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Memorii si vremuri. , I sută lei, care niciodată nu !l'a aplicat 
aşa cum spiritul legii prevedea, ca o v • 

amagzre. , I un mijloc de recompensă a muncii 
duhlale; astfel s'au dat 270 lei din, DUpă cum aţi putut afla din ordi-

Unde vom ajunge cu sllrile de. pe lângă că love,te adânc în drago- I care s'au t~as 1~ la s~tă lei şi aceştia i nile autorităţilor ,:'colare, ministerul 
astăzi - nu ştim. Prea încărcată e stea de munci a celor chemaţi a- la. 3,-41uOl odală, ceiace egalează cu instrucţiunii a suprimat adunarile cer~ 
atmosfera ce ne cuprinde şi trăim colo, are ca rezultat o altă lature ale nimic , ,.; curilor noastre culturale. 
vremuri extrem de grele ca mintea. cărei urmări lovesc adânc ~i în ideia Faţă de aces~e real~ lucrun, .cel in Cică, această inspir.!ie a avut-o 
neastră să poată desluşi aceas1ă enig- i de şcoal" românească şi În presti- drept ar trebUI s~ mIşte, să la mă. guvernul, care, in aceste momente de 
mă a viitorului. ! giul el. I sun - ceea ce ŞtllH bine, nu se va triza financiară - prin care trece 

Din cele patru ungniuri ale ţării,: Are acea urmare logică: şcolile \ face. .... . astfizi ţara romuneasc" - s'a g«ndit 
zilnic izbucnesc dureri, nedreptăţi de conduse de inviîfători fără vlagă, is- 1 ln~ăţ~torll. dm CIUC sa_~ al.t Judet, ~i la nenoroci/Îi dascăli ,.cărora li este 
cari sunt cuprinşi membri corpului toviţi de suferinţă şi cu suflete bla-, V?f walnta ŞI alte memOrii, ŞI sUl~t~m foarte greu să facă sacrificiul trans
dăscălesc - uitaţ.i de Dumnezeu şi zate vor creia o şcoală româneascl,' SIgur, ~ot aşa, le ,~a răspund~ mIOlS- portului la cercurile culturale. It 
de lume. Revendicările trimise, repe- , unde nu va putea ţâşni niciodată a- terul ~~stru~ţlUnl1, cu arhIVele de Ce naiv comunicat, emanat din an· 
tat, ministerului nu mişcă deloc su-' cea inviorară necesară, ideea de ro· memo~11 necItite ŞI ,nerezolv,",~e. • turaj oficial! 
fletele factorilor de greutate, deşi ele; mânism aci. Şi odată cu acesta va! CăCI, la vre~u~l anarchlzat~, 10 Ingrijorat .~ grwa situaţie a bieti· 
formează o stare reală, pe care napos- : cAdea şi putinţa de afirmare româ- 1 care frauda, mlUclUna, tembehsmul, lorinvă!9.tori de azi, guvernul se crede 
tolii'" nu o mai pot suporta. : nească. ! înllârtea~a, tronează, ,coala şi I salvatorul ei - auziţi iubi!i colegi? -

Memoriul colegilor din judetul Ciuc i Legea prevede pentru învătătorii ce I dascălii trebue să se închine. Şi zice că, aceea suprimat cercurile 
este mai mult ca o dovadă că, pa- lucrează in ţinuturile cu populaţie culturale. 
terile de rezistenţe sunt spre sfâr~ite eteroglotă un plus de leafă de 50 la \ Ion Valahu, Ah! Este ceva respingMor, ceva ce 
şi că se impune o revenire urgentă nu poti să crezi odata cu capul. Cum? 
asupra lor, dacă statul nu vrea să Aceste conferinţe cari altadată. formau 
aiungă la o situaţie tristă şi cu urmlri 1"'" f ...., ? punctul de capetenie al tulur.r gu-
dezastruoase. nea o re orma vern~/or, un mijloc prin care se răs-

Veniţi la muncă pe aceste plaiuri, • p,i"dea cultura ,~i ;~tiin{a in straturile 
dintre care unii trimişi de autorităţile gând paragrafe şi viceversa, nefiind largi, ale n9rodului .- deodat~ să fie 
superioare, alţii veniţi de bună voie, l' Fără. îndoială că guvernul actual mmlC sigur in ea, nimic durabil ce supnmatt? c.0nftrmţele ~art" PII~ă, 
învăţătorii din Ardeal În general au . a excelat in votarea de legi noui şi ar putea garanta fnvăţătorului o viaţă: acum erau oblt!{ate să se tmă ~n fle-
întâmpinat şi întâmpină greutăţi ine- reforme în toate domeniile cu scopul tihnită, închinată numai Scolii i: care comună ~(, de la care nu putea 
rente situaţiei la care este supus in- - hine inţeles - de a "regenera Neamului. . Ş , Să a~senteze, niCI. un membru al cor-

__ văţă.mll1tul de stat primar, precum şi .. iata, putregăitil a organizaţiei noastre. _ ,.programele de învăpmânt sunt: PUiUl, dIdactIC pmr:ar - peste noa~t~ 
situaţiei materiale deosebite di 11 cauza de stat. După reforma administra- supraÎncărcate, cunoştinţele trebuesc să dIspară, dt ~~'If. acelora cart., i,~l 
aşezării geografice a acestui ţinutt tivă atât de "imperioasă" (liberalii' predate cu o înfrigurare nl'ţărmuritâ.: toceC}-u talp!le pl~lOarel~r PQfcurgllnd 
ceiace face ca scumpetea să fie, spun că·i stupidă) trebuia iă ur-' spre a termina cât mai repede ma-!, pe JOS U.CI de kllometn fa ele? 
mai pronunţaată decât în intreaga \1·· meze reforma învăţământului univer- terialul ce trebue Să fie în raport cu Nu VI se pare c~, ~ p'~ea mare 
ţară. sitar şi Recundar, Iar de prezent se timpul de şcoală f1i.ră să poţi face o favoru~ ~co~dat rnvit.Mor.llT~ll de către 

Munca În şcoală este Îndoită, unde spune că ministerul' instrucţiunii (şi aprofundare temeinică .. , putem/CII zilelor? - ~t>.cr, e ~e n.~-
pe lângă aducerea la îndeplinire a cultelor) lucrează la un proect pentru Copilul de-acum, nu mai are copi- crezul ca, . astfel de mlJI?act sa dis
unui program analitic cerul de regu· a schimba şi legea învăţământulUl lărie. Locul basmelor şi jocurilor fru- paTă numal de dragul el, cqnd es~e 
lament, se cere o muncă in plus, . primar. moase de altă. dată, le-a in!o::uit-o, recun~scut aportul, ce·i aduc tn. reall
pentru învăţarea limbii-române necu- 1 E firesc să fie aşa şi nu trebue t;puza de regulamente intoarse şi în- ! tate i'itatulLu ,'edtnţel~ cornfermţelor 
noscută de copii. II decât să ne bucure faptul acesta. vătăluri ce' i.au transformat nevi-j culturale la sate, ca ~l la ora:e. 

Salarul este însă acelaş, ca şi al. Legea învă~ii.mântului primar de azi novata-Î faţă intr'o mască comică Dar, lucruflle nu, sunt ~~a ,după 
celorlalţi colegi din tară, cari n-au de scâl ţăe şi trosneşte la toate incheetu- _ serioasll cu numero~se riduri pe' cum vrea, să le prezmte .. oflC1ailtat~a. 
luptat cu greutăţile de natura celor riie, ameninţând cu prahuşirea - mai frunte. ' I Iar ":latlvul suspendilrH adun Rfrlor 
arătate mai sus. degrabă decât şi ar putea-o închipui Iar in şcoală? N'aţi observat el I cercUrilor cultu~a~e este ~1tul d~ca~. C~~ 

Invăţătorii se sbat in cea mai nea· cineva. Bolnavă, hibridă, sucită şi par nişte bietl drumeţi obosiţi, ce f preuntat de ministerul mstrucţlunII (~l 
gră mizerie foarte de multe ori, aJun-, răsucită după fiecare exponen. t poli· nu-şi mai pot duce sarcina mai de-! al cultelor). ~ , ~ 
gaţi dela gazde că n'au cu ce-şi plăti tic în parte - a omorât aproape tot parte, ci o aruncă, ct\\cându-o cu pi-: ~lIpta, ,pe cate dăs:ullmea romlm~ 
hrana, neîmbrăcaţi şi flămânzi, plini ce a fost bun în sufletul înv6.ţăto· cioarele? Pi\mânt steril ce pri meşte a mtreprms-o pentr~J m,trare~ in leg~ll. 
de datorii, indurerati şi umiliţi, faţă rimii de astazi. Pe urmele el, sute sămânţa dilr nu poate produce ni. tate a ~reptl1nlor el, Il! p~lmul rund 
de colegi lor minoritari confesionali, I de învăţători tineri pribegesc an de mic! I.Adesea îmi vin 111 minte cu- a PO!nlt dela a~es~e confen~ţt" un~t 
mai multi decât Înstăriţi şi mult mai an, dintr'o localitate într'alta cu ba- vintele prdesorului meu de pectago- ~ se dadeau OCaZlUnl, tutur~r, Imh ,t&tOrl
bine plătiţi. gajele în spinare iro!iându-şi pute- gie: ,.Puţină greutate nu stncă pen- ti l~r dela ,un cer~ sa. conVin& la un' l~c 

Demoralizarea a cuprins sufletele riie în sbuciurnările griiel pentru exis- tru elev, ba e chiar un stimulent. i ~I s: ,discute ill pro?leme de ordl:Z 
tuturor tocmai acum când în aceste lentă. Prea multă îns!i, îl desguslă şi-I face "p~o).eslonal. pe ~ lang!'. '!rogran:a ofl.
Jocuri, azi avem nevoie mai mult ca Iar, o a It il, calegorie geme sub le~ să lucreze orbeşte !") : ctalA., In ac~st", . cercu~l. apOi se .CI-, 
oricând de entuziazm, de jertfă pe roarea examenelor de toate gradeie Dar cine Îşi mai bate capul cu: menta. o solldanţaţe, ~ntrt colegi ,~l 
altarul culturii româneşti. ; numai spre a şi mllri minusculul sa- aceste? Doar, ofgane~e de control,' toi mCI ~e lllay lnt!latlv~ ,de organ~. 

