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muncă colegi! 
, S' au scurs zece ani de zile, . toria; învăţători cu suflete alese, 
de când hotarele ţării s-au aşezat de pe intreg cuprinsul României
tn hotarele visurilor noastre de Mari, dovedjţi că tnţelegeţl sem
veacurI. nificativele şi simbolice le cuvinte 

In cursul acestor ani, România ale. dascălului Iorga şi ~l. celui 
Intregită a trebuit să pună cele I ~al mare ~eg~ al RomâOlel Fer
mai lncereate forţe de muncă in . dlnand 1., ŞI arataţi că a s?~it mo-

t t d 
"\. mentul, când trebue să paşlţt ho

oa e omenll e soclale, pentru a tărâto i 1 t t 1 d r· d .. 
forma o operă, care să ne scoată . r ~ ap e, n ep mm u-va 
din haosu1 celei dintâi lnchegărL cu shnţeme datoria de indrumăt.ori 
Zi de zi au trebuit sporite toate al unuI ne.a~, a cărui destme 
mijloacele de reaHzare socială, ca stau In mâmtle voastre I 

să putem apare alături de alte ._ • .... IO!. .J~~cu!e!n~ 
neamuri civilizate. Şi va tre bui să 
muncim tnainte, ca să ne apro
piem tot mai mult de prefacere 
şi perfecţionare ... 

Pe teren educativ-şcolar, mun
ca n'a fo!t deloc uşoară. Obsta
colele inceputului, pre cum şi di
verse alte greutăţI pe cari le- au 
intâmpinat oamenii şco alei de 
toate gradele, au izbit tn bunul 
mers al educaţiei şi au oprit mult 
progresele şcoalet noastre. Şcoa
lele primare ca şi celelalte pânzi la 
universitate au fost puse astfel ia 
grele incercări de reforme şi de 

___ .,_schlmQăr.L lax __ pentru _ ziua de 
mâine a rămas· o bună parte de 
intregire, o desăvârşire complectă 
de muncă reală. 

Dela noi, generaţia de azi şi de 
mâine deci, soarta ţării depinde 
multl Ca exponenţi ai şcoalei şi 
conducători al viitorului, datori 
suntem la acest popas de zece 
ani, să ne oprim puţin şi să ne 
intrebăm: ce este de făcut? Ma
rele istoric Nicolae Iorga, a stri
gat din răsputeri: .La lucru, la 
lucru! La lucru ndpraznic şi !drd 
odihnd", - iar strigătul lui este 
porunca vremii. 

României Mari - căreia i s'a 
profeţit un viitor de aur - ii tre· 
buesc deci minţi luminate şi braţe 
puternice. li trebuesc oameni de 
caractere; cetăţeni formaţi şi pre
gdtiţi, cari vrednici de activitatea 
lor, să contribue cât mai mult la 
realizarea idealului de mâine. 

In discursul său, ţinut la Uni
versitatea din Clui. Regele Fer
dinand 1, la 2 Febr. 920. a spus: 
"Dacă idealul nostru sfânt a fost 
Infăptuit in mare parte, ne mai 
rimâne a duce la Indeplinire 
transformarea şi con sol i dar e a 
noastră internă". Fără patriotism 
curat, fără muncd fncordafd, fără 
respect de ordine şi autoritate şi 
fără credinţa in Dumnezeu nu se 
poate Infă ptui nimic.! mare". Şi 
frate aceste sarcini cad in seama 
celor ce zi de zi stau în slujba 
luminii şi culturii, tn seama se
mdndfolUor, cari sunt dascălii. 

Iată, chemarea educatorilor no
ştri J 

In modesta noastră activitate 
de laposturUe .de răspundere' 
unde fiecari! tşi 1RdepUaefteda~ 

Din uacantele!. .. 
Din frumoasele o,aşe cu mari bule

vardet pâna in cele mai deparlate şi 
umile cdtune, rdsund refrenul dulce,' . 
"vin vacanţele II , Şeoalele (şi Inchid por
ţile şi gloatele de copil sbu1dalnici ln 
chiote de bucflrie îşi iall rdmas bun 
dela bdncilt şi sala carI! ia lintuit zece 
luni In aerul Infect sllb disciplina severd 
a invdţdtorului. 

