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~ "Scrieţi băeţi. od cum, Asociaţia Invăţătorilor din Judeţul Arad 

numai scrieţi 1" Nr. 104-929. 

Ca cuvintele puse in fruntea acestor 
!rAndurl Îşi indruma elevii, ca ~ă scrie, 
lloao Eliade Rcidulescu, părintele Hte
I ratarii române. atun ci, cind era o ru
'şine a scrie româneşte. când domnea 
mentalitatea, că in Hmba românească 
nu să pot pune pe hâr le IdeHe I.:a şi 

11ntr'alte limbi ŞI mal pretius de toa1e, 
· când tineretul, care se cuitiva aproape 
numai in şcoale străine, nici DU ştia 

! scrie româneşte. 
! Cu aceste cuvinte mă adresez şi eu 
· azi cAtră voi. carI formati gt:neraţia 
tlnAră a iDvăţătorlmil, indemnăndu-vă 
a scrie ori cum. numai sd scrieti. 

1 Primele incercArI vor merge mal a-
· nevolos şi poate nu vă va suc.:ed~ 
· să vă plasaţi Ideile a,a după ca m aţI 
'dorl. Mulţi dintre voi vor simţi gre
,utate in aştun('rea pe hârtie a gân-

durilor cari vă preocupă şi veti SImti 
o oarecare răcoare gândlndu-vă, că 

· vi-se va face o eventuală cfltlcă rău
I voitoare. 
~ Nu, să DU fiti preocup~ţl de aceasta 
I teamă, căci 001, cari am trecut prin 

CONVOCARE. 
In tnţelesul decisiunii corn. central al Asociaţlunii adusă in şe

dinţa dela 14 Sept. 8. c., prin preseota se convoacă adunnrea ge
nerală a Asociaţlllnii Invăţătorilor ll din Jud. Arad, pe ziua de 3 
Noemvrje" 1929 1n comuna Ineu, cu urmalOrul 

P ROG RAM: 
Şedinţa 1. 

1. La ora 9: Chemarea Duhului Sfânt. 
2. La ora 10: Deschiderea adunării generale. 
3. Esmiterea comisiunilor. 
4. "Şcoatele de copii mici," conferinţă ge d. D. O~ariu g., rev. 
5. "Şcoala activă" conf. de d·] G. RUja tnv. Chişmeu- Cr!Ş. 
6. Reflexiuni asupra conferinţelor. 

7. 
8. 
9. 

10. 

Rapoartele comisiunilor. 
Propuneri şj interpelări. 

Şedinţa 11. 

Restaurarea corn. central al Asoc. şi al Casei Invăţ. din Arad. 
Incheerea adunării generale. 
N. Dima N. Cristea 
secretar. preşedinte. 

~ multe tncercări, precom şi preste fnfrl- N. 
· gurările primului scris, veghlem cu 

B. Propunerile şi Inte:rpelărlle sunt a se presenta presldlului cu 48 ore 
inainte de dellfăşurarea lor. 

, multă atentiune la desvoltarea voastră 

Criza Cărţii intelectuală, nu altcDm şi la primele 
voastre aparIţII pe arena publiCă şi 

'socială, Iar din aceasta atent une, vă 

i asigurăm, nu lipseşte bunăvo!nta pă- Criza cdrlii. Atât de mult s'a vorbit Ccâtd vreme oamtnii luminaţi ai 
rintească-coieglală! . t t ii' ţi J şi s'a sens in aausld pnvinţă, şi atâ- sutelor - Ulva a OI ŞI oreo '",;,;:-"'1lor 

" -1 tmpurlle pe cari le tr:'lm niCi nu tea soluţii s'au dat, u(leii mal bine continua să intrebuinţeze acelaş sistem 
· admit, ca fnvăţ~torul să râmAnă ex- chibzuite de cât oUele şi de aceia mai pentru a strânge carţ' nu vom avea 

cluslv numai cu capitalul ,Intelectual ne apJic a bile, ca destul de greu i-ar fi biblIOteci cu adevarat citite şi bine al
cu care a eşit de pe bănCile şcoalel, I ori carui dornic de a şti tot ce s'a spus catuite la Iara. 
căci acesta, nefractlflcat, va dispare şi scris asupra acestt~ che$tiunl. Şi, de Iar leacul e la in4cmâ~a tuturo~, şi 

t încorând. ocupânpu-I locul totala ru· fapt totUl se redua la examinarea uneia I mal ales a stafostllor lflVtJţatum de 
t stilicare, Ori, lumea evoluează zi cu din prlcinele de capetenie ce contnbuesc la sate. 
· zi, cu tot ce se află fntr'ânsa şi tol la perpetuarea crizei cdrţii. pe dO,Ud ori pe an: cel pllţln, lu
! ce nu urmează aceasta cale şl tendinţă Absenţa unei drepte tqJelegeri a ne- mmaforll satelor au putinţa de a strânge 
n~turala, degener~ază I şi se rulnează. voUor culturale ale ştiuÎfJriJor de carte la o/aUd, pe , toti sateml, ,ia inC!!putuJ 
ŞI cum coroul dldact.c ~rt mar este de la tard şi o nesocotlre a posibJlitd- şcolii, când Vin toţi Pdlin~ll ~opulo, in 
plin de insufleţIre pentru Insemnata-I ţllor de inţ,zegere a lucrarilor ce se vârsta de şcoald. şi la Sfa'.$ltul anului 

: misiune şi vr~a să ţInă pas cu evo- introdlle tn blblioteclJe diferitelor Cd- şcolar, la fmpdrţma premlllor. 
latia ştlln;e! şi indeosebi a specIalităţii mlnun" ca şi ln acele simple de pe In ambele prilejuri, un dascdl lumi
sale. este atât de natural dacă fleşte- la satt I aceasta este caliza jundamen- nat şi plin de draeoste pentru şcoald 

I care component al acestei co.lectlvltătl ald a ;dului de care sufera cdt/arla şi biblioteca ei, poate sa-i faca pe t?tJ 
se nizueşte aă facă tot pOSIbilul, ca noast,d in genere cei de faţd să adllcd câte o sumi mIca 
să apară ,1 să se menţInă ia cele dln~ • _ doi pând la cinci lei de persoand _ 

· tAi rândurI. E lucru 1tiut. tfl lIeobşte, cum se in te- adunândll-se câteva sute de lei de /lt-
Din primele voastre fncercărl va 11- mtiază o biblioteca, O pantahuzd, la care datd. 

psl eleganta de stii, coordonarea fas~ lnceputl printre cunoscuţ~J cellli,. sali celor Aşa c(l, tll fIecare an poate sd a
dnanti ŞI chiar şi puterea de a con- ce au pus la cale mtEme/erAea bi~ dune, pe această cale _ pentru bibli~ 
vlnge. Acestea toate Insă 'şi vor face bliotecli, are de re:luliat slrangerea otecd _ câteva mii de Iei, din care 
apariţIa succesiv prin exerc!ţlu tnde- câtorva sute de broşuri şi, opuscule poate sd cumpere numai cărli bllne
lu_ogat. prin cetirea cu multă atentie a obscu~e - "lmbunătătlr! tn creştHea operele closicilor no~tri şi scrieri pot
bucăţilor cari auntincadrateintremărgă- cailor, "Determinarea liDiei orlzon- rivite pentru stUenit din toate tărtlmu
ritarele llteraturel şi na mai puţin prin talu!". "Foloasele alldad~l tn b!'lIs- rUe de activitate. 
notarea expreslunllor cari formeaza· tlca şi alte opert tot atat de pe mţt- In astfel. inlocmindu-se biblioteci 
frumusetea Iim bel noastre. lesul. tut.rora. . numai cu Căfţt'scrlse pe inţelesul Iă,o-