Invăţătorul confesional începător pri- Iar primit cu două-trei luni întâr- I cer muncă, progres, materialul să fie i zare. ACI se ~[s~ca~ mal bme lom~nr
meşte salar 4800 lei plus casa, lemne: ziere: : . ,.. terminat, sau printr'o tr'Lsătură de: catele .. Asoc,tatl.untlor., no.astre fi se 
şi ajutor dela stat; pe când cel al ~ NICi o categorie de funcţlOnan Ad'n l' condei te indepărtează pentru tot.; d~sbM~~u. difer1t~ chestlUn~ dela or
statului e lăsat în voia soartei şi a. ! Intreaga ţara . nu prestează a:~tea. deauna dela inaintări. : dmea zzlel, ,refertf~aTe la ~tare~ no
mUei populaţiei străine, ~ e.xaf!1en~ ca. nOI: . Pe ,baza cvahflca: i Concluzia? Legea În vigoare, de- astră. mate:lGIă ~l morala. ,~l ctÎl~ 
• In Ar~eal, nici. un învăţător nu este ţlUm t ŞI aptlt~dlOtlor el, sunt ~Ia:aţl I parte de a fi ideală, este supusă in 1I1c~l!rI marI nu~,~l lu~z: calea reall-
~mpropnelănt ŞI î~ apro~pe toate de-a dre~tul I,n a~e~aş grad ră~!\nand I prezent cuţitului de disecţ[e al d.lui zăm dela ace~~e m~r~~trl? , ~ 
judeţele ~~oale!e n au păm~nt, ca-n". do~r a fi m~l. bine :etnbUlţl dupa II ministru de instrucţie ("i culte). . Explo~tatoTll politlCl, au p~ms Insă 
restul ţării, ~)~tor A care ~f1c..um !ot anu ~e servlclU·

A 
L~aţl de, ,exe,mplu Ca bolnavii ahtia i du ă razele cAl- : ftrul. ,':Il Guvernul a fost mfo~mat, 

~duce un SpriJin .c~t de mic In traIUl pTeotl~le~: Dobandl~d cvahfl~aţu! ~e ! duroase ale soarelui
v Pri~ăVăTatic în- f dup~ poftele lo!. ta C~( mu,~cat~ de 

InvăţătorulUl_ nl~andu-se A co.nt de clasa I~tala (sunt trei clase) el ~ăman vaţătorii aşteaptă o nouă lege.' I i'erp! au pus 'm actua.ltta~e pencolul 
s~umpetea c~ aălUneşte . 10 ludetu~ toa!ă ~~aţa cu ace!eaşl dreptUri, f:l~ă O aşteaptă şi totllşi se lem de ne- II d~scăltsC, care ,cre~t~ ŞI se mar'!'ează., 
CI~C, cu acela a oraşulut 8ucur~şh a. ~I slllţ~ ~" ,tre~~a ex~mene de ~efl- cunoscut Întocmai ca de un fricos I I~ fala atoputer~~w·l. lor, de:l trebu~ 
chIar! se p.oate _ consta~a cu uşunnţă I n~hvat ŞI mamtan, can pentru nOI au bălaur c~,şi cască gura hidoasă să-i I sa. se sjar,!,e! ţii puma ~rma. - ~~-
că CI~cul In ceiace priveşte s~~mpe.- I aluns a.devărate obstacole. apuce şi să.i înghită. I zbma.:ea, lzolarec:: Să n~ se mterzIcă 
tea, mtrece cu mult Bu~ure!ştll, ŞI, ~pOI. o a,ltă scăd~re~ care A dlno: Re imul trecut a fii cut leai draco- i pe vII,tor ~dun.ăflle de on .c~ fe~! 
e absolut n~~esar să se tm~ socotea- ată l~perfecţla a lega mvaţămantulUl I nice gdar cel de azi le-a baplicat şi i NOI, ~(~m bine aceste. '~~lm fl,aceea 
IA de greutaţlle arătate mal sus, cu de azt, este că nu se poate pe de- mai' d acon'c 1 că cu Cllt derogarea va fi mal pro- ' 
care are de luptat învăţătorul de antregul aplica. Or, este ştiut, că o I Şi ~ine ~Ii'e ce surprize ne mai I nunţafă, cu aifit puterea noastră crefte, 
st~t in ac~ste ţinuturi, cari ~er ch~l- j !ege lipsită de 1?osibilitatea aplicăr i reze;vă viitorui?! f io,r ~auzele noastre se apropie de 
tU1ala unUl surplus de energte, cell- mtegrale - menită e să succombe. I 1 blfumţă. 
ce pe dreptate ar trebui recompen- I Rând pe rând, toţi ministrii guver-l Florian Tirinescu. I :~i ne va fi destul un gest ,~i vtJm 
sată). \ nelor noastre. au stat cu ea În mână ! fii ce face. 

Neţinerea în seamă a acestui fapt desorientaţi ştergând articolet adău- \ . Ion Jelecutean., 
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Problema şcoalei de copii mici. I 

No. 20-21.1 
I Note fn:Bre. I 

(Continuare.) : 

~ Veniti, să t"ăim pentru copiii noştril! I 
- Epitaful de pe mormântul lui F. V. 
Frăbel. Capul • • • 

Acest român de mare calibru, de II 

felul acelora prin cari în istoria 
noastrA nationala culturală se re- i 
c marcă secolii, a înteles cel dintâiu, I 
să poporul nostru ţinut de asupritorii 
răi în mod măestrit Într'o infe- I 

jioritate culturalii fată de toate cele-! 
alte popoare pripăşite pe pământul 
nostru strămoşesc, nu va putea sra-' 
pâni fără anumite sincope aceste me
leaguri desrobite, dacă nu va fi ri
dicat cel putin la acelaş nivel de 
cultură, la care s'au putut ridica I 
acerea, ca beneficia re ale tuturor fa
vorurilof. De aceea. a vrut şi a fă· 
cut. A făcut aceea, ce nu s'a mai 
făcut nici când pentru cultura naţio
nală românească. Si dacă. succesorii 
Săi in fotoliul mini~terial vor şti să-i 
continue opera cu aceeaş dragoste 

şi competinţl, - despre ce, nu avem 
motive de a ne îndoi, - chestia 
culturală n;clţÎonală nu numai va fi 
rezolvită, ci prin rezultatele paziti-le cari i 
vor urma, vom avea tot dreptul a I 
ne socoli cât de cunind ali<turea de 
popoarde occidenlaie, cari poarta cu I 
mândrie stindardul civilizaţiei mon~ 
dia le. , 

In marea sa grijă pentru lumina- 1 
rea Neamului românesc, Dr. C. An
gelescu nu a scapat din vedere: 
infilnţarea şcoalelor de copii mici, li 
uf1de nu mai s'a putut. 

... Ulml fael un lucru csi~ b;nc să i tele cu altceva ... Cnele capele sunt 
incepl dela cap, Altii zic... să duci pleşuve iar alldc albite d~ vreme ... 
p<.lnil la cap lucrul pc C<U'c l'Uji incc punt unele eapl'le Insil, car!~ se 
puL ToL lucrul îşi :lre capul lui, cred mai capele dedl celelalte ca

spun unIi, iar a!lii:Jyai de Dicio:ll'c ! 'pelc l .. Altor capele nu le ajungi cu 
und8 nu e.;le cap;, Sunt lucrurI ca· i scara la Il:!S ... :;;.; deS/HOl', ele se l7~ce 
re au mai multe capele .. şi de l11"ul- : că )ş,i-au ridic:ll n:l:.;uh. l'nele cape 
:1e Ol'i iti V{)~i pierde c:qm! ~... l te "iş,i ,iau nasul la j>urtan-, im" alte 

D~U'iHll1("i câJld tol cnjJ. cap .):\ ~ar C~lpcte) îşi bag:i na:ml unde nu le 
eli} sub ioale :pDlcseic·!... Dadi f;ierbe oala» L. 

Graţie acestei preocOlpări, şcoalele 
de copii mici din întreagă tara În· 
preună cu personalul lor didactic ne I 

acesl:i-i lucrul de dpcll'llic: stI ai i Se z:îee despre unn că "au [[m.lte 
c:ti} ~ e de ajuns. atunci şi bastonul! în cap", .iar desp"C' altii că ,"fiU tea-

{. 1 1 . ,1 t • DH'U arc. cap. ,UlIU lU Jll'opnu, i pe e secI» ... 

ofer următoarele date statistice la j 
: finea anului şcolar 1927-1928, ul I 
I 

timele, de cari dispune .Ministerul 
Instrucţiunii: I 

nu imitllie. nici împrumutat: el"tcI! Cap mare, cap mic. ·cap de ;;;(u(liu, 
dc multe ori se spune despre ci- j cap de pl~iI113'\"ară, cap de operă; 
neVa cti judecă 'Cu capul altuia... (1 cap sec, cal) luminat. cal~l de pod, 

Sunt unde capele, ('ărora nu li se I cap înC'ăpăţ':nat etc:. Tot capul e leap 
poale pret illde 1'I'('a mult. san chiar ! în locul său.', 
nimic! Podul an~ două capete. Dela j Stai putin şi juded'{: cu ce ' cap 
ambele caj)ele ale podului -- eu ' am?? Dar sun! s.igur că ai să te În

toate aceslc~l ~ nu j)0\i1 prdinue ceH r şdi. Lasă ma;i bine w-ljni aceasta 
'Pl~('!inZli dela SI!lgUi'ul cap al ir,g!i- I altora. cari nu "OI' înUl..rzia., căci 

~ 
Nr. ~ 

A) De stat 

Personalul 

! 
I 

didactic 

şcoale- r--=-' . --ii lnvăţătoare cu titlu :,'! Invăt~toare asi- I,'i 

lor j Invaţătoare:: definitiv Totalul 
DCl"ului care l-a făcut. l doară de ~ceea au Şii ci un cap! 

