larii aJe membrilor corpului didactic 
prImar să nu mai fie întocmite de revi· 
zorate, ci de către circumscripţiile şco- j 
Jare respective. 

Statele vor fi întocmite pe numele 
unui membru din corpul didactic 
(bărbat) de preferinţă director de 
.şcoală. 

Aceasta, pentru a scuti pe viitor pe 
femeile membre ale corpului didactic 
de greutatea forrnalitătilor de tnca '\ 
sare. 

Revizoratul Şcolar Arad. 
AVIZ. 

In baza ordinului Minist. Instruc
ţ-iunii No. 5876-930. 

Toli învăţătorii, învătoarel-e şi 

eonducăloarel!e de copii micii, c:m 
au împlinit 3 ani 'de servliaiu cu 
Wlul provizoriu, la 1 Marţ 930 fe· 
1ele de la vrâsia de 20 am; socotiL, 
;iar' băetii după stajul nillitar soco-

. tit 3 ani ca titulari, V'Or inainta re
"-.iz. Scol. cerere pentruJ a fi admise 
la exaTI1Jenul de delfiruitJivat' cel mult 
~)ana la 15-11. a. c. 1 

Tot asem.Jenea vor inainta cererii, 
'ŞÎ. acei învăţători, învătătoane, can I 
au căzut de 2 ori. la acel exalIlen ori 
uu sau preZif'Jlltat (JUiotivând nepre· 
zentar1Ca.) 

Ccre:rca v-a fie adjustată cu 
1. DJploma (eo'pie) 
2, Copie de 'Pe ordinul de nUlIllirt:'. 
3. Cerlificabe ae serv.iciu.-
4. Toale copii1e 'j)roceselor verbale 

de inspecţiile avute. • 

, I Rev'iZOl'atul Scolar. 

Efecte de primit Seminte _o. 617.500 - ., mobilier __ _ 
Jmprumut Ajutor Sinistrati --- i, 20.000'- ., cultural cooperatisL_ ! 51.2251- . 
Registre & Imprimate corn. B.C.C. --- ___ II' 14.36697 ., penoii & asig. fune. ~~~ I 86.157f-=- .... --
Registre & Imprimate Federala ___ 75.05i20" ajutoare _o. _~_ ___ ___ 1.8501- 1 

.Mobilier & Edecuri ___ ___ __ i 72.237;- li Impozite ___ ___ ___ 25.2761-
Capital 8. C. C. _o. ___ _ __ 1 25.000:- " dobânzi datorate -- 20.474i-
Bibliotecă ___ ___ ___ ._0 ___ ! 1.321 i- ,t " datOrate împr. 6.4281-

f 

Debitori Loteria Lig. Cult. --- I 1.160- Depuneri spre fructificare 463.3831- ' 
Chirii Reportate ___ 0__ _ __ :1 1.250- Cont Diverşi Creditori --_ 96.1421-
Dobânzi Datorate ___ ___ -- li 20.4741_ B-C-C·Ct. Crt. Simplu _.- 16.414.6781- . 
Dobânzi Datorate Imprumut Sem. --- ---II 6.428[- B. C. C. Ct. Efecte de plată 1.200.000,.-
Dobânzi Efecte de plată Reportate___ _ __ ! 55.6341 - B. C. C. Ct. Depon Reg. & Imprim. ___ 13.7951- ' 

! II: Dep. Rociet. Ajut. Sinoitr. --- _o. 20.000
1

:-

CONTURI DE ORDINE 
Efecte de primit în Garan 
B. C. C. Ct. Ef. de primit Garan. 
B. C. C. Ct. Ef. de plată Garan. 
B. C. C. Ct. Ef. în Garanţie 

Total general 

DEBIT 

:1 Impozite de plată -.. _o. ___ ___ 4.610- -
il Dobânzi Reportate --- --- --- --- 766.5321"-
1 I Dobânzi Imprumut Semin. Repor. --- 957-
II Profit & Pierdere ___ --- --_ ___ 315.708117 

-----',1 - - -----{ i_ 
!,21.011.839,17 i 21.011.839

1
17 

_o, 1- -- -f i-

I'i CONTURI DE ORDINE li ! 
___ II 5.606.5001- I . 
___ !1'15.59.4.~OO:- Depon. Ef. de prim În Garan. --- ___ 1'121.200.5001_ < 

---1 1.176.,')0°1- Depon. Efecte în Garan. --- -_. . 1.000.0001-
___ q ] .000.000:- Efecte de plati Garan. --- ___ _ __ I! 1.176.5001-' 

1123.377.oool=- 11123.377.ooo'I!- : 
-lI i 

1144.388.83917 - Total general -----': 44.388.839
1
117 

~u 1-- --11-

PROFIT & PIERDERE CREDIT 
li jl" 

CheltueJî generale ~-- :1 50.13770 
ChiriL__ ___ ___ 15.000'-

Dobânzi & Benef. 
" & Comis. 

2.381.451.50 l' 
45.033.-

I 
2,426.484150 

Salarh --~ .__ 267.000-
Diurne & Tranopoarte ___ .. 84.916-
Impozite -_.. _... --- __ -. j~l 59.1471-
Dobânzi fonduri 61.57429 

Reg, & Tmprim. corn . 
'" & 11 federal a 

Divid. Capital BCC. __ _ 

Amortisment mobilier 7.224!-
Dob. Ct. Crt. Simplu BCC. I 

Jt tf. de plată BeC. ] 5.426.-
!'J Dep. spre fructîv. . 48.433.- Il I 

Serviciul de Revizuire (Auto ~Cont.)--:=-I! 6.660:-
Profit net ___ ~; 315.708:-

-\' 2.444.112:16-
Il-j----j- -

----2,728.41-1 
13.149.25 1 

---.-~~-, 

j 

.-- --- --- --- f 

15.877:66 
1.7501-. 

~. , '" 
ContabU:8. s. Florea Anghet~ 

Consiliul de administraţie. .. '~~ .'~ '.""',. 
Director 8. s. Iosif Moldovan 

s. s. Dimitrie Boariu preşedinte s. s. Teodor Leucuţa o. s. Cooma Dimitrievici 8. 8. Petru Russu v. preşed-. 
8 i. Atanas.iu Baicu s. 8. Alexandru Ţăran 8. 8. Nicolae Micoloiu 

Comisia de ceasori. , I 

a. 8. Dr. Tiberiu Gruiescu preşed. 8. a. T eodor Lau 6. o;' Ioan Jebelean 
.'lîîpografia SU<:Oesorn Retby./t Atad· . 
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