Ochii se amezesc de fericire. inima 
palpitd ln ritmuri mai cadentate, tul
bllrala de un gând promiţdtor de mari 
bucurii aşteptate cu ataia nerdbdare 
Qupamlfflca detila~urat4---in timp -de 

un an. 
Şi la Edndul acesta, mulţi prIvesc 

cu invidie invătdtorU cdrora lt-e dat 
sd-şi petreacă dOlie'l lunt lipsiţi de griji 
şi năc(Jzuri, banchetuind la mesele de 
marmord ale cafeneJil, ori ghiftulti cu 
toate cele bune culcaţi pe plaja marii 
dela Constanta. 

Caldura mabuşltoare ti alungd pe 
toţi tn locu1i1e umbrtle de brazi miro
silori. iar inspre seard când cerul e 
plIn de stele, muz/cite prin noian.lcân
ttJrtlol, le mângde sufletul, le desere
Ieşit flUntea, le (nveseleşte inimile .. ,. 

Dar câţi vor fi acela rai i se vor 
bucura lnlradevdr de liniştea fe,mecd~ 
toart, departe de sgomotul şcoalel, re
spirând ae"11 dddator de v/atil din 
prea} ma Milor? Cart este numdraJ 
acelora pe cari nu-l frămllnla Erijile 
de mâine. el uitând pe un moment rea
litatea a,a de trista sa se lase in voia 
visuritor sd-i poarte pe aripile lor de 
aur? - Pânace alti muritori trdnt/ţi in 
perinele moi de aulomobil viseazd ce 
pldceri s(1-şi mai cumpere pe bantl câşti
gaţi intro "afacere"; câţi vor fi de 
aceia cari tn vacanta hdrăzitd numai 
odihnei şi bucuriei o sa-şi caute servicii 
umile pentru a mai c{Jştiga ceva fa
miliei oropsite? 

8anul- acest demon care stdpâneşte 
omlll şi schimba faţa lumii fn tocmai 
cum schimbi pdrechile de ochelari cdld· 
rindu-i dt-asupra nasului, - câti dintre 
sarmanU invatdtori tl posede? 

Nebun a fost acela care a zis cd nu 
In ban constcJ fericirea, când asldzi,e 
tocmat contlarull .. , . 

Subllmd vacanţd 1.. La rostirea nu
melal tau stam astăzi blazall in c.get, 
fdrd pic de enluziasm ca şi când n'ai 
aduce nimic noa, nimic ce ar merita sd 
ti dorim cu toatd ardoarea sufletului l .. 

10.ln Drecln 

-
Doloria Înuatator~l~i ~i H Ireotului. 

România tntregltă de azi s'a făptu!t 
tn vâltoarea rbboiului prin vitejia fi 
jertfele soldatllor săI. Intregirea vietII 
româneşti o Btlteaptl Icea conştiintă 

naţională, pe care nlc! vitejia vremu
rilor şi nici asuprirea duşmanilor oea
muhd nostru n'o putule iD~râoge. ŞI 
când imprejurArlle ti ingAduia si le 

afirme si si se Impună, ea făca acea
sta cu un avânt fulgerător ş' cu un 
suflet care se dovedea acelaş pe tot 
cuprinsul pământului românesc. 
După ce am cucerIt astfel drepte

rlle noastre nationale, luntem datori 
sA intărim această Izbândă. Opera a
ceasta de consoBdare se cere sA fie 
infăptultă atât din punct de vedere 
politic. cât şi din punct de vedere 
cu1tural şi sufjetetei~. 

Aceasta este munca care ne aşteaptă 
pe toti tnvăţătorlt şi pe care tot' tre
bue s'o impllnlm fn marglnl1e activi
tAtii şi puterile fiecăruia. [n reaJlzarea 
acestei mari opere de care atârn! tn~ 
tArlrea românllmulul ,1 desvoltarea ci
vilizatiei noastre doi factori au rolul ce] 
mal greu, poate insă şl cel mal nobU şi 
cel mai trumoi. Aceştia sunt fnvd(d
torul ,i preotul. Amâadol todrumătorl 
de suflete, amAndot ]umlDAtorl de 
conştiinţe, amiudol apoltoll ai credin
tei şi al culturei I 

