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ORGAN SĂPTĂMÂNAL PENTRU APĂRAREA INTERESELOR lNVĂŢĂTOREŞTI -

"Unde ni sunt uisătorii?" o lol~mică inutilă. 
Când rhfoesc analele .. Reunlunet alese, ca adevArată dragoste de şcoală Preşedintele .. Asociaţiei tnvaţător[: 

invăţătoriJor· apărute ia vremuri de şi tnvăţătorl. Un Moldova!], Grofşorean, lor· din jud. Arad io Nr. 24 al .Apl~ 
grele suferinţe pentru neamul roma- Popovicl, Stanca, Van cu, Crlşean, etc. ririi Naţionale" din II. c. voeşte a po
nese, şi in ffecare pagină văd ideJ cl- etc. erau motorul activităţii "Reunlu- lemiza în publicitate cu pretlnul şi to
lăuzitoare, concepţii de Înalte valori nel". Iar azi, dupăce acestora le-a pe- varăşul de luptă D. Boarlu. 
,1 spiritul de abnegaţie de care erau rit vigoarea şi entuziasmul, altII cari Din Icrisul preşedintelui se vede 
cuprinşi iavăţătorH de atunci, stau ne- să conducă destinele unet clase ne- năcuul ce-l poartă confratelui său pen
du merit şi privesc cu scepticism tlm- dreptătltă nu mal răsar? tru motivul ci acesta a lansat un apel 
pul tn care trAim azi după zece ani (De d. Boarlu nu ziC nimic. A fost către invătAtorl pentru a-I porni la 
dela unire. primul care a salutat cu illsufleţlre muncă spre a reinv!a şi regenera pre-

Cât foc, câtă dragoste de Deam In pornirea noutră făgăduindu.ne con- atlglul .Asoclaţtet tnvătătoreştl" •. Ori, 
scrllerlJe lor, ce entuziasm in apărarea cursul.) aceasta este o datorlnţă moralA a fle
Intereselor, io contra e1evetltorllor cari Iată, deci, rostul "Oazetei Invăţăto- dirai invăţător şi Imprejurarea Dumal 
unelteau Impotriva lor; Iar astazi ne rilor." lnfrăţlre şi muncA colectivă, bucura ne poate şi nici decât nu tre
svarcolim in nimicnicia noastră, im- pentru deschiderea noilor orizonturi in bula să producA griji nici chiar pre-
presuratl de negura intunecată a vre- viata invăţătorilor români f ~edjntelul. 

mII prin care trecem Iăsăţl in voia Ioan Dracln. Se constată de toatA lumea, ci 
soartei, fără nici o ţintă fi fărA nici "Asociaţia tnv." de aproape 4 ani nu 
un îndrumător. -- .. - M ".. , " -- desvoaltl nici ° activitate şi dacă pAol 

Visătorii de altădată. luptătorII ne- Il d' acum oamenil au tAcut a fost numai 
infricaţt de atunci, tndrumătorii de Ieri, uzii per ufe. din punct de vedere al disciplinei, care 
au rupt firul unul glorios trecut şi stau t b ă f' I b 1( I d Da, da aşa este 1 .. Acei caT~ Qştep- re ue S le a aza oriCare con u· 
astăzi nepăsători, - poate decepţlo- toţi cu nerdbdare ziua de 10 Iulie pen- ceri. Aceasta disciplinA Îşi are limitele 
Dati - cu puţină răsvrătire in suflet, tru a primi Uuzariul salar pe două Juni el f' dacă se trece peste aceste limite 
fntelegAnd că pr~a puţin l·a răsplătit spre a va Jua drumul departt in 10- se compromite toatA conducerea. 00-
cu bine aceia pentru cari au luptat curi de viieg/aturl; ori v'ali impd~tit vadi eclatantl e că invăţlitorlmea a 
ani de~arândul.: astfel treburile ca să le Dutefi realiza • 

Retraol tn ambră, posomorâtl prf- din această sumă, la primirea chitan- inceput să murmUrl. 
tei consolaţi~vd /... Murmurul acesta a fost auzit de cel 

vesc cu milă şi neincredere la tnsu- t 
Caci Ministerul instrucţiunii a dat l: i1emall atunci, cand se putea uşor 

fleţlrea tinerilor de azi, cari sătui de ordin tuturor rtvizoratelor ca listele de lnăbuşl dar DU 1 s'a dat atentia cuve
pasivitatea alor zece ani compusi nu- p~ata sd se intocmească numai pe-o l nltA· Iar acum daci a crescut nu le 
mal din conferinţe pilDe cu cerşlrl şi slngurd lund. ' 