Sunt capete peste capele ş.L dea- l {1c strndă. În cameră ca' şi afară 
supra alte capele. De obkei capcl(>' ! la întruniri de totfpluL înhiserică. 
le sunt decora te sau împodobite:' 1 în şco;JIă, în 'parlament; Ia birt 
unple cu un păr frumos: hlond.. ea· . sau re~taurant. în familii ş.i. ori-un
sian,iu sau negru - ondulat sau ne· ! de ai ocazia, olxlseşte-ti imUn capul 
ondulat; altele cu o barb1i rcspeC'ta- I şi ,,<,zi cu ce capete ai dp 'aface. 

personalu. 
~ I,-~-"·_-- . il milate cu 

de ~ cu ~II ~ [' ~ t 4· t·t t 1 ~, '1 Ne- r namla e li InS 1 U oare e 
•• !I tit! u pro- I I~ ~I :~1 1 ui 

COpil inain· I " I 
mici vizor, tate ~ Or. ~I. Gr. 1. , Gr.~ Or 1::1 . didactic __ 

F=~ c"~" .. ~=~~==, =. ==r - I~-----'-

1579 905 312 i 149 I 89 î 56 !I 254 ~ 1765 bilă sau fayo1'ite. Altele cu o căciu- Nliciodată nu le lua drert c{'('a 

B) Particulare: 

Personalul didactic 
• ____ N_r_._ş_c-o-a-le-JO-r~.-- _(~~zilelor şi al şcoalelor de copii mici) 

i 
! Azile 

cbnfesio
nale 

, 
1 

ŞcoaJe 

de copii 

i Ajutoare lnvăţătoarei Totalul 
Invăţă- I de asimilate cu personalu-
toare i învăţă- institutoa- lui 

'1 
'1 

1 
, 

I toare rele didactic 
I mici , 

49 
:e~. 1:~cT~ -;~ T -;3~T-ol~~r--2~~-· 

Prin susţinerea ator 1579 şcoale de . 
copii micî, cu J 765 înVii,ţătoare. 1 
cheştia aces10ra nu este încă rezal
vită, din contră, având la bază dalde 

enumărafe miU sus, aceasta se lmpune 
ca o problemli, care trebueşte ţinută 
la supra!aţii înCÎt multă vreme. 

[nvărătorii din comunele În cari 

lă sau 'jJălăT"~c la modă. Unele cu 
o pangHeă sau sgardă şi in line al "f 

avem şcoale de copii mici simţesc O 
mare uşorinţă pe urma faptului. că 
elevii vin pregătiţi pentru cursul pri-

r 
mar, fiind dedaţi la disciplină şi or
dine, apoi cunoscând o mulţime de 

I notiuni căştigate prin desvoltarea sen
! zurHor, prin educaţia sufleteaf;că 
I asupra cuniţ~nieL vointei, socialibilăţii, 
i prin povestirile cu tendinţe rehgioase, 
i patriotice şi morale şi În fine, prin 
. exerciţiile fizice. Cei din comunele mi· 

noritare, se laudă cu serviciile aduse 
de şcoa:ele de copii mici la înVăţa
rea limbei române. 

De altfel, educati~ publică nici nu 

,. 
10 

Prigonirea şcoalei primare româneşti 
pragul şi în decursul războiului mondial. 

De Dr. Gh. CiuhaDdu, consilier eparhial. 
4 

IV. Legea lui ZiC.(jy: 
XVI-1913. 

v. Silnicii şi nedreptăţi. 

Izolarea Consistorulul la regu-
Legea aceasta avea menirea să amelioreze larea do1atliloT _ _ Deruiarea in-

şi mai mult dotatiiie învăţătoreşti. Dar date fiind specliunei de _stai. _ COHsislorul 
premisele legislative şi adrninÎstrdtive cuprinse În intervine la -g~vern# l'ără rezul
legea lui AppollyL 80artea şcoatelu'- noastre şi a tal- _ Şicanal·ea învăţătorilor. _ 
invăţi\torilor nu s'a Îmbuni, lăţit, şi nici nu putea Goana impotl'lva şcoalelor pen
să se îmbunătăţească, nici dela 1913 încoaci iru scăderi. _ Caz shni1ar di.n 

Singurul iucru remarcabil pe urma acestei' oryidiece:z:a transilvană. - Co
legi este, că învăţătorii, cari primiseră ajutoare . nlisiile administrative fortează 
de stat pe urma legil din 1907, au continuat de asigurarea salarelor în sarcina 
a primi şi ÎI!I?unătăţiri.l.e fix~te ~e le~ea din 1913. cOlDunelor bisericeşti" c.(jiar .şi a 
!=>ar nu tOţi 1nvăţălOnt. ~Vll~ţl la ajutor de sta! I celor slabe. _ Consistorul rea
Intre 1907-:-]913 au pr mit ajutoarele cuvenite, ŞI j g{jează. _ (In exelDplu: cazul 
astfel aceştIa au pl anat şi planează cu regularea . din Neagra 
dotaţiei intre cer şi p~ mânt. ~i mai tristă Însă I . 
este soarta acelor învăt~itori. cari, incepând dela Se impune acum intrebarea: Cum de s'a 
1907 Încoaci. nu tiu ajuns nici până azi la în re~ i putut ajunge la aceasta situaţie de împo\lărar~. 
girea salarelor, pentrucă parohiile nu au de unde ,1 financiară? Răspunsul e scurt: S'a recurs, Întâi .. 
le da, iar statul nu vrea să le deie, sub felurite de toate, la expedientu! de a izola supenoritatea. 
pretexte. I şcolară diecezană dela lucrările pentru statorirea 

Din pornen.ita broşură despre "Şcoala n?· I dotaţiur:ei învăţăt<,1rellti ... A~eas.ta s'a făcut cu e~· 
.astră poporală ŞI darea culturala" se vede taxahv, I presa VIOlare a dlSpozlţlel dm § 16 al ln.str. mI
că din comunele susţinătoare de şcoale pe leri· I njsterial~ Nr. 76,000/907, pe urmA căreIa cazu
torul Consistorului din Arad, care comună. ce i rile de 5usceperea protocoalelor de dota ţie aveau 
procent mare de dare cultuală a ajuns Să plăte- I să fie anunţate de preţuri şi Consistorului. Do
ască pentru susţinerea şcoalei sale, chiar şi cu I taţia, statorită astfel unilateral, a fost aprobată 
salare de acelea, cari nici până azi nu au putut I de comisiile administrative comîtatenze resp. oră
fi întregite de parohii.' 1 şeneşti, iar hotărîrile aduse puteau fi desfiinţate 

A,ci lăsăm sa. urme~e numai conspectul su- I numai pe cale de recurs la guvern. D~r aseme
mar. dm care se vede, m ce măsură grozavă s'a i nea recurse, de regulă, au 'fost socotIte ca de 
urcat sarcina poporului nostru cu susţinerea şcoalei, I prisos din partea celor mai multe comune bise
dela anul ] 906 incoaci: pe baza legii din 1907 li riceşti ca susţinătoare de şcoale. 
şi a celeÎ din 1913, până la anul 1916, în raport Dar, pe Iăngă expedientul statoririi unilate~ 
cu dările cătră stat. şi peste darea de stat. rale a dotaţiilor învăţătore,ti, organele statului au 

ce ar dOl'i să arate! Taci însă ... 
Munte. 

ar fi completă fără de educatia ce se 
face in şcoaleIe de copii mici . 

D. Olariu 

:V:i urma;. 

_ .. S-a pus sun tipar o broşură de 
v'erSlE'L ale dlui {~. Bola, rosi lllspec
lorşcubr, editate dp Casa ~a!io

naHt din Oradea ;\1 are. 

(Va urma) 

, 
i 

I 

I 
I , 
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Modernism. 
Acum vreo ctiteva IUfli la O ;-:edinCt. 

intimă a cercului Ctllfural se străduia 
o ÎflVliiătoare s/-; arate relele ce ban/ue 
societatea \~i din Q căror cauzit zice 
di existenta a devenit aproape insu
portabili/.' Fireşte Că tl vorbit despre 
alcool, boale miCI 1~i mari, despre 
mentalilatea oamenilor postbelici lip
siti dt caracter, desăvlÎr~iţi în fraude 
~;' îşi punea nădejdea În "pionii cul
turii romrineşt," cari într' un viit~r 
apropiat vor regenera viaţa, schimb(1nd 
felul de gândire al oamenilor. 

Conferinţii, frumoasii, piiniI, de vioi- . 
dune care a sf,irnit un ropot de ap- . 
lauze din partM cfJlegil9r. 

O înMmplare norocoasă pcu insă 
ca s« fie dt: faă şi un vechi daseiil 
- care oeup/i azi un loc însemnat I'n 
politicli, Pârerite lui desJilre cauzele 
stttrilor actuale le contracteaZ/l În 
vreocâteva fraze ce pun in evident;'! 
catastrofa ine vita bi/rl a omenirei ce 
tinde spre modernism. "Toate neajuTl
surile, crizele, fraudele, minciunile, au 
la bază un singur scop: de a satis
face dtJrinţele bolnave ale acestui flagel 
universal. 

Pentru a avea un automobil "mo
dem" directorii de banCII duc pe r,Îpă 
aCţionarii,pentru a se "aranja modern" 
funcţionarii sustrag banii publici; 
pentru a poseda o bland Vrfzută pe 
dama de milionar, zeci de femei rabdli 
foame, lipsuri şi amlirăsc cu totul 
piata biirba!ilor ameninţându-i cu di
vortul. 

. Dar nu numai aMi. Pentru a fi la 
mod!'f, femeile ~i-au jertfit părul prea 
lung, sprâncenile, prea sluffJase, rochiile 
prea strânse la gât .~i prea acoperitoare 
la gambe ca sâ fie u.'oare. săWire!e, 
vecinic tinere, plăcute b/irbatilor pe 
cari i-au imbrăcat în haine scrJntite, 
cu pantalonii largi cât sacii de 
făină fU 

Ce să le faci; a:a e timpul, dom- . 
nulel 

El frere cu o iuţeală vertiginoasă 
schimbând fata lumii.. iar oamenii se 
agată de el cu ambele mIIni, rânjind 
de bucurie ciind printr'o sforţare dis
perată, cei mai slabi se prăvălesc, Tă 
mlÎnând în urma de loC_ A nu fi 
modern azi, inseamnă a fi ridicol în . 
fata tuturora. O. tiu toţi $i mai ales 
femeile. De·aceeaî~i fac tie cap. 

Gazeta Invătătorilor Pag.3 , 

credit a corpului didactic Cassa de 
descentralizarea 

• 
ŞI 

Să fim cu totii una int'o Asociaţie 
puternică şi autoritară., prin care si 
ne apă,ăm dreptunle cerute de mi
siunea cea mai delicată şi cea mai 
zbuciumată. 

