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ORGAN SĂPTĂMÂNAL PENTRU APĂRAREA INTERESELOR 

Răspunzând unei înalte chemări şi necesare 
! în acelaş timp, dăm naştere acestui organ, a cărui 
~ coloane să servească interesele şi nevoile breslei 
't noastre învăfătoreşti. 
I Initiativa porneşte dintr' o Însufletire a noastră, 
I a tinerilor dascăli de azi, cari, dându-ne prea bine 
: seama de marele rol ce-I avem de îndeplinit în 
r aceste grele vremuri de prefaceri sociale, credem 
r de o împerioasă datorie de a ne avea organul 
i nostru de căIăuzire si orientare. 
: Nădăjduim că învă1ătorimea de pretutindeni 
I şi in special din acest judet - va saluta cu entu
; ziasm\ aparitia 11 Gazetei lnvătătorilor", dându-i tot 
'concursul, păşim încrezători şi voioşi înainte ... 

I Redacţia. 
-------.. '-----------------------

• 
SI , presa. Inuătătorii .. 

-
tre frig şi cu fumul Inecător ală· 
turi cu elevii in cojocelele ruote 
trupuşoare secătuite de vlagă din 
copilărie. Ei işi duc anU in şcoala 
inchircită incă intr'o concepţie 
veche, secătuită de viaţa vie a 
cărţii prin toate ordinele primite 
de la cei mai mari adesea fără 
nici o ptţlcepere de ce se petrece 
În acestestupuri de albine. 

Familiile învăţătoriior sunt ră
stfgnite. Şi oameni de stat au re
cunoscut că învăţătorii sunt apo
stoli, şi pentrucă sunt nu li se 
cuvine de cât recunoştinţa vor
belor. 

Invăţătorli să sacrifice totul, 
iar bugetul ţării aproape nimic 
pentru ei. Gardiştii oraşelor sunt 
mai bine remarcaţi. Jnvăţătorii 
sunt rurali; ei pot să aibă haine 
rupte, ei pot să induce o viaţă 
chinuită, ei pot fl cei mai fami
liarizaţi cu sără\:ia. Au nu sără
cia e sora sţltelor? ŞI doar pro
blema soartei învăţătorilor trebue 

Invăţătorii sunt reflexul puternic şarea României~ şi o viaţă nouă văzută prin prizma ei de seria
I al gamei suferinţii a celor ce ar purcede de la un capăt la zitate şi lnsemnăt<.1tea ce o dă 

Tinerii. 
1. 

Vorbeşte lumea: ',' 
La drept vorbind, tinerimea de azi 

nici DU prea există. Şi-a prlponlt exill
tenta de ţăruşul interesului propriu, 
concurând la cupa trecerii prin viaţA, 

fără a lăsa - nu urme, (ar fj prea 
mu!t!) dar nici măcar o amIntire sim
paticI, De bună sf~amă" e şi asta ,0 

filosofle: filosofia mot.oulul tolănit pe 
prispa căldută, cu ochii inchişi, torcând 
blazat la caieruJ molatlc al lenei de a 
face ceva. Şi când, dupA o asemenea 
actlvltate blagoslovit! se înUnd de le 
trosnesc incheIeturile atât de sănătoase, 
- că doar sunt tint:ri t .- suspină 

(cor sau solo) io MI-bemol, ca într'o 
melodramă leşinaţi: Ah, ce bine e! I 

In esenţă numai atât spune lumea 
despre • tineri", şi-I destul atât. 

Ceeace urmează nu e un răspuns, 
Ca să răspunzi la tot ce gura lumii 
deapănă, ori n'ai altceva mai bun de 
făcut, ori eşti bun de expus într'un 
muzeu de curiozităţi. In cazul de fată 
insă, insuşindll-mi idea acuzatorilor, 
până la un punct - cu destulă părere 
de rău - le dau câştIg de cauză. 

