
.. 

Il 

t 
li 

Il 
1-

d 
t 

t 
:1 

Anul I. - N-rul 9 

/ 

r 

Arad, 29 Sept. I929 .......................... 
I 

ORGAN SĂPTĂMÂNAL Phl"LrlU APĂRAREA INTERESELOR lNVĂŢĂTOREŞTI 

De începutul noului an scolar. , 
Voiesc să atrag atentia ÎnvătătoriIor de copii, cum sunt de ex. bunele de

noştri asupra unui lucru mic, mic de prinderi ca punctualitate, bunacuviinjă, 
foi, dar care are efede mari asupra pacientii etc. precum şi desvoHarea 

-
Un bilanţ jubilar. 

Pe margInea cărţlJ: Organizaţii invăţătoreşti in Transilvania 
de: TeofJl Bugnarlu 

:r aclivitii1ii educative În tot cuprinsul a- Jt'~declătill' şiSa Sae~tim:lll~lora: 'Imorallt' nrea- ~ Rândurile cari urmează nu vreau I investi moral şi material intr'o 
1 nului şcolar. E vorba de c~a dinHH lu- Iona e c, e SIgura ŞI m mn - • '~A' ~ '! _'" 
II crare pe care o face fjecme invăIător zultalul educatiei prin aceea, căcunos- să fIe tamalC de lauda. Ele sunt mulţlm: de a;teorgamzaţl1 de Im
I in şcoula sa, în primele zile ale Hnlliui când insuşirile individuale a fjecărui d()af rezumatele scurte ale unor oortanta covarş:toare pentru in-

şcolar, de cunoaşterea elevilor. copil în parte, de ex. ,unii ~unl do~nici constatări in viorătoare şi dacă I văţători me. Opinia publ ică a asistat 
il Când Întră învătătorul în clasă n'are de a ,afla ,~ne!e lucrur~, alin s~n~ Ind~: totuşi printre ele vibrează accen- : astfel la o indoită actiune a aces-
C - f 'd" ~ I reren!!, unu l!.tl memone durabila, alin c ' " f' ,- , t ' , ţ" 1 1 t' â d 

In afa sa In ivizl, CI o massa: c asa cu 'r'd 1- .. • d'" ~ e' alfl')' tele unet bUCUTll lreştl ŞI nereţ;nu- el asocIa 11. n ace aş Imp c n 
Ale 40 50 80 elev,' f,''''care fl'l'nd o In I € a, unu au mcre _re ,n 1" ~ t U,w ,- d 1 'd' ' 

ca, - - ,'" nu unii sunt inclinati j)entru lucruri t:', e ca cel care le semnează a nvaţatorll ar e enr uceall acţlU4 fiin1ă gândiloare şi sim1iloare şi cu , d i f 1 d 
totii privesc la invăIălor aşleplând să practice, al\ii pentru teoretice ior aHii fost puternic impresionat de oglin- nea e organizare Ş ast e t e in-
le vorbească. pentru lucruri 8:ti;lice etc, ne îndreptăm dJ unei harnice şi emoţionante trare lega!ă in posesiunea unor 
Să gândesc: ce om e invfttătorul? influin1a edllcahva asupra ftc.estora.. • acţiuni. imobile cari ]e reveneau de drept. 

Să ne temem de el ori să-I iubim? Despre aceste metode VOlu vorbi In V b d .. t ăd ' t,cl d'" se făceau şi primele illvestiri de 
numărul viilor or esc esp. e s r um ~ e 1,:; I ' , 

Prima impresie ce o face acesta asu- • Teodor Mari, zece ani ale dască1ilor ardelenr ordm moral şI matenaJ in orga-
pra elevilor este de o mare importantă profesor grupaţi strâns in Asociaţia invd~ njZ:Jţ,ii d,e realiz, lre a scopu,nlor 
educalivă. ţ' 1 h b -

(ilfori/or din Ardeal, Crişana şi asocIa .el, se njg e . au ,ŞI pi:me-Atunci va trebui să ne prezentăm În - ~ I d ţ t 
clasă bine dispuşi. Necazurile şi gân_'vq Maramureş. Pdltjul mi-l d,'\ car- ~ organe e execu, te ~l sus. mere 
du riie grele să I'timână afară. I f t ..., f'l I tea fecundă î.1 sugestii a dlui ale ~cestor scopu,n. " " 

, , ,-to. 

Aici ne aşteaptă măreata chemare: p ţ!!I r 9 r I nr,~ r. Il ~ 140 Andrei Pora: Organizaţii Învdţă- ~and pe rând Iau fIInţa, cdm!-
Să aprindem lumina înţelepciunii in AI b U lJU t~ U v~uhJlIi. foreşti în Transilvania, infăţ;şată n~ufll~ studenţeşti al~ Casei inva-
sufletul omenesc, care acum este in congresului jubilar al acestei A- ţat~rt!or pentru b~t>t~~ şi fetele de 
desvoltare, să deşteptă.., sentimente S'a început anul şcolar şi toate li- snciaţii, ţinut la sfârşitul lui Au- inv~ţatoTl, mult alutatoa~re"a Fun-
mai nobile in inimile plăpânde. briirlile sunt t/xitc de educatorl, părinţi daţume Gheorghe Lazar Ban 
Să nu uilăm in aceste zile, că clasa gLlst in Alba Iulia. i ~" , :. • ' -

şi copil ca să-şi a/earIă manualelt di- ca Invatdton/or ŞI Vbrdna Invll-este o socielale, in care invtilătorul De fapt cartea orin materialul ,', '~ 
prin felul său de a fi, creiază o anu- doct/ce tari vor fi cllemcte sd le ajute informativ pe car~ 1 cuprinde prin ţăforlJor~ lar ca adevarat glas 
ml'tă atmosfer~. Şi al 'ci ca "In ori 'ce so- nollor şcolari In munca lor de peste an, . . - , cald dela inimă la inimă puntea 

u rapoartele lubllare ale tuturor or- .. ~ ,lf 
cietale se manifestă influentele sociale Rafturi pline de CărţI stflU gafa sd ,,' t"l i ăţăto şti d'n Ar de Jegatura intre suflete o ace re-
şi legile psihologiei masselor, Dacă -F ,1' g'lmza 11 Of nv re ' - . t ~, '''t~ 1 vdtdi [[!oi a 

Jle desJacute şi accfpfate de aceşti deal şi prin bo~ăt'{a de tablof"tr,~ VIS a J\.gn]! a "n . Of} , -învă!ătorului i-a succes să creeze in ~~, 1 

clasa sa o atmosferă plăcută, flhmci clienţi, nhl:g,lţl sJ se aprovizioneze şi bllafiţuri,-este un raport de (Continuarea in pag, 3) 
~ t d l' ., 1-' l' , de astâ d,!Il CIl O sumedc'-ile Je ,ti,ţ' '1 f~ t I d I m ro ucercn orc::,el ŞI a (;SCIP lllei recapltu are acu a un popas e _.'..... ......... .... • .... _ 
necesare invăIărnântului nu-i vor cauza şi rech'zlte şcolaTl. reprivire a drumului parcurs, un 
nici o greutate, la din contră discipli- TT I t t li d'd ti" dl var e a ea "oper or- I ac ce cu ',- inventar aproape complet al zes., narea ii va consuma tot timpul, mai 
ales când clasa e prea populală. jerite titluri, metode şi autori inspec- trei pe care cu multă jertfă şi cu 

Cel mai important lucru aJ învătii- torl dt toate gradde, iti zăpăcesc indelungată trudă şi- a câştigat- o 
fomlui este prin urmare să ştie trata mintea şi te fac sd nu le poţi p,eţui fnvăţătorimea ardeleană, Tot ea 
cu clasa ca şi cu o în/reagă - so' pc nici una, aduce tnsă şi mărturia zestrei mo-

r ciefate. Dintr'un vraf de Cărţi la care un rale, dăruită acestei acţiuni de ze. 
Pentru ajungerea acestui scop însă biet coleg (un dascal cu 3 clase primare) ce ani cu şi tnai tnălţă.toare fru-

i trebue să cunoască persona', şi Încă 
bine, pe fiecare şcolar. Această cu. priVi'şte atent, iau la Întâmplare o musete, cu şi mai obositoare dăr-
noaşlere a elevilor este o problemă carte şi o deschid, E a unui autor nicie, de către aceşti atât de des 
din domeniul pedagogiei praclice - nu transiiviinean: 1. Vuia, faVOritul ce/OI crucificati plugari şi lucrători ai 
e vorbă de studiul copilului - atât s'a mai mulţi colegi de aIci, pe motivul sufletelor, sub _ mâinile şi priCe
făcut fotdeauna În şcoală şi e absolut că manualele din vechiul Regat, In toc- perea cărora se modelează incet 
necesar să se facă şi de aci Înainte. 