Acum, dind avem un organ propriu Flreş.te. ~d autorit de opere lIterare nului, fireşte cd se desvoalta şi dra-
de publiCitate. care este tribuna liberi sau ştuntiJlce bune, nu pot ~d-şi ofere gostea de citit şi în mod firesc, dispare, 
a expunerll tuturor doleantdor şi a gratuit cO.rţ/le lor, tn 'primul rand p~ntru ca prm farmec "criza" amintitd. 
asplratlIIor invAţltoeeşti, trebueşle să că nu au la dispOZiţie şi apoI, fllndcd Pentru aceasta insd, se cere ca ma
folosiţi prilejul ce vi-se dă, ca să vă ar treb!!i, linân~ seamd de numarul rea falanga de luptatori ai fumindrU 
cultivaţi şi să contribuiţi Ja selecllo~ amatofllor de mtemeiat bIblioteci pe sa-şi inteleaga menirea. 
narea valorilor cari zac ascunse in eratls, ar trebui sd tpuiuze câte! Trebue sa lupte, pe toate cdile, pen
sinul corpulul didactic primar şi sub- ediţie intreaga ,.facănd jald cereriJor. Iru stârplrea betiei la tara, semdnând 
primar. Edito,il de buna seamd cd nu pot 1n sufletul taranului draEostea de tca-

Prima conditie ce vi-se cere este face acelaş lucru ca şi scritorit - rt- nomit şi. Implicit, prin bibliotecd şi {ec
ca serl,a] vostra sA fie românesc, pa~ fuzând metodic orice scrieri de cdrţ/~ turl pe la cldcl prln autorU noştri mari, 
triotlc, dinastie, urban, plia de reve- gratuite, intrll. ctit e lucru ştiut pentru draEostea de cetit. 
einiA fată de legea nOlitrA strlmo- tiparll.l şt hOrtia unei carţi de doua Et pot şi el trebuie sa st~rpeasca 
,eascl ,i pătruns de cele mal curate sute de pagini trebuiesc cel putin o celşitorla pentrx Intemeierea biblioteclil 
sentimente de alturlslD şi de cole.. sufd de mII Iti, jara a mai socoti cele- Jar, atflncl, cdnd, sub o asemenea 
glalitate, lalle cheltuieli peutru transport. vânzare, cdlduzlre

l 
ţaranii vor fnjumdtdll, daca 

Conzlder!nd cA nu peste mult voi liscuri, cari toate contribuiesc la Ima- nu economisi, deplin. cheltuiala pe 'ulca 
veti ti Icela cari veti lua steagul con- billzarea şi nerentabilitatta unti sume şi basamac - atunci. pot IJ SieUfi 
ducerii din ~ânile noastre slăbite prin Ctrte de bani. " semdnd.toril luminii la sate ca-şi vor 
larcina aniJor ,1 altor intemperll, vi Statul, prin .. Casa şcoaltl" contribue, implini menirea I 
%lc : insa la, menJinerea amintitei Itcrizt ll

• Un pic de pdtflmdere a inaltei şi 
Scrieţi bc'le*i ori cum numai scrielU prin lesnicioase ~ontlţli de ca, li literaT~, nobilel lor misiuni, şi putem It siZuri 

", din coleclia de tIparituri executate, 0J'- toţi de propdşlrea culturala ce ne aş-
dolar. eJal, pentru satisfacuta cererilor de ttaptd priVind ca şi cum n'ar II fost 

ctIrl' Rratls. laimoasa .crlza a c4rfil1l. N. PORA 

A"~H'~, ':1:7 Oet. -
I 

Problema vremii. 

nouile met~~e ale cunoH~t~rii 
CD~î!ullli. ' 

de T. Mari, 
Am spus în llumărut trecut, că cu

noaşterea copiioJul despre care am 
vorbil atunci şi despre care am zis. 
că e absolut necesară, DU mai este 
suficientă pentru Îllvăţătoru] de azi, 
imprejurăr'le v!{-ţii i·au Impus nouf 
metode pentru cunoaşterea copilului 
pe cari trebue să le utiiizăm, dacă 
voim ca muaca noastră să se îllchee 
cu rezultate pozitive atât pentru indi
vid cât şi pentru societate. 

Primul metod care trebue utilizat 
chiar in primele zlle ale anului şcoiar 
este examenul antropornetrlc. Despre 
modul cum trebue executat acest exa
men) am dat informatlunl in cad(ele 
.Socletătli Petru Pipoş pentru studiul 
.!opiluiui român," publlcându-Ie în ga
zeta oficială Nr. 1-2 I 1928. Amă~ 
nunte cu privire )a acest examen se 
află iti Pedagogia dlui D. Theodosiu. 
Examenul antropometric se face tot la 
ca te şase lun!. 

Eu dau acum, pe baza rezultatului 
examenului aotropometric intreprins 
de nSociei ate Dr. P. PlpoŞ pentru stu
diul copilului român", principa lele as
pecte ale creşterii generale fizice: talie 
şi grec tate pe cari trebue să le aibă 
copilul român d:n judeţul nostru ]a 
intrarea: 

1. il1 grădina de copii 5-6 ani. 
2.. şcoala plmară, 7-8 II 

3. " .. secundară, 11 - l2 " 
pe baza căror date fiecare educator 
va controla cum se corn poartă la acest 
rezultat elevii tlltraţi in şcoala sa. 

1. La intrarea in grădiDa de copl'" 
5-6 ani, copilul romAn din judetul 
nostru - conform măsurilor noastre
se prezintă in modul următor: 

a' Talia (medie) 101 cm. băletli şi 
109 cm fetele. Cea mal mare talie la 
băleţU eXâmlnaţi je 001 a fost 120 
cm. Iar cea mai mică 96 cm. La fete 
cea mal mare talie a fost 127 cm. iar 
cea mal mică 96 cm. 

Talie sub medie au avut băleţf ] 4,28~/. 
fde 50 % 

"peste " • " băieţi 85,73°/. 
fete 50 II. 

b) MedIa greutătil pentru băieţi este 
tg kg. peDtru fete 18 kg. Cea mal mică 
greutate la baleţl a fost 12 kg. Iar cea 
mal mare 24 kg. la fete cea mal mici 
greutate a fost 14 kg, iar cea mal 
mare '1.7 kg. 

Greutate sab medie au băieţii 37.14'/~ 
fetele 43,91 °I. 

" It " "băieţii 62,86°/., 
fetele 56,09'1. 

2. La intrarea In şcoala primară 
1-8 ani pe baza examenului a 235 
bileţl şi 203 fete făcut de Doi copilul 
român se prezUă astfel: 

a) Talia (medie) la băieţi 119 cm. 
la fete 117 cm. cea mai mare talie )a 
băieţi a fost 133 cm. la fete 130 cm. 
Iar cea mal mici 105 cm. iar la fete 
104 cm. 

Talie sub medie au avut băieţi 55,49°', 
fete 37,56°/, 

It peste " " " băieţi 44,91 0/. 
fete 62,44'1. 

b) Media greutăţii pentru băteţl eite 
22 kg. pentru fete tot 22 kg. Cea mal 
mică greutate la băleti,a fost 16 kg. ,1 
tot atAt ,1 l~ fete, cea mal mare greu
late a fost la băleli 32 kg. Iar ia fet~ 
35 tg. 
Oreutate sub medie au avut băleţl38 '/. 

fete 50,80°/, 
• • " • băietl62 1/1 

fete 49,20
1
'. 

3. LI 11-12 ani fntrarea fn invl-
tămAnttli secundar talia medie eate 

(ConUnuuea in pag .• II) 

.. 
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Prob1ema şcoa)ei de copii mici. 
" - ",lt' ,~ , 

'(Continuare) ' .. Veniţi, sI trăim pentru copiii 
Doştri 1" Epitaful de. pe mor-

mântuI lui F. V. FrObel. 