, Dar problema are şi o altă latură. 
Nu-l destul să constaţi ceva, ridicând 
tonul revoltat; cu a~:tii [i'ai indreptat 
nimic. Şi-apoi lară~i drept să fi nu
mai procurorul unei cauze cu dosarul 
Ilecercetat in intregime. 

I
I împărtăşeşc de veacuri truda ne- altul al ei. Drumul vieţii pe aceşti vremea. EI sunt avangdrda cul
răsplătită; 1nvăţătorii sunt expo- sănătoşi oameni nu'i indepărtează turii naţ;onale,-şi lor nu li se 
nenţii reali ale tuturor revendi- de satele sărace, primitive şi no- dă putinţa de a trăi cum se cade. 

. cănlor sociale ce trebue să se roioase, ci ei se întorc iarăş cu'n lnvătătorii sunt stâlpii cei mai 
, înfăptuiască pentru m ti c e n 1 cii ideal in suflet. purtât1d crucea prit1~ipC\l! pe care ~e dădeşte edi
~ ogoarelor, totdeauna cuminţi, tot- grea pe umeri, până ce ii duc şi fieiul social al unei ţări. Acolo 
I dea una inţelegători, totdeauna pe el, pe nAsalie in ţintirmul de unde învăţătorii nu sunt destul de 
i mari la fapte când glia părinţilor ţară. Pe tnvăţători deşertăciuni1e apreciaţi, acolo inseamnă că nu'i 
I stropită cu sânge a cerut-o. oraşelor nu'i ademenesc ci ii lasă o tntelegere deplină a construirii 
I Invătătorii purtători de gânduri rece şi ei preferă o viaţă privată puternice de stat şi se clatină II. 

noui - albine modeste În satele de bucurii numai să rămâle in ceva. De aceia pe învăţători tre- Vorbesc acuzaţii. ' 

: ,1. 

,tnchircite de o soartă maşteră satele lor cu garduri stricate, cu bue să'i socotim ca a cincea pu- Formala lipsei noastre de avânt, firi 
Inci - .poartă tn inimile lor toate gospodări! scunde şi botezate in tere in stat, şi ei trebue să fie sa fie căutată intr'adins a fost gAsUă. 'l nădejdiile milioanelor de plugari, foame, ei să'şl plimbe ochii şi ascultaţi; să li se dea toată luarea Şi tncă odată acestă formulă nu In

i cari şl-au dat cu prisosinţă, In gândurile pe drumurile albe de aminte din partea guvernelor. Dar semnează numai decât o scuză. Ea re
i dealungul veacurilor, tot ce se ţară; ei să'şl Inalte concepţia de şi învăţătorii trebue să inţeleagă prezlntă, cu tot elementul tragic pe 

poate da părnânteşte fără multă viaţă, privind la stoicismul celor serios că şi ei au nevoe de o or- care-l inchl.je in ea, substractul pa
răsplată cuvenită. cu palmele bătătorite de munca ganizaţie puternică. Invăţătorii sunt tologlc al atitudlnel noastre de acum: 

I Invăţătorii sunt stegarii satelor. grea a ogoarelor, la piepturile vinovaţi de viaţa ce o duc, pentrucă Noi n'am avut copilarie. 
I Ei au Inţeles mai birle decât toti arămii de arşiţa soarelui şi la nu sunt o colectivitate solld 1n- Intraţi tn viaţă sub cerul posomorât 

oamenii, cuvintele divine ale Jui frunţile crispate de durere. truchipată iar glasurile lor răzleţe, al stării de asediu, cu jocul copilăriei 
Iisus: "Lăsati copii să vie la mine". Pe invăţători nu'i fnspăimântă orfca.t de I"tellleiate ar fi, se iro- brusc intrerupt de bomba trântltă dfo 
Şi se poate o chemare mat sfântă jalea satelor; el nu fug de ea, Ci sesc in puo;:tiu. avion, crescuţi şi formaţ! în atmosfera 
decât a acestor tărani sfinţiti cu ca nişte vestitori de vremuri mai lot: e âitele ei m: au până acum Intoxicati de fumul prafului de puşcA, 