mite de institutorfi de acolo inir'un şi calm, dar sigur, viitorul ţării. Acest scop, adecă crearea lrnei al. 
mosfere intime şi plăcute îl urmăr,eşte limbaj, prea tl

aristoC1atic," ,u.:Înt, les Asociaţia tnvăţătorilo'f din Ar
şi programa fixând penlru prima săpfă- pentru COPiii, din 7ransllvanla, nu le deaJI Crişana şi Maramureş a iro
mână a anului şcolar următorul mate- pot percepe Indeajuns. O ştiu aceasta olinit zece Clnj de existentă. Iar 
rial: Intimpinarea elevilor. Indrumări la de mai mult şi mi-a dovedit-o ch;ar în.~ faptele, pe cari pentru cei mulţi 
şederea in bănci, la întrarea şf eşirea ăIAt I d' P tii . 
din clasă. Numele de botez al elevului. V w alU In ,cu re case pflmare şi neiniţiati le face cunoscute car-
Numele fratilor, surorilor şi părin1ilor, Ce inşelare dureroasăI Celcl. am tea dlui A. Porat alătur~ impe
ocupaliunea lor, rudele mai apropiate deschis un abectdar de el l-a, tipărit rjos: de rodnlcd existenţă. Să VOf-
şi vecinii mai cunoscuti. la mdntll/aM. fdrd prea mult aranja- bească insă faptele. 

Cine Îşi dă ostenea]a să conducă meni technlc şi execuţie artisticd. Plin InvăţătorH ardeleni~ In anul 
aceste conversatii În mod câf mai plă- d II 1'1' ti ~ l' C 

e greşe S IlS jee ŞI oglCe. u a 1918 s'au const,'tul't intrlo asoel'a-cui elevilor săi, acela incepe bine anul 
şcolar, acela a făcut cunoştinta elevilor limba scremuU, cart face din tnvaţd- ţie care să le apere drepturile, să 
săi şi atunci îi va putea conduce cu for scamator de circ, ca sd fie fnţeles le susţină revendicările, s~ le asi
uşurinlă scopul dorit. cllnd predă lectJJ copiilor de el. 14 0. gure ajutorarea mate rială şi ma
o Noile metode Însă Jmpuse de noile Carte bund penim adulti. cari ştiu din rală, să le cultive soJidaritatea şi 
Împrejurări de viată cer Învă1ătoruJui expelienlii cel .sarea este de culoare să le Imbrăţişeze şi reprezinte cu 
de azi mai mulf, el trebuie nu numai alba, nestrhiIzJcJosd şi de gust selros· autoritate, toate Interesele profe-
să facă cunoştinlă cu elevul său, ci "d b A' t N' 1 

b vId mCl e cum un", pen ru (cuşor Ş sionale. FI'reşte, pentru mObl'IJ'za-tre ue sa- stu ieze bineînfeles şi Q- O 
ceasta in primul rând pentru a ob- hit/şor cafe, conjunda zahărul alb rea intre get tagme dăscăleşti, A-
line cu mai mult succes rezultatele cu sarea. sociaţia s'a organizat de la inceput 
practice atâl în favoru[ copilului Nu mai vorbesc de celflalte manuale pe secţii judeţene. Pentru ca ea 
cât şi în al societăţii după cum am de model ca cele mal succese crea- să fie fnsă nu numai un mîl'loc aminfit Într'un articol din Nr. 5 al a-
cestei gazele şi numai În al doilea ţluni cari corespund din toate punc- moral de apărare sau dobândire 
rând pentru interes teoretic ori ştiin- I tele de vedere. ttc. caci aş product de drepturi, nu numai o putere 
fific. ~ prea mult haz cetitorilor.... impresionantă prin tăria solida-
, Sfudiul copilului din puncf de ve. 
dere al rezultatului practic esfe nece
sar pentrucă ne face posibi1ă - in 
munca educativă - acomodarea la 
sufletul copilului in diferitele so.le vârsle 
şi astfel pe lângă influinfa exercitată 
prin activitatea noastră asupra mass ei 

Şi acum vd intreb, domnilor lnvd
Mtori care manuale sunt bune de ales: 
celt din v(chiui Re[!al pe cari copIII 
nu le pot digera, sau manua/elt sCldn. 
tite ale unor autori de aici? 

Hae Cronicar 

rltătil, dar şi o creatoare practică 
de energii, o realizatoare in inţe
lesul adevărat al cuvântului, ea 
trebuia să coboare in arena lupte
Jar pentru a se afirma cu tărie 
in drepturile ei, şi pentru a se 

o propunere legală. 
Anal acesta' 4000 de tineri, abso/

venti al şcoalelor normale de lnviiţdtorl 
au r.:mas fără pos/flri În lnvăfdmânt. 
La to 1 te. Revizoratele ş~ Inspectoratele 
bântuie o sumedenie de pe tiţi UlIi prin 
cari se soli~ita posturi de ciitre aceşti 
"nenororoşi" absolvenţi, iar Ministerul 
Instructiunii poseda o adevarata arhiva 
de aceste cereri ale bleţil", nOlmaliş!t 
cu diplomă de capacitate. ' 

Despre soarta acestor tineri inviiţa
tari, n'/meni nu va ŞtI ct se va alege. 
Ca sa deslege Însa problema MtnlstemJ, 
dupa cum s'a anllnţat la timp, a des
fiintat şi suprimat mai multe şCOli nor
male, In jelui acesta crede, ca numarul 
absolventilor va scade an de an şi ince
tul cu incetul vom patea Întra în normal ... 

Comentând acest fapt. printr'o mică. 
notita "Foata Noastral< din Sibiu, în 
numdrul din 6 Sept, c. face o legaUl $1 
binesusţ!nutd propunere, laM ce scrit 
foaia din Sibiu.-

"Cu tol numdrul mare de şcoale nor
male. absolvenţli şi absolvenfele cu ca
pacitate d..n anul austa trebue să capete 
post, pentruca, contla legii, o mulţime 
de posturi SUfit ocupate de supllnitorl 
şi suplinitoare, cei mai mulfi făra nici 
o pregătire indestulitoare. Sfătuim deci 
pe colegii şi colegele fdrd post s(l se 
pună in inţelegete cu un advocat cinstit 
şI d ceară posturi ocupate de supli
nltorl, iar de nu It se va implini cere
rea să dea ministerul in judecată la 
contenctos, E timpul stI nu se mai lase 
călcali de ceice nu au in vedere Inte
resul şcoalei, ci al CdpătulrU Uflor ne
chemati. De altminteri ar trebui să 
Intervlnl Asociaţia invaţttorllor dlu 
Ardeal-. 

O propunere cart, singura va plltta 
tndrepti1tii pe cei 4000 de tineri absol· 
venli ai şcaltlof normale cu diplomă de 
capacitate, rdmaşi pe drumllrt. O pro
punere pe cart ministerul instructiunii 
are datoria $-0 punti in aplicare: f" 
ca mai scurt timpt fara tragtlndri li 
amânarl. 

Ion Vierld. 
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Problema şcoalei de copii mici.l Gânduri rebele ... 

. tan 

(Continuare) 

Afară de mljloacele tnşiratc până 

ad~ F. V. FrobeJ mai utilizează cântul, 
cărula ii dă mare Împoltanţă, arlol im
plditurlle de hârtie colorată, impătu

rarea hârflel, combinarea de hartii in 
forme geometrkc, beţşoarele aş.uate 

in dlferite poziţII, model area in argilă 

ş.1 lucrări cu Inele şI cu carbn. 
Convorbirile intuitive asupra oblec

te:lor dIn grădină, despre animale ~I 
despre persoa[]ele cunoscute sau ima
ginate. au de scop, ca să desvolte fa
culUţll~ splritual!, Iar plimbarea,. aler
garea, jocurile, etc. să satisfacă nece
sităţile musculaie ş! de distractle ale 
cop!lului, 

jocul proprlu ;is, este partea cul
minantă şi principiul eonducălOr in 
eduo::aţ!unea lui F. V, Frobel, căci prin 
joc toate manifestărlle şi fenomenele 
sufleteşti şi fizIce ale copilului se pre
zintă in cea mal desăvârşltă libertate. 