Indţitorul şi preotul 8UOt chemaţi 

sA dedvârşească unitatea de suflet 
,1 cultură ŞI să desvolte unitatea con
ştiinţei naţionale. Clei forţa de ex ... 
punere şi energia de desvoltare a 
uDui popor stau in conştiinţa pe care 
ei o are despre drepturUe şi datoriile 
sale, fatl de umanitate şi despre meni
rea sa inlume. Chd un popor ştie care 
elte menirea lui. tot c~ace există In el ca 
energie spirituală şi ca fortă fizicI, 
vor lucra pentru a ImpUnl acelstt 
misiune. 

Munca aceasta ne aşteaptl pe noi 
in tihna satelor noastre. Este o munci 
care se realizead anonima firi stră
lucire şi tari larmă; dar tot atAt de 
nobHI şi fecundă ca ,1 ge-stul semă~ 

nltorului. Căd ce munci poate si 
fie mal inăltătoare şi ce actiune mai 
profund binefAcAtoare decât aceea de 
a sldl Id~i, de a deschide suflete şi 

a lumina conştiinţe. 
Fiecare şcoli trebue sA fie un ]a

borator de culturi românească; fie-
care biserică on laborator de credintA 
şi de mOTIlitate. Unul pe catedră ce
lAlalt pe amvon. lovAtătorul şi preotul 
trebue sA fie adevărat! p~dlcatorl ai 
conştiinţei nationale şi al nlCJralel. 

Desvoltând inteligente, I u mi n A n d 
minţi; dar mal presus de toate formând 
caractere, latA ce aşteaptă ţara dela 
001, IatA ceace nolauntem datori să 
facem. Şi paralel cu activitatea z.Unlcă 
a dasctlulttl In şcoafă fI tn biserică 
a preotului, noi trebue să de8voJtăm 

o activitate in afarl de şcoală şi de 
biserici, peotru a ne mulţumi pe de~ 
plin de Ideal. ŞI unui ,t altul si ia
tirim educaţia naţIonali ,1 culturali 

ce suntem datori s'o realizAm. Dar 
cum vom putea să tmpllnlm mal bine 
şi mal util această misiune? Fie ti
nind şezători tn care citind poe:oall ,1 
bucAti literare, vom desvoliagestul 
peDtru cetlt,fAc!nd cunoscută Utea
tura naţionali, fie prin conferinte d'n 
Istoria Neamului sau din Geografia 
ŢărII. fie prin predici morale, in cari 
SI! va arăta că Iubirea de tari este 
uDa din cele mal Inalte virtuti morale 
In staTfit prin pilde, prfn blândete şi 
sfaturi folositoare. Numai tn chipul 
acesla lllvA1ătorul şi preotal. işi vor 
ImpUnl rostul lor cel mare de luml
uAtorl şi de cAlluze sufleteşti. Aşi 

ne vom tmpUnl misiunea de eda:Atorl 
sustl n!nd neamul acesti, ce ti trebue 
o educaţie morală solidl, spre menirea 
şi strălucirea tnyătătorulal şi preotulUi 
român. 

Alex. UrBgne. 

._.1" , , ••• p ne •• 

o adeziune. 
D, D. Baarla, IIRul dlntncel mal 

distinşi invatatori ai judeţulUi Arad,· 
an hamtc şi adevdrat ([asclli, cafe fn 
tlecut a muncit cu spor şi lezu/tat pe 
loaie terenurile educative, ftind fin eml
nent colaborator la .Revl$ta Reuntuniilol 

, 

ne trimite armdtoalea scrisoare: 
Aparitia organulul ",Gazeta Iavltă

torilor- mi- a umplut Inima de bucurie. 
iar tn sufletul meu s'a aprins () razA 
plină de o noaul nădejde, el invAtA
torii Doştrl, de,i duc o viaţă cufun
daU ie muceoicie, totaşl In fat.a mul
telor Isplte eu rlmas JDtlcli cu dorul 
aprins de avânturi senine. spre a COD

tribui cat mal mult la luminarea po
porului romanesc. atât de Incetit de 
alte neamuri şt lăsat acoperit de ne
gurUe intunecoase ale lIIeacurllor de 
tristA amintire. . 