1; ;i aghiazma cărţii, ţărani cari cu bune, pun umărul la ridicarea a- un ('i g;,il de publicitate al lor. toate astea nu puteau forma o tntro-
n ochii mai deschişi prin slovă de cestor cuiburi păstrătoare de să- Ei sunt o oaste destul de puter- ducere prea potrivită pentru'cef' ce 

I~I; cât ceialalţi, şi cari, nedespărţin- nătate socială şi naţionalăt şi nh:ă, dar nt:: au o omogenitate in aşteptau cu alt suflet viata. ~, 
du-se de ogorul şi Iivada străbună, lmpărtăşesc Impreună cu plugarii lup ta De care o duc pentru re~ Şi in continuare; cercetaşl in slujba 

II ţrăesc pentru copiii in cămăşuici toată nedreptatea covârşitoare a- v~ndicări1{,r lor. Le lipseşte soli- I spitalelor, a gărllor mtlltarlzate, a Mi-
de fuior. pentru vlăstarele care supra capetelor lor. daritat';ii(, Ni se va răspunde: că I nlsterelor; copil de trupă adunaţi de 

~ au nevoie de Izvorul lumii ţâş- Invătătorii sunt oameni de ad- au f(;\1Stl:' pe judeţe. dar acestea I pe drumuri, ropţl, f1ămâozl, copit ca 
II nit din tainele invăţăturii?.. mirat. MateriaUsmul feroce al zi- sunt reviste pur didactice ale a- ochii neşttutorl aţintiţi spre şirul plin 
,i Şi numai acei cari '1 cunosc lelor noastre nu i-a putut incă- I sociaţ;i or lor, conduse de revi- de trlisnde al CarpaţUor, simţind răz
:1 de apr~ape pe InvAţători, au trăit tu~aJ căci at~nct ar fi o desna-t zorI şcolari, ~I deci şi articolele bolul tn tot ce ne iocOnju~a, tati atâtea 
~ Iftng~ -el şi le-au ascultat frămân- I deJde. Aceşti oameni au rămas nt tr{!bue sa supere guvernele. lucruri care nu puteau fi trecute mal 
~ tările minţii şi ale sufietului, sunt cu o poezie In inimi; pentru ei In .. ac~ste reviste se aduc In d(s- târziu numat ill patrimoniul romantic 
~ singurii cari pot inţelege cată cuptoarele invălufte in basmele CU! iE' toate chestiunile pedagogice, al amintirilor. 
, abnegaţie~ câtă lepădare de sine, rustice preţuesc mai mult de cât nU,Ii'il acele nu se văd care in- Când cea mai mare bucurletl-e redusA 

câtă jertfă risipesc aceşti idealişti maimuţăriile dela oraşe; pentru teres0ază de aproape viata invă- la "dubla- de pâine pentru care tu 
ai satelor, pentru o singură mân- ei căsuţa din părinţi, cu prispa ţătorllor; căci cu o viaţă flămandă trebue si lupţi, degerind la aşa bru