..... -....-
• 

(Urmoreo din paglna I-a) prIvire la raportul ce-l vor aUa într. p 
desvoltarea fizică anormală sau b : 

130 Cffi~ atât la băleţl cât ~I la fete. tâfJtată şi:intre nlvţhll lotele~tllal! 
Cea mai, mică talie la băletf a fost moral al acelora.! c;oplf, ia~ daci h 
114 cm. Iar cea mal mare 154 cm. La cursul anului ,co!ar se va obserVi 
fete. cea .mal mică talie 123 cm. iar la unII copil, ci lufer de tulbur4r 
cea mai mare 150 cm. '. Intelectuale ,1 morale sit se facă , 

[n Casa de' B;;;'bini fşl" desUş~1a . Dansa adereazA:la princfpllle pe- Tallt: sub medie au avut băieti tS, 12% observatlun! ioverse .~ă anume CtlD 

Dna Dr. Maria Montessori In toată ple- dagogului F, V. Probel, le tntregeşte r.' ~. fete .7,50'1. se prezinta copilul· sub raporal de. toc 
.~ 'p~ste .. ti " bălei I 81,88% voltărf: fizIce. Pentru aceea e bine Icre 

oHadlnea metoda sa bazată pe prlncl- iosă pe acestei, dâod atent/unea cu- fete 82,50% tit t 1 di 
pille de educaţie infantilă, fiziologică venită educaţiei fIzice şi laaugurând Media greutăţii este 30 kg, la băieţi ~~P:a::~~:I~nu ao ropome r c D Ş4S\ Uri 

.j psihică, lansate de ea insaş, educatia Individuală prin conzjderarea şi:; 1 kg. la fete. Cea mal mică greu- Că ce se susţine teoretic desPfl Ro 
S'ar zice că Dna Dr Maria Monte- spont1neltăţH şi cultivarea slmţurllor. tate la băieţi e5te 20 kg. far cea mal rapoitul dintre desvoltarea fizică f del 

i F b 1 mare 54 kg, La fete cea mal mare a psihică colegI! meI educatorl o ştII tre ssor a copiat pe . V. Frli e , - şi Unii dintre ferventU adoratorl al 1 u I f 42 k 1 1 J 6 k 
ost g. ar cea mal m că g. eu de data asta nu spun olmlc ~ .ral' 

atâta tot. Aceasta este o părere gre- F. V. F,lJbel illcearcA si o com- G tate b medIe au avut bă ţi 40 62°/ . ren su e , • dar atât pentru a stabili UI1 eqlllbn. Ual 
şitA, căcf dânsa a leat dela acesta. pe bată sub titlul, cii metoda el este nu· fete 52,50°/. că datele pe:Jagoglel experimentale DI bA 
lângă principiul cardinal. ca copiii să mal un Interval de plăcere peut~u e- It"""" bieti 50,38% confjrml pe deantregul maxima la·.,.1 
fie educaţi afară de familie, de câtrA levi, după care are să urmeze deceptl- fete 47,50°/. Juvenal: ,Mens sana In corpore sano· del 
specialişti, - principiu, pe care-I sus- unea şi apoi descurajarea acestora. Din cauza spaţiulUi C'e ne poate per- Aş dori să studIem acest raport făn I 

mite această gazetă comunic de d;da olcl O Idee preconcepută. Către sfar· pAI 
tinea F. V. Probel, in contradictIe cu In acelaş timp are fnsă şi foarte aceasta numaI rezultatul examenului şitul aDulul şcolar. prin IUDa Mal, al Fh 
pedagogII Roasseau şI Pestalozzi, cari multi admiratori şI imitatorl, cari susţln taild şi a greutătil, a <lspectelor prlU- ruga cllJf'gii carf au utilizat metodu 
erau de părerea, ca educat:a să se ci Dna Dr Montessori a făcut De con- cipale, ale de:;vollării fIZice, rezultatul acesta să binevoIască a-mi răspund! cal 
faci in familie, de cătrA mama, - şi ditionat un pas inainte relativ la edu- complet al examenuluI antropometrlc la următoarele chestiuni: tar 
jocurl1e pentru coplla,l, precum şi carea mtcllor copilaşi, ceeace dove- fntr,~prlns de societatea Dr. P. PlP'1Ş l. Cum s'au comportat copiil:dei 

pentru studiul copilului român îl voiu 1. de 5-6 ani, cari au intrat in grI. ·ref unele mijloace de educatie a acestora. deşte acceptarea metodei sale de ci· • ă comunica 10 toate am nuntele Cll co- dina de copil so~ 
Dna DI' Monlessori se prezintă apoi tril multe state civllizate. mentanile necesare tn vIItorul apropiat. 2. de 7-8 ani cari au intrat II diI 
inaintea lamei pedagogice şi cu pria- Din partea noastră constatăm, că Aceste date le ;,;omuoic pcutruca şcoala prImară şi 
clpli noul, intr~ cari prevaleazA liber- aUlt F. V. Frăbel, cât şi Dna Dr. Mon· e.1Qcatorul să aibă un criteriu, compus 3. cei de 11-12 aDI cari au iatral 're( 
latea absolută ce o dă elevilor săI, ne tessori merg pe aceeaş cale şi tind la din date calese asupra copliutui român, tn şcoala secuodară. i inel 

J 

'

pe baza cărUia să poată constat!, iD- La rezultatul comunicat de noi: ,ael a tcem şi utilizarea intregII eoergli de acelaş scop, pentru ajungerea căruia d l' tiI 1 d W C ... ati a lucepu U aDU ui şco ar, aea a) âţl copti au ajuns la medie t. 1 
carea dispune fJeştecare copil. 10 baza Ilnu] foloseşte principII revoluţionare I elevul său e"te normal desvoltat, ori talie şi greutate?; 
acestor principII, ea tinde a ajunge 11 pentru lumea pedagogică pe pe atunci. este întârziat, eventual are un plus în b) Cât! au trecut peste medie? _ Cb 
fndependecţa de actiune a elevl1or, ,1 iar cea de a doua, completează ace- desvoltarea fizică. c) Câtl au rămaa sub medie? tel 
la spontaneltate. ate princlpff, de unde rezultă, că cele Se intelege nu ne mulţumim numai II. Cei sub medie la ce nIvel iote. se~ 

cu aceate măsuri, ci le întregim şi re- lectual au aJ'uns până 11 sfâr!:!ltal a. De 
După Dna Dr. Montessorl, llberta- doeă metode se întregesc reciproc. tIi' I ' It v 

pe ăm peste şase un ŞI pe ce ela e nulul şcolar? (a se inţeiege gradul de sti 
tea ce se dă copiilor eschlde recom~ I Prlnclpfile fundamentale ale peda- lndjcat~ pentru examenul antropometric instructie) 
penzele şi pedepsele. Aceasta libertate gOilel lui F. V. PTăbeJ au mai avut astfel: 111. S'a observat in cursul anului It tăI 
se acordă fără ca prin ea si se IIml- şi alti exponenţI, cum a11 fost Dna 1. Talia in p[cloare in cm. • . . I vre-un elev normal dezvoltat fiz:iceşt! tiu 
teze mişcarea Individuală a vreunul Pape-Carpentfer, Dna şi DJ Charles 2. Talia şezaod tn cm. . • • • . I la inceputui anulu! şcolar, vre-o tur- pr1 

O ' i d l 3. Greutatea in kgt. • • ..' '.' barare Intelectuală (stagnare) care sI gel 
copII, de cătră celalalţi. JocuL este 11- elon, etc. cari sau nlzult a. ntro uce Ş 4. Perimetr~l toracle {a) insp~ratle}~ fI fost insotltă 1$1 de turburări fizicei 
oia prIncipală in toată procedura. Prin a localiza metoda tntemeietorulul ,coa- . (xlfo!dan) b) ~xplral!e El Examenul antropometric este unul 
joc li~se vor da copillor ocazlunl de le lor de copil mIcI. 5. Coeficient de robustlcl1ate. C. R. dln nouile metode ale pedagogiei mo- CCf 

a afla el singuri diferitele notiuni. Tot (Vo urmo) Se calcul,:ază aşa: Măsurăm derne pentru studiul copilUlui. r tic 
orln joc se va face şi cultivarea seu- D OI • a) Talia 10 picioare T. Invăţătoril din judeţul nostru s~aD veI 

ă . arlU. b) Greutatea • . P. . arătat În trecut a ft vrednici de multe ma 
" .. lucruri bune. Datoria noastră, a celor dis zurilor, cărora le d deosebită atentI· Subrevivor şcolar. {1 InspIraţie 

ane. Jocurile transpun pe copil intr'o _ ~_ c} Clrcumf~~::tnj.a 19.r~~:=ă. _ ~I_ __ _ deazLr este !3ă~ dov:edJm. că -11 nai1o-_ 
atmosferă plină de fericire, tocmai de .... , • m..... .. r explrafle" te1egem rostol vremlt.r~ .. ~-. 1l1l 
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(Continuare) de fih. Dima, praf. unii. 