Noul organ redactat de UDe, drag' 
coleg ,1 sprijinit de colaborarea celor 
de bine, va da UD impuls invAtAtorl
=nel noastre de a tinu la su.pr.afaţl 

concurenta ." emularea cu invAtAtorll 
altor neamuri; va face acest organ II 
inţeleagă neamul romAneic. ci o tarl.:-l 
cum este Romlnla·Mare, inzestratA cu 
toate bogăţli1e tumU, prin tnvAtAturl 
şi munci cinstitA, poale fi fAcuti. in 
adevărat paradIs, in care si trAiascA 
o viatA plinA de mulţumirI,. fericire' 
De alti parte, prin acest organ, mem
brII corpul didactic din judetul nostru 
şi de pretutindeni, vor conlucra pentru 
sustinerea prestljlului şi a demnitlţU 
Iort făcând ca societatea sA le pAs
treze locul cu ve nU In raport cu ceiace 
preateua pentru omenlme prin ,coali 

Idela edArlt organulul este salutari 
,1 blneveDltA. deci cu D-zeu Inainte 1 

Rog primirea mea io şirul collbora
torUor. 

Ca dragolte coleg laII 
Dimitrie Boariu.. 
odirector ,coiar 

• 



GAZETA tNVAŢATORILOR 

Cuvântarea 
,,~ 

La conferinţa subsecţiei Rodna, ţinută 
În com Sdvârşin, d. G. PJeş, preşedinte, 
a rostit urmăroalea cuvântare: 

Onoroatl Conferinţă. După o pauză 
indelungată - fnsfârşit - ne vedem 
din nou întrunitl în cadrele "Asoclatlei C 

noastre invâţătoreştl din judeţul Arad 
acJLJn comuna SăvArşln, loc designat 
t'tl' noffflrea cooferlnţel ultime a sub
sectiei ~iidna. 

Poate J veţi n· aflat cu totii despre 
apelul ulIul preapretuit prletln şi coleg 
al Dosn, carele chiamă dăscălimea 
judeţului Arad la muncă şi organizare 
~ved~r.ea rezolvirli multor prObleme 
~jL5i!.rc9fnl. ce apasă numai şi numai 
J~~etlr· tagmei noastre, care'şi are 
-Itlentr~a bine determinată nu nu 'Dai 
ldel:leg'Ut ţărU, dar mal vârto, de legea 
Itn"Jb~şi:JCa arhitectl al constructiei vii 
_~L)i~ ItPpune o păşlre hotărâtă, ener
r~lci<'!t 8~ muncă peraeverentă pentru 
'a;-pune~baze sollde acestui Neam ,1 
~~ frlttooasel şi bogate ţări, când se 
lYUr implini profetlIIe poetului: .~omâ
sJiliia loia.qr de aur arel ... "" 
~I d,~ d9'menlul activitllţii noastre, şi 
lf1it'jy;;.x.ţOI ia prelent, examenând ra
I p,orj~I ~coalei cu societatea element 
1'a~gq1ut confuz, agungem la concluzlu-
~eaaA avem - desigur - activitatea' 

-,tiM~rll:tl extoaşcolară a corpului dl
.64 act hti :fJ elevilor. O intens! activitate 
i~ rPr~ multiplele el ramuri şi prin 
~~.M~teţul el paSionat reduce la nim[c 

nă şi activitatea şcolară propr:uzisă. 
.6. 'afer· contingente fIltrtgi de analfa
t1tu''f''1)Nmarl şi de superflclall periculoşi 
secundari şi universitari. 