\ gălere: că'ştlndeplinesc un a- unsă proaspăt)a sărbători, cu de tu lJercu lozare, ale acestora, tăriilor, dind fericirea tlhnUei vieti de 
il postolat. Nu li se putea da lor grădlnlţa plină de busuioc şi ochii de priso!<' se pun la cale toate familie intre ai tAI, tu a'al avut de 
J o expresie mai adevărată de cât boului, cu merii din odaia cu oruhleme1e şcolare. Ca să fie pu- unde s'o cunoşti - doar d.zboiul tI 
~ cea de "apostolr. scoarţe vechi, preţueşte mai m~!lt tet'uică şcoala, şi invăţătorii tre- l-a cerut şi pe al tăI, uneori fără să tii 
t'" Invă.tătorii deşi .. modeştt pri~ de câ! ~oat~ avutiile pă.mântulul: bu~."\ să fie scutiti de îngenuncherea mal dea inapoi - când tnsUrşit me
~ dăscălta lor, totUŞl sunt cei ma1 Invatatorit sunt conservato II! m!~ ~t.::::, . diul in care trăiai, sărac şi tlltuntcat ! aleşi oameni: Simpli la port şi cei mai conştienţi ai satelor. EI 1 nvaţ!if0rii nu au o tribună a n'avea cum să-ti ddeascA ta suflet 
, la vorbă, dar mari la suflet. Incat trăesc pentru consăteniilor şi I lor: o prpc;ă unde fiecare să'şi dorul de, viaţă, epilogul înălţătoare! 
dacă ar fj atâta suflet curat şi la pentru şcoală. Şcoala Iti un alta," r. Spi H.: c'lv~1ntul, mijloacele de im- tragedII, numai acesta putea fi. 
celelalte categorii de bresle so- Şi cât Dumnezeu le-a dat vla~ăJ bu: "l~,~~iifC! ale traiului şi ce ii Noi peste copilăria propriu zid am 
claie s'ar schimba repede tnfăţi- ei lşi scutură anii, resemnati, in- dOi rL Conat. Ceha,n-Racovltl. slrlt. Evenimentele au fOl1at saltul. 
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Deacea ne lipseşte ceva, ceva ce azi Conferinta subsectiei Cercuri culturale. Infortnatiuni 
• devenit cap de acuzare şi în acelaşi t 
timpi Izvor de justificări. 'Radna. In com, Neagra. 

Ultima şedinţă din acest an a cer- Orice fitI de eMespo"dellţ4 pe"tr; 
1II.·Jn ziua de Sâmbătă, 25 Maiu cuiul cultural Şeblş, a avut loc duml- "GGssla J",tJ6,"torilor" 66 Iltl trim;t~ 

I C a avut loc "In corn SdvArşin pe IJdresa redactorului reshtHI.abij FlreJ:te când al copi/Arlt aşa, sufle- • . w " U necă 26 Malu c., tn com. Neagra. r 
v I f .-1 ~ d - b d. 1011 jelee_kn."" i"u. 'ÎN COtJ6d" tul nn-ţl mal poate fI intreg. Flrlcelulul con ,e~ln a e pnmava.ra. -a su - La orele 10 dim. invăţătorii s-au . A 

de Iarbă ars de secetă, nu-I mal pri- S:Cţl~l • ad~a .a .,Asoclaţlel lnvă- prezentat în comună luând parte la J. 4'Od,... ! 
ie,te nici roua; tn pământ trebue să tatanlor dm Jud. Arad., ~a care oficiarea serviciului religIos, apoi la Gazeta InvăţătoriJor, apare' 
fie ceva care si,l readucă la viaţA. au luat parte aproape tOţI mem4112 s-au întrunit ia sala şcoalel pentru sub conducerea unul comitet 
In Dat trebue si existe ceva să ne bri aparţinători acestei subsecţii. ,edlnta Intimă, sub preş. d. D. Radu, la 1 şi 15 ale fiecărei lunt 
Icoltl dio somnolenţa vinovată de Di?Jineaţa, invătătorii au mers La ordinea zilei a urmat punctul Incepind cu noul· an . .:feOlal. 
aeam. Ia biSErica ort. unde părintele "lnvăţAmântul Intuitiv" cetit de Dş-ra I (Sept. 1929.) va apare regula! 

CI treca multi vreme de atunci; Eleneş,a ?fic!atservici~ diyin, după Paullna Vanci. Lucrarea a fost bine in fjecare sAptămină. t 
deatall -pentru refacerea unul suflet. care apOi. 8 au tntruOlt 10 localul fAcutA arătându-se Însemnătatea ace- * f 
Peste dlr!mlturlle ]ăsate de rAzbolu şcoalei, unde d. 1. Pdcurariu. stui obiect pentru toate cupoştllnţele I Cursurile şcoa!elorp,imo1e di'} fnl 
tntocmlri noul a'au aşezat. Gospodarul (Săvârşin) a predat o lecţiune- precise şi trainice pe cari trebue si I treEaga tarăI vad' ln/Clta la 1