In cadrul legii actuale, Cassa de 
credit a corpului didactic se decentra
lize.iză creÎndu se şapte sucursale (!a 
fiecare din:ctorat câte una) având 
at~ltea agenţii câte judeţe sunt cuprinse 
în directonte. 

f,ucurs.'lla are sediul la directorat 
şi intră în organizarea respectivă a 
ministerului prin birou şi cassă, iar 
ag~n~ia are un profesor delegat şi un 
impt'gat dela revizoTatul şcolar. Ace
astt! organizare tinde să înlăture in
con venientele şi piângerile actuale că 
membrII corpului did<Jctic Îiltâmpină 
dificu Ifâfi în realizarea împru muturilor 
ceru'e casti. 

Pe viitor nu ila mai fi ']evoe s,l se 
adrestze centralei Bucureşti, ci printr'un 
simrlu formular, certificat de direc
ţiun'ea şClJalei şi adresat revizoratului 
solicitanţii vor fi pUii îndată În pose· 
siuneet împrumutului aprobat de su
cursala r. spectivă. Acestea vor aplica 
stalutul casei fiind strict controlate de I 
centrala Bucureşti, care rămâne în~ 
drumătoarea şi regulatoarea credite:or 
şi disponibilităţilor aflate la diferite 
sucursale. 

Centrala va face şi oficiul de su· 
cursală la directoratul Bucureşti. 

'* o altă schimbare va fi aceea că. 

administrativă. 
ani s'au ivit situaţiuni grele când 
Cassa de credit avea disponibil mare 
şi totuşi nu avea cu ce plăti împru
muturile, obligând pe cei ce căutau 
realizarea lor să-şi piardă zile întregi 
la Bucureşti, cheltuind jumătate, sau 
mai mult din suma împrumutată. 

Acum s'a schimbat acest sistem în 
Despre 

Ioan Nadă 
Învăţător. 

Petru Şpan 
sensul cii depunerile se încasează di- Ţ n revista clujană "Ardealul Tânăr, 
recl după bor ~erourile Cassei, autori- Nr. 4, d, Lucian Bologa scrie un articul 
tăţile care plătesc statele varsă banii închinat marelui pedagog ardelean 
prin intermediul Ca!!sei de depuneri dela Semin;;rul teologic ~i pedagogic 
direct Cassei de cred!!. I din Sibiu: Petru Şpan. 

Rezultatul s'a văzut imedia f
• Despre acest profesor, care, in ac. 

Cas2a are aflueHţii de numerdr, şi tivitafea i dtiscă!ea"că a insemnat o 
satisface cererile pe loc. [n timpul m2re forţă! generaţia de azi, prea. 
congresului didactic s'a putut observa puţin ş!ie. .)i fâră indoială pentru 
cum toţi congresiştii care au apelat aceast i este de vină şi programa ana
Ia Cassa de credit au fost imediat libcă a invăţ"mâ,ltului pedagogic, c",re 
sa:isîăcuţi, lucru care s'a întâmplilt ~i uiP să amintească măcar tangential 
acum după sărbători, când iarăşi, toţi resfrângtrea locală, româneasc8, a 
cei care au apelJt şi au avut apro- sistemelor "şi ideiior pedagogiei, care 
barea În regulă, ilU fost plătl~i fără uită să închine in şcoale câte-va ore 
Înlarziere. pe săptămână pentru schiţarea istoriei 

Aceasta va creşte încrederea cor-
f ţ . pedagog iei noastre., , . 

pului didactic in valoarea şi or a In- Petru .~:pan, alătuJl de alţi man 
stituţiei, făcâ;;d să crească numărul pedagogi, este o figură. care pentru 
celor înscri:;;i precum şi veniturile, ca, calităţile ~i metodele lUI de popula
astfel Cassa să poală corespunde llIe- rizare ale prilicipiilor şcoalei peda
nirei ei. gogice Herbat-Zilleriane, meritit sa. 

* fie cunoscut În cercuri cât de largi. 

unele biinci ale învăţătorilor se vor O altă secţii! pe cale de organizare Intr'o familiară atmosferă şi o re
zumativă schiţ.ă, in câte-va pagini de 
re\'istă numai, d. L. Bologa, descrie 
vioţa şi opera lui Petru Şpan, care 
timp de 19 ani a muncit cu râvnă şi 
cu rezullat in ogorul şcoalei româ
neşti. Adept al curentului Herbat ZII· 
lerian, a răspândit şi a adaptat prin· 
cipiile acestei şcoale, la noi, scriind 
mai multe cărţi: "Treptele formale 
ale invăţămăntului", "Poveştile în edu-

afilia Cassei de credit. este c~a ce construcţiilor de IDcuinţe 
Vor fi ajutate numai acele bănci ! unde acei cari doresc a-şi avea o : 

care, prin activitatea lor, nu vor stân- i locuinţă, vor putea, prin depuneri mari : 
jeni acţiuilea Cassei de credit. t s·'·şi slrângă un capital. I 

Numl1rul mare de membri asigulă; In urm·~ Cassa de credit te va veni 
reuşita şi determina forţa acestei or· în ajutor printr'un î.0pTumut mar~,. 
ganizaţii economice a corpului di- .• pe termen IWig, cu care ~ă se reah- , 
dadic. \ zeze această mare nevoe a profesa-, 

Se schimbă şi modilitatea prin care' rilor. I 
Cassa de credit intră În posesiunea i Toate cele de mai sus sunt un 
depunerilor şi ratelor de amorti- punct din programul ce se urmăreşte 
zare. Ia minister1,l1 instrucţiunii pentru în .. 

caţia şcolară". " Idei pregătitoare În 
pedagogie", Cărţi de cetire şi abece
dare, precum şi redacţând revista "Vatra 
şcolară". 

Până acum operaţia se făcea prin bunătăţi rea situaţiei materiale a cor~ 
ministerul de finanţe şi în ultimii pului didactic. 

Să " InCepem • lupta. • 
ŞI nOI 

Scormonindu·se trecutul cu activi
: tatea acestor dascali, se face cel mai 
f mare serviciu culturii şi se aduce cel 

mai insemnat aport pedagogiei şi 
educaţiei, 

dea remuileraţia de mizerie 
la timp, lăsându·1 să moarl de 
foame. 

D. Bologa, a inţeles aceasta, fapt 
pentru care ii aducem elogii. E datoria 
altora ca s11-1 urmeze. 

-x-

Sub acest titlu organul co
legilor dill jud. Tulcea nln
văţătOl'ul Tu!cean U cu dala 
de 26 Ianuarie a. c. pul'llică 
articolul următor: 

Tapul ispăşitor, al groaznicei fapte, ' O' d'" 1 
. va trebui căutClt şi odată găsit, să fie: pIesă upa romanu 
. luat de coarne, Înfierat cu fierul roşu, i "Invăţătorul din postul 

Zilele trecute, ziarele ne-au adus o ţinut la stâlp ca să ştie o lume între- II 1 
veste tristă - foarte trista, - care: agă că zacem într'un tembelizm orienM al - eau

• 
iese din cadrul co'nun al întâmplâri- . taI, ordinar, din cauza politicei in· 
lor zHnke, Într'o ţară ca a noastră .. fame, care dală nu s'ar fi întâmplat 
unde: llMunţii noştri aur poarta, noi : faptul, care s'a întâmplat. 
cerşi m din poarta 'n poarta". Vestea i Că În curând, ori mai târziu, ace
este: Un Învăţător din fundul judeţului il asta depinde de energia şi de unirea 
lsmaiJ, vecin nouă, chemat să fl:ică noastră la luptă, se vor satisface do-

• D. colonel A. Negulescu a prelucrat 

]Jar să ne întrebl/m: ce era oare 
dacă aceas/li beţie a pltlcerilor vani-: 
toase de modernizare pentru plir $1 , 
haine, ar fi fost răpită fnvr/f'lfoarelor ; 
- printr'un ordin circular ce se pir/
nuia de Minister? De sigur era prea 
dUTeTOS şi muUe invâţdtoare ar fi 
pt'irâsit învă/ămilntul indiznate spu
n(rnd cam a~a intre ele: "Cu uniforme 
din claustru nu se mai cucere~te azi 
inima bărbatilor /" 

DecI}.' trăiască modernismul! Inainte, 
spre prupastie 1 __ _ 

. opera naţională. a murit de foame. 1 leanţele membritor corpului didactic, 

. Da! a murit de foame! Si să crezi, 1 şi va trebui să se satisfacă, cazul 
; şi să nu crezLe ~e mai poate întâmpl~ I ero~lui dela I~m,~il, să rămână in~cris 

una ca a8ta în secolul XX? ___ Şi - m cartea VIeţII şcolare - cu htere 

\ o piesă teatrală in 5 acte, dupâ roma
nul .,[nv ţ.ătorul din postul alll·leau al 
d-Iui George Bota. pe care compania 
dramatică a Teatrului de Vest a repre
zeAtat-o cu deosebit succes pe scena 
teatrului orădalt JtRegina Maria" Du
minecă seara. ,. 

Ghiţă Amărâtu 
i unde? ___ în ţara românească.? .__ lată neperitoare ca o pată neagră scrisă 
că s'a întâmp!at! Si această întâl"/lplare cu ro~u, la adresa acelor cari au pre

--------------,.- : (ste cu atât mai importantă, pentru cupeţit şi mai precupeţl:sc încă ~ucata 
; noi inVtiţătorii, cu cât ea ne viile I de pâine a apostolilor neamuluI. 

Plata salariilor 
vătiitorilor. 

În- : tocmai în timpul armistiţiului corpului: Găsesc c~ ~a!e, că a sunat ceas~l: 
~ didactic, incheiat pentru uo scurt timp, "A.cum, on mCI ,odată! să ne vU~l1m 
; pentru a se păşi oda!ă Sa satisfacerea forţe~e slabe, ca ~m umr~a ~or, s~ Iasă 
: dole::tnţelor noastre materiale. o stancă de gr Olt - ,mvmclbllă -
; Am chpătat deci un atou la cererile să ne impunem dreptUrIle noastre. 