XI ă li 1 dA t 1 1 t S t t. Il diA fi'J 1.Ii I poate opri cu lămuriri ,i polemici In-Va C re a a pos u ce or pa ru pe- un em n pIn cr Zw ,nanc arIA... utU . 
reţi, nerlscând nici unul in public să Câţi dintrt voi nu şi-au Idcut iluzii e. 
arate doleantele unei tagme nerăsplă- dulci-mai ales tinerii- şi iatd ca sunt Massa, care murmură, este tot aceea, 
tlte - din propria lor initlatlvă au tn- acum iluzii perdute 1... care era şi atunel când preşedintele 
ceput lupta pentru recâştlgarea dtep~ Prea ar Il lost IrI/mos s('f dispuneli Asociaţiei _era" ce .era". ŞI nu pentru 
turilor şi prestigiului astăzi aşa de de atâta bdnet şi prea mulţi v'ar fi aceea murmură, că azi nu mal e acela 

invidiat soarta aşa de noroeoas('f. In ce era, ci pentrUCă pede cum mereu se 
scazut al invătătorllor. toiul petrectrilor din vacanţa mart, 

Cu sufietul plin de mâhalre ne-am prea aţi li uitat şcoala şi grijile ce vd destramd şi s~ nimiceşte un prestieiu 
intrebat: flnde duce aceasta Inactivi- obsedfQZa in nopţile cu Insomnie. moral jdurlt ca atâta trudd. 
tate ?. Şt totuşi aceasttt dispozltiune pare a Daci confratele Boarlu s'a făcut 

Ori acel cari au pus pe.nl jos, ne~ fi cu mult mai potrlvitd. Lipsa de nu- ecoul a:estui murmur a făcut-o, cred 
mal interesându-se de ,oarte bleţi10r merar de astdzi micşorează cheltuelile, eu, cu cel mai bun gAnd şi tn tntere-

calmeaza dorinţele extravagante şi te 
invAtătorl cred cA SCOpll! final a fost sileşte a-fi tntocml un trai modest care sul bine priceput al celor puO! la con-
atins prin realizarea h:ltarelor etnice e şi mai jericit şi mai igienic. duc-erea "Asociaţiei", tluând totodată 
ale poportllul român ,1 fericiti de a- O viaţă prea lIn/ştlta, fdrd sbaciu- cont de duhul vremilor tucate şi a 
ce astă IzbAndă, de~acum putem pe- mdtl sufleteşti, duce la trândăvie şi celor pltzente. 
trece viaţa Intr'o dulce somnolentă?.. omlli din lipsa de activitate cade tn Interesul şi prestIgIul .Asoclatlel-

Ori soartea iovăţătorllor e atât de mizantropie, mai ales ciind e prevăzut primează ori RI care alt Interes sau 
cu cele materiale. Y 

trandafirle el nu mal trebue si n~ in- FerlcJtd Idee a avut MinIstru cOnd prestigiu. De aceea massa tnv. a prl-
grljlm de ea, el multumitI fo sufletul a ordonat astfeL loţifnvdţdtorJi trebue mit cu bucurie apelul lansat de con
nostru că am ajuns la apogeul eul- să fie multumiţi pe deplin, ca vor duce fratele Boarlu pentrucă era expresia 
turII, cu zâmbete de bucurie să ne o vlală mai cumpătatd-t drept cu mai sentimentului general. Aceasta fnsă n'a 
ducem viata intro nepasare complectă multe gânduri, dar în schimb fericiti detras dln meritele n!mănula şi nici DU 

de lumea ce ne Inconjoară. Rtilod că cd li se pdstrează salarul intact pe luna era nevoie de lămuriri al scuze in pu~ 
, " August cart ln altt fmprejurdrt şi- ar Y 

toti ne adorl, ne stimează fi ne rAs- lua sborul tn primele zile ale lui Julie. bile. tate. Dovada eclantantA a unei tn-
plăteşte munca noastrA de apostoli Nici nu ne trebue salarul pe dOJld vlnulri, dacA e, este fapta. 
cultura" al n~amulul 1.. luni 1 .. Aşa e? Da, da .• Sunt prea a- Ori, adunarea generală a "Asocla-