~~e~~.tă activitate extra·,colară des
vSMU 'tntre nevoia de a mânca şi 
fntre nepregătire la di:lscălI, Iar la elevi 

''''11'!n? tl'gabondaj şi sensuallsm, este o 
plagă molipsitoare şi dureroasă pentru 
v~ tttionalA. Absolvent!i claselor 

~~~ p. Cowresul "Hsoclatiel tieoerale a 
m ~'O~ ,\ InvalalorHar." 
s,o. 'rri'ţîreJe de 1,' 8 şi 9 Iulie a. c. se 

Dela subsecţia Radaa. 

d. G. Pleşu. 
prlmarea formează contingentul de bu
chisitorl al cărtllor de pervertire vârâte 
in sufletul satelor noastre de păcăto. 
şenia atavică a unor negustori. Ş:;oala 
primară rurală - cu un mic procent 
ce face escepţfune - ne dă prin ur r 

mare ţărani perverşl, declamatori au
tomaţi, atunci când din p-ogramul ei 
didactic, metodic predat şi speculat 
de spiritul pedagogic şi Idealist al u
UDui dascll pregătit şi-ar antrena elevi 
intr'o activitate extra şcolară sănătoasă 
ce s'ar putea continua şi dincolo de 
anII de învăţământ; ne-ar putea da 
contingentele necesare. prin pregătirea 
sufletului şi creerulul lor, pentru for
marea cetăteanulul de mAne. Dar pentru 
aceasta ne trebuiesc dascăJi bine nu
tritl şi atunci activitatea extra~colară 
sigur va fj intensivA şi nu de formă Iar 
ş.::oa1a va deveni un Izvor de ridicare 
natională prin invăţătură, prin lumină. 

Cunoscându- ne odată .puterlle ener
giei ,i lacunele, ne vom putea mal 
uşor crea planul de mun:ă in viitor, 
şi va trebui neapărat recucerlt ce-avem 
de cucerit. Intelegerea raţionalA, tasA 
asupra rostulul acestei munci a dat 
fntodeauna lum!nă şi progres, 

Numărul învătătorilor cunoscuţi pe 
aceste meleaguri şi climatizaU Îa at
mosfera solului. ca dator!a conştil nţel 
ind<!'plfolte s au majorat prin o pătură 
viguroasă I generallej tinere de plo· 
neri .1 cultarel poporului, şl cred că 
va fi binevenită reorganizarea Aso.;!aţiei 
noastre ca familiarizati prin proce sul 
evolutiei continu in progres, împreuna, 
să s\:ăpărăm schlllteia focului de dra
goste de nea In. 

DoriDdt c& hH:răriJe noastre să de
curgă În calea lor normală şi salutân
du-vă de blneven!re declar conferinta 
deschisA., --......... ---
Conferinta subseefei flrad, 

- -- -~ . -
Sâmbătă 8 Iunie c, s'a tinut confe 

rlnta de primăvară a subsecţei "Aso
ciaţiei Invăţâtorllor· din plasa Arad, )m~ ~lllt;l ... v~ tlne,la Craiova, Congresul "Aso-

Ht~t ~f'JOenerale a Jnvăţâtorllor din in comuna MIcăIaca-Noul. Conferinţa 
Romidta" fn care se va dl!sbate urmă. s'a deschIs la orele 9 a. m. in sala 

l1&iit~a 'ordine de zi: Cultura unlverSI-1 şcoalel din loc, fiind prezldaU de d. 
,9t1ftll.:~ebtru InvAtAtori. Raportari, d-nU P Colteu (Mândruloc). Au participat 
tsar. "~băcam (Bacău) şi I. S. Dumi- toti membrU plasel precum. ~I: d. N. 
~şe'u binspector şcolar Budu. a) Sa- Cristea, preş. Asac.; d. Sztblg preot 
rIftMia'l.!a invAţătorilor. Raportor d. Or. rom. cat. (Glogovăt); păr. Ardelean ,i 
IfjffigfJle]~scu (Bucureşti) b) Organlza- pilr Furduf (Mlcălaca); d. praf. Şandru 