In contrast cu PestaJozzl, care \;on-

• Veniţi, să tr~Jm pentru con;1i Cad într'una frunzele palide şi 1 ni s'a răpit pârzd şi dulcile mân- ii ( 
Doştri! " Epitaful Ile ptl mor- w , 

1TI~litllt lui f. V. Fr~bel. moarte, bătute de vânt şi de gaeri - promisiunile - ca sd lor 
brumiJ. In aerul rdcoros al di- ! nu mai alJem de-acum la ce spera.' li 

frlvăţătol p~daDt, bun, sever, care gu- mineţii de toamnă, glasul de a-I Şi când le gândeşti că spe- ~ea, 
verna e!evlI numai cu prlv!re2~ dar ramti al clopotelor dela şco alele ranta nutreşte in om voinţa de aTad 
care era şi generos totodaUi. ce mai pdstrează vechiul obiceia trdt şi munci, uşor s'ar li patU/iza 

Inscrlindu·se la univers[tatea dtn al satelor tăcute d'n Transilva- adăuga lrz circulard cuvintele: 'ep: 
Jena, a studiat chimia, şthnţele "atu· nia, chiamd la muncă pe lnva- ttGuvernul actual curlOaştt! greu- :un 
rale ,1 filozofIa. Ll vârsta de 23 al11 tdiori şi copii deopotrivd. In aer tăţile invăţătorilor şi va Jua mă- fu
S!! face rn~'ătâtor, ia care tlmp s'a de· pluteşte un dor de muncii, o vo- suri pentru ameliorarea situaţiei [ea: 
d!cat cu tot<ll pedagogie!. Nu mult hfă tare, o melodie şcolară care mizerabile în care vă svârcoiiţi. )rd 
după aceasta, se făcu mare aderent: te sileşte sa alungi alte gânduri FIţi cu răbdare şi aşteptaţi mo- 1ist 
alui Pestalolzl, căruia fl deveni şI dls- şi in suflet sd-ţi ramând o sjrz- mentul care nu va lntârzia mult". laţi 
cipa!. In timpul acesta concepii ide~a gurd icoand: şcoala. Şi noi bfeţii am fi aşteptat în stU( 
şcoalelor de copil mici, căci slmteca o Un nou an şcolar, an de Sbll- făcere, IIm fi aşteptat mult şi bi'le, 'n I 
deosebltă dragosta pentra aceştia. ciumări sufleteşti, ce nimeni nu chiar şi până la a dOl1a venire 1 .. :a I 

Lipsit de mijloacele de: trai. se duce trebue sd ti-le înţeleagă pe jaţa Ghiţă Amărâtu. ard 
din loc in loc şi ajunfjje student al ta mascata cu un zâmbet de mul- _;. ,_ "' ... _. __ - _ ~i l 
un!versltăţli d!n GtHlngen, mal apoi al tumire. Şcoala este altarul pe care C r{ ... , , fi t 'U >inl 
celei din Berlin, înrolându-se in cele se ;ertleşte zi de zi învăţătorul onVOCareH 8unnaru genera ea" ~ rei ~an 
dia urmă in arm>!tă. Eşit d!n armată, pentru a da noui generaţii, UI- In Întelesul Art. 22 din stiltute, mem- F 
fondă - împreună cu prletlolf să! Mi- maşi demni de ţara câşt'gată brli .. A50claţlulli! pentru literatura şi mu! 
dendorf şi Langethal, - Institutul uni- prin mari jertfe şi multe suferinţr cultura poporului român Astra;j se con- iru 
vers al german de educaţie. dia KeHhau Şl'n pragul acestui an autorită- voacă la adunarea generală ce se va S'a! 
Aceasta localitate deveni centrul de file şcolare printr'o circulară În- ~i[~~a d!" D~~~n~c<:~ll O~:;~~rti~rjj?92i; 5

d
'a 

activitate alai F. V. Frobel, de unde deamrză fa datorie invătatorimea e : 
adresa el sctisorlle sale cătră poporul insuflânda-le curaj şi' perseve- Programal adunării: lă a 

, cIuda la cultivarea inteltgenţel, F. V. german şi publlca • Principiile, mlj- rentă întru ajungerea rezultatalui Damine.:d.6 Octamvrie 1929, ora 8.80 gur 
loacele şi viata Inferioară a institutului dorJ!. Este aceasid circulard un Serviciu divin in biSericile româneşti. des 

=. -. 

Frobel pune pond deosebit pe culti
varea voinţei. Tocmai de aCef'3, aran
jarea mljloace!or sale de educatie şi 
peste tot, intreaga sa creatlune de pro~ 
cedurâ educativ! este astfel întocmită, 
ca prin ocupat1uni corespunzâtoare să 
fie pusă pe primul plan cultivarea vo
intei. 

• ... * 
Date biografice. F. V. Frob:'I s'a 

năs~ut in satul Oberw~lssbDch din du
catul Schwa~tzburg~RudolfSÎadt (Gc:r
m~nla), h 21 Aprlile 1782, filr:;d al 
5-lea copU al tatălui său, preot in acel 
sat. Rămilnâud orfan de mamă fnd"tă 
după naştue. I-se 2.dUSe maml! yitreg~, 
care a ÎOc'eta a-I mal tub} după ,~e f· se 
născu şi el primul copil. letre astfel 
de imprejurăr', micul Frif'dcri,; VJlhelm 
nta Z.Vlit parte de o copilărie fericită, 

dup~ cum a contemplat dânsul mai 
târziu pentru ..:opilaşt. Tatăl său fiind 
om p!:ţiu COmlH"ljc3tiv şi cuprins de 
grij'le susţinerii unei llllmer03se fa~ 

milii, slt'lgura mângăere o av~a băiatul 
dela fr~til săi mal mari. 

Ceeace uu a gă:iit F. V. Frobel îo 
casa latălui său, a aflat cu prisosinţă 

ia unch!ol său dtipă mamă, preo(ul 
Hofm'nn, la care s'a mu~at la vârsta 
de 11 anI. A';esta i-a dat o crr;ş.!ere 

foarte rellgloas~, făc.1fldu-1 bm! creştin 
pe toată viata, dM in acdaş timp l-a 
trfmls şi la şc:01'Iă, unde a avut nn· 
rocul să ajungă sub conducerea unui 

din K Ilhau" b 1 ă A ~..l w Ora 10: Şedinţa L, cu următoarea l' 
e,. a sam pe o ran sangeranua, un ordine de zI: Des'~hiderea adunăr11 ge- p 1I1 

Ocopâ!ldu-se tot mal Intel1zlv cu pe- indemn la lfll'ingerea greutăţi/ar, nerlille; inscrierea delegaţHor prezf'nţl tar 
dagogf,a, elaborează ~n nou ,plan de O garantdt cd se urmăreşte cu al despărtăm1ntelor. Inscrierea delega- FUf, 
educ~1te peIltru copill mici, folpt care viu interes viitorul şcoalei. ţilor, autorItăţilor şi societăţllor cultu- a c 
l-a determinat să inflinţez.e o şcoală I Citesc circulara si in suf/eful rale surOri ŞI multumiri p(!ntru pre- de 1 
pentru aceştia, în Blankenburg. cărei,lt. meu simt incheg.area dorin!, ei de ,. z~ota lor, intr'o singură alocuţie mit 
1 d t l d dl d a pr"şl'dlote lui "Al trei". Ri'portul 
-a il nume e : gra nd e copa. a munci tarii preget, de a fifo- general OII comitdultlÎ centrdl oe del1 
In acea~ta şcoală lşl pune in apllcare losUor neamului, de a fi mai pre- anul 1928-29; b) censurHea 50- ob:: 
prloc.lplIle şi după ce a experimentat SUS ca ceilalţi cale!!!; slmt orgo. coteHlor pe auul 1928 şi a proiectu-
tememlcia aces1ora, toffiuta şi altele Ilu! national palpitârzd cu o putere luI de buget pe anul 1930, precum ŞI lin 
la fel A ă F. a rilportultll aiupra reviZlliril lio:,ote- -