Ministerul instrucţiunii a trimis o 1 noastre drepte, pe lâng:\ altele de altă Cele Întâl1lplate la Is~n~iI, pe care 
circuLară prin care face direct răs- I natură dar un atou de care am fj le calific ca o crimă ordmarl, când 
punzătorî pe revizorii şcolari din în ! putut J să ne dispensăm, dacă eram cineva moare luându·i s~ bu~ata de 
treaga ţară pentru neachitarea la timp prevăzătoriJ Îflc€p,;nd lupta la timp, pâine dela gur~, să, ne fIe de Imbold 
il salariilor corpului didactic primar. l' nu acum, decât mai târzIU, ori nici la muncă apngă Şi să nu dRpunem 

RevizoTa sunt avertizaţi că în ca- odată.' armele până. dnd nu vom Iz· 
zul când se vor primi reclamatiuni de O mică paranteza! Greşesc, acei ce bândi. 
asemenea naturi'i, ei vor fi tradu) în I dau luptei noastre caracterul de iUpUi Ca şi altădată" o spun şi a~un:" 
fata comisiei de dispensă a ministe- I politică ea fiind plecată din suflete vom mai avea eroI dar fără eroI m
rului .pentru, n~glij~nţit i~ serviciu. 1 curat~, J incercuite numai. de mi7.eria :nic nu. !'a tnhp.tuit şi nici nU ,se va 

Prm acelaşi circularlt se atrage materiala care nu se mal pO:tte su- mfăplul In omemr,:'a aCeasta ph,lă de 
atenţiunea as~pra reclaml!tiunilor pro- porta.. oameni fără ~u.n Si~ţ,. ". • . 
vocate de apllcarea exceslVd a amen Dar să reve.mm: Că un domn re- DeCI, cule~1 mvăţaton,. Imi f: dm 
zi/or şcoLare de Către unii Învt'iţ,'dori, vizor şcolar inamollibil a fost pus În nou o datone de on01re mdemnandu· 
cu deosebire in regiunile cu ptlpula- disponibilitate, pentru a i se face o vă la luptă. Armele de care ne vo~ 
tiunea săracă anclleti. că a fost numit un altul, care servi - Mocamdată - să ne he 
, Aplicarea acestei amenzi are un r,Q- I să gireze cancelaria revjzorului de scrisul şi cuvâ~tUI" cici ceiace. s'a .in-
racier de provocare {li de agitatiune ~i ! Ismail. care nu prea s'a priceput., ca tâmpla~ ':lucemcu~ul dela .. lsmall, 01 s~ 
~i de aceia este necesar ca ea Să se mulţi alţii, aceasta nu e un mohv a pO,ate ~nlaTpla ŞI la uou dlOtre nOI, 
faeli cu o deosebită băgare de seamă. unui învăţător n~scut martir şi făcut aZl, on mame. 

-x- învătător pentru martiraj, să nu i se Deci, Înainte! Strângeţi rândurile. 

Iată ce scrie despre această. pies.ă 
~Gazeta de Vest" dela Oradea: " In
văţătorul din postul Il" e prima dram~ 
românească, care se adresează publicu
lui de jos, pentru a-i trezi sentimentul 
artistic. E o piesă de propagandă tea
trală românească. De aceea nici nu 
trebue să ne referim la realizarea ei 
artistică, ci la scopul pe care îl ser
veşte. 

Ea aduce pe scenă viata unui sat 
românesc, oameni răi, cu obiceiuri şi 
tradiţie. Ne arată munca de sacrificiu 

I a învăţătorului consacrat misiunii sale 
şi greutăţile cu cari trebue să lupte 
el. Ne desvălueşte un colţ de Viaţă cu 

: oameni cari trăesc. Lipse~te poate pe 
; 210curi meşteşugul construcţiei scenice, 
. dar viBţa e prezentă. D·1 col. Negu
\ lescu a istutit să ne dea o lucrare 
. de netăgăduit folos în mişcarea tea" 
: tl'ală românească. Ea a fost primită cu 
1 entusiasm de publicul orădan." 

CronIcar. 
, .w 
: Redacţia şi Administraţia 
: "Gazetei Invăţătorilo.r" se află 
i în Arad, Bal. Regina Maria 
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Predarea scris-cetifului 
În şcoala primară. 

de D. Olariu, subre ... îzoT şcolar 

(Continuare) 

Gazeta Invătatorilor , No. 20-21. 
"Reuniunea j nvăţătorilor" redactată de Iosif Moldovi:ln. 

desenul şi intuiţia, cu ajutorul cArora Anul 1. No. 1 şi 2 din 1 Oct. 1904 
se ajunge scopul dorit. .. 3 JJ 1 Nov. .. 

Dintre serzuri, sunt ulilizate mai .. 4 n IDee, " 
mult văzul şi auzul, cu ajutorul că- .. 5 1 Jan. 1905 
fOra se determinează mimica, recepţia .. 6 l'! 1 Febr. " 

· sonurilor (fonetiea), modul<1ţiuoile so- l'! 7 .. 1 Matie " 
nurilor şi potrivirea cavitlţii gurii şi ~ 8 JJ 1 :'pril .. 
a organelor voca i. " 9 şi ] O " 1 Maiu " 

De oarece atât metodul scriptolegic, 
cât şi cel legografic, compoarta apu
mite lacune. metodicimii au început 
În timpul din urmă să le combineze, 
eliminând şi dintr'unul şi din celalalt 
părţile mai puţin convenabile şi arli
când la scris-celit pe cele mai ducă· 
toaTe la scop, formându-se În felul 
acesta o metodă mixtă_ 

La aplicarea acestui metod, şcolarii " 1 J ,,28 Maiu " 
vor fi pregătiţi întocmai ca la folosirea Anul 11 Nr. 1 din 1 Iulie ] 905 redact. de Iosif Moldovan. 
celoralalte melode, prin desen şi prin " 2 " 1 Aug. ,. 
exerciţii de cugetare şi vorbire. " 3 .. 1 Sept. " 

Predarea unui sunet după metodul " 4*" 1 Oct. ti 

fonorl1imic se face după normele cari " 5*" 1 Nov. " 
urmează: " 6 ,,28 Dec. ,.. 

Se spune numele unui şcolar ima- " 7 ,,10 Febr ] 906 
ginat, d. e. Ionel, Tudorel, Felicia, " 8 " 14 Mart .. 
Doina, etc. In jurul cop lului imaginat .. 9*,,] 4 Apri! 17 

(care ril mâne în perm :menţă), se for- " 10* ~ 21 Maiu ., 
mează o mulţime de poves!iri uşoare, .. 11 ,,30 Iunie .t 

După aceasta metodă, se va face 
intuiţia restrând a obiectului, precum 
şi desenarea acestuia, după (um s'a 
procedat la legografie. Cuvântul întng 
nu se va scrie, ci num~i ico?na su
netului necunoscut, adeca litera cea 
nouă. 

hl?le din viata copilărească şi potri , ]2 ,,14 August " 
vite cu modUl de viată şi CI1 gradul , Anul 111. Ne. 1 şi 2* dIn 25 Sept. 19i 16 redact. de Iosif Moldovan. 
de desvoltare intelectuală al şCOlarilor.1 .. 3 It 1 Nov. " Povestirea se termină întotdeauna ti 4 şi 5 ti 28 Nov. " 

Daci suntem pe la începutul alfa
betului, atunci În lee)a J. fac.;,m in
tuiţia şi desenul; În lee/ia II, an1liza 
cuvâotului, arălarea, reproducerea şi 
corectarea literei noui, compararea, 
generalizarea şi aplicarea. 

printr'un gest de fericire, mirare, ori ~ 6 ~ 2] Dec_ " 
amărăciune al copilului, fau al altor Anul IV. Nr. 1-2 din ] FeoTuar 1997 redact. de Iosif Moldova!l. 
fiinte aduse în leg>Hură cu dânsul, ,,3 11 14 Martie .. 
cari la momentul potrivit, îşi exprimă It 4-5 " 1 Maiu 
dispozitia sufletească printr'o exclama. li 6-7 ,,27 Iulie 
ţiune, după împrejurări, cu care oca- n 8,: 14 August 
zÎe apare mimica, ca semn vizibil al "9-10,, 27 Sept 

" 

" 
1/ 

După ce am făcut oarec~re progres 
in scris-cetit. reducem timpul destinat 
pentru intuiţie şi desen, pe care-l vom 
utiliza la partea technică, adeca la 
scris-cetitul propriu zis. De aici ema
nând, in lecţia 1 se va face pregătirea 
(intuiţia sumară, desenul, analiza), 
predarea (arălare<1 lilerei, reproducerea 
şi corectarea), asociarea, generalizarea 
şi aplicarea. In lecţia 1/ se va face o 
scurlă reprivire asupra celor învăţate 
În lectia l, apoi scrierea literei pe 
tabla cea mare, cetirea de cătră În· 
văţător, c~tirea de cătră elevi, copierea 
celor scrise pe tablă, cetirea din 
ASC-dar, copierea şi dictarea. 

celor simţite. D. ex la predarea su- " ] 1 ·-12 ~ lB Nov. " 
netului "i", copilul din poveste îşi Anul V. Nr. t*dln 14 lanuar 1908 redact. de Petru Vancu. 

Am zis mai sus. că în părţile no
astre este folosit În mare parte me
fodui jORomimic, indeosebi de invăţă.
tarii mai tineri. 

duce degetul arătător la buze şi şi 2*.. 14 Febr. ,. 
exprimă mirarea, pronunţând acest .. 3 .. 14 Mart. ,. 
sunet; la predarea sunetului ,.0 11 co- " 4*" 14 Apr. .. 
pliul nostru îşi exprimă durerea, fă- " 5*" 14 Malu ti 

când un gest Idrg şi Îm binând vârful " 6*" ] 4 luni .. 
degetelor mare şi atătă'or. Invă~ătorul " 7*.. 14 lulie " 
fixează conexiunea între sunet şi ., 8*" August II 

mimică, iar prin provocarea mai 9*" Septemv. " 
multor şcolari face şi cu aceştia la )1 10 "Oct. .. 
fel Pentru ca elevii să~şi imagineze .. 11 .. Nov. ,. 
mai bine povestirea) desenează pe I " ] 2*" Dec. .. 
tabla cea mare obieclul. sau poziţia Anul VI. Nr. 1 din lanuar 1909 redact. de Petru Vancu. 
mimică obvenită in cursul acesteia şi .. 2" Febr. .. 
arată elevilor in ABC-dar ilustraţia ,,3*.. Mart. " 
imprimată lângă lecţia cu sunetul de " 4.. April .. 
care se ocupă Acum se ara1ă asemă- .. 5.. Maiu " 
narea dintre sunet şi mimică. pe urma " 6*.. Iunie .. 
căreia Înv&.ţătorul scrie pe tabla cea ,,7 " Iulie " 
mare litera însaş. La repeţirea literelor " 8*" August " 
cunoscute, invatătorul ardtă numai .. 9*,. Sept. .. 
mimica, iar elevii rostesc sunetele, pe " 10 .. Oct. .. 
cari le cetesc din ABC dar şi apoi le ,. 11 "Nov. .. 
scriu şi ei pe tabla cea mare, ori pe " 12 "Dec. ,. 
1ăbliţele lGr, in legătură cu litera în- Anul VII. Nr. 1-2· Februar 1910 redact Iosif Moldovan. 