Ut~il eitssel de Credit. Raportor d. S. (Mlniş) etc. 
ffRdatn;"c) Băncile corpului didactic. După cuvântarea de deschidere, d. 
Oftaţhttbrt, d-nli Joslf Andreescu (R. N.,. Cristea a ţinut o dlsertatI~: "Con-

!j\T!fm)1 şi D. Faur. a) Cursurile com~ trIbut!! Ardealului in cel 10 ani de la 
-~allm~nfare. Raportori d-nll P. Pu* unire". Osa aratA in general Insutu
'bch~~·Dti:. (Galati) şI 1. Dobrtan (Dolj) ţiile d.e toate gradele precum şi per-

b) Personalul de control ,i directorii s~Dagltle mal de seamă cari au con-
. g!id~ ~I primare. Raportorl d-nll - S. trlbult la o cat ~al mare consolidare 

'oWnfUUI: (Iaşi) ,i T. lacobescu (Cetatea. a ţărII româneşti In cel zece ani dupA 
-hA1S~) (j unire. Urmează apoi a doua dlsertaţe, 
.IItlif/;tl{1i.2-. ţinută de d. a. Mihula (Gb!oroc) "Ro-
Il, !Jfller.se: a) Aplicarea art. 139 din lui social al i Ităt 1'" d ft' te: "V f . nv oru U1 care. e-
t.a3ft~fti r'lVâtăm:ntuIUI. Raportor d. V. scrIInd insemnAtate a InvătAtorulul in 
Il1Jil e t..~edscu ( ucureştl')11 viaţa publică, se ocupă de datoriile 

a A unarea genera le va dls- A 

U:J 1;\~\t~., ce are de urmat acesta lD viata socl· 
A1JPW"HTr ali cat şi de rolu] ce trebue să-I io-
nÎ t M~~fa de seamA a preşedintelui pe făptuiască pentru emanciparea omenirII. 
l;:;ap~ }~28. Raportul cenzorUor, apro- D. prof. Şandru (Mlnlş) a vorbit din 
~l~'~~ i9i1antului şi descArcarea gestl- iltoria neamului nostru. desvoltând o 
-rrntţh ~~robarea bugetului pe anul 1929. interesantă conferintA cu subiectul 
fJl:4!~~~rf. unui membru tn comitet io ,.Apullum." 
u)9,c,~I~t d-htl Tâgara (Bucovina). Ale- După observlrlle făcute de mal mulţi 
fii le(~; •. Romislunll cenzorilor ,i &uplean- colegi, referitoare la punctele ţinute. 
_zdVor~rRevlita Acoclaţlel Generală. se procedează la alegerea noului bl
~:Jsl<,T~fl,te propunerile priVitoare ]a su- rou, fIInd aleşi: d. P. Colţeu (Mândru
"'[ h{e:ct~ din ordInea de zi vor fi trl- loc) preşedinte, d. D. CIQbotd (Mlcă
b G".eiŢ "1 ,( I Iaca v. preş; d. P. Lupaş. (Sâmbătenl) 
jhJPI~lţ;> ~aportorllor respectl'l'J pâoă la notar; d. G. Mihuţa (Ohloroc) cassar; 
I t)1~~ ~~n1e a. e. d. L. Siolciu (Murăşel) controlor; Iar 

c I~~,~.~fu gilzduire, participanţii vor to- tn comisia li.terară: d. N. Cristea; d. 
-Blşt~nra~ conducerea A soc 1 a il e I (str. Dlaeoş (C~rtlcl); d. Slpeş (Zlmand) 

Barbu Catarglu Nr 20 Craiova) pAuA d. D. Milo!1l (Macea); şi d. E. Ardelean 
• (Curti el). 

II.qllowHe a. c. Conferinta s'a terminat iotrto atmd-
,\\hllQS sferă caldă şi pdetenoasă la o oră d. m. 
,aII}J~ .-. 4. Coresp.' 

Cercuri culturale 
In com. Arăneag. 

"Cercul cultural Pâncota" a finut 
Duminecă 26 Malu şedlntă tn corn. 
Arănf'<,g După partiCiparea la servi
ciul d:vin, toţI invătltorJi s'au adunat 
in localul şcoalei unde d. F. Locllş
teanu, a prt les la ci. m, lecţiunea 
"Rădăcina plantelor" - dIn Ştjln
ţele Naturale. După prelegere la cu
vântu! prez. adhoc d. P. Stiartdu. care 
prlntr o cuvintare acomodată deschide 