Cu toţII vedem câ, nivelul cultural 
general al absolventilor şcol!Ior oor
male atât din punct de vedere al pre" 
gătirii şWnţlflce cât şia pregăt!rH pe~ 
dagogice, este neiodestuIător pentru a 
putea face faţă lJevollor învăţământu
lui popular, cu deosebire complic,jf şi 
Jngreunat prin crear ... a şi funCţIonarea 
,coalelor primare complementare şI a 
cursurilor de vulgarl~are făI:ute pentru 
adulti. 

Pentru Înlăturarea in cea mal mare 
parte a acestui neajuns trebuie ridicat 
nivelul şcoalelor normale de Învăţători) 
şi de a deschide abso]venţllar acestor 
~co8Ie, perspective de continuare • 
studiilor in instituţii de nivel univer
sitar. şi de tnaintare pe cale dreaptă 
a elementelor mal distinse, dia corpul 
tnv. 

Pentru atingerea acestuI Indoit scop, 
cred că ar fi necesare următoareie 
măsuri: 

J. Să le mAreascA cu un an (dela 
., la 8) durata studiilor secundare ne
cesare pentru obligarea diplomei de 
fnvăţător la şcoalele primare elemen
tare. 

2. Primit trei dIn aceşti ani de stu
diu să se facă fie ]a gimoazlu, ]a şcoa
lele primare compllmeotare, sau la alte 
Institute de nivel corespunzător. Dapă 
erminarea cu lucces a acutor studii 

pregătitoare, candidaţH pentru şcoaiele 
normale de învăţătoTl vor depune exa
men de admitere ş! vor fi aleşi, numai 
pe baza meritelor, cei mai distinşi. 

3. Darata Itudillor in ş~oalele nor
male propriu zise vor fi de 5 an', Iar 
regimul va fi internat (bursieri şi sol
ventil. Programa şcoalelor de itlvătă· 
torl să coprlndă toate stud\lle teore· 
tice dIn cursul superIor de Hc~u, cu 
excepţie limbile clasice, in locul cărora 
se va da o atentiune mat mare d~x· 
terltătilor şi pregătlrll pedagogice. In 
alegerea, desvo!tarea şi tratarea ches· 
tluo1lor din programa anaHtlcă Se va 
avea in vedere pe lângă fmportanţa 
ştiinţIfică a cunoşttnţelor, ca elemente 
de cultură generală, şi lmp·:)rtanţa Jor 
pedag'Jgtcă, din punctul de vedere al 
educaţiei Civice şi estetice. O deose
bită atenţIe să se dea educatiei mo
rale şi sociale a vhtorilor î!1vătătorf. 
De aceea e neceSira ŞCo normală spe
cială CU internat. 

4. Absolventilor distinşi ale acestor 
ş'!oaie nor nale si1 Il se poată echivala 
de către minister diploma de invăţător 
cu diploma de bacalaureat, spre a pu
tea continua studille 10 iovâtâmântuJ 
superIor de ortce fel (teoretic, Techn!c 
sau artistIc) trt'c!lnd la nevoie examen 
de admitere dupA programe special 
alcătuite de prof. şco alei respective. 

Bursierli vor fj obligati in 8;:est caz să 
declare că vor servI statului în direc
tlunea in care vor să se perfectioneze, 
sau vor restitui cheltueHle făcute cu 
intretinerea lor in şcoala normală. 

Plofesorll ş::oalelor normale de fn
văţători ŞI de fnvătătoare si fie aleşt 
dmtre cejt~ mal bune elemente ale cor· 
pulu! didactic secundar. Să II se acorde 
o indemn [zatie specială, de exe-mplu 
incâ o grad41e. fi un "daos de leafă 
pentru manca educatlvă şi metodolo
gică, ce o vor face in plus. Acestor 
profesori si li se InterzIcă orice altă 
ocupatie lucrativă. Pe viitor asemenea 
pcof. să se re ;ruleze dln şcoale normale 
speciale, de care amintesc mai jOi. 

Absolventilor şcoalelor normale de 
Illvătătorl să li se admită tnscrll"rea şi 
completarea studiilor in şco ale normale 
superioare, unde după do! ani de frec
ventare şl trecere cu succes a exa
menelor cerute d poată ajunge iovl
tător, ca salar corespunzător, la cursu
rile compllrhentare, la gimnazli şi la 
orice altă şcoaiă post primar, de nivel 
corespunzător gimnaziulul actual. Ase
meneil şco ale normale superloare să 
fIe organizate s(:paraî pentru băett şi 
pentru fete şi să se infiinteze in alte 
oraşe de~ât oidşeie universitare, tn~ 
deosebi ru oraşe ca Arad, Sibiu, Tg.
Mureş şi Chlşinlu spre a putea în
deplini pe lângă menirea lor strict 
profesIonală şi ,':e!a de fj focare de 
tnaltA cultură natională, tn regiunile 
unde se simte mal multă nevoIe de 
această cultura. 

__ 3 !!!! 

5. Pe lângă două dill aceste şcoale un 
normale superioare (uua de băt'ti şi prl 
una de fete) să fie câte o sect:e de pr:l 
gradul al doHea, unde vor fi admişi na 
absolvenţil distinşi al primei secţiuni 

ul1 
si 
lor 
dâ 
tltl 

şi vor continua studiile in vederea 
speclliHzărll pentru profesoratul de 
Ş<: )ale normale de ÎnvăţătorI şi de 
invătătoare. 

6. Celor mai distInşi dintre aer şti 
absolventi cu dIplomă de profesori de 
şcoalA Dormală, Ministerul să le ech!- pu 
valeze diploma ca aCea de lfcenţă ex 
şI să poată fi admIşi să prepare la îm 
Universitate teze de doctorat, Inainte Şc 
de sustinerea acestor teze, dupA im- mi 
prejurărl, vor pt.tea fi obltg4i să un 
treacă un exameD complementar oral ce 
şi practic asupra unor anumite mat~rll, tar 
pe care nu le-au studl al deloc saa dA 
le-au studiat mal puţin in şcoalele de 
normale superioare. N'. 

7, Corpul profesoral al ş::oaletor' n!j 
nor:nale superioare se va recruta de

t 
Oi; 

preferinţă dintre cel mal distinsi pro
fesori secundari, cari pe lângă titlul 
de doctor şi unele lucrări Ştl inţlflce 

ex 
.vh 
all se vor fi distins prin activitatea lor 

dIdactică şi pedagogică. pe 
ne 

8 Programa a lalltlcă a acestor su 
ş:oale normale superioare să fie armo-, 
DlC alcătuită şi să albă ca Idele călă
uză pregătirea pentru cariera de iDVă· 
ţator-educator al coplHor şI de indru· 
mător al masselor populare. 

9. Pe iângă unele din şcoalele nor
male silperioare să se infiinteze o 
secţie admlmstratlvă, uDde tn timp de 
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Predarea scris-cetitului 
in şcoala primară. 

de D. Olarlu subrevlzor ,colar. 
(Continuare) 

11. 
! La Ivirea creşUolsmulul tntrea2'a fn
I tocmlre culturală a popoarelor aote
I creştine era In absolut! decadentA. In 
i: urma cucerlrllor fără seamăn făcute de 
[1 RomanI, aceştia se fmbogăţlr!, dar se 
f dedar! apoI desfrâu lui. neglljlod atât 
I trebile Statl1lul, cât şi p~ cele cultu
'rale i Iar popoarele supuse de el, spo
i Uate, flră speranţe de a-şi mat redo
[ .bând! Ind~pendenta. degenerară şi se 
I 
I demor.Uzară complect. 
i Pe când declinul deveni general şi 

pArea Ireparabl1, trimite Dumnezeu pe 
Fiul său, Mântultorul Isus Christos, 

~ care, tn baza principiilor sale umani
tare, tntre cari primead: ,. Iubeşte pe 
deaproapele tău~ ca pe tine insoţl I-

I reformează toate constructiile şubrede 
sociale şi de stat, spulberă rivalitatea 

I dldtre diferitele popoare, vestind di
I 'rect 01 prin discipolII săi cultivarea 

individului pentru un scop Ideal: liman 
general. 