Aceia, cari cunosc acest metod al 
timpurilor mai rioui şi se indeletuicesc 
cu aplicarea lui, sunt convin~i, că este· 
cel mai bun dintre toate câte se cu· 
nosc şi se aplică în şcoala ptimară, 
intru cât pune în lucrare toate sen
zurile, deşteaptă interesul, provoacă 
atenţi unea elevilor şi transformă în
văţământul scris-c~titului int'un inter
val de vioiciune şi de fericire pentru 
şcolari. Rezultatele obţinute prin apli· 
carea acestui metod sunt mult grăi
toare, [ntru cât elevii îşi insuşesc arta 
scris cetit ului Într'un timp de 4-6 
săptămâni, cu multă uşorinţă şi fără 
de a fi preferiţi şcolarii după înzes
trarea psihică. 

văţală mai recent. .. 3 Mart. " 
· Penlru ca elevii să nu uite cele în- .. 4 AprH " 
văţate, lucrul principal este, ca in ti 5* Maiu .. 
toală zi ua să se facă repeţirea prin " 6-7 lui ie It 

mimică, scriere şi cetire a literelor .. 8* August " 
cunoscute. " 9 Sept. .. 

· Atât la scriere, cât şi la cetire, se ..] O Oct. " 
, va folosi mimica, până când elevii au ..] 1 Nov. " 
I ajuns să cetească bine, după care, ,,12 Dec. .. 
I Încet-incet îi desvăţăm de mimică, pe Anul VIlI. Nr. 1 lanuar 1911 redact. Ioan Crişan 

care o abandonăm total, în ce!e din .. 2 Febr. .. 
Bazele metodului' fonomimic sunt urmă. (Va urma.) " 3 Mart. " 

o rugăminte către colegi. 
Domnilor şi Fraţilor Invăţători! ' Rog din tot sufletul pe domnii în: 
Academia română din Bucureşti ni văţAtori să caute in biblioteca şcoaJe l 

cere o serie complectă din analele ce conduc şi să întrebe şi pe la fa
fostei reuniuni învRţKtore~ti din jude- miliile fnvăI<'\toriJor răposaţi şi dacă 
ţul Aradului. află se trimită la adresa mea in Arad, 
Dupăce in cursul răiboiului, biblio- numerii răsieţi, cari aIIa împrăştiaţi şi 

teca şi archi va reuni unei au fost de- incomplecţi n'au nici o valoare, aju
vas;tate de soldaţii internati la spita tându-mi să pot complecta vre-o câ
lut ce ero in semin3rul diecezan, acolo teva serii In scopul sus arâtat, ca se 
nu se mai află decât numai unele nu- rămână urmă pentru posteritate acti-
mere răsteţe, nunumai cererii - pen- vitatea ce a desfăşurat'o Învăţătorii ro
tru noi fQarte onorifice - a Acade- mâni din aceste părţi, in timpurile de 
miei române nu putem satisface. dar, cea mai crâncenă urgie 

.. 4 April .. 
" 5 Maiu " 
.. 6 Iunie .. 
" 7 Iulie .. 
It 8 August .. 
" 9 Sept. " 
" 10 Oct. It 

" 1] Nov. » 

.. 12 Dec. " 
Anul IX. Nr. 1-2 Februar 1912 redact. Iosif Stanca. 

" 3 Mart. •• 
.. 4 Apri! " 
" 5 Maiu " 
" 6 Iunie " 
" 7 Iulie " 
.. 8 --9 Sept. .. 
" JO Oct. " 
., 11 Nov. " 

nici mllcar pentru bihlioteca actualei 1 Pentru orientare comunic 
asociaţii învătătore.şti nu putem lăsa o r treaga serie de broşuri cari 
a~emenea serie de lucrări ca moşie- I lucrările de sub Întrebare. 

I 12 Dec. " 
aici .i n

d
- ' An uJ X. N;. l 1 ~n uar 1913 redact. de Iosif Stanca. 

cupnn 2 F .. cor. ro 

" 3 Mart. " 
.. 4 April " 
.. 5 Maiu .. 
" 6 Iunie .. 
.. 7-8 August J! 

" 9- 10 Oct. .. 
., 11 - ] 2 Dec. " 

Anul XI. Nr. 1 lanuar 1914 redact de Iosif Stanca. 
» 2 Febr." Numerii notati cu o steluţă ne 
,. 3 Mart... lipsesc cu desăvârşire, din celalalti 
" 4 Apri!.. avem mai multe exemplare şi even-
" 5 Maiu., tu al am putea servi pe colegii, cari ar 
.. 6 Iunie" voi sA·şi înlregească colectia. 
" 7 -8 Aug. .. Iosif MOldovan, 
" 9-10 Oct. 1II fost pres. al "Reuniunei 

11 Nov. 1nvJ.ţl.torilor" din Jud. Arad; 
12 Dec. .. f. iDapector fColar "j revizor 

,. al jud. Arad. 

n,re. I 

Poate prin bibliotecile şcoalelor, ori Prot. 
pe la familiile îovttţ<'ltorilor de pe acele l' " 
vremuri, se vor mai afla unele dintre • 
acel:! broşuri şi daCi actualii domni " 
şi frati InvAţAtori ne ar da mâna de " 
ajutor, poate am putea compune vre-o, .. 
câteva serii complete pentru: Acade. i M 

mia RomAnă din Bucureşti. Asociaţia! .. 
învăţătorilor din Arad - şi dacă s'ar .. 
putea şi pentru : Scoala normală de 1 " 
învăţători, Scoala normală de învătă-1 " 
toare, Seminarul diecesan şi Palatul " 
cultural din Arad. 

adunării gen. a doaua din 1892* 
It .. a treia .. 1893 
" • CII patra ,,1894" 
,. " CII cincea ~ 1895 
" li a şasea " 1896 
" " a şaptea " 1897 
.. " a opta ., 1898 
" .. a noaua ., 1899 
" " a zecea " 19QO 

{.,!,,, .. unsprezecea 190] 
n " doauăsprez. 1902 
" " treisprezecea 1903 

.. 
" 

\ 
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Salarizarea corpului didactic 
• 

INFORMAŢIUNI 
prImar. Facem un călduros apel către toţi; Rugăm pe toti onoratii noştri abo-

învătătorii din ţară, rugându-i să răs- I naţi să-şi achite de urgenţă abona-
Am publicat în Nr. 18, al gazetei 1 Baia de Arieş, Baia de Crîş, Băic9i, pândească, şi să aboneze ,GAZETA mentul. 

noastre o parte din nouile salarii ale I Bechean, Bixod, Bordeni, Borsec, Bran, JNVArATORILORc. singurul organ -x-
membrilor corpului didactic primar. i Budachi, Burnaş, Buştenari, Buşteni, ' săptămânal pentru apărarea interese- Aflăm cu deosebite plăcere că, sim-
Continuăm azi cu restul categorii- Buziaş, Căciulata, Călimaneşti, Cârn· I lor noastre profesionale. patica dşoară, Persida Urzică, învătă-

lor de salarii. peni, Comâneşti, Felix, Govora, Her- I -'1- I toare in Siclău, s'a logodit cu colegul 
CATEGORIA X-a (Abrud, Adjud, culane, Huedin, Lacul-Sărat, Li~ova, I In ziua de 23 Martie a. c. se vor 1 nostru Mihail Popescu, iov. in Siclău 

Aiud, Alba Iulia, Alexandria, Badag, Moreni, Nădlac, Ocna-Mureş, OIă- ţine în toafe capitalele de judeţe adu- I jud, Arad. - Le transmitem sincerile 
Blaj, Bdu, Bacău, Baia de Arama, neşti, Oraviţa, Pecăia, Purioasa, I n(1ri în care se va hotiiri continuarea 1 noastre urări de bine şi noroc' 
Baia Mare, Baia Sprie, Bărleşti, Balcic, Ravine, Rucăr·Mucel, Saholot, Ser- luptei pentru cucerirea revendicdrilor ~-x--
Blaj, Bârlad, Rechet, Bolgrad, Boto· ~hicoca, Sărata-Monteoru, Simeria, şi instaurarea drepW,{ii corpului di- La alegerea comitetului ~colar rural 
şant Buhuş, Brad, Buzău, Comrad, SIănic-Moldova, Sovata. Saliş, Sibiu, : dactic. din Mândruloc jud. Arad, a fost ale-
Cahul, Că!ăraşi, Calafat, Călăraşi. ScorţeniPrahova, Săcel-Gorj, Tleega, I -x- asă lista No 2 în frunte cu d. Vasilie 
Târg, Câmpu-Lung Muscel. Caracal, Techirgiol·Movilă, Topliţa, Tu~nad, I D. Sabin Evuţian a fost numit şef Cristi, faţă de lista No 1, în frunte cu 
Caransebeş, Cavarna, Cerna-Vodă, Vâlcov, Vâlcele, VUlcdo, Vulcana al serviciului ş.colar de pe lân&,ă ~i- f notarul comunal Dimitrie Haiduc şi 
Chilia~Nouă, Corabia Curtea de Ar- Zlatna). I rectoratul regional al BanatulUl, In fostul inspector şcolar N. Cristea. 
geş, Cuzgun, Deva, Diciosânmartin, [nvăţători sau institutori înaintaţi j' locul d-Iui L Petruvici, demisionat. I -x-
Dărăbani, Dumbrăveni, Dorohoi, Oră.- gr. 1: 11500, 10600, 9700, 8750, • -x~. . , Examenele de definitivat pentru 1,n-
găşani, Făgă.raş FăJticeni, Fălticeni 7B50, 6800 şi 5850 lei lunar. In vederea lIltocmiret unUl studIU vătMoril care urmau să se tine la 1 
Filipeşti de Târg, Găe(!ti, Gheor- Invătători inaintaţi gr. Il: 9850. II privitor la situaţia pensiilor actuale Martie, se amână pentru data de 1 
ghieni, Gherla, Hârlău, Hârşova. Ha- .8250, 7550, 6800, 6000, 5200, 4500 în raport cu salariile, Casa pensiilor Aprilie c. 
teg, Harta, Hotin, Hunedoara, Huşi lei lunar. I a cerut ministerului instrucţiunii să-i ! -x-
lsaccea, lsmail, Leova, Măcin, Man- Invăţători definitivi: 7500, 6950, înai~teze un . .tablou de . sal,ariil~ (in- i Dşoara Lola I. RăSădeanu din Ti
galia, Medgidia, Mărăşeşti, Mediaş, 6400, 5800, 5200, 4650 şi 3650 lei c1.us1Y gradatIIle) CO~I?UIUl dldact1c de l mişoara şi d. Gheorghe M. Ghilezeanu, 
Miercurea Ciucului. Mihăileni, Mizi! lunar. dlfente grade, .stabIllte pe?tru anul l' director şcolar în Sânmihaiul Român, 
Moineşti, Năsaud Ocnele Sibiului, Invaţători provizoriu cu 4 gr: 5750" 1930, comparativ cu cele dm 1914. logodiţi. _ Felicitările noastre! ' 