şedinţa intimă. D. Gh. Ratiu işi des .. 
voită apoi disertaţlunea teoretică a stu
diului "Ştlinţele Naturale". Observa
ţiuni fac: d. V. Dinu/eseuj dş. A. Brd
dean şi d G. Frenţill. Acesta din urmă 
face şi "Instrucţia coraIă". Toate punc· 
tele au fost reuşite. 

La ora 4 P. m, intreg corul di
dactic s'a adunat in curtea şcoalel 
unde au fost aşteptaţi de aproape in
trega comoDă, Cel dlntâlu la cuvântul 
d P. Siiariău) care vorbeşte despre 
.stârpirea moravurilor rt!le din popor", 
O. V. Dinu/eseu, desvoltă apoi o con
ferinţă cu subiectul "Alcoollsmul·, fiind 
ascultat cu mult Interes de intreg po
porul". 

COTesp. 

In com. Apateu. 
In 26 Malu c. cercul cultural Apa

teu a ţinut a VI şedlnţă in corn. Apa
teu. Dim. după Itrviclul divin, mem
bri s'au adunat la şcoală, unde îov. 
1. Gurban, a predat o lecţlune prac
tică din memorizare:- "Vara" la el. Il. 
Conferinţa intimă este deschisă de d, 
J. Vârşăndan, preşedinte, printr'o fru
moasă cuvâotare, după care ;tU urmat 
aprecieri făcute asupra lectlunel de 
către d. P. Bued; d. N. Joanete şi d. 
1. Vârşdndan, precum şI alte discutII 
uupra bunului mers a educatiei. 

Şedinţa publlcă s'a ţinut dela orele 
2 d. m. Un publl;: numeros in frunte 
cu preotul comunei a asistat la repre
zentarea programului boaat şI vast. A 
dlsertat despre "Educaţia afară dhl 
ş:oală şi dio familIe" d. P. Micuia, 
Iar d. N. loanate despre "Alcoolism", 
ambii flHnt-nwolra,l' c'If'"me&tetl'ţ'rrrte'; 

Şedinţa a îachelat-o d. 1. Vârşandan, 
indemnând poporul" să participe tot
deauna la conferinte şi şezători cul
turale. 

Coresp. 

Noul învăţători. 
La examenul de capacitate pentru Învă

ţălori, ţinut la şcoalele normale de fete 
si bieţi din Arad, sesiunea Iunie a. c. au 
reuşit candidatii de mai jos. 

In ordinea clasificaţiei: 

Marineanu 1 9,25. Tudor Gheorghe 9,17. 
Pl'edescu Eliza 9, l7, Gazurca Eufcosina 9,17. 
Răzman Florica 9,00. Iercuşan Aucel 9,00. 
Georgescu Ana 9,00. 

Ciovică Ioan 8,92 PoloţcaGheorghe 8,83. 
Iordănescu Eugenia 8,83. Anţilă Persida 8,75. 
Văduva Ştefan 8,75. Curcă Ştefan 8,75, 
Boată Nicolae 8,58. Bendea Ioan 8,58 . 
Son Victor 8,58, Stolchiţescu Nicolae 8,58. 
Oaheşet Gheorghe 8,50 Foldeş Ana 8,42. 
Şepeţean Gh. 8,42 Vârtaci Dimitrie 8,42. 
Tudoran Gh • 42. Călimente Angel 8,42 • 
Curcă Constantin 842. Slroe Agricola 8,33. 
Nuţă Victoria 8,33. Rasădeanu Gh. 8,33. 
Maglaviceanu Gh, 8,33 Bradin Maria 8,25. 
Ionescu Elena 8,25. Stoica Stan 8,25. 
Veselu Emil 8,17, Dumitru Georghe 8,17. 
Huţiu Teodor 8,17. Ioan Petrl) 8,08. 
Henţiu Ioan 8,08, Mara Petronela 8,08. 
Pătra~cu Teodor 8,00. Ciocu Livia !l,OO 
Popescu Volea 8,00, Vidican Ioan 8,00. 
Dehelean Rozalia 8,00. Ionescu Ioan 8,00-

Blaj Volumia 7,92. Capră Florea 7,92. 
Semineanu Gh. 7,92. Mot Sinezio 7,92. 
Jimon Gheorghe 7,92. Brădean Elena 7,83, 
Ruchard Elena 7,83. Coliu Petre 7,83. 
Draculeş Conat. 7,83. Nicula Sabin 7.75. 
Cristescu Minodora 7,75. Aron Teodora 7,75. 