P 't . '''1 I ă f' nesublllt, md cred un I anatic 11'lor pP>_ m~l' mulţi ani din urm"', c) eI] cu ca PfliJC pll e sa e S le , . d l' t h <1 

cunoscute In lumea pedagogică şi in şOVlmst, un ,ascii netn recut c e- înscrierea de membri noul; d) eX:lml- . 
massele poporulu!, a SCOS la lumin.:t mal sd purillce şi să arate un narea propun~rllor intrate lu t(~rmen 
zUel mal multe publlcaţ!unl. Operele dram nou acestui popor lovit regl~mentar. (eventnl\~-l'JT'011"~"Ir' C 
cele mal de seamă ale i!UÎ F. V. de atâtea ori de vitre!::ia vremu. să fie Înainte 1n scris, prezldiulu! ".'\:>0- rnur 
Frobel iunt: "Revista de Dumlnecă" r:lor' c:aţ'unii", Sibiu, !tr. Şaguna No. 6 cu gen 
"Veniţi să trăim pentru copHl no- 1. w l 8 Z!l~ înainte de adunarea gmeraIă). ,eri 
ştrf !U, "Principiile educaţIei În raport Dar deodata mii opre~c, nOra 12. Partldpare la desvdlrea 
Cit legile de df'svoltare ale 15toriel in- haosul sentimentelor stăpane pe statuei lui Dr. Ioall Raţiu in p~rcul ( 
di'lidului;j, "Fliota grădinilor de copil", fiinţa mea, gânduri rebele se in- R~g!!la Maria, rvâh 
ek cuibd in locul celorlalte $i entu- După prânz la ora 6: Şt'dll1ţa fe~ mul 
• Lumea de atunci nu·} înţelegea. Era ziasmul par'cii a inceput să-mi stivă a Secţamil!)r ltterar,~-tltlmtlf!~e 'uez 
zefJemlzat ,1 chiar compătlmlt "bietul '~/,. , ale n I\ş.trel". . 'ehi, 
nebun", pe care alţii tl făceau ŞI "şar- scad~"., n n?lGnul sjaturllor b!- Luai, 7 Octomvrie 1929. ora 10: 
lato:ln", Numărul elevilor din şcoalele nevolfoare dm clfculard nu sa Ş'!dinţ.t II a a adunări! ~~neraJe cu 1ehl 

infllnţate de dAnsul incepu să scală strecurat nici măcar o vaga pro- următo~rea ordine de zi: R,iportul co- .sinl 
V~Ttigjnos; cr~ditorll nesatisfăcuţl il misiune cd a sosit tim,fJul sa fie misiunii pe!ltru eXamlO:lrea raportului ;ţărl 
slleau adeseOfl să se ascund d!na!n- rtlspldtiti întru câtva acei cari re- g~neral; R,iportul Comis\u'1ibr incre- ( 
tea lor; hir la toate acestea se mal , ~'.. '. dinţate C'J censur .. rea ,ocAeldor ,1 fort 
adaogă şI lovItura M!nlsterului, carc~1 traşI. in COlţul lor inst muncesc proiectulul de b~Ket. prel~um lil a ra
îllchise toate şcolile infiinţate până a J. ca cmsh', ulJând pe umeri povara portului aS:.ipra revlzulri s::.coteillor pe lui 
Dânsul nu a delcurajllt Însă. Ajutat de nevoilor de-atâta amar de vreme. mai mll!~Î aDi din urmă; R1p:lrtul co· elaJ 
prletini sini:erl - cari îl considerau De zece afli ne-am obişnuit cu mlsHm!! pentru examinarea propune~găij 
ca pe UD nou .Mes,la, - îşi continuă promisiunile şi chiar dacă ele nu rilor intrate ia termenul reg1cmentar; de 
opera cu ai"ecaş energIe fixarea locului pentru ţinerea adunării -re te - D. Olariu. se reaţj~au i~tU$i alleau ~aral de generale. 

sub revizor şcolar. a treZi lfl nOI spera!lţe şI avân- v. Goldi, 
(Va urma) turi la începutul unui an, iar azi preşedinte 

1 

Romul Simu 
secretar 

mei 
totc 
imJ 

Pregătirea 8u~eriDarH H inUă!ătorHur ~in Rcm~nfa. provi!zuti cu diplomă de bacalaureat, 
II s'a acces la ş~otlle de înv. s!lperjo~: 

calegelril de ti.::oale paralele, era de·a ( 

opri pe coplli ce se ridică dIn păturilebăt. 
InferIoare ale popordui (fn specIal pe rolt 
eu raii) să ajungă chiar din prl ma ge- sun 
neraţ!e in pătura conducătoare a so- ImJ 
cletăţll, multumltă mijloacelor culturale. ..coa 
Numai copUi" acestor absolvenţi de urzI 
şcoli profesIonale. post prImare (FoaIa ţ;i; 
de inv, de Industrie, etc.) puteau prin' 1-
situatia materială a p~rinţiJor lor şi jos' 
prln localitâţlle unde aceştia îşi infă- trle 
şUfau activitatea~ să urmeze glmnaztile Ş\ I 

destinate burghezllor. ca astfd să-şi efei 
poată continua studiile In învqămân- ape 

(Contin"are) 

In Cehoslovacia avem acel aş sistem 
ea şi ln Ungaria, InvAtAtorIi actual{ 
găsesc insA că nu e suflcentă pregă

tirea lor pedagogică prlm\tă şi cer 
stăruitor !lD invătământ de Iil'rad mai 
înalt. PAM când după rhbo'u şi pană 
si o rezoaIve problema autoritatea, 
AsoclattlJe tnvătătoreşti au injghebat 
o organIzatie de ajutor mutual, mul· 
tumltă căruia au intemeiat cu propriile 
lor mlj Ioa ce la Praga şi BrUn câte o 
,coală de tnalte studIi pedagogice tncă 
din 1924 şi sabvenţlonată de Ministerul 
lostr. Acolo se tin conferinte şi cursuri 
de 3 ori pe săptămână, câte 4 ore
tl1c1uslv Dumhleca - iar orarlul este 
.şa aranjat ca. auditorII. le urmează 
in mod regulat fără sA ffe intrerupta 
activitatea Jor dela catedră. 

de fih. Dima, prof, unlv. 

In Germania. Problemei i s'a dat o 
solutie revolutJonarA, potrivită profan
delar schImbări sociale ~I politice pri
cinuite de războIul mor,dlal. Pentru 
ruţelegerea solutlel e nevoe să de
s~rlem pe scurt situaţia socială şi po
litică dIn Germania inaInte de iăzbofu 
şi după război". In Germania, ca şi 
fn alte state din Apus, mult incă ca 
şi aceste. organizarea 1.J\'ătământttlul 

prImar il post prImar (secundar) o' 
gHndea şt contribuia la consolldarea 
şi perpetuarea diferel1t i erU dintre clase 
sociale. Pentru educaţia copiilor cla
selor conducătoare (Ilobllimea, oftţe

rlmea, academicienII şi burghe:a:!me) e
xista gimnazll şi şcoli reale, cu du
rata de 9 ani şi I,':U şcoala primară 
specială cu durata de a ani. (Forscbule) 
Numai absolventilor acestei şcoale, 

Un! vtrs(făţl şi polltec hnlce. Pentru e
ducaţia copiilor provenIti din marea 
masă a poporului, 3;,t existat şI exlită 
şcoale prim ue cu 8 clase rn cazul 
desvoltării complecte. Absolvenţll şco
lilor n'au posibilitatea să ajungă in 
tov. super!or şi dl,Q cauza d!ferent!erl1 
de program şI din cauza prevederilor 
legale, ci le dădea putinţa să-şI con
tInue studille in şcoli de nivel secun
dar cu carncter profesional. lotre ace· 
st~ şcoli erau şi şcolile normale de 
invAtiitori (Lerh seminar) unde dupa 
fi ani de studii obtineau diploma de 
invAtător, care DU te dădea dreptnl 
să-şi continue studiile ]a Universităţi 
sau alte ş.:oI! superioare. Scopul tacit 
urmărit de păturile conducătoare din 
Germania prin aceasta indoltă formă 
organizarea învătământulul primar şi 

secundar (de o parte pt, popor, de 
alta pt. burghezlme) Îa aceste doaă 

tul superior. ce 
Importanţa- socialA şi politică do- tatE 

bâodită in wacul al 18 şi în special . 
după revoluţia ce a urmat'răsboiul, t 
mondial, au impus cu necesitate mIc ... tnal 
şorarea p~ăpăstlel ce separa cele două zul 
clase din GC!rman!a, Aceali,ta tend nţă eu~ 
tradusă pe terenul iav. s'a găsit ex- ştel 
presia În formula aşa zisei a ş.:oalel şi l 

unice pefltru toti copUl nat1ullU. foc' 
Va urma. 
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Jărută ch~ar dela început, ca or- ti, e o jertfă mal mult decât mare. 
'an al principiilor A!)ociaţiunii E de-o impresionantă inălţime mo

·;1 ca sprijin de presă al mişcării fală. 
; )omite. Câtă trudă tnsă până la această 
" Indmmându-şi a~tfel organiza- situaţie care înviorează ş! bucu
. ~ea, invăţătorii ardeleni au dat do- fă prin ceeace a făptuit şi prin 
, ,ada unui deosebit inţeles de rea- perspectiva pe care o deschide I 
: izare practică a puterii pe care-o Cât sbucium ş! cât suflet, risipit 
'~eprezintă, şi unui simţ precis al cu dărnicIa prevăzătoare a sămă 
:unoaşterii realităţilor. Investin- nătorului 1 Dincolo de interesul 
1u-se lntr\m ciciu care se corn plec- profesional al tagmei, acţlunea şi 

: tează reciproc, de organizaţii de realizarea aceasta, atinge simbolul 
ndln social (ASOC.), intelectual (re- măreţiei zămjslirii propriei sorţi. 
rista şi librărja), material (Fun- Căci fiecare succes, fiecare reali-
2aţiunea "Gh. Lazar ''', căminuriie zare nouă, fiecare cărămidă 3-
studenţeşti Tn Cluj, şi învăţătoreşti dausă la munca de toate zilele, 
'n provincie), şi fmanciar (Ban~ a contribuit la cimentarea unei 
:a Invăţătonlor) - invăţătorlmea increderi creatoare. Rândurile mele 
udeleană se bucură acum de lar- nu sunt decât palide linii de rc
~i şi reale posibilităţi de acţiune zumat fugar. Cartea dlul Pora, 
Jinefăcătoare, aşa cum puţine or- cuprinde zeci de pagmi din care ră-
~anjzatii se pot mândri. sarrelatăd de fapte impresionante. 