Ce iluzII, Doamne L Priviti-II. Des- erii strueurill" ţlel" putea fi convocată şi flră proce-
considerati, ne răsplătiţi. atrlbuindu- Ghita AmArAtu. sele verbale dela subsecţU. mijloc prin 
It-se toată vina decadentel morale după .... • __ ~10jIlI .......... __ "'.,..""' .... ., __ .... .,.._ .... ·_ ........... .,.._ ....... _, care s'ar fi astupat gura celor ce in-
războiul mondial, Ipostrafaţl de toti Cetlm tn "Cuvântul-: Măsura Juată cepeau să murmure. 

. ci nu-şi fac datoria tn ,coală şi afarl de ministerul InstrucţiunII de a luprlma Ce vreau inv.!ltAtorli astazi ? .... Vreau 
de şcoală, certaţi el intre el, resflrati cursurile de vară pentru invAtAtorii su- să vadă porn!tl "Asociaţia" la munci 
tn partide politice, tntr'un haos de pIlnitorl a produs o mare nemulţumire rodalcl spre a reinvia t,ecutul cel flu
necrezut fărl si aibe un scop bine tn rândurile acesto'a. d t d lI.' 
definit spre care sa tin1eascl sau p r- Foarte mulţi invAtAtori supllnltorl au mos e. care. pomeneş e preşe. n. 

• e terminat anul trecut prima parte a· a- Cristea. 
sonagil alese cari să le arate adevă- t cestor cursuri de vară, urmând ca după Şi tu acest scop, firi tnvlnuirl, fArA 
rata cale care duce ]a IzbindA. cursurtle din vara aceasta sA fie in- lămuriri şi eaptlclrl inutile cer de la 

Sub regimul opresiunii maghiare iD- cadrat! conform legII, ca invălătorl a-
vlţătorU eraa un trup şi'on suflet, Up- jutorl. Suprimarea cursurilor de vară conducere sA-,1 facA datorln1a. 
alţi de anlmozltAflle cari· 1 ba t din anul acesta este contrarA legii ,1 Atât... . 

y az n ue lezează drepturi câ~t!gate. 
rIndurile lor şl·i fae sA-,1 uite mep 

Podgoreanu. 