Revolutia reformatorlc! alul Isus 
Christos a sguduit din temelii bazele 
relfglunil poporului evreesc şi mal cu 
seaml pe cele ale impărătlel romane. 
De aceea. Evreii, se grăblrl a-l ră

stigni, Iar Romanii puseră la cale del
lănţalrea furioasă a celor 10 persecu
tlunl in contra creştinllor, aderenţll şi 

propagatorll nouilor IdeI de desroblre 
.generală a omenimel. 

Toate au fost insă zMarnice, căci 
creştinIsmul cu Ideile sale reformato
rlce necunoscute pâoă atunci, se Iăţl 

vertiginos, Iar puternicul Imperiu ro
man se prăbaşl. Insuş poporul roman 
dlspărtJ, coutoplndu-se cu elemente 

cuprlnsu! diferitelor ţări se tnfHntară 
o mulţime de şcoale pe lângă biserici 
şi rnănăsttrl. Acestea să numeau ca
tecumenate, elevII catecumenl, Iar ma
teria care să preda~ catecheză. 

Aceste şcoale fUnd infiinţate ca să 
provadă necesităţile blserlceştt, se o
cupau mal mult cu interesele nouel 
religlunl. De aceea, elevilor n-se dădea 
să cetească perceptele de rellgiune, 
mai apoi scriau şi ceteaa din cărtlle 
scrtltorllor bisericeşti şi erau instruiţi 
tn câlltărlle rl taale. 

Mal târziu, pe mburl ce se lăţea 
şi se tnfiripa crl"ştinismul, se mai In
fiintară fcoale pe lângă episcopii, apoi 
şcoale fondaţlonale şi paroh\ale. 

Desblnarea bisericei tn orientalA şi 
occidentală. intimplată la anul lJ54, 
a oprit pe un moment mersul regulat 
al şcoalel, intru cât atentlunea celor 
chematI erA indreptată ~supra acestui 
mare eveniment produs in sinul cre
şttnismului. 

Până când şcoala care stătea sub 
auspiciile bisericei orientale .e sbA
tea in neputinţă, cea din apus - carea 
avea intreg aprljlnul feudaJllor şi al 
capetelor incoronate. - inregistră pro
grese remarcab!le. Ştiinţa de carte la 
popoarele din apus ajunse a fi con
diţie de viaţă. 

10 urma expedltlunllor cruclate, a 
pelerlnagllior la Roma, spre a vedea 
pe papa şi a se inchina la mormAntol 
apostolului Petru; prin consultarea bi
bliotecilor de pe lâogl mănăstirl, fn 
cari zăceau mărgăritarele culturei an
tice romane şi greceşti; oamenii se 
văzurl indemnaţl a Imita pe clasicII 
trecutului, pe cari fi studlarl temeinic. 
In chipul acesta, s'a produa un noa 
curent cultural: renaşterea. Reprezen
tantII renaşterii erau numiţi umanlştl, 
intru cât el pretindeau a se face în 
şcoală culturi umand generald . 

Conziderând~ că umanlştli combă

teau - lntre altele, - şi cultul au-

- mu cart apărură la suprafaţă nou! po
. . poare: Iar Evreii se răspândiră aproape 

pe Intreg rotogolul pământului, fără 

ca Iă le succeadă nici pană in ziua 
de azi a forma o unitate etnici. 

lnf!'ânte pentru totdeauna zăbrelele toritătll, referiudu-se indeosebi Ia po-
de incătuşare Individuală şi colectivă testate a tot mai mult crescândă a pa
prin forţa titanică a creştlnlsmului, pilor, el aa pregătit terenul" pentru re
popoarele sub inf1utnta noului curent formaţiunea bisericei, care a şI urmat 
incepură a respira mal liber şi astfel, îa secolul XVI, prin Luther, Zwlngli 
pe teren cultural se incepil o labori- fiI CII 
oasă activitate, care avea la bază prln-I Ş oan a v n(~ ) 
cJpiile preconizate de Mântultorul. In a urma 

un an, absolvenţil cel mal distinşi ai 
primei secţii şi a celei de a doua să 
primească pregătirea necesară perso
nalului de control şcolar. 

10. Absolventii secţiilor primare ş\ 
ultime a şcoalelor normale superlone 
sA poată fi admişi să continue ocupatia 
lor de tnvăţători la şcoala elementară, 
dându-li~se însă salarul corespunzător 
titlului superior obtinut. 

Aplauzele DI{. imi dovedesc, că pro
punele mele nu au nevoie de multe 
expli caţli. Asupra a trei puncte mă simt 
insă dator să dau câte-va lămuriri. 1. 
Şcoala SUD. de care vorbesc act are 
menirea cu totul deosebită de menirea 
uolversittltli. Aceste instltuţll tind din 
ce fn ce să devie organele de cerce
tarea adevărului şi crelarea ştllntel. Pe 
dâns~le nu le preocupă problema aşa 
de însemnată a formării educatorllor. 
N'au nlct competenta nici timpul ş[ 
nici mijloacele ne~esare si indepli
neascA ~ceastă sarcină. Cercetarea ştiin· 
tlfică impune specializarea dusă la 
extrem. Despre acest lucru s'au con
vina oamenii înţelepţi de şcoală din 
alte părţi, iar ŞCo norm. sup. Inde
pendentă de UnIverSităţi, cari funcţio
nează in tări ca Ungaria, Bulgaria etc., 
sunt dovadă despre aceuta. 

2. Ş~oalele noul să fie create fn alte 
oraşe pentrucă toate statele conştiente 
de menirea lor dându·şl seamă de 
aceasta fiind infiinţate in momente 
după întărirea statului sau paguba lui, 
au fost infIIntate în locuri unde tn
-deplineau menirea de posturi culturale. 

După războiul mondial Germania a in
temeiat o nouă Universitate la Colo
nia, care a ajuns în scurt timp a 
3 Universitate din Germania, deşi in 
apropierea frontlerU de Vest mal au 
tncă 2 posturi universitare Held şi 
Bold. 

Mai mult, Prusia tnfilnteazl 3 Aca
demii sup. pedagogIce pt. iov. în puncte 
Importante: Bon, Chlel şi Elblng. Unga
ria illfrântă, redusă la a 3 parte din teri
torIu şi populatie păstrează cele 4 Uofv. 
dinainte de răsboiu şi le aşează la 
puncte strategice. ŞI pentru a iatări 
mal mult frontIera culturală răsăriteană 
transferă la Seghedinşcoala normală 
sup. Elisabeta din Budapesta. După 
cam se afirmă intr'o broşură inaintată 
BIroului de Cooperaţie intelectuală dela 
Geneva: ,,1 s'a părut Ministerului Un
gar de lllstrucţie că este de cea mal 
mare importantă publici si creieze 
centru de viaţa intelectuală ia pro
vincie tn afară Capltalei e

• 

3. E bine ca să permitem inv. cari 
au obţinut titluri sup. academice să-şi 
poatl continua activitatea lor de inv. 
Ja catedra rurală dându-II-se tttiu şi 
leafă corespundtoare. După cum tn 
alte tări şi Ja noi funcţionează teologi 
şi alti magistraţI cu titluri academice 
la ţară şi pot fi lnaintaţi la rangurl de 

"consilieri de Curte, tot aşa este şi drept 
şi blosltor, care merge in mijlocul tă
rănimll noastre să se găsească ,1 inv 
mal luminati. 

Pentru cel ce a~teaDti răspunsul meo 
In ziarele "Voinţa Poporolul· şi 

,.Apărarea NaţIonală", dia Arad, am 
explicat atitudInea ce mi-a Impus-o 
apelul prietenului D. Boarlu, precum 
şi procesul de lămurire a opiniei des
chis de d. dlr. Popovlclu.ln felul scri
sului meu, posIbil, că io elucidarea 
chettlunllor, pe unit cetitorl i-a pus 
pe gânduri tonul Intempestiv, Iar altora 
le-a vânturat primejdii închipuite. Tu
turor, cari au pipăit sltuat!a mea de 
preşedInte atacat şi lnsptctor suspen
dat, le răspund că, in inima me-a nu 
DU s'a cu!bărlt revolta. nici intransi
genta distrugerii. Tot ce s'a aşternut 
pe hârtie a fost o explicaţie mânată 
de o constrângere tnvăluită tn dor de 
lămuriri curat.:: şi cinstite. Caracterul 
meu blajin m'a ferit de tendinte pro
yocătoare ,1 de ciudate răsbolrl de 
at8zetă cu note stridente şi ban"ale. 
După scrisul moral şI disciplinat 

al meu, ce a urmat? O avalanşă de 
incriminAri şi un Dolan de Insulte 
cart au atins obiectivul unor specta
cole pline de acrt'alll sensl billtăţii. 