t
5 lunile. I 

d 1 d' , ă I 1 III IV xamene e e C asa a pa ra p" mar~ ,I .. a relnflrlpat gospodAria; cortea - mo e In gramatzc ac. .- , le posede şcolarll. D. Vâneatd În le- vor incepe la 18 Iunie. Examenullla}! 
ee e drept - e mal mici, oile din Conferinţa a fost deschisă la gât ură cu cele spuse inainte predA numaiorol şi va avea caracter de ge: 
ţarc mal putIne, ocolul de vite mal orele 9 sub preş. d. Geor!;e Pleşu lecţlune practică din Intuiţie la ci. Il; sttvitate, tntrueât promovarea. elevi/o 
gol, hambaral mat mie, dar e mâna (Bârzava) preşedintele subsecţiei cu sublectul.Plslca". Crltlcllao apre- se va face in baza notelor trimestrialt 

1 ă .- d Examenele de absolvire ale elevllo, ,1 vointa omu]ul. Mana mal harnicA, care,-după ce sa ut ţ.rezenţa . eiat atât lectura d-şoarel, cât ,1 lec- de ci. VII a (supra primară) se vo tin 
vointa mai indârgltA. Protasie Givulescu, inv. pensionat tlunea IplicatA,pentru ch'au achitat de dela 23-26 Iunie inclusiv. EI: vo; 

Ca pllrtaşl al unor fapte mari - păr· fost preş. al "Reuniune!" şi a d. datorie, aducându·]e elogII şi multu- consta «In probe scrise, oraie li prac. 
taşl cel putIn ea spectatori şH destulA Ion jelecuteanu (Covăsinţ) repre- miri. La sfârşitul şedinţei Intime d-] tiet din programa ultimlloT clase. 
fericire pentru noi şi atât, - atltudl- zentant al gazetei noastre,-ţine preş. Radu, a făcut un epilog al actl- ., 
Dea noastrA de acum, blazatll de ata- O frumoasă .cuvintare, pe o pU' vitătll tnvătătorilor din acest . cerc, MinIsterul InstrucţiunII face cunos· 

cut cA ,coalele primare particulare sta
tea ori IndiferentA mai totdeauna -con- bJicăm in numărul viitor, aduc!ndu-Ie multumiri pentru râvna, tlzate nu au dreptul să perceapA ta-
tralteazA a,a de trist cu neastâmpă· După cuvântul de deschidere, cu cari au participat la şedinţe. xe}e de examen preyAzute pentru e]evl! 
ratul dor de muncă al generatiilor care se numeşte secretar-adhoc d. C. După masa, in fata poporului, din de curs primar pregătiţi in particular. 
le uiti Izi la noi, când mirate, cAnd SI 'rea (Radna), apoI' se fac apre- comună şi jur s'a desfăşurat un ftn- • 

I Ştzdtofi cu/tufalt, 10 com. Sutenl, 
do;enitolre, când revo tate. cieri de mai mulţi coleg! asupra mos program, la care au contribuit tn cursul ·lunei Malu, s'a tinut de către 

la loc sA fim fn avantposturl, 'ne-am lecţ/unei ţinute, declarându-se de şcolarii ,i tineretul, reprezentând piesa invătAtorli din loc, in fiecare Duml
. pierdut, frlcoş. in gloata rezervei ne- "succeasă". Urmează o conferinţă teatralA "Pocăltul". Programul a fost necă câte o şezitoare culturală. Fapta: 
1Dobtllzate inel. AşteptAm şi nici noi a d. Ion 'eleculean. care, in in- condus de inlmosu] coleg d-I S. ltd- o apreciemş! -aducem . elogii prea 

tt Privim 

'
1 a ca DU vedem JI. t.ll A bit At II dl J • L distinsuluI dIrector d. erl/efn, care, in-nu , m ce. p r el troducere face cunoscut tnvăţă- nea u. vor s en or . oJa azal 