Primul deceniu a fost incă, mai De-aceea nu numai pentru oa-
mult, tot al organizării. S'au ales meni cari pot descifra conturele 
:Irumuri, s'au cercetat moda1ltăti. unul minunat exemplu J dar ceti
S'au realizat iosă temelii solide Şi rea ef,-pentru trezirea 1ncrederii 
s'a clădit destul de mult. Căci fată şi fnviorării spre faptă şi in cei 
de situaţia mai mult decât modes· cari nu şi le cunosc-o cred ne
tă a invăţătorimii noastre, un sin- cesară pentru toţi invăţătorii. 
gur fapt, spicuit cu gdje din mo- CăcI in cartea limpede şi in
destia demnă a rapoartelor, e mai forrnativă a dlu! Pora, e fntoc
plin de cuprins decât orice comen~ mit aproape intreg inventarul zes
tar de vorbe frumoase. lată-l: trei morale şi materiale a invă
Fundaţiunea "Gh Lazdr", in 8 ani, ţătorlmii ardelene iar conştiinţa 
a cheltuit pentru ajlltorarea fiilor acestei zestrt>, va fi ce) mai VIU 
de învdţdtofl2,425.260 Lei. Doauă factor de clădire a increderii. Flo
mill~~n~ şi jum~t~te 'pentru .st~-I rul cald al imboldulul spre faptă. 
denţl1 fll de invatatorI, nurna1 dm (Patria) Teorii Bugnariu 
obolul sărac al cotfzatiei descăleş- . 

J:n pragul adunării generale din Iucu. 

Aşteptăm chemarea. 
. Cfrnd naşkrn, ae chiamă viata. CEtlld Ceruri - daizodu retribuit, cu nădej
murim, ne chiamă lnfinltul. Cind mer- dea incă în suf!et, flşleaplJ ch?marea 
gem, fără ştirea noastrii, spre prăpastlt", să-~i spună cuvântul. 
ori spre h·ricire. ne chIamă destinul. Acei ce reprezintă forţa generatoare 

Când glasul metalic al clopot~lor, a luminărH conştlintelor, coud!ţie "sine 
",âlvătala focurilor de pe coline şi rlt- qua non" a progresului şi chiu a 
mul strid(,llt al tobelor încep să acro~ existentei unei Ilatiunl, acd ce SUDt 

neze, secondându-se unul pe altul, ne privati de to;te atributele cOllfortulul 
'chiamă vo;:ea Patrid, crezul mormln- traiului mo::lern, prin iasăş natura me. 
tel,)r şi dl~mnltatea <1,~ţlouaIă; vânturi dltllul în care trăesc. a căror Însemnă
sinistre şltC'ră, fzb'nd î.] vre'o coastă a tate in angremju! social-naţion:'!l este 
:ţărll. trâmblţată numai la oca~\u!ll solemnt 

Când partidele politice îşi dispută ş;'n turneurl electorale, sunt azi lăsat' 
fOitele, când frânele condu:eril statu- In desuetudine, sunt jertfiţi pe altarul 
lui reclr.mă puterea conducătoare, dind atitudinII lor condllanle, tăcerii lor 
c1axoanele automobilelor Încep să râ- vlnovate. Dlr toate au un sfârşit; de~ 
găie şi pe drumurile uitate şi colbulte aceea el aşteapfd chemarea, vocsc să 
de ţară şi "C<lţavencilfj debitează toată nu mat trăiască pă<;ur!le, să-şi reven
retorica în urech le "Cetăţeanului tur- d:ce drepturile I 
mentat", (de multe ori de sărăcie şi Când dreptJrile tagmei noastre au 
totdeauna de promisiuni), - ne cheamă fost călcate tn picioare, aspirarunile 
imper~tjvul urnelor. noastre legItime au hst neso.:otlte, nu 

Cand şueră lntestlnele a vid, când s'au auz!t protestând decât glasuri ti
bătăturlle au crescut ş\ au făcut pu- mldc şI rblete. 
rolu pe tălpile pIcioarelor, când umerII I TrebuIa să ne rostim răspicat îm
sunt arşi de soare. părul reb.el se'nalţă potriva ingenuncherllor su:::ceslvc ce 
impertInent prtn spărturile căciulil şi am inregistrat şi simţit şi să nu fj 

coatele au pătruns triumfătoare prin evitat chemarea tuturor membrllor 
urzeala peteculul dda mânedl, nu sunt "Asociaţiei" - odatll pe an, În adu-
{ii aceste semne ale unei chemări? nue g~neraHt, cum glăsueşte legea. 

Ne cheamă forţele oarbe ale NaturII, Se ştie cl după eforturi grele şi de 
instinctul de conservare şi onoarea Pa- lungă duratA. normal, urmează un rb
triei, formulele aplicate ale democraţiei timp de apatie, sărac iu actIuni, până Il 
şi ne;;es!tăţ!le f,zlc:e ş! fizIologice ale restablllrea e:hllibrului de forţe; să 
efemerului trup; ou mai vorbim de fie aceasta o scuză il inacţlullii noastre? 
apelul unei cărţi, unei reviste, ca UDul Dacă eite aceasta şi oricare alta 
ce se tndreaptă numai către o minori- atunci cei 10 anl post-beHcI, vor fi 
tate de oamenI. fost destul timp pentru reconfortare. 

• • • E ultIma şi inamânabHa scadentA. 
Un corp compact de muncitori, 

inarmati cu entuzlilsmul mislunel, cre. N. D. CârsteB. 

zul bIruinţei şi religIa acţiunii nepre- -------------
cupeţlte pentru promovarea binelui oh- Rugăm pe toţi onoraţii 
ştesc, care luptă cu Întunericul, Iăţlnd noştri abonaţi Să-şi achite 
şi mărind :zI de zi scânteia, lumina de urgenţă abonamentul. 
focului sacru, furat de Prometheu din 

... 

Jcoola ~rirnHiă ~e stat sau confension~lă" ~ 
"O~zeta Invătătorfior l, dorind să a- tăran - au provocat CUDo&cutul an

ducă un serviciu culture\ ro:nâneştl, tai!0nfsm condamnabIl dintre preot şi 
pune tn dh,cuţle o problemă din cele iovăţător . 
mal Interesante. Proaspătul organ de Dacă această tenz1une păgubitoare 
apă,are a intereselor invătătort:şti vo- n'a provocat o criză fatală io vteaţa 
eşte a şti d"'la învătătorl, t'are şcoală noaitră naţională, e d~sigur un merit 
primară e de preferat. cea confesio- al Instinctului de rassă şi al sentlmen
nală, sau cea de stat? Şi aceasta cu tullli de solidaritate, care in lupta cu 
atat mai mult, cu cât, "pentru şcoala duşmanul secular au covârşit veleltătlle 
confesională pled~,*lă acela, cari nu personale subordonâlldu~le Intereselor 
cunos<: pe cea d~ stat, Iar pe a .::easta superIoare ale existenţei nationale". 
o sUiţin de reglllă cel cari nu au a.vut (op. cit.) 
prilejui să cunoască pe cea coof:!slo~ Dar şcoala confesIonală ar fi Irea
nală, până când aceia, car! sunt mai l'zabilă şi din alte puncte de vedere. 
chem_ţi a-şi spuile cuvântul, invăţă- In conditiile fiinanclare actuale. tă
toril, cari prin sE'rvlclullor CUDOS': am- ranul nu ar fi capabil să mai plătească 
bel~ tipuri de şcoală nu s'au prollunţat şi cult, sub nlci un motiv, Statul, tn 
încă, ori dacă da, foarte sporadic·. caz că şcoala ar fi confesionala, e 