Concepţii turburătoare muiate in 
apostolii ten1enţlnoase, iată ce s'a 
canallzat fn sufletul dascălHor, de 
când Asoc1aţiunea a fost luata. Ia ţintA 
de socotelile sfinţilor rămaşi pe dinafarA 
din calendarul organismului ei. Cu O 
repez.lclulle, pe t:are n'o justifica nici 
alarma trâmbiţatâ. nici catastrofa I
maginată, pornirile cutropitoare cir· 
culau ca nişte pumni În obraz, ca să 
reinvleze vechea tablă a valorilor şi 
să ridice din obscuritate muncltorlt 
Inoportun!. Motivele acestui spectacol? 
NecoDvocarea adunării generale, care 
a impedecat manifestarea sănătăţII 
corpului didactic, precum şi utiarea, 
de a da loc indlgenilor pHctis!ţl să~şl 
descoarde nervii in declslunl şi hotă
râri pretinse de Interese profesionale. 
Şi pentru a ne acoperi de Isbucnfre 
antlpatlc.!i, nu s'a cruţat vocabularul 
Intolerantei nici mlcar fn chestiune per
sonală. Probleme, cari nu aveau a fi 
modate de Asociaţtllne erau sămăl:late 
cu un cinism revoltător şi cu o tndrăs
nealA de adversari Ireductibili. Ches
tfuni. carI nu trebuiau să treacă pra
gut dlscuţiHor famll!art'. s'au rupt 
din cercul ingust al marmurelor, şi 

s-au ţintuit in libertatea păcăteasl pe 
tiparul sgudulrllor sufleteşti. ca să 

despice, şi mai mult conştlinta rănită 

a UDai om, care in cUpele fnălţărlf lui 
a anallsat cu multă ardoare binele ce-l 
poate întinde colegilor săt. Scuturân
du-se praful trecutului, din idealIsmul 
meu pripăşit tntr·uD cuib de cultură 

dela ţară, s'a făcut legendă politică 

şi, un semnal de alarmă cu o mare 
cheltuialA de cerneală inferblntată. 

Bucuroşi de a mi fi văzat pe baoca 
acuzatilor, aa dat semnalul buclumelor 
să SU:le imnul ingropăril. Pentruce? 
N'am fost visător căutat de elevi in 
trecutul meu cultural. nlc! împins de 
soartă s~ merit locul de preş. al Aso
ciaţiunli .. 

Adunarea generală a ABoclatlunH 
nu s'a ţlnnt din anul 1925, fapt, care 
a Imboldit nu numai pe cel ce au 
părăsit-o, ci chlar pe pensionari să 

discute in gesturi largi şi sA tlnteze 
drepturile actualului comitet de a se· 
gira de eflox al voInţei maestăţil sale 
corpului didactic din j. !rad. Ce sta 
văzut printre degete prin acest gest 
al corn. Central? După mine, Impo
sibilitate, Iar după alţH arguşi pândi
torl, tendInţe politice amestecate cu 
dorinti de cădere a unul regim de gu
vernare, căci numai aşa ne putem in
vârtl in hora pomlnaţiel. De ce se 
agată aceste afirmaţlanl? 

De credeul derallat, ci fntre pUlDnii 
strânşi, al actualei guvernări, noi. cari 
nutrim alte credinţe in conducerea ŢărU 
na De putem lefă! În ameninţări şi pre· 
shml. Ce aberaţH, ce smlnteli tn ao= 
cotellle gândurilor negre ca păcatul I 

Nicolae Cristea 

In vederea retnvlerll "Asoclatl,1 tnv. OI Arad 

Ecce Homo. 
ID Nr. 10 al .Gaz. Iov. d. coleg 

D. Popovlcl mi vizează pe mtne,lub
semnatul, ca autorul articolului răs

puns publicat in Nr. 8 al acestei ga
zete. O-sa zice: It După cât ştiu chiar 
caslaTUI general al secţiei Jude
tene Arad~ slmţlndu-se cu musca pe 
ct:Icluld află de bine a rAspunde la 
artlcoiele mele bazate ~I documen
tate I 1"', .. 

De oare-ce DU precizeaza, tn ce 
caiitate mi numeşte cu musca pe 
că:::ialâ; ca ,i cassar ori ca şi mem
bru al comitetului central, (?) îl somez 
a lămuri, a preciza aceasta parte din 
articolul Dsale, căci e o Insultă gra
Luită a numi pe cineva. care manipu
lează banul public - ca musca pe 
căclull. E o mare necuviioţă din par
tea unui om care tine la demnitatea 
sa, ca fără a avea cele mat mici do
vezi să arunce In mod uşuratec o ast
fel de vorbă. 

Or, dacă cere dovezi in ce priveşte 
manipularea cassel asociaţIei, să le 
publice fără nici o rezervă şi ea ti 
voi fi mu1tumltor pentru că-mi va da 
ocazia să-I dovedesc contrarul ca 
acte şi nil cu vorbe. In caz contrlr 
va trebui pe altă cale sA-mi caut sa
tIsfactie contra acestei Insulte. 

Am impresia iosă, ci şi de astă

dată, Dsa prin tangentă cauti tln re· 
fuglu dela un rlhpuns obiectiv la in
trebarea "Unde ni sunt visătorU- a 
doua: Să nu scormonlm trecutul. ci să 
muncim cot la cot, ca să refacem 
prestigiul asocla1!el - a treia că Dia 
ci e unul care a pus beţe ta roate, 
ca cel puşi in fruntea asociatiei sA 
nu poat! munci cu efect. ŞI îo fine 
s'a zis, ci dacă nu voeşte să Ile de 
folos cauzei, II DU pună pedlcl ,1 pe 
mii departe ..... 

In aceste constatărl ş\ aflrmărf vede 
Osa plcurl de venin? Mai de grabă 

e o rugare indlrectă, ca să ne lase 
in pace pentru a munci, căci omul e 
sub vremi - şi aceaste sunt hotirâ
toare tn activitatea omului. - Adu
narea generali a asociaţIei e compe
tentă a se pronunţa asupra activităţii 
celor puşI in frunte,. - şi acolo are 
fIecare vorbă. 
Până atunci e un laş aqela care a-

duce invinuiri cu subinţelesuri mai 
ales in ce priveşte cassa asociaţiei. 
Sunt la dIspoziţia ori cârei controle 
competentă. 

In ce mi priveşte personal am 
spus-o totdeauna deschis, care e pă

rerea mea faţă de trecutul asociaţiei 

şi daci am sărit tn apărarea el am 
făcut-o tntntelesul brne priceput al 
prestigiului lisociaţiel şi nu mi-a fost 
Intentta . de a acoperi eventuale gre
şeli şi răspunderI. Nu pot ini! tolera 
a fi stropit cu noroi de oameni. cart 
in dliicuţia unei chestll ardente nu 
ştIu face nici o deosebire intre oa
menI. 

De aceea, dacă tn partea fntât 
nu-l pot aproba pe d. coleg, in 
schimb, insă in partea a doua al ar
ticolului Dsale in ln cele mai multe 
puncte il aprob. 