. Ocnele Mari, Odobeşti, Oltenita, O· 4500, 3950, 3400 lei lunar.' -x- I -x-
răştie, Orhei, Orşova, Ostrov, Panciu, [nvăţători ajutoTi cu 4 gradaţii: Duminecă 16 Februa!ie a. c. a avut l In ziua de 23 Februarie c. pictorul 
Paşcani, Piatra-Neamţ, Piteşti, Pleniţa, 15

u
l.
n
'5
a
O
r

,. 4500, 4000, 3500 şi ~3000 lei loc. a.legerea de. preot In corn. Covă· i D. N. Cabadiev. Îşi~va deschide 
Ro-Sărat, R.·Vâlcea, Reghin, Reiu, t d A d t 1 ă t ' 
Roman, Roşiorii de Vede, Saba, Se- CATEGORIA XII-a (Comunele ru- SI~]U. ra, In pos. urmas vacan ! expoziţia de pictură, In sala Palatului 

rale).' pnn trecerea la penzlUne a păr. Ioan . Cultural din Arad. 
bt!~, Similă,ul Silvaniei, Salon ta, Să- C I 
S~~f;na,so~~~b~~~:ia'lal~~~~~'Ps~~~=:' Institubori sa~ Înv~~ă~gri Jnabnt~ti gr. ul~'fost, al~s candidatul Ioan. Ter.e- CARTEA RO~A~EASCA S A. din 

S S
I: 1105, 101 0, ,35, 450, benţlu, fIUl. mv. Alex. TerebenţlU, du! 1 B t' • f" ţ t ţ" b' 

trehaia, ulina, Târgovişte, Tg.-Fru- , 6550, 5700 lei lunar. aceea comună, care a obtinut 534 de I ucur.eş 1, ~.m un a o sec IUne In~ 
mos, Tg.- Jiu, Tg,-Neamţ, Tg.-Ocna,: Invăţători Înaintaţi gr. Il: 8500, II voturi fa'ţă de 15 şi 5 voturi ale I or~amzată ~l tn~estrată cu toa~e mal 
Tg.-Secuilor. Tecuci, T.-Măgurele, I 7800, 7100, 6400, 5750, 5100, 4450 celorlalţi candidaţi. • tenalele dl?~ctJce, (aparate, mstru
T.-Severin, Turtucaia, Urlaţj-Urziceni, ! lei lunar. Dorim noului preot viată lungă şi 1 ~en.t~, rechlzlte, preparate, tablour 
V~lenii de Munte, Varna, Vaslui, Zim- II Invăţători definitiv: 7150, 6600, plin~ de iubire creştinească! . mt~ltlv~) ap~rate. de l~~orator~ geo-
nlcea. ' 6100, 5500, 5000, 4700, 3950 lei J dezle ŞI optică, IOdephnmd pnn ace-

Institutori sau învăţători înaintaţi gr. 1 lunar. . .. .. ,-X-' . asta o necesitate de prim rang pentru 
1: 13000, 12050,11050, 10100,9150, I lnvătăton provIzoriU cu 4 gradaţu: J La concursul de fumseţe pentru MISS- toate şcolile din tară. 
8]50, 7200, 6250 lei lunar. 1 5560, 5000, 4500, 3950 şi 341:'0 lei I ~rad a f?st aleasă dşoara Elena Zam- I Cataloage le ilustrate de fizică, chi-

Invăţători înaintaţi (r. II: 9250,! lunar. h:escu, mvătătoare la şcoala No. 1 i mie şi ştiinţe naturale, precum şi a 
8500, 7750, 7000, 6300, 5550, 4900; Invăţători ajutori cu 4 gradaţii: dm Arad. tablourilor intuitive, apar in decursul 
lei lunar. ; 5050, 4500, 4000, 3500 şi 3000 lei I -x- anului şcolar curent, şi se vor trimite 

-:lnvătlitori definitivi: 7800, 7200, 1 lunar. I Afirmatiunea unor ziare, eli s'ar fi ; la toţi profesorii şi învăţătorii din ţară. 
6600, 6000, 5450, 4900, 4350. I * , tăiat subvellţiunile acordate până. acum I la cerere. Inscrierea pentru rezervarea 

lnvăţători provizoriu cu 4 gradaţii:' Aceste salarii nu cuprind sporurile I societătii culturale "Astra Il, sunt simple: exemplarelor se face începând de acum 
6050, 5450, 4900, 4300 şi 3700 lei familiare şi chiria la care fiecare mem- I invenţiuni. "Ast~~" ţi~urează cu i~M : la "Cartea Românească" (Secţiunea 
lunar. " bru al corpului didactic. are dreptul: P?rtante osu~venţll . ŞI .~n .b.ugetul nll-: Material Didactic) Bucureşti 1, Bvd. 

Invăţălori aiutoTi cu 4 gr,: 5450, in raport cu numărul copiilor şi chi- I m~ter~lul .. mstruc.tlu~l1 ŞI m a~ela al Academiei 3, cât şi la sucursalele 
4950, 4400, 3850 şi 3300 lei Tia respectivă, categoriei oraşului În I DlfecţlUnl1 educaţlUnll poporulm. Societăţii din Braşov, Cluj, Timişoara, 

CATEGORIA Xl-a (Arbanaş, Azuga, care funcţionează. -x- Chişinău, Diciosânmartin şi Lipova. 
__ ._ •• ',0" _____________ _ 

Cassa de Păstrare Generală S. Jl. din Arad. 
ACTIVA Contul-Bilanţ la 31, Decemvrie 1929 

L L L ! B :: 
,1 

1/° ,,- ---- ..-------- .. --- r----:; 
Numerar in casa 1;13,645.694 . Capital societar --- ___ ~-- --- ._- I! I 
Monete străine şi devize ___ :, :>,9158771 50 Fond ordinar de rezervă i 12,616.615 90 
Disponibil la bănci 17.656 ]41! 78 34,217.713 28 Fond de rezervă al creanţelor dublOasl! i: 4,500000 
Portofoliul de cambii ___ ··-~·--1102,861806 Fondul de pensiune al funcţionarilor li 1,200000 
Oebitori în cont-curenL_ i 81,252,229 68 Depuneri sprefructificare şi in cont·curenţ " 
Hârtii de valoare ___ --,,1;] 0,830,118 Reescont la Banca Naţională 
Imobilul (sediul institutului -__ I! 2,000.000, Dividende nl!ridicate 
Inventar __ o ___ , 1. Poşiţii tr::msitoare _._ 
Debitori de garanţie 1,675.000 ' il Creditori de garanţie 
Incasso .__ _._ ___ ___21,278.336 It Incasso ___ -o 

-_____ :1 ... ,_o BenefJciu: __ 

1, Report din anul 1928 __ _ 
_______ 

"i _ " _1:.---__ ':----- ~ficiul apului curent 

1,675.000 
21,278,336 

I 

li 383.769' 
._. II 8,062.203 ] 2 

PASIVE 

L i B 

I 
32,500.000; 

I 

'18,316,615' 90 
i 160.916969. 19 
I 7,736.598 
i 67604 75 
i 3,178,108 

8,445.972 12 

~231.1618671 96 1; :231,161867, 96 
. .' 

Arad, la 31. Decem vrie 1929 

----,-~----"- -
Pentru contabilitate: 

Lakatos Aladâr, m. p. 
director executÎv. 

MOrocz Ferene, m p. 
şef-eontabil. 

Consiliu 1 de administraţie ' 
Hegyl Adalbert, m. p. 
preşedintele cauS, de adm. 

------;~----" 

Dr. Vasile Avramescu, m. p. Brandeisz EnTÎc, m. p. Bohm Geza, m. p. Domân Alexandru m. p. Farago Rndolf m. p. 

Dr. Cornel Iancu m. p, Keppich Sigismund m. p. Lakatos Arcadle m. p. 
director executiv 

Comitetul de supraveghere: 
Meer Armlniu, m. p. 

preş. corn, de suprav. 

director general 

Oravetz Nicolae m. p. Schwarz Adolf, m. p~ 

Holzeisen Iosif, m. p. Kaufmann Ludovic, m. p. Dr. Silviu Pascuţiu m. p. Szereny' Oeza, m. p. 
expert -contabil 
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Dela In ziua de 18 Februarie toti deIe- 1 

A G 
gaţi~ in fruute cu d. D. V. Toni, au I 

~, sociatia e1Juală, fost primiti În audienţă de d. ministru i 
r ... " ~~ al instrucţiunii. După ce i s'a expus : a lD.văţatorÎlorl> dorinţa corpului Învăţătoresc în ce 1 

In ziua de 17 C., s'au aduna t in priveşte băncile sale. D. ministru a ! 