I 1 T.lti fI tII d Id I P C tele gind . rostul de ·factor şcolar rAs-i 
B,m c. ra m ca su e u go e ea. torilor din aceste părţi despre şi d. ' ovaciu. Primul despre "Puterea pândeşte in straturile poporului din 

ŞI eate n'~r de făcut 1 hotărârea mai multor colegi cari Credintei", raportată nn numai ]a D-zeu, acele părţi' lumlDa culturII ,1 a ştllntll; 
a conferinţA DU ştim sA ţinem; adiel aparţin generaţiei de azi, de-a dar in ori ~e imprejurări ale vieţII şi • 

DU wem, na ne imbul:zlm, ferindu-ne mal ales când conştiinţa noastră DU Cercul caUural Şftla, a tinut Duml-
• merge pe sate, ca şi când in vInele da naştere unui organ profesional este tulburată de patimi. AI 2-]ea aDecă, 26 Maiu c. ultima conferinţă din 

Ib la Arad. O-sa, apoi, desvoltându-şi vorbit despre .Alcoolism". Ambll con- acest an, in corn. Cuvin, la care pe 
noastre eloe ,tie ce sânge a astruar subiectul, descrie rolul ce-I are ferenţlonarl au fost răsplătitl din partea lângă membri apart1nători acestuI cerc, 
c:urge,perlcHtat de ori ce atlugere cu tinerimea de azi în viata socială publicului auditor cu o atentiune deose- a participat şI d. P. Dirlta revizor. 
ro,uI sângelui tlrăResc. a României, tnche11ld cu datoriile bită. COfesp. Conferlllţa intimă a fost deschisă dt 

O revista nl-t teamă s'o pornim Că ă d d. Debeleac (Şirla) prereşedlnte, care, 
. ? O b a li ă l' f acestei generaţii faţ e viitor. In com. ~_c~d~rA'~",., -...... __ ·- ......... " .. , ... u...,.. d-.lqi taJdzor_ e grea I e UD" seam4 c nu- u,o Confert'nţa este.---n4·~-a-·-nh • .-l_K-, -.1----

t d ât • 1 IA !-'lu\.IU'l.Ia. In 26 Malu, Dumlnecă, a avut loc şi a celorlalţi oaspeţi, face blJantul 
totuşi, ceva ma uşor es acum o intreaga asistenţă declarâudu-se In comuna Socodor, şedinţa cercului activltlUi acestui cerc de pe aoul cor. 
auti de aDI cand apArea prlmu] ziar că aderă la ideile lansate de a- cultural ŞIc1ău. Dimineaţa după ser- Lecţlunea practici, a fost tloută de 
romanesc In tlpogl1tfla ]ul Ellad. cest vrednic coleg, obligându-se viciul divin, membrii cercului s'au in- către d. J. Dtecln (Cuvin) la cI. 1 din 

Cuvântul, tn aUtea chestiuni actuale, a spriJ"lni atât moraHceşte, cât şi dreptatspre atelierul şcolH, unde d. "Intuiţie", Prelegăţorul dorind să pro-
121 l spunem şi mal ales când 1, Caba a executat cu ,colaril diverse lu- v,oaceo discuţie intr-resantA şi folosl-

nu - ă- ă- I 1 materiaIiceşte noul organ. crurl manuale foarte reuşite. După lectl- toare in .celaş timp, a insistat mult asu~ 
e vorba de maoc tragem z voru a D. VI 'lip Ao'na, (MocI'onl) işI' 1 11 Il ătt d bl ŞI it' r. l' uoe d. Caba a'făcut teoria materIeJ "Luw pra ee un preg n u"se ne. 11 r , . 
. u, .. perdelele ,1 obloanele la fereşti de desvoa1tă dlzertaţiunea: "Mijloa- eru manual". Preşedintele apoi salutând devăr a reuşit. Căci, când s'a dat o-
nu ne mai ,tie nici cucu pe unde ne cele de colaborare intre preot şi prezenta oaspeţilor, deschide şedinţa. cazlune apreclerllor, criticii au des~ 
IncurcAm zilele, aşteptăm ca resplrarea fnvăţător prentru regenerarea mo- dlscutându-se foarte amănuntlt asupra voltat cari de cari 'dlscutil mal vii ,1 
opriti IA treacă greul, x celor relatate, D. J, Caba, fiind un ele- mal .folosHoare .instrucţlel educative. 