Zlăgnean Ioan 7,75 Arso Elena 7,67. 
Popescu Const. 7,76. Lucaei Ştefan 7,67, 
Cheşnoiu Elisabeta 7,58. Dascii Dlmitre 7,58. 
Sătmărean Dimitrie 7.58. Bâsca Maria 7.58, 
Arpaş Ioan 7,58. Iancu Livia 7,58. 
Marcu Mina 7,50. TârnÎceanu Alex. 7,50. 
Lupaş Zena 7,50. ')u)cu Bălaşa 7,50. 
Florescu Elena 7,50. Gancea Traian 7,50, 
BaHă Ioan 7,42. Cocoş Ioan 7,42. 
Chepeţan Ioan 7,33. Baltă Nicolae 7,33' 
Cătana Maria 7,33. Popa Aurelia 7,25. 
Georgescu Fevronia 7,25. Bobina Gh. 7,25. 
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InforDIaţiuni. 
Orice fel de emoe8pondenţlt pen

t1'u,,,Ga~eta 1twăţdtorilm'" să se 
tri,mită pe adresa redaet(hului 
"'csponzabil, d. Ion Jelccuteanu 
înv. în COL'ăsînţ j. Arad. 

• 
Coslul abonamenlului să se 

trimilă numai dlui Ioan Drecin, 
Ine. in Ollc;n p. Gh;o,.oc, ad
ministrato,.ul galletei noast,.e, 

• Gazeta învăţătorilor, apare 
sub conducerea unui comitet, 
la I şi 15 ale fiecărui luni. 
Incepând cu noul an şcolar 
(Sept. 1929.) va apare regu
lat in fiecare săptămână. 

• 
Cine reţine acest numdr se 

considerd abonat. 
• 

Mulţumim pt aceasfd calt tuturor 
acelora cari ne-ali felicitat cu ocaziu
nea apariţiei oreanului nostru, trlmi
ţându-ne teleerame~ scrisori. etc. 

• 
Mfnlsterul Instructlunlf publice a

duce la cunoştlntă învllţătorllor cA anul 
acesta nu se mal iin cursuri de varl. 

• D. Liviu a Ionescu a fost numit 
ajutor de judecător la judecătoria din 
1Iia j Arad. Felicitări I 

• 
"Gazeta lnvdţ~torllor· publiCă, În 

mod gratuit, Oflce avlzliri, logodne~ 
mUlt~miri, etc. membri/or corpului di
dactiC, dacă se anun/d, ori se trimit 
invitări la redlCţie. 

• 
DomnII colegi cari lşi vor schImba 

domiciliul, ori se vor muta pe timpul 
verB in alte 10calllăţlt sunt rugati sA 

~e cO':.O,I:.:~~t~~ ;;r~!!:~! ! .. ~_ 
le trimitem gazet,* --, ---~~ 

• 
t In urma unei scurte .uferlnte a 

încetat din vlată in zIua de 4 Iunie 
profesoara Luda V. Babescu dela glm
oaziu .,l. Vulcan'" din Arad. 

Defuncta a fost uoa dintre cele mal 
harnice şi talentate profesoare, desUI
şurând o vie activitate pe teren edu
cativ in aceste părtl ale tArif roml
ceştI. D zeu s'o odihnească, in pace t 

• 
Primul abonat la "Gazeta InvAtato 

rllor" este d. Voleu Ni/eseu, ministru 
ArdealuluI, care a făcut un abonament 
de sprfjln de 1000 leI. Să trăiască! 

... 
Subsecţluoea NAdlac a .,Asociaţlei 

fnvătătorllor'" va ţine conferintA de 
primăvară, vineri 28 Iunie c. fn corn. 
NAdlac. 

... 
Dumlnecă 9 [unle c. stau desvelit 

la Arad, busturlle lui A. D. Xenopol 
,1 Gh. Coşbuc. 

••• -
I VizatatiI 

magazinul de mode 
PAR 1 S 

Arad, Bul. Regina Maria 2·4. 

Jlunde se pot comlllndll costume 
pl. dame; flofe; blănuri etc. eu 

preturile cele mal reduse. -
PREŢUL ABONAMENTULUI: 

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

Abonament de sprijin 1000 Iei 
W- • ..".". .. 

Redactor responzabll: 
ION J ELE CUT E A N. 
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