ulrea de educatorl. Aveau peraoDIa;1I ••• 

~~~f[~[nl~ 8UR~[~Jlfl Pf~I~H. 
In fruntaşa comuna Nddlac., ~a 'Inut 

vineti 28 Iunie c. conferinţa de prlmd
vard a subsecţiei Peclca, a _Asociaţiei 
tnv. /il din jud. nostru. A 10 it, aeeasM 
conferinta. o sarbatoare la care a. aler
eat cu dragoste şi tnsu/leţll t aproape 
toti membrU apartJndtorl acestei sub
secţii, dovedind prin aceasta cil "Aso
claţlunea· trebuie Să-şi rtla firul ac
tivltdţil, aşa cum Jusese pe vremuri 
.Reuniunea" şi sd porneasca din nou 
la luptd pentru cucerirea dffpturilor 
noastre profesionale. 
După slujba religioasA ,1 invocarea 

Duhului Sfânt. oflclate În blleriea ort. 
rom. rnvă1ătorli s'au Intr'unlt ia .sala 
festivă" a ,com primare din Piaţa 
UnirII, in frunte cu d. N. Cristea, preş. 
,. Asociaţiei", 1. Petroviclu, pref. lub
secţiei, N. Dima aeer. etc. 

Conferinţa este deschisă (. ora 10, 
de cAtre d. 1. Petroviciu (Ntdllc) pre,. 
care rosteşte următoarea cuvânt.re: 

"Fratl colegi, simt o deosebitA bucu
rIe când am fericirea a Vă putea sa
luta de binevenlre din acest prlJeglu. 
M\ se potentlază Insă bucuria cA VI 
pot saluta deastAdatA ca stăpanul ca
sei. Dect, dorind, ca tlmpul cât il veţi 
petrece in comuna noastră să Vă aflaţi 
Oi sImtiti cât mai bine, tndreptAndu.VI 
cu cele mai frumoase \mpreslt de la 
această intrunire a noastră, imbogăţltl 
cu frurnoase şi adevărate rezultate ce 
urmărim, atrângAndu-VI mAna frătea
scă V A zic: Bun sositi FiIi btnel1uzilll 
Sd traill la mulţi ani r 

UrmeatA lectlunea pracUcA din gra
maticA, ţinută la ci. m de dna A. Fa.r. 
Prelt'gătoarea fUnd o eminenti tnvA-

luoare, a reuşlt-a preda o lecţlune 
oarte butlă. InteresantA ,i corectă a 

fost ,1 lect1unea dlul p. Secoşan din 
Nădlac ţlnutl la ci. II miooritarl. Pre
legătorul intrebuinţAnd metodul direct 
la exerciţiile de vorbire, ne-a dat oca
zlune II constatăm că aceastA pro
cedură este buni şi recomandablll. 
Pentru care colegul Secoşan, a fOlt 
viu felicitat. D. M. Darva, (Peclca) 
desvoaltă prima disertatlune "lnvltă
torul şi polltlca-. Osa făcând un mic 
raport a inv. Iată de sltuitla politici, 
susţine cl tnvAtătorului este dat si 
flcă poltlcA, dar politica lui trebuie 
să fie sdndtoasa. Invlţătorul avind o 
mare inffuenţă in popor, atitudinea lut 
politici, tn cazu] ci va fi dil)lomatic 
făculă, va hotAri mult io conducerea 
ŢăriI. Pentru aceasta trebuie, insi ca 
fnlld/dtorimta sa fi' unltd, sd se orga
nizeze Într'o orianrzalu! TTUlre" pu
ternica, care .ă poată lupta pentru toate 
drepturile ei, deci ,1 pentru cd politic. 
D. 1. LAita (Rovine) tratAnd acela, IU
blect, bazat pe faptele ce se petrec tn 
viata politică de azi, conchide pentru 
eliminarea poUticei din ,coali. Osa 
este contrar ca UD membra al corpu
lui didactic BA facA politică militanti, 
aceasta fUnd ia detrimentul nu numai 
al şcoliJ_ ci şi a progresului ln leoerll. 

D. N. Dima (Peclca) desvoaltl ul .. 
tlma disertaţlune .,Contrlbuita Ardea
lului la progresul cultural al ţArii, fn 
cel 10 ant dela unire". 10 introducere 
OII, flce o reprlvlre asupra progre.u· 
lut cultural al Ardealului din trecut, 
din toate punctele de vedere. Paralel 
cu aceast., descrie şi mIşcarea vechiu
lui Regat, ca apoi treclnd la tratarea 
propriu zIsi: al se ocupe de Istoricul 
şi progresul cultural al Ardealului dupA 
unIre. Râod pe rlod tn,lră toate mij
loacele prin cari a putut progres. cul
tura si ştiinţa romlneascA. 

Incheie fAcind un ape', ca Il De 
punem cu tot sufletul ta Ilulba caUurll 