Bucureşti delegatii tuturor băncilor răspuns că este gata să le acorde! 
invăţătoreşti din ţară~ spre a discuta prin lege dreptul ce cer, dacă îşi vor i 
situaţia În care se găsesc astăzi aceste da o organizaţie unitari!., pe baza sta
bănci şi măwrile ce trebue luate ca tutului cooperatist şi daca înţelrg să 
$8. Ii se asigure existenţa şi prospe- nu sHiniene~scă Întru nimic desvol~ 
rarea in viitor. . tarea Casei de credit a corpului di~ 

La adunare a participat şi d. D. V. dactic.. . .. ~ • 
Toni. preşedintele asociaţiei generale { ~r('şedmteTe asociaţiei luandu-şi an· I 
a învl!.ţătorilor din România. ! ga]amentul să re~pecte condiţiile puse I 
După îndelungate discuţii, s'a ho- I de. mi~ister, d. mjn!~tru a declarat că j 

tărât cu unanimitate să se ceară mi- chiar In actuala sesIUne parlamentară 
nistrului instrucţiei fixarea prin lege I ~e va leg:ifera dreplul cerut de băncile 
a dreptului de a se reţine prin statele J mvăţătonlor. 
de salar. cotizaţii şi ratele împrumu· J 
turilor acordate membrilor. -x-
------------- "-"- ... ~-_._--,-----~ 

AVIZ. Crolllica literar: Cră:işorul, roman 
, de Lh'1iu Rcbre;mu (L. Breazu');: 

La Cluj a început din Februarie: 
a. c, să a'pară () nouă pub~i('a(iune in- . 

Lilulală ,Darul Vremii», revistă de I 

literatură, arUi ş,i şliintă. condusă: 
de un cOlnild de l'l,tbcl.iC; 1 

l\u L ,u'e urmalorul (,11,)1":11", 

1. Ch'il}czlI; B i l:lIlt ardelean; 

Cronica plastkii; E:"qx)zi~ia Ioan 
'Ilalise; Teulseh ş:i Traian, Bil\iu
n~I!lCll1,\ '.\Ul"d Liupc;,; ),lişcHl'P3. cul
lnral~i din (arii şi strftin;!lalt': C;irţi. 

Hp\·isle. Inscl11năl'-i dc; Val. Bologa. 

L Chillezu. Victor l'a'pilian, \'::1lel" 
Pl1şcariu etc, 

1. Ag:îrri(,(,:l11li : 1 n I1mnte: . . 
• . . ,l, . : -- )'1!!llslcrul Instructiuni[ a fi-

CornelIu Buzdllp;an: ASI vr('~t sa riu' 
.) '.,.. j xat pentru exam{.'nul de lnainlan~a 

Ion Munteanu: loveslea unellIum+ .. c'I'~ 1 '1 1 
(' R 1 v i Ulva a on OI' a manual de consul-

t", clezeanu: Ja frumoasa Incasa 
1 '1;' Il'·, 1) " '~l)-' , . larp 'jWntnl proba oral:l lucrarea: 
us 111 leşll. 1'0\ InCld aii' 1 ' " 
, . . , '.. . ~ ~{lIcat"a "om 1 el , de :Tul!'s Po-

Vw!or P;l'pllwl1: l n a('uzaL Zllllbl,! - t 
II V 1 j'k (' '." . J {} . 

~ :ms aZI': ,u stancu I trad. de . ilb -----IIIi!!I ... ~~~--
L C. Delab[ljie\ I Raspândiţi 

SL Bezdeehi: O,-idiu şi sotia sa. "Gazeta Invafătorilor~" 
---._-, 

Convocare. 
Băncile Bănătene Unite Societate .tlnoniD1ă 

Bancile Bănăţene Unite Societate Anonima va ţine in ziua de 2 Martie 1930. la orele 11 a. m. în loca
lurile Centralei din Arad, Bulevardul Regina Marja 8. 

a X~II-a.lldunare Generală Ordin ,ară' 
la care ne permitem a învita pe toţi acţionarii DlRECŢIUNEA. 

Obiecte: 
1. Delegarea a doi acţionari In scopuJ verificarii procesului verbal. . 
2. Deciderea asupra raportului direcţiunei şi al comitetului de supraveghere, stabilirea bilanţului din anul 1929, repartizarea, 

Câştigu]ui şi deciderea asupra absolvarilor. 
3. Complectarea comitetul de supraveghere. 
4. Autorizarea direcţiunii pentru executarea în sfera sa de activitate a schimbarilor cerute eventual de judecatorie. 
Ruga.m acţionfl.rii. ce doresc a participa la adunarea generala, a depune acţiunile lor pa.na tn ziua de 27 Februarie 1930, 

la cosas noastra în Arad, sau în Timişoara sau la cea a sucursalelor noastre din Almaskamaras, Aradul-Nou, Beşenova·Nouă Be* 
şenova-Veche, Biled, Bulgi:\ruş, Buziaş, Caranşebeş, Carei, Carpiniş, Ceanad Cenei, Comloşel, Comloşul-~rare, Elek, Engelsb;'unn, 
Glogovaţ, Gottlob, Grabaţ, Guttenbrunn, Janăşau, Jecia-Mare, Jimbolia, Lenauheim, Lipova, Lugoj, Nereu, Neudorf, O"ţişoara, Panatul
Nou, Pâncota, peciul-Nou, Periamoş, Sfântă-Ana, Sânmartin, Sandt'u, Satchinez, Sânnicolaul-Mare, Sânpetru-Nou, Scbondorf', Semlac, 
Şiria, Teremia-Mare, Teremis-Mică, Timifoarl.l·Fabrică, Timişoara-Josefin, Tomnatic. Uiht:iu, Variaş, Vinga, Wiesenhaid, Zăderlac. 

Active Bilant la 31 DeeelD-vrie 1929 

Cassa şi valute __ -
Depuneri la alte banci -____ 
Cam bii._ _ -_ _-_ --_ _ ---
Imprumuturi ipotecare __ _ 
DebitorÎ __ _ _ __ ___ .... _ 1; 

" Fondul pt. garantarea scris OI'. I! 
fonciare _ __ -- ___ i: 

Efecte şi cointeresliri_ _ --- ,1 

Imobile ~ " 
2 palaturi ale Centralelor, 
3 palaturi din Berlin, 13 
case ale sucursalelor, 12 
case de chirie şi alte rea-
lităţi __ _ _ ____ _ 

Intreprinderi propri 
Poziţii transitoare_ 
Garanţii ______ _ 

I !; 
26,637.932-:! 
47,018,489:_:! 73,656.42]!-

~ ~ --~--- - "-- -~ I I 

667,414.024-il I 
6,578. 5541-:1 1 

266,678.191- 1 940,670.769:-
i-' 260.000:-
I 31,941.157:-

i 
20,989,844 

I 
:: 

'1 
I 

23,417.820-
34,0.54.665 -

9,128. ]44-

20,989.844!=: 1.113,128.976=\ 

I Capital social ___________ " I ,i: 130,000.000i-

Fond de rezervă -- --- --- --- li 49,691 0791

1

'-1: I 
Fond de dubioase __ -- --- -- I 7)000.000.-1 I 

Fonduri diferi!e culturale _____ i
l
l 150.00?!-1! I 

Fond de penslUne __ - -- --- i, 3,41:\6.712:-;, 60,327.791!-
Premiu de 10% al obligaţ. cu r-~·--·-I~--;i. I 

. ·1 il . premIU _-__________ ~ I .~ 33.920;-
Obligaţiuni In circulaţie -- II 1 Il 2,133.850:-
Imprumuturi ,cedate -- --- --- II I il 1,665.881

1
-

Depune~i spre fructificare: 11 I II I 
pe hbel _______ :1 682,114.991)-11 i 

:1 ; Il ! 

in contcurent -- --- --- li- 1y~,_5~~.~_1_~"-) 786,714.505,:-
Creditori ___ ___ __ _ ---i ,:r

j 

8,901.333-
Camhii reeoCoOlptate -- ___ I! ; 78,827 .30f)-
Cup?~ne neplăitte~ -- II ' 1,584.782:-
POZlţll transltoare --- --- --- il I 1, 16,424.137-
Garanţii _ __ __ II 20,989J:l44-j ! 

Soldul profitului __ II " 26,515.472:-
I ------------c:------I
-

20,989.844-1.113,128.976:-
. I ~ ': i _________ ' .-'1---

Alexan(lru Bhufi m. p. 
director executiv al centralei Arad. 

1 

Arad-Timişoara, la 12 Februarie 1930. 

Carol ~()H)tny m. p, Osknr IJIUlwJg m. p. 
director exec. al centraJei Timişoara. primcontabil al centralei Timişoara. 

Directinn~a: 

Ionn Gnntner m. p. 
prim contabil al centralei Arad, 

cont. auto 

Dr. Eschker m. p. preşedinte (Timişoara) Schtll m. p. preşedinte (Arad) Weissenlmrger m. p. director general 
A(lelrnanll m. p. preşedinte (Arad) ))r. UelU·er m. p. vkepreşedinte (Timişoara) 

Dr. AntlreR m. p. Ane:ele m. p. Hr. Antipa m. p. Baumviukler m. p. Ben<ller m. p. Rlaskovics m. p .. 
Dr, Buschmallll m. p. Buttinger m. p. Dttranyi ID. p. Gantller m. p, Dr. Krăuter m. p. I)r. Krepil m. p. 
Lidolf m. p. )lanul) m. p. Milles m. p. NattlalHl m. p. Itethy m. p. Scherer m. p. Dr. Spahn m. p. Winkler m. p. 

Comparând bilanţul de faţa. cu registrele principale şi secundare l'am găsit în ordine. 

Arad-Timişoara, la 13 Februarie 1930. 

ComitetuJ de Suprave~here: 
Dr. Engels ID. p. preşedinte (Timişoara) Reinhart m. p. preşedinte (Arad) DutRcllak m. p, DI". }~ercb m. p. 

Kosztka. m. p. . Krămer m. p. llohilo m. p. Szant6 m. p. Dr. V irad! m. p. WeU m. p. ------------=-----------.-~ - -~--~~~~--

Imprimeria Succesorii Rcthy~ Arad 
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