Şi in deosebi in pas3glll] unde 
zfce: .Credinţa. dragofitea şi nădej
dea să fie punctul unde să se intâl
nească toată activitatea noastră. UnIrea 
noastră să fIe sinceră ,i adeVAratA ,i 
de aşa că da:! ,'ar aduce plroane 
pentru unul din noJ, toti si strigăm 
Aduceţi piroane şi pentru noi ... · 

Aceasta insi trebue susţinută rn 
mod general şI altruistic. Or in cazul 
de faţa nu denotă sincerItatea celor 
afIrmate mal sus, căci Dsa cere pl
roane numai pentru membrU com[te
tu lui, iar pentru DSi DU - deci -
Iatd Omul. T. Cherechean . 

cassar general. 
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Răvaşe dela safe. 
Dln Rădeşti (jud. Arad) acest mijloc să ne zMărnfcească şe

dinţa. IDtonau Imnul Rtgal în batjo-
După un deceniu deJa unirea tuturor cură în timp ce Inimosu! iov. căta 

românilor. mă tnspălmânt grozav prl- prin CuvInte alese să facă o apropiere 
vind prăpastia ce există intre fii ace- intre şcoală şi famlHe. Cazul a fost 
stel naţiuni, o prăpastie ce ne desparte arătat celor in drept de către Preş. 
sufleteşte împărtlndu-ne in mat multe Comit. dar .. , durere nu s-a luat nici 
tabere in fata Inaltului Creator. o măsură pentru că .•• se zice că Dull 

Legile Statului român au recunoscut baptiştl ar fi sust10uti de un atot
de curând ca reHglune şI secta baptl- puternic politician guvernamental. 
stă. Re'2uno3şterea s-a făcut pe prin- In ziua de 29 Sept. a. c. comuna 
cipiul Jibertă11i cultulof. Eşti liber a noastră a avut cinstea să primească 
face ce vrei numai să no superi pe tn sânui el pe precucernicul Pr. I. 
altul. Se naşte intrebarea dacă e dăună- Tomuţa- Lupeştlvenlt fn aceasta co
toare bis~ricli ortodoxe in general mună spre a o salva după puterile 
statului român aceasta sectă? Privind D-sale, dela primejdia baptistli. In
lucrunle in mod superf.efal ne-am treaga zi şi-a petrecut-o in rmjlocul 
putea pronunţa negativ, dar cunos~ând poporului, arcHâl1d în biserică prin 
fondul şi manlfestatiuntle celor căzuţi frumoasa-I predică primejdllle ce ne 
în această rătăcire, ne dă foarte mult aşteaptă atunci când ue Jipseşte unl
de gândit. Căci, iată ce constat: tatea sufletească. Ş!-a exprimat du-

Im! Indeplinesc frumoasa şi greaua r~rea că-şi revede satul de unde i-şi 
mIsiune de învăţător in comuna Ră- are origina impărtlt in mal multe cete 
deşti Judeţul Arad. La venirea mea iu faţa luJ Dumnezeu şi Îndeamnă pe 
in aceasta comună, in toamna anului credincioşii ortodox! a se ruga bunului 
]926, am avut nefericirea de a vedta Tată Ceresc pentru a-i readuce la 
l-a oară pe urmaşii lui Traian fi De- sânuI bJserlcll mame. După masă ş!-a 
cebal, despartiti in douA ~ete: ereş- continuat conferinta insoţită de astă
tlnl-ortodox! şi rătăC1tl-baptlştl. dată de rularea unui film clnemato-

In prlmU ani de apostol.t am du- grafle, cu proiecţii fIxe "Din viata 
tat impreună cu preacucerolcaJ preot MâatuitoruJul" şi un alt film, urmările 
local, a infiltra in sufletele tinerilor betlei-insotite de expUC:irl şi sfaturtle 
vlăstare, flf al rătădtilor. dragolitea părinteşti. La acestt toate au luat 
de credinţă strămoşească Dar val I parte numaI credincioşi ort. pentru 
ce greu e să conving! pe cineva care că sectaril au fost duşi in comUDa 
păşind pragul şcoale! este deja apucat vecină Bon'eşti, ande aveau concurs 
pe calea rătăcirHI Aceşti copII cari de fanfare. 
invata in Istoria neamului de.pre Sunt şi alte multe de spus spre a 
Ştefan cel Mare, apărătorul creştlnl- arăta că baptlsmu] e de temut nu 
tătil, despre Mihai Viteazul şi alti numai pentru biserica creşt. ort.) dar 
mari ostaşi cari an păstrat credinţa ,1 pentru existenta Statului român. 
datlnele şi lImba strămoşeascâ, trăesc Un părinte care Du-I dă voie copi~ 
viata marlJor voivozi, cât timp sunt lulul să participe la o sărblltoare na
fntre zldurlle clasei spre a fi spulbe- ţiona!ă, care il trimite la şcoala sta.~ 
rate acasă de tălmlcirlle greşite a le tulul numai pentru ,ă e silit 11 cred 
SI. Scripturi de catre un pâriote trl- capabil de a infiltra in sufletul micului 
ditor al religiei părăsite. ŞI m'am vlăstar sentimente cu totul contrarii 
tonvlns despre aceasta în decursul celor nationale. 
anulol şco uns I ]929. Dacă in războiul trecut am avut 

La sărbătorile naţionale DU numai trădători pe jidanl, in cel viitor aceşti 
ci sectari! nu aii Juat parte, dar au rltăcltl după cum au fost capabili 
reţlnat ,1 pe fU lor de a partlc+pa la a-şi vfnde credinţa ti cred tot pe 
marile sărbători nationale ca: Unirea atât de capabiLI de a-şi vinde patria. 
principatelor. Zica Erol1or, şi aUe Când in timpul unei şedinţe cu scop 
date ce ne amintelC faptele glorioase pur national, el manifestează, mă face 
ale trecutului nostru. .A cred că religia lor se inspiră cu 

In ziua de 11 August a. c., comlte~ Idei dela poporul de peste Nistru. 
tulul de educ. fizic. ,1 nationali a I Când maoifestează în timpul ce un 
ant ş.edintă tn comuna noastră. Prea urmaş a lui Crlstol lşl îndeplineşte 
cucernlcul pr. Popoviciu din Alma, misiunea de apostol al Bisericii de 
a arătat intr-o formă şi de o bl!n- Stat, mi fac si cred că sunt mal de 
dete apostolică rătăcirea lor dela cre- temut de cat ori care alt duşman. Da 
dinta adevărati. Au luat parte ,f (J pentru că haptlsmu] din România 
mulţi me de baptl,tI~ cari pe timp ce subventionat de străini întrodus de 
conferenţiarul căuta a-l convinge, cu unguri pentru a ne desagrega Bufle· 
citate din Sf. ScripturA, incepeau si teşte, continuA astăzi a săpa la teme
lie agHe spunând: "NIl~1 adevărat" lia bisericII şi Statului român şi o 
A urmat conferinţa D-Iul N. Tără- să ne pomenim intr'o bunA zi şi răs
poancă inv. Musteştl despre. "Legă- turnaţI. Aceasta bun inţeles dacă vom 
tura intre şcoală şi famllle". In acest continua a dormita incălzlt! de idea 
timp spre a impedeca pe conferenţiar. că visul mllenar nH·am implinit. 
ne pomenim deodată că fanfara Deci mal multi atentie la această 
baptlstă incepe a intona "Imnul Rt!ga~" sectă. căci primejdii ne aşteaptă I 
din adunarea baptlstA situată la 100 Ioan Ardeoiu. 
m. distanlă. RătăcfţlJ au căutat pri D inv. dir. 
• 

Situaţia I generală a învăţământului primar. 
o statistici I ministrului Instrucţiunii. 

La mlolsterullnstructlunli s'au strâns In total, In intreaga tari, au avut 
tDate dateLe statistice cu privire la sf~ 1. 474.719 elevi inscrişlln invătămAn
tuaţla lnvătământului primar din fn· tul primar rural ş' 198.719 in ce] urban. 
treaga tară. E vorba numai despre Ao promovat 893.655 de elevi din 
lovăţământul prImar al statului, in tnvăţământul rural fl 139.816 din cel 
cursul anului şcolar trecut. urban. 

In, vechiul regat au fost fnscri,l tn PersonaJul didactIc: a fost tn Vechiul 
,coalele rurale 789,036 elevi, din care Rtgat, au fost 7Ob8 la sate şi 3019 
au promovat 487.715, Iar in cele ur- Institutori la ora,e; in Transilvania 
bane 112,24 t din care au promovat 7342 invA1Alort şl 968 Institutori; in 
&2.113. Bucovina 1956 invătătorl ,i 562 in

]n 1ransllvanla aa fost tnscrf,l 
347.821 elevi in ocoa]ele rurale. promo
vind 232451, Iar in cele urbane 36,977, 
promovAnd 27.037. 

In Bucovina au foat iascrl,1 18.451 
la invătământu] ruraJ, din care au pro
movat 54.086, iar in cel urban ) 6.216 
din care au promovat 10.786. 

stitutori. 