Ca unul ce cunosc ambele tipuri de greu să-I vlnă acesteia ia ajutor cu 
ş-::oaIă, ţin să mă pronunţ dela inceput, subventie, pentru ca. s'ar vede-a ne
pentru şcoala primară d€'; stat voit a sprijini materiallceşte toate 

Şi ca să nu par a fi predominat de şcoalele confesionale m!Doritue. ŞI 
o Idee preconcepută voin căula să a- ioch:pu'ţ{-vă unde vom ajunge astfel? 
llallZeZ, obiectiv, atât şcoala primară Ori, crede cineva că mInoritarilor 
de stat, cât şi cea cOllfesiollală, peD- ]f se va putea Interzice confcslonali
tru ca, astfel, să pot ajunge la COI1- zarea şcoalelor, când a::easta ni se va 
ctuziile părerli enunţate mai sus. admite Două? Ofi, se va păstra şcoala 

• de stat numai pentru minoritari? Eite 
In timpul robiei noastre mllen&re, o imposibilitate şi una şi alta. Cadrul 

şcoala din Ardeal, ocrotită şi guver- in care se prezintă pentru noi şcoala 
nată de biserică, - avea, in pr,mul nu e atât de neted şi trandafiriu, cum 
rând, menirea de a loflltra şi perpetua il se Vi părea, poate anora. Sab era 
tn sufletul poporului ideea naţlonală Şi maghiară, ne Umitam a ne preocupa 
credinta religioasă şi numai În al doilea numai de propria noastră ş~oala.. 
rând aceea de a contrlb'll la răspân- Ati, s'au deschis şi pentru noi or1zon
dire. cultarel. Ţmând seama d~ situ- turl mai largI. Trebue sA. ne dăm 
atta critică in care ne aflam, fElptul era st'ama, că acum şcoala trebue pusă 
foarte expllcabll. in slujba statuluI. Ea este Instituţia 

Imperativul categoric al vremii era care contribue direct ta făurlrea celui 
atunci acela de a face tot pos\bl1111 ca mal esenţlal element cOllStltut:v al 
să ne cor.s~rvăm fondul etnic şI să unu! stat: 
mlHtăm peutru inţelenirea rodnlr.ă a C011ştilnta de s~at, precum şi la plă
spetallţel realizării vlsula! nostru mi- mădjrea unui suflet naţional unitar 
lenaL ,al acestei ţări, care Singurul va putea 

Acest Vii odată împlinlt, şcoala con- călăuzi b'ru!tor poporul românesc dea
feslonală îş! perde o bună parte dIn lungul veacurilor. 
rostul el. Ei îi mal rămase totusi, două Chiar dacă am face consideraţia 
preocupări capit.le: Edl1caţ:a rel·g:- că statul ar :''1dmlte conb.iouaHzarea 
oas~ şi. cuib; a1ă şcoalelof, fă~ă deosebire de naţtona-· 

iufAptuirea eJueaţlel rel;,,-:oaBe, este lUate, pentru dânsul aceasră situaţie 
argumentul cd mal de căpetenie al DU ar fi de loc rentabilă, căci ori cât 
celor ce susţin, că şco:lla primtlră şI· a ar fi de sever controlul ce l-ar face 
afiat şi şl-ar afla o oblădulre mai buoa tot DU ar putea imp'edeca in scoalele 
sub 5 :utul biSl::rlcel. m!noritare educarea intr'un spirit străin 

Dar acest argument nu este SJtls- a elevilor, căci una e a controla şi 
făcător. Deacee,t aducz, Îutru totul, la altcevl\. e a sta zi de zi alături de 
urmatoarele afirmaţii ale d-l:.J1 Dr. 1. sufletul elevului. 
Matcl, care [lumai de ln2ompde!1tâ nu Dar confeslonallzarea şcoalelor prl
pOnte fi bănuit io această materl~: mare ar pune şi aHă problt!mă, care 
"A"gumentul rclig:os este just dar in- e cu mult mai complexă. ca cea dln
sufldent pentru iadreptăţlrea şcoalei tJ.L Nu cumva ar fi ·justificată şi con
confe.:;lona!e to noua vlaţă de stat. Nu feslonallzarea ş:oalelor secundare şi 
numai tradItia poporulUi nostru pre- superioare? 
zlntă educaţia religioasă ca o necesl- • 
tate de ~as~ă, Ci îasăşl ~rt::ceptele fUIl- Educ.:iţla reHg:oasA.-morală ce o fa-
damt'ntale ale pedag,)g el moderne, pe ce Clzi învăţătorul in ş.~oala de stat 
cari statul românesc, ori ce liistem de I nu cred să fie Col nimic mal pe jos 
~uve.rnarc ar avea, nu Je poate căI"a ca şi aceea realizată ~n fosta şcoalA 
It). picioare, fără a-şi da seama. d, conf.!slonală. De altfd, aceasta, con
pr .. n <)(.'casta, ar săvârşl un act de s:- form Art. 105 dIn R~gulamentul 1t:J{ii 
Duclrlcre naţională 1nv. primar, poate lntra şi În atributia 

Di lnpotrl\'a., suntem iih:redinţaţl, c~, preotu iuL Preotul ca fi catichet con~ 
prin de:sf!lnţarea şcoalelor cOLifesionale. şt!lnclos poate rup-It ameliora educaţia 
!Il3ugtlrăm adevărata epocă de viaţă rellgloasă, mal aks, câlJd aCl'aSla 
rel!g'oasA, redafid biserica sle IllSăşi, chemare o îndepllnfşte convins de 
ca, desfăcută de povara ce· o apăsa, datorinţa chemărII sale ca preot şi 
pria grlj! de educaţI'! şcolară, să se p~itor sufletesc şi nici de cât numai 
dedic~ cu tot avântul ap:.stollc che- pentru satisfacerea ordInelor superjo
mării sale sfinte, de a cobori pe pl- riUiţii sale. Nu sunt o~gan de control 
mântui româoes.: împărăţia blândă a dar, având în vedere soarta neamului • 
lui Hr!stos". (~Lamufa" pag. 66 Nr. 1 şi trâlnicla credJntei sale strămoşef;U 
An. 1). m'am Interesat despre starea religloaa! 
Dacă educaţIa reHgioasâ nu poate a poporului şi cu durere am constatat 

servi ca argument favorabil pentru că sunt elevi cari termină ş:oala şi 
şcoala confesională, cu atât mal puţin ab!a ştiu fiJStl o rugăciune două deşi 
va servi educatia culturală, căci, după au avot catihet preot. Am avut ocazia 
cum bine 'pune tot D. Df. I. Mateiu, să văd deasemeoea elevi de şcoală 
"din PUIlCt de vedere pedagogIC şi doritori de a intra in "Oastea Dom
social, şcoala confesional! n'a fost În oului·, cărora, ca şi celorlalti ostaşi 
măsură să corespundă pe deplin che- [lI) II-se dădea atenţia· cuveniU. Prin 
mării sale educative, de oarece 'ti IIp- urmare, educaţia religioasă .morală 
seau, ..:.. urmare a sără~!ei şi prlgo- nu depinde dela caracterul şcoalel, ci 
nlrel - atât bărbaţii de specialitate, dela conştllnciozitatea învăţătorului şi 
cari s'o tndrameze, cât şi o organlza- catjhetulut. ŞI aci să-mt fIe permisi 
ţie profesională m<t.teriaIă, menul să-l o paraotezl. Unii sustio, ca religia ar 
facillteze drumul de perfectiune. trebui predata in şcoală exclusiv de 

Controlul ·adese ori lipsit de com;'- invăţător şi nu de preot. Iată. tn a
petentă al preoţilor, ca directori locaJi ceasta privinţă, părerea unui autorlzat 
,1 al protopopllor, ca inspectori dls- fruntaş al invătămintului primar din 
trlctuali ca şi absenta autorităţii pe- Ardeal: 
dagogce a Conslatoarelor, apoi de- • Studiul relIgiei predat de preoţi 
pendenta materială umilitoare a invl- a dat cele mat negative rezultatr. Ne 
tătorului de Ignorantă clIssierului - având pregătire pentru cariera didac-
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tld, preoţimea din Transilvania a 
predat aceste materII, intr'o hrmă 
pedagogică monstruoasă. Elevii nu s'au 
ales de cât cu cIteva cunoştinţe vagi 
neclare, iar formarea sufletului lor tn 
sens religios - moral s'a făcut tot 
de către învăţători in cadrul materiilor 
celerlalte obiecte de Învăţământ. căci 
aceştia avâud cunoştinţele şi meşteşugul 
edueatiel, s'au ştiut apropia de suf
letele şlevllor, imprimân" in ele sen
timentul şi dragoste de adevăr, datorie 
şi credintă tte. (A. Pora "lnvăţătorul 
No. 1 I 1924"). 