munciod zi de zI. 



l>ag. 2. GAZETA tNVATATORILOR 

Asupra acestor dlsertatluol se fac I conducătorilor el, care Încredere să le Lei 50,000. - Pentru şcoala din Dum
aprecieri de mal multi colegi: d. Se- fie exprlmati prin adresă separată de brava leI 25,000. - Pentru ,coala 
coşan (Nldlac); d. Braja (Pecica) d. procesul verbal al şedinţe'''. Conferinţa Toc Lei 346.009. - Pentru moblllerul 
Tllfu (Peregul Mare); d. Danaş (Pe- aproabă propunerea dlul Russll. şcolar comandat pentru ,coalele noul 
cica); d. Dima (Peclca) şi d. N. Cri- Pentru conferinţa viltoare se alege ediflcate Lei 500,000. - Pentru pra
slea - observiri pe cari le rezervăm comUDa Rovine. Termlnându-se punc- curarea sobelor pt. şcoalele noul edi
pentru un artIcol special În gazeta tele din program d. /. Petroviciu, preş. flcate Lei: ]44,085. Pentru renovarea 
DoastrA. tnchele şedinţa. sobelor de teracotA Lei 54,000. - Pen-

La ordinea zilei, fiind alegerea de La or('le 13 a avut loc În saloanele tru achitare co&tulu! mobillerulul, fur-
cusar. tn locul cassarului decedat, .Restaurantulul Slavon" un mart" ban- nlzat deja şcoalelor din judet Lei 
adunarea alege pe d. M. DarvQ~. cht't, la care au toastat: d. l. Petoviciu '131.676. - A rămas dela acest arti-

D. P. Russu (Pe cica) luând cuvân- pentru M. S. Regele Mihalu I şl Inalta col a veniturilor din bug. 1929. O 
tul la propunerI, spune: .. Luând cu· RegenţA, d. Dr Marcovicl adv. p(!otru sumă disponibilă de Lei 226,649. 
no,tlntA de aoele ml,cArl ce se pun invAţAtorlme, d. N. Dima pentru mi· Adunarea generală este rugatA sA 
]a cale pentru distrugerea bunelor ra- n!stJullastr. CostAchescu, d. M. Darvaş aprobe şi să dea descArcarea contu
portari ce I existat intre cODdacAtorll pentru d. N. Cristea preş .... Asoclat l- rilor de gestiune. 
.Asociatlunel" şi membrii el, tml cer utlE'I", d N. Cristea, . pentru întreaga Secretarul d. V. Spatariu, roagA, 
Ilbertatea de a propune 00. conferinte asl~tenţ.ă, d . . Manea Judecător, pentru ca propunerile fllcute in decursul 
ca din acut loc sA exprimăm depllnă slUjbaşii tărh, d'

A 
GhebeJeş pentru Re~ raportului deasemenl si fIe primite şi 

tncredere comitetului .Asoclatlunei· şi vizorul şcolar Dlrlea. etc. COTesp. aprobate. D. preş. Dr. J. Marş/eu, in-. ' 44-..... 44.' . ...-v .... .",..* ....... ...... trebând membri, dacă primesc pro-

fldunarea generală 
vi" punerfle făcute de secretuul Com. şco 

jud. Adullarea aprobă ca sA se adre
seze Ministerului o motiune in care 
sA se cuprindA cele expuse de rapor
tor: 1) sa se faca adresa la Ministe-a Comitetului şcolar iudetean tIrada 

- Raportul Secretarului - Bugetul pe IIOU 1927, 1928 şi 1929 - S'a trfmls o 
mopone ministeruluI. - noul membri Tn Comitet - (uul)ntarell dlul ~refect. 

Dumlnecl, 30 funie c., dlm. Ia orele 
JO a'a tinut tn sala mare a Prefecturii 
judetului, adunarea generalA şcolarA 
judeteanl.. Adunarea a fost prezldaU! 
de d. Dt. lustin Marlieu. prefectul 
judetului, care, dupăce salută prezenţa 
reprezentanţilor Comitete lor şcolare 
rurale din acut judet, deachide şe
dinta. 

lutrându-ae in ordinea de zi. d. 
Valer Spdtariu, lecretarul Comitetalul 
şcolar judeţean, face o dare de seamă 

. despre activitatea ,1 gestiunea Comf· 
tetulul ,colar judetean tn carsu) anHor 
precedentl ,1 despre activitatea comi
tetelor ,colare rurale. D~aa, Incepe, 
prin a face an scurt Istoric al Coml
tetelor ,calare rurale. datorlnţa ]or şi 
scopul ce urmAresc ele. Trecând apoi 