INFORMA ŢIU~.JI. 
PREŢUL ABONAMENTULUI. 

Pe un an . . .. 160 Lel-
Pe l/a an • • •• 80 ft 

Abonament de sprijln 1000 Iei 

Costul ahonamentlJ,lui să se iri .. 
miM numai dltd Ioan D,ecin 
înv. in Cuvin p. Oh'it·oc, a(lmi~" 
n1.stratoru,l gazetei noastre. 

* 
• Plata. salat-iillYr Imu'JIătore~ti.' 

Adunarta generaM a "Asociatiei În- I Asociaţia invaţătorilor din Bucovina a 
vaţatorUor" - jud. Arad, se va ţine la adresat ministerelor instrucţiunii şi de~ 
3 Noemvrlt cri, in corn. Ineu.· TotI [n- finanţe, precum şi Camerei şi Senatului 
văţdtorii sunt obligaţi, con!. statutelor o Ctrere, în care ardlând chinllrilt, Plin 
a lua parte la adunare. cart trebuie să fteacd înVăţătorii pând 

* ce şi pot fncassa leafa, au cerut: 1. Sa 
Domnii co]egi, c~rj au reţinut se schimbe Legea Contabilitatii publice 

până'n prezent "Gazeta Invăţă- astfel, ca lefurile sd fie plătite la zi 
tarilor" sunt somaţi să· şi achite- intâiu a fiecarei luni, şi 2, lefurile in
până la 1 Noembrie ert. abona- vaţătorilor să nu, se plăteasca plin per-
mentul, in caz contrar li se va cepţli, ci prin admin/staţiile financiare. 
sista gazeta, urmând să plătească - Ministerul de finante a răspuns 
numenle apărute pe altă cale. (Nr.200.118 din 31 luli-e 1929), cit 

• Legea cea noud a Contabilităţil prevede 
In Zilele de 6 şi 7 Decemvrie a. c. plata in ziua dinntâiu, iar ce pr~vtşte ne

se va tine la Bllcureşti adonarea gene- cuviinţele perceptii/ar. invatătorii sd 
rală extraordinara. alcătuitd din dele- aducd la cunoştmţa cazuri concrete 
gaţii Asociatiei Generale a Invătători- despre purtarea necuviineeoasa a per~ 
lor din Ardeal şi Asociaţta Invatătort- cep/iilor, ca să-l poata pedepsi. 1,. 

lor din Banat pentru discutarea şi vo-
iarea statutului organizaţiei unitare a Asociafia regionala a lnvătatorilor 
invatatorimii române. din Bucovina a adlls la cunoştinttl 

• inspectorulut financiar Antonescu din 
Sâmbătă 25 Octomvrle a. c. a avut Cernăuţi mai multe cazuri de felul acesta

i 

loc in Oradea adunarea generală a ia- şi indeamnd peinvaţCitorJl de-acolo sa-t 
văţătorllor din Bihor. comunice orice alt caz. 

• 
Trlbunalul din Arad, desbătând fn 

ziua de 14 Octomvrle crf. procesul dlat 
Nicolae Cristea, fost revizor şi inspec
tor şcolar, a constatat că este nevino
vat, achltandu~] ,i suspendând pro~ 

cedara de urmărire. 

• 
Paralel cu lucrarile de fnglobare a 

* 
Cum s'a repartizat subventia , 
acordată şcoalalor minoritare. ' 
Subventia de 2 milioane Iei, acordatrt 

de ministerul instructiunII şeoalelor con~ 
fesionale minoritare a fost astfel r~ 
partizatd: 

• 

li 

(l 

c 
f 
ti 
e 
II 

r 

Il 
a 

ministerului de culte la cel de instruc
ţie publiCă, d. prof. 1. Banciu. directorul 
general al contabtJităliI din ministerul 
instrucJi,unei,. lucre.ază la armonizarea 
tntr'un singur buget (pentru anul 1930) 
a bugetelor celor dOUd departamente. 

Şcoalelor romano-catolice 29 la suta; 
celor riformate 20 5 la SMtd; celor is
raelite 17 la sută,. eeloT blligart. 3 la Il 
sută; celor mahomedane·.fa~sura.-··:... .~ 

Restul de 25 la sută va fi repar/i-· d 
zai între şcoalele ucra/nlene, ruseşti; 
rutene Ite. 

s 
} 

• 
Ministerul de Instructie publică, va 

fi contopit pe viitor cu ministerul de 
culte şi arte. 

• 
Revista 1\soclaţlel Generale a Invă-

tătorllor din România va ap ue lunar 
cu incepere dela 1 ]anuarle ] 930. Acea
sUl revistă având menirea de a fi or
g~Dul de publicitate central al Asoci
aţiei tuturor tnvătătorllor din tară, apa
ritia ej a trebuit să fie amânată până 
la data când unirea Asociatiei Invăţă
torllor din Ardul şi Asociaţiei Invată
torilor din Banat cu AsocÎa1fa Gene
rală a lovăţătorllor dIn România va fi 
desăvârşit! prin votarea statutului unic. 

• Aviz Domnii COlegi cati doresc sd 
fee parte la masa comund ce se va 11-
nea la Jneu, tn ziua adundrllgenerale, 
sunt rugati sti avizeze despre aceasta 
pe d. director P. Roşu. din lneu. - N. 
CrisUa preş. 

• 
Un permanent motiv de legitimi ne~ 

multumire a fOit pentru tnvAţătorl tn
tirzlerea ca care Il-se plătesc amărA
tele salarfi ce primesc, De acea va 
face mare bucurie dispozitia luată de 
curând pentru curmarea aceltui rău. 
Pe vUtor toate InstitutiUe de stat tre
buie si-fi plăteaacl funcţionarU la 1 
a fiecArei luni. 

• 
Schimbare de mers al trenurilor: Tre-

nurile C~ii Ferate Alad-Podgorta, cu 
Incepere dela 15 Octomvrlt a. c. 'Vor 
ciTcula tn modul urmdtor: Pleaca din 
ATad la: 5.20, 8~O, 11.30 ,t 17.50. 
Dela Pdncota 5.10, 7.56,11.35, 1425, 
17.45, Dela Radna: 530, 8,15, 11.46,' 
18.06. 

Rtpar/tria subvenţiei s'a /deut dupa 
numdrul şcoalelor) iar nu dupt1 numa~i 
rlll populatiei, al elevilor şi impozitulUI •. 

Fata de Qetastă repartitie, paria· . 
mentarii evrei se considera nemulta.; 
mltt afirmdnd cd evreii au fost ne- i 

drtptatlţ,. el repnzenMnd cel mai mare 
numar de eltvi mtnorUari. Ei imputit 
2uvemulul favorizarea ş:coaleJor ungu
reşti, al cdlor numă, este In dispro
portie cu populatia şcolard şi prttincf 
cd slngflrul criteriu just, este criterlZl 
numdrului elevilor. 

..... Â apărat. __ 

Cetatea cu portile tnchise-
r 

Parabole de Al. T. Stamatiad. 
Operă premiată de Societatea Scriito-' 

rUar Români. Edijia II. Editura 
Cultura Românească. Bucu~ 

reşti, Str. Pitagora 19. 
Exemplarul 35 lei. 

~~: 

BAE DE INNOT·· 
deschis pentru femei şi bărbati 

in fiecare zi 
6-8 m. p. 

...... ·0··-
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1 In Basarabia au foat toscri,i 259.411 
In fnvă1ămantui rural, tn care aa pro
movat 119.400, Iar In cel urban 36.733 
din care au promovat J4.800r 

In iotal au fost 31.929 tnvătători 
ruraJI şi 5409 institutori la ora,e, sau 
pe toată tara un număr de 37.338 
membri ai corpului didactic primar. 
Localarl de ,coalA. 10 vechiul regat, 
au fost 1058 la late ,1 625 la orate; 
In TransU,anJa 3826 la sate ,1 16,0 
)a oraşe; in Basarabia 1919 la aate 
,1 188 la ora,e; in Bucovina 477 la 
sate fi 61 la ora,e. In toatl tara au 
fost, decf_ 14318 JColt primare, din 
care 13280 rurale şi 1038 urbane. * 

Tiparul Tipografiei D1ecezaneJ Arad I 
I 
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