OLloratu] Cler, in general, priveşte 
DU prea binevoitor statificarea invă tă· 
torllor. Eu nu inteleg un lucru. De ce? 
Pentru că dacă preotul nu catehlzează, 
fnvătătorul o face din oficiu aceasta, 
far dacă I se plăteşte, învăţătorul face 
şi serviciul cantoraI. La blserică îl 
obligă legea să conducă băeţ!1. Atunci 
de ce? Nu cumva .statlflcarea" e cauza, 
că biserica nu prea e cercetată? Eu 
cred. că DU. 

••• 
Scopul cunoştinţelor generale e nea

părat, că s'a atins fn şcoala de stat. 
Şcoala confesională a cultivat la elevI 
in deosebi comorile sufleteşti. Numai 
şcoala de stat a adus ,.ln învătământ 
Cb inrânrlrl puternice asupra vietii eJe~ 
vllor, in temeiul căruia, toate CUllO

,tintele cari le impărtăşeşte să devină 
fa sufletul elevilor tot atât ea puteri 
active, Izvoare de energie~. (Z. Sandu 
"Lamura" An 1, Nr. ) J). 

• . .. 
S!tuatla iovUătorl1or ,de stat e cu 

mult superioară celei a foştllor învă
tători conf~tiionall_ [nvitătorul confe
sional era pus materlallceşte la discre
ţia preotului şi a perceptorului cultural 
şi val, mult trebuia să se milogească 
până când Îşi prlmla biata lefuşoară. 

Cel puţIn, azi, învăţătorul işi pri
meşte leafa regulat, ceea ce nu in
seamna, de sigur, că aceasta ar fi sa
tIsfăcătoare. . .. .. 

Intretinerea editicllIor ş.::olare de sta t 
e cu mu 't mal bună de cât a celor 
confe&!onale. E de ajuns să ne gândlm 
numai la marele Interes ce-l manifestă 
guvernele dela UD timp Încoace pentru 
ş~oalâ şi I'le vom putea" face Idee clară 
despre ceea ce inseamnă un edificiu 
şcolar de stat. 

Dar, pe lângă argumentele de mai 
sus. În spr!glnul şcoalei de stat mal 
pledează încă un fap hotărâtor. Dacă 
statul are datorlnţa să satisfacă nevoile 
de intereS general ale IndIvizilor, el 
are şi dreptul de a prrgăti pe aceşti 
Indivlzl conform trebuintelor sale. ŞI 
cum acesta pregătIre se face prjn 
şcoală, cine ar putea nega dreptul sfa
ttlltll de a fj stăpâuul şi îndrumătorul 
stlprem al şcoHl? 

De incheiere, termin cu cuvIntele 
Dlui A. Pora. ..Cine e iDdreptăţit a 
pedepsi şi a reglemt'nta 3cţlunea In
dlv1zllor şi a organizaţiunilor socialt", 
numai aeelula îl revine dreptul şi da
toria de a face educaţia" (lavăţătorul, 
Nr. 1., An. VI) 

SimbăteDI, luna Septemvrfe, 1929. 

la • ii1ItIr ;'''4 ;(\uP 

A apărut 

P. Lupaş 
iov. dir. 

Il ....... 

Organizatii tnuătiitoreşti 
In transilvania 

Lucrare lafăţtşată 'a Congresul ju~ 
bilar al Asociaţiei invătătorifor dela 
Alba·(ulla. redactată de A. Pora. 

Pr~tul Lei 30. 

.......... a'''' a"~ 

ba croitoria o 

~tefHn LOrO~Hn 
Hrad. str. Ion Rusu Şirianu 2 

Se fac cos1umele cele mal 
elegllnte şi dUne. 

GAZETA INVAŢATORILOR 

Numiri la scoalele de • 
aplicaţie. 

Ministerul de Instru\:tle a făcut urs 
mătoarele numiri şi transferări la şcoa~ 
lele de aplicaţie allpite şcoalelor nor
male dIn ţară pe ziua de 1 Septem
vrie 1929. 

Bdt ţi. - Numiri: Brumă Gabriel 
dela Bala de Arieş jud. Turda la şco 
norm. baeti Abrud; Presură Virgil dela 
Granita jud. Mehedinti la şe. normală 
băetl Arad; ArhIp Nicolae dela Copalu 
jud. Botoşani la şco norm. băeţi Bo
toşani; Zabavă Octavian dela Val. 
Dâmb. jud. Muscel la şe. norm. Blaj 
(conf); Bogatu Ioan dela şco mixtă 
No. 1 jud. Tulcea la şco norm. BrălIa; 
Ionescu Nicolae dela Comarnlc jud. 
Prahova la şco norm. Ploeşti; Bădălată 
Ioan dela Gebleştl jud. Dolj la şco norm. 
Caransebeş; Patrlclu VasHie dela Vă
lenl jud. Cluj la şco Dorm. Cluj; Par
ţacbe Nicolae dela Suiutcluc jud. Calt
acra la şco Constanţa; PanaIt Antochl 
dela PIăUrt'ştl jud. Cetatea Aibă la 
şco norm. Oaliitl; Medlnţtl Nicolae dela 
Branceni jud. Teleorman la şc. norm, 
Grădişte; Caraman Gh. dela Oancea 
jud Covurl[Jlla se. Dorm. Ismail; Enescu 
Nicolae dela OeaUra jud. Hunedoara 
la şco norm. Năsăud; Alexandrescu D. 
dela Bala Spln-I jud. Satu Mare la şco 
norm. Oradea Mare; Focşenl'aou D. 
dela Basarabeasca jtd. Trghna la şco 
norm. T!ghlna; Albolu Vasilie dt'la 
Friza jud. Satu Mare la şco Dorm. Satu 
Mare; Clocardel Alex. dela Cadreag 
jud. Satu Mare la şco norm. Satu Mari?; 
Marlnescu Aurellan dela Crângurile de 
jOii Dârnbovita- la şco Dorm. TârR'ovişte; 
Grecu Constantin dela Cozmeşt! Te
cuci la şco Dorm. Tecuci; Pompillan 
PrecOpe drla Uogra TArnava Mare la 
şco Dorm Timişoara; Mantu Gh. dela 
Cudalb! Covurlal la şe. norm. Cetatea 
Aibă; Păunescu Ioan dela Valea Bou
lut Dolj la şCo Dorm. Blaj (cont): Du
ml1ru Nestor dela Bulzeşt1 Hunedoara 
]a şco Dorm. Z,\Iău. 

1ransjerdrl: Vrân:eanu dela şco de 
aplicaţie Sendrlceoi Dorohof, ]a şe. 
norm. Buzău; Marin Roşea dela şco de 
aplicaţ 1 e R.- Sărat la ŞCo norm. Buzău; 
Martş V. dela Cetatea Albă la Bacău. 

Fete. -·Nllmiri: Păpureanu Elvlra dela 
Slobozla (Ialomlta) la şco norm. Arad; 
Obreja Eugenia dela Salcea (Botoşani) 
la şco norm. Botosani; Iordăchescu A. 
dela lanca (Brăila) la şco Dorm. Brăila; 
Popescu Marga dela Valea Tl'aoculul 
(Buzău) la Buzău; Dobrescu Veronica 
dela Gura SărătH (Buzău) la ŞC!. norm. 
Buzău; Casert Anastasia dela Cojuşna 
(Lăpuşna) la ş:. Dorm. Chişi năuj Pre
sură Aurora dela Negoiu (DoID la ş~. 
norm. Craiova; Vernescu Marg. dela 
Crucea de jos (Putna) la Galaţi; Hân<:u 
Adela dela Gohor (Tecuci) la şco norm. 
Galati; Deldebic SJlvia dela Olteniţa 
la şco norm. Ploeşti; S!mionescu Iose~ 
fjna dela Ueştl (Tecuci) la şco norm. 
Ploeşti; Sulcescu Alex Burghea de jos 
(MtlsceI) la şco norm. R-Vâlcea; Vâlcu 
VIctoria dela Vărdturl (GorD la şco 
norm. T.-Severin; Neamţu Prc.fJra dt'Ia 
Hangu (Neamţu) la şco norm. T.-Se
verln; Matei Ecaterlna dela Barcea 
(Tecuci) la ŞCo Dorm. Sf. Gheorghe; 
Olteanu Maria dela Bala de Arleş 
(Turda) la ŞCo de conduc. laşi. 