la obiectul dări! de seamA a gesttunel 
Comitetul ,colar judetean, raportează 
cAt In jud. Arad, azi, sunt ]92 comitete 
,calare rurale - cont. art. 70 Rtg.
sub supravegherea ,1 controlul Coml
tetulal judetean. Aceste Comitete func
ţlonead to nguJA, adaptandu·se da
tortntelor pWlcrlse de lege şi regula
ment. In corn. dia plasele Hălmaglu, 

;' Sebl, ,1 Radn., din cauzA că sunt 
foarte slrlce. tnv. le schimbi In de 
aa, Iar Comitetele şcolare cât şi şcoala 
nu. pot face o munci rodnicA. L. 
ace.tea le mal adaugA şi nefncasurea 
regulată de totrellnere. Cu durere se 
constati cA netncusarea regulati a 
contribuţillor na,te cele mai multe 
neinţelegerl ,1 obstlcole la bUDal mers 
al Inv. Deşi PrlmărlHe - cont. legll
la datorlDta in prima Jlnle, ca con~ 
trlbutla de sustlnue .a fIe vArsatl 
şcoalet, nu fac aceaata, nici chiar cele 
mal bogate din jud. nostru. Riimăşltele 
de incauat crelc dIn an in an şi se 
'pOrtBc tu proportfune inspălmantă
toare, model PrimlrtUe nu se acomo
deazi legII - şi nu varsă cota cu
venitA la timp Comitetului şcolar -
D. V. SpMarlu, aduce mal multe cazarl 
speciale, prin care se conatatA ci deşi 

'1lJntem la IIi ID. DU s'au vArsat com. 
,colare nici un spor din sumele ne
cesare. Invl1AmlntaI sufere numai din 
cauzl PrlmArlllor, cari nU-Oi fac dl
torlnţele prescrise de lege. Ba am 
cODstatat, apune O-sa, cA multe Pri
mirii oevArsând in fntrrglme cota de 

". 14" •• competlnţa de pe anul re.pec· 
tiv. suma nevAuată ce ar rAmânea ca 
răml,ltă de platA nu o \mal prevad 
fn bugetul comunal, ci Ilmplamtnte o 
Iasi afarl ,i prin procedura aceasta 
f. multe ,coaIe luferi şi lunt lipsIte 
de venitul prelcrls de lege. Dect fac 
propunerea, c. sa se incredinţeze Cam. 
,colar jud., ca toate acele Primăril, 
cari pâna la ftnea lunei Octomvrie 
nu vor varsa contrlbuţJunllt prescrise 
de lege şi alocate in bu~etul Prlmdriei, 
lard crulare sd fie transpuse Adminis-

,traf'ti financiare spre urmarire ia, 
taxa de 9~ 1. sd fle in sarcina Prima
rlel şi nil tn a Com. şcolar rural res-

tăfile cele mal marf. Comitetul şcolar 
judetean a făcut Interventii peste In
tervenţii la Jocurile competlote, dar 
fără rezultate I Judetul nstru neavând 
reprezentanti in Comisia agrară, nu 
vom putea al obtinem nIci un favor. 
In ce privt'şte folosirea loealurilor de 
şcoală foste confesionale gr. ori. şi 
gr. cat., Comitetul intâmplnă foarte 
multe greutati, fiindcă această ches
tiune nici pânA azi DU este clarificatA. 
Cuarl de acestea sunt foarte multe. 

Referitor la fondul pt. ajutorarea 
tnv. llepatincloşl, acel fond este astăzi 
de lei 419.327'-

D. secretar,. raportează apoi greu
tăţile ce le intimpinA Com. şco jud. 
cu oraganlzarea Corn. ,c. rurale, cu 
administraţia fi contab!Utatea ,colară, 
provenite din cauză că an de an se 
schimbă, in multe 10 ~url învăţătorII, 
lar~incepătorli n'au putinţa de a cond uee 
administraţia şcolară. O-sa, propllpe. 
ca să se intervină la locurile competlllte 
spre I se ocupa de aceuta. 

Trecând la gestiunea Comitetului 
şcolar jUd. arati că şcoalele roma· 
neşti dIn judetul Dostru ln cursul raz
boiului au iuferlt mult dio lipsa nu
mArarulul, Iar dupA războia autoritătlle 
fn drept s'au nlzult cât mal mult IA 
delAture aceste greutătl şi aşa in pro
grama lor au luat renovalea şi tdijicarea 
locurilor de şcoală atât in comune 
mal bogate cât iii in comune sărace; 
Inzestrarea cu material dldactfc ,1 
mobilier necesar aşa, cA Corn. ,col ar 
jud. fn cadrul bugetului său a jertfit 