Iar ceeace e mai de plâns: stăm rala a mulţimii" - disertaţiune ment de valoare tn predarea acestei ma- Au luat cuvânt rând pe rind d~ntl: 
l'I'olaţl, anul la tribunal, altul la şcoall, foarte interesantă. Foarte amănunţit terll, având şi studII mal inalte de lucru Seviclu (Mâsca), dş. Crişan (Şirla), 
.. Osa, arată greşelile ce se comit manual, este viu felicitat şi rugat ca dş. 1erebe1lţiu (Oal~a) jelecuteanu (Co~ 
celălalt In cabln~tul de doctor, al pa- astăzi de către acei ce se cheamă pe viitor, ta IuDa Sept. să facă câtev. văslnţ), Cherecheanu (O al şa), Popa (Co* 
tru-Iea tn biroul de IngIner - fIecare cursuri cu tnv. din cercul Şlclău. văslnţ), dş. Pttlca (Şlria). Debeleac (Şl-
dlnu'.le lui - fiecare pentru el, fără conducători ai mulţimii şi viaţa După masă s'a ţinut şedinţa liberi rla), Drecin (Cuvin), ca la urmă .ă 
a ne da seama ci meseria pe care lor in raport cu activitatea socială. d. Câmpan, preş. tlnând o frumoasă Încheie d. revizor Di.rlta, rezumind 

Recomandă o serie de soluţii cari cuvântare de deschidere, Iar elevii au cele desbătute şI scoţind conclQzHle 
lle-am ales-o, practicată aşa, are ceva ar fi potrl'vl'te pentru amell'orarea de clamat poezii, au executat dansuri na- necesare. 
anU-socia] in ea', e numai mijloc de C t bll i d I acestei probleme şi le supune t1ona]e, cântări etc, onferIn a pu c, In cauza t m- j 
a'ţl asigura traiul. Scopul lntregel vieţi desbaterllor membrilor din aceasta Nu trebuie să trecem cu vederea, puIul refavorablJ ·nu s'a putut tine. 
ou poate să fie ista. că in această corn. se activează foarte Coresp. 

ŞI atunci, de ce atitudinea asta de conferinţă. Asupra acestei disertaţii mult pe acest tirâm, factorII de con- • • _ 
oameni descurajati? .,Noi n'am avut ... • refJectează rând pe rând cu 0- ducere al poporului, preoţII şi dascAIii 
Ştiu, dar de atunci a trecut destul. biecţiuni felurite, dnii : preot mUllclnd într'o dulce armonie. 
Dece atâta lndlferentlsm dela viaţa Tomuţa (Lupe şti), 1. Drdgoiu Corup. 

(Oumbrăviţa), 'preot Eleneş (Să- In corn. Cladova. 
culturali şi loclală, în fruntea căreia, vârşin) Neamţiu, ([uliţa) şi Un- Invătă~oril din cer~uJ cultural Plullş, 
ca muncitori clDstlţt şi harnici, nu cel gureanu D. (Bătuta). Se proce- au tinut tn ziua de 11 Maia c. ia ca-

ca~1 au al purtat tgrebul, r:alsIZărgIiă:~!~~1 dează apoi la alegerea nouluj bi- SmUubn8p~lşae~~~:,lao dc.o%ei~f.~!, c~II::~:~~ 
nat on e ar re u 6410 e ' lOU, fiind aleşi: Gh. Ples. a (Bâr- .. t 
Acela ,1 au făcut cu vârf "" iade Reolar in Ghloroc. Au mat partldpat 