Transjerd!i; Moroianu Valerfa deja 
şco de aplicaţIe Dorohoi ]a ŞC'o Dorm. 
R-Vâlcea; Popescu H. Maria dela şe. 
de aplicaţie Dorohol la şco Dorm. Cra
iova; Clobanu Teodora dela ŞCo de 
aplicaţie R,-Vâlcea la şco Dorm. Bu"'u
re şti. 
p 

INVITARE. 
In seara adunăref generale a 

Asociaţiei Invăţătorilor din jude
ţul Arad ce se va ţine in 13 
Octomvrie a. c. la Ineu, se va 
aranja un mare concert urmat 
de dans, dat de către invăţătorii 
dIn acest Judet, sub conducerea 
dlui profesor Ioan Ltpovan. 

Se invită prin aceasta toţi in
telectualH şi oamenii de bine din 
jur. 

Programul detailat al coneer
tulul se va publica in nr. viitor al 
"Gazetei Invăţătorilor·. 

Intortnatiuni. 
PREŢUL ABONAMENTULUI. 

Pe un an . • .. 160 Lei 
Pe 1/, an • • •• 80 H 

Abonament de sprijin 1000 lei 
• 

Costu,l abonamentului să se tri
'RtiM numai dltti Ioan D)'ccin., 
inv. 'în Olwln p. Gh'w1'oc, admi
nistrat01'ul gazetei noa8t'l'e. 

* 
Administraţia gazetei noastle a tri-

mis o adresa cu liste pentru abona
mente şi subscrlpfiJ domnilor directori 
din comunele cu mai muJte posturi pentru 
a sporii fondul de rezistenţa ŞI a a
duna abonamentele colegilor din jud. 
Arad. 
Rugăm şI pe aceastd cale pe toli 

onorotii noştri abonoţi sa aibd in ve
dere marele rol al acestei gazete şi să 
ne sprijine tn acţiunea noastrd, adu
nând cât mai mult pentru jo.rrdul de 
rezistenţă dela toli binevoitolli şcoalil. 
Sumae adunate se vor publica in co
loanele gazetei impreumj cu numele 
celor c:: au ron/ribai!. ... 

Adunarea generală a "ĂsociafiuneiH 

din' jud. Arad, se va finea în comuna 
Ineu, la 13 Octomvrie o. c. 

... 
Casa şcoaleIor şi a culturii popo

rului a trimis o circulară către comi
tetele şcolare, prin care se stabilesc 
drepturile la locuintti, luminat şi în
călzi! şi drepturile de hrană ale direc
torilor de şcoli şi ale personalului 
adminislrativ şcolar. 

... 
Dr. Alexandru Drăgan, medic la 

Spitalul judetean, specialist în boli in
ferne şi nervi, consuItă zilnic Între o
rele 10-12 dim. şi 3-4 d. m. la lo
cuinta sa din Arad str. Crişe.n No. 3. .. 

Minislerul instructiunii a infiintat 43 
de grădini de copii În jud. Ciuc. Ele 
vor începe să functioneze chiar din 
acest an şcolar. 

... 
Ministerul InstnlC(iunii adllce la cu· 

noştinţa celor interesaţi, cd examenul 
invafd.lOrilor ptntru Inaintarea la ef. /l. 
care urma sd se (ilUi la 10 Octombrie 
1929, se amână la 25 Octombrie a. c 

* 
Casa de credit şi ojulor a corpului 

didactic face cunoscui membrilor ei 
că ajutoarele în bani pentru copii de 
şcoală vor Începe a fi dislribuite de 
la 1 Octomvrie şi se vor da în tot 
cursul ac~sfei luni. 

• 
In toamna acestui 8n se implinesc 

o sută de ani dela instalarea primului 
episcop ort. Ţomân în eparhia Aradului 
Centenarul acesta va fi aniversat cu 
mare fast de către episcopia ortodoxă 
din Arad. 

• 
Sustinerea acestei gazete reclamă 

multe jertfe materiale, cari fiU se vor 
putea acoperi decât dadi fiecare a· 
bonat îşi va cunoaşte datoria de coleg 
şi om, achilându-şi de urgentă abona. 
meniul. 

• 
In vederea examenului de definiti

vat al învăţătorilor, care urmează să 
se tină la ]5 OctombrIe C. mlnfste
rul d~ instrucţiune a cerut fnspccto~ 
ratelo", tablouri numerice de invăţăto
rli inscrIşl la definitivat în mod excep" 
tlonal şi tablou de illspecll1le speCiale 
fă(:ute' ,. 

MInisterul muncel a intervenit la 
cel de instrucţie ca rugămintea de a 
fogădui ca şcoalele muncitoreşti ale 
acelui departament să funcţioneze io 
localurile şeoalelor de stat. 

• 
D. Eugen Dublea, oferind o frumosă 

schiţă M. S. Regelui Mihai 1. a primit 
din partea A. S. R Principesă-mamă 
o inaltă adresă de mnlţumlre pentru 
atentiune. 

Faptul ne bucura, ttBerul Dublea 
fiind fiul invăţătorulul şi colegului 
nostru d. Dublea din Arad. 

• 
După cât suntem InformaJ[ carnelele 

de reducere pe efr. 8 functionarilor 
publici. cu zlua de 1 Oct. c. vor fi 
retrase. 

Tiparul Tipograflel Dlecezane, Arad 

• 

tltlP!'. 

Nr. A ... -Ministerul Instructiunii face cunoS() 
că În după amiazi nu se acordă. 
dienfe şi că nici un particular nu i 
voie să inlre in minister afară de fu~ 
tionarii ministerului. 

• 
D. Ilie Câmpianu, a fost nUilI 

subrevizor şcolar la Tâmova M8re. 
• 

Ne surprinde foarte muI! fliplul CI 
dna Ana Văleon. Învăfătoare în Ar~ 
a fost delegatii directoare 11'1 şcoal 
primară de fete No. 17. Pe semn: 
că aulorilătiJe superioare şcolare n 
cunosc trecutul dubios şi "românese 
8 acestei inslitutoare de religiune "ro 
mano-catolică". Ne obligăm noi să-i 
oferim documente şi informa1iuni. .. 

Şcoala primtlră reformalii din Şebi 
ne având autorizatie cont. legii a fOi 
sistată. 

• 

m\ 

tUI 

În~ 

Până in prezent s'au anuntat foari de 
multi membrii cari voesc să facă pari mi 
din corul Asocialiei din jud. Arad. de 

• tel 
.. Scrisori albe" se chiamii volumu d(J 

de schilă a colegului nostru Ioan lele 
culean, ce va apare în toamna aceash ră: . -"'. ,..."." ""'~ .......... 

Comitetul şcolar jiJdPţean al 
jUdcţc;(ui TI miş-TOfonta!. 

J tin 
de 
ce 

No. 2460 

Aviz: p4; 
Pentru darea in intreprindere a 11.. 101 

crărilor de construirea ş:oalej primare pr 
rurale din comuna Chfz'ila în ZlUJ. de ci] 
4 Octomvrl~ ] 929 ora ) 1 a. m. se tim 
licitaţie publică la prjmăI~ja dn comuna 
Ch;zdia conform publ:catiunli insertite ril 
10 Monitorul jUdetn!ul TI mlş~ Toroiltal a 

ro 

Comitetul şcolar judetean:', z~ 
-_ •• P •• ~ 

Comitetul şcolar jlJdeţ~an al 
judpţului Timlş-Tornntal. 

------------------------~ 
No.2537 

ali 
C(J 

se 
a 
PE 

.. Avlzr~ .... ~"~--_· .. --fn 

Pentru darea in Întreprindere a lu.:r! d 
filor de transformare a un'lt e..1Wclu jir 
in local de şcoală primare rurală din dr 
comuna Topolovătul mic În ziua de vi' 
27 Septembrie 1929 ora 1] a. m. si. CU 
ţine licitaţie publică Î!1 biroul R;:;vizo
ratulu! şcolar l":mişo2fa conform Plibli
clitlunei de l!clt~ jnserate in Mon~ PE 
judeţului Tlmiş.-Torontal. . tu 

es 

Comitetul şrolar jUdeţean. 
.--.. .. ~ 

Comitetul şcolar jud eţean al 
judeţulUi Timiş-Torontal. 

No. 2422. 

Aviz. 

: 

Pentru darea în intreprindere a lucr~· 
rilor de construire a şcoalel primare
rurale din comuna Secuslgtu rn ziua 
de 30 Septembrl~ 1929 ora t 1 a. m. 
se ţlne liCitaţie publlcă io biroul prl-. 
mârlel din comuna Secus'glu conform 
publicatiunef de Itcitaţie Inserate tll' 
MOD. judetului Timiş-Torontal. 

Comitetul şcolar jUdtfean. -.. _~ ....... 

..Invătătorul din 
postul al II-lea'. 

roman din viatll Inuiitâtorilor 
de GbeorKhe Dota 

Redactor responzablI: 
IONJELECUTEAN 

ve 
p« 
Sll 
dt 
al 
se 
b~ 
p~ 
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