foarte mult pentru ,coalele llpslte de 
mijloace. 

Bugetul Comitetului ,colar jud. pe 
exerCiţiu] 1927 a fost aprobat de MI
nllterul In_trucţiunll sub No. 6098-
927 precum urmează: Totalul venitu
rilor: Lei 2692,000. - Iotalul cheilu
elilor: Lei 2.692.000. - Faţă de buget 
contal de gestiune de pe acest aa 
este: 1 alaiul veniturilor: Le I 2,590,000 
10talul ehe/tueJUor: Lei 1,534,052'50. 
Excetient bdnesc: Lei ],326,87156. -
S'a consemnat la Adm. Fin. deci precum 
arati contul de gestiune, fn decursul 
anului 1927 pt. ajutorarea comltetelor 
ocolire rurale din comunele lipsite de 
mijloace au votat suma de Lei 730.623. 

Bugetul pe anul 1928: 10talul ve
niturlJor: Lei 5,211,794'35 - Jotalul 
cheltlleliloT: Lei 5,172,79435 - Faţa 
de acest buget contul de gestiune 
de pe anul financiar 1928 este: 
Totalul veniturilor: lei 3,801,622' -
1 atalili cheltlleJOor: Lei 3,611,154. 

Bugetul de pe exercitiul 1929 : 

rul Instr. Cassa Şcoa/tlor referUor la 
chestiunea localurilor de ~cOQld fost 
Ilr. ort, şi gr. cat., ca aceasta chesti
une sd se clarifice. 2) Sa se aduca 
hotarâre, ca Prim ariile comunale cari 
până la finea lunei Oct nu VOT varsa 
in intregime cota 14% ca contributie 
de Intref/nerea şcoalelor Comitetului 
şcolar sd fie date spre urmărire Ad
ministratiei fmanclare, Iar taxa de 9% 
pl, urmărire şi incassare sa fie in sar
cina Primarii/or Tem/tente şi nu in a 
Comitetului şcolar respectiv. 3) Să se 
lnlervind la Comisia agrara judtţeana, 
ca pdmânturtle şcolare sa se deie de 
Comisie cât mai aPToape de comuna, 
Iar pământurile lasate foste conf. să 
se expropieze dela acelea şcoli. pen· 
t,uca acelta nu mai tXistd şi pe acest 
motiv sti se imfJropriete~ cu acele 
pdmârtiuri actualelt şcoale de stat. 
4) Adunarta generald sa se adreseu 
locuriior competinte pl. ca tintrilor fnv. 
sa li se facă experienţe de contabilta 
taie şi administraţie. 

La ordinea de zi a urmat apoi ff~ 
xarea contribuţiunllor la cari vo r fi 
impuse comitetele ",colannurale, p!l:l~ 
tru formarea veolturilor comitetului 
şcolar jUdeţean - care punct a rAmas 
ca ,1 până acum. 

La propuneri şi Interpelări, d. V. 
Spătar/a, a cerut membrilor ca să 
modifice art. 72 din Reg. iar pe vIItor 
preş. al Com. şco jud. să fie n_mai 
Prtfcctul de judet· - D. Prefect Mara 
şteu, a combătut propunerea, Iar 
Adunarea Il acceptat şi pe mal de
parte mentÎnen~a Reg. 

S'au ales, apoi membrii fn Corn. şco 
jud. pe tImp de 4: ani, d-nU: J. C,i
şeanu, dlr. (Pâncota) şi P. Lupaş dlr. 
(Sâmbătenl). 

D. Eleneş (Săvârşin) aduce mulţimfrl 
din partea membrilor com rurale, d. 
referent Spt1tariu, care şi-a indeplinit 
cu conştilncloz!tate sarcina de secretar 
şi raportor. D. Olarlu, 1n numele Ca· 
mltetulul judetean, aduce multumiri 
Prefectukl! Dr. Malşieu, şi tntreg Co
mitetului şcolar judetean, pentru grija 
ce o poartâ tnvăţământulul. La urmă le 
răspunde d, Prefect Mar~i('u, care in 
cuvinte insuf!eţlte spune: SAnt fju din 
acest judet. Mă cunoaşteţi aproape 
toţi de "O şi ceva de anI. Cunosc 
bIne tot judeţul ,1 trecutul meu de 
luptă pentru apărarea Intereselor luf, 
ca jurlstconsult al şcoalelor conf. mă 
indreptăţeşte si fiu cu sufletu. tot~ 
deauoa alături de ,coală, in c.re vAd 
mântulrea neamului. Marele Blsmarck, 
zicea: "Puterea unei natiuni nee tn 
corpul iov," Inaintea acrstor cuvinte 
mi ideotific şi mA inchin. Dvoastră 
aU terminat cu cateva zile o muncă. 
şi aşteptatl s3 viol alta, pe care s'o 
inceprţJ cu voloş!e şi puteri nout 