- - y. zava) preşedinte·, d. 1. Givule8cu T D B 1 'd lat, - datoria. Ei rAmâo conducători şi d-nll avid a int, revIzor e circ. 
priceputi, dar le lipseşte bratul tânAr (Păuliş) v. preşedinte; d. C. Si 'ca Radna, d. A. Şandru prof. et.:, 

• (R d) t . d C' ch a D. Iov Simion, ÎIlV, fu Cladova a ţl-
de muoci. EI sfătuitori experimentaţi a na secre ar ŞI • 10 In, nut o prele~re practică la cI. IV din 
motoml central al uzinei noi, pIesele (Radna) cassar, după care prcşe- iatorla rominilor. S'a mal cetit 3 dI. 
.de schimb. dintele exprimând mulţumită ce- sertaţli şi anume: O şoara Gh. Chi,l-

De n'am avut copillrie, am putea lor prezenţi conferinţa s'a sfârşit.. cill cond. de grădini, despre "Impor-
In saloanele hotelulUI' Centt'al« tanti şi rolul grădlnelor de copU". D. dovedi cel putin cA avem tinerele. " . . 

s'a servit o masă colegială, la inv, Bdrnău din (Şoimoş) despre "Me-

,,, Ion CalIn. care tnvăţătorif s'au simţIt fOiarte moria lut Ştefan c~l Marr, far d. Si-
1;. ... - ... 4 _.o. b mion Iov a vurbit despre .. Raporturile 

PREŢUL ABONAMENTULUI; 

'Pe un an • • •• 160 Lei 

ine. sufleteşti dintre invitAtor şi preot. Toate 
Corespondenf. dlscu~liIe au fost favorabil redate. 

., CuvAntarea de deschidere a preşe-============'- dIntelui, fiind foarte frumoasă şi bulJG, 

Schimbare de mers oi trenurilor:. 
Trenurile Căii Ferate Electrice Arad-Pod· 

goria, cu Începere dela 1 Iunie a. c. vor 
ciroula tn modul următor: Pleacă din Arad 
)a: 5'20, 8, 11'40, 14'SO şi 18'20. Dela 
Pâncota: 5 l iO, 7'56, 11,35. 14'25 şi U3'11, 
Dela Radna: 5'3u, 8'15 •. 11'55, 14'45 ~i 
18'30. In afară do acoste trenuri va mai 
circula în tl.:caro Duminecă câte un tren 
care va pleca din Radna la orele 21. 20 $i 
din Pâncota la orele 21 şi va soei la Arad 
le. orele .22'08 • 

Trenurile circulaţiei locale între Araă-Mi
căJaca vor .circula in modul următor: Pleacă 
din Arad la orele: 6'23, ~'51, 7'30, 8'U;" 
9,930, 10"30,11'25, 12'22,12'50,13'15, 
14'3, 14'41,1530,16'7, 11, 17'40, 18'30, 
19.20, 19 55 ~ 20·SS.Pleacă din Mică
Iaca la orele: 6·12, 6'38, 7'5, 7'44. 8'30, i 

9 15, 10, 10'48, 11'54, 12'35, 13'2, lS'38d 
14'15, 14'52, 15'45, 16'30, 17'20, 18J • 

1850, 19'38, 20'18 şi 20';48, ' 
o '"JJI publlca'Q fn Untregime în co· 

Sâmbătă, 8 Iunie c. subsecţlu'.oea loaneT~ gazetei noastre. _.- .' - .-
Asociaţiei Arad va tine conferinţă' de "- Redactor responzabll: 

:Pe l/t an • • •• 80 " 
Abonament de sprijin 1000 Iei 

" ... -
primăvarâ in corn. Mld!laca-Nouă.' • • ION J ELE CUT EA N. 

~----~~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~~--------~~~~~~~~~:~~~~ 
.; Tiparul Tipografiei lliecezane,Arad \ ' > '. 
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