Pentru aceasta, cereţi concursul acea 
lor. ce sunt paşi să ingrijeascA de 
bunul mers al tov. Eu vă declar, că, 
rn prima Unle de bătaie, veţi găsi 
oricând şi inIma mea; care bate ca a 

'voastrl a tuturora în folosul ,coaltl 
şi invlţlturel. Vă mulţumesc pentru 
partiCipare ,i vă doresc viaţă indelun
gata ,1 sporolcă r ŞI cU aceasta de
clară adunarea de inchlsă. 

COTesp. 

/ tiv. - Cu chestiuDea pămbturllor 
,colare, Iar lunt multe necazuri. In 
multe comune le Ichlmbă pAmântu
rIIe şcolare aa de '0, ba in unele 
comUDe ,1 mutilat, făc!odu-se nedrep· 

Iotalul veniturilor: Lei 5,300,000 -
Totalul chelfueUlor: Lei 5,300.000. 
Din suma de 2.609,StO.Art.l, - Corn, 
şcolar jud. a votat, pentru renovarea 
şcoalel din Aduţa Lei 540,000. -
Pentru repararea şco dIn Ouravat Lei 
1 ]9,200. Pentru ,coala dia Zimbru 
Lei 270,000, - Pentru ,coala din 
Conop Le! 105,000. - Pentru ,coala 
din Dulcele Lei 60,000. - Pentru 
şcoala din Doncenl Lei 22,000. -
Pentru şcoala din Monorlştea Lel 
15,900. - Pentru ,coala din Cladova •• 
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InforDlaţiuni. 
Orice fel de co.,.espon.denţd ptm

tra "Ga~a Invdţătorilor- sti se 
trimW pe adresa redactorului 
responubil, d . ./.oa1l, Jelec1lteaJ'i'u 
inv. în. CovdsÎ1tţ j. Â,,·ad. 

• 
(JQstul aQQnantentului să se tri· , 

mUd numai dhf,i Ioan Dre~ttt) 

înv. în Cuvin p. GhUwoc, admi. 
nistrat(YM(,1 gautei noastre. 

• 
Gazeta fn vă ţăto ril or, apare 

sub conducerea unul comitet, 
la 1 şi 15 ale fJecărei Juni. 
începând cu noul an şcolar 
(Sept. 1929.) va apare regulat 
in f'ecare săptămână. 

• 
Din cauza situatiei ffllan.:lare, in 

vara aceasta membrii Corp[IIul dldac. 
tlc, nu vor primi salariile deodată pe 
2 luni, cum se ob!ş!Iulse până acum 
ca pe Junlle Iulie ,1 August si se plăa 
teasc! odatA. Ministerul instructiunII 
a înştiinţat organele in sabordlne ca • 
odonanţele de plati pe lUlllle de va
cant! sa se fdCa separat după 20 ale 
ftecărel lunf. aşa cum se fac de oblcelu. ,. 

i In ctţrsul acestor zile urmeazA si . 
fie pobllcatt! tn "Monltorol Oficial" 
posturile vacante din tnvitămâotul pri
mar, din illtreaga tari. 

• 
Cunllnie. S~mblta rn 29 Iunie (Sft. 

Petru şi Pavel) s'a celebrat cununla 
d-şoarel lea Siiartau tov., cu d. Aurel 
Calinescu teolog absolut, in bls. gr. 
or1. din Mădtrat. 

Dorim tinerei perechi multA fericire! 

• 
......'A.dullafea--gelfenirll i" CofilTfefUiur 
judetean Il acordat suma de LeI 60.000 
persoanelor administrative din servi. 
eful Revlzoratulul şcolar Arad, ca tn
tregire de salariu. 

• 
După cum s'a amintit, fn 7 ,1 8 Iu-

lie, se va tine la Culova, congresul 
.Asoclaţlunel Generale a invătatorilor 
dIn Romania." 

• 
Cu ocaz!unea inchelerel an. şc. şcoala 

normală de fete dtn Arad, a aranjat 
o expoziţie, care, laud! d. praf. D. Is
pravnic. prednt! lucruri foarte bine şi 
artlstlc-executate. 

• 
AnuntAm cu multă pl.!lcere că d. Or. 

Ion Ptscariu medic ia Arad Bu]. O. 
Drăgălina 4, a fost numit medic 10-
ternist al Casei Cercuale din Arad. Df
stlnsul medJc este uoul dintre cel mal 
buni medIci specialişti in boII Interoe 
fUnd IndelungatA vreme asistent la 
ClJaieele din Cluj, Paris şi VJeaa. 

• 
PREŢUL ABONAMENTULUI: 

Pe un an . . .. 160 Lei 
Pe 1/. an • • •• 80" 

Abonament de sprijin 1000 lei 
.... vA $.,...... __ :J'r 4 ... ...,.., -. .... 
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Redactor respouzab I 1 : 
ION J ELE CUT E A N. 
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