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"Omul atât cumpăneşte, 
cât se ştie impune". 

E un ve~hlu proverb: ",capul plecat, 
sabia nu-l taie". Multă inţelepclune in 
acest proverb, dar care inţelepclune 

1şl avea rostul numai pe vremurile de 
tristă pomenire; pe vremea, când po
porul era sclavul unei pături a socle· 
tăţli, favorizate de vremuri şi inpre
jurărl. Ad, in secolul lumloilor, acest 
proverb, in concepţia sa, se practică 

numai de membrII cei 'mai imbeclll ai 
- societăţii; . IndIVIzi Hpsiţl de demnitate 

şi neputincioşi in acţlunde lor vItale. 
Umilinta fătarnlcă şi supunerea oarhi 
sunt mij I Jacele lor, prin cari cautA, 
a-şi asigura existenta traiului lor, 

A:e6te caractere Denoro<':lte adeseori 
işl au sf<trş'tul cât se pOb.te d( tr Ist . 
şi dureros, nu numai pentru el, dar ŞI 
pentru ceice vin şi stau in contact cu 
ei. ŞI nimenI, ca ş(~Oala, nu are che
m"rea, a condamna ŞI combate aceasta 
plagă. ScopUl el suprem fIInd forma
rea caracterelor şi ca atare, tendinţa 

el nu poate fi, de câtt a scoate pe in
divid de sub tnllumţa aceste! pestllenţe 
sufleteştI. ŞI invătătorul, care e Sufle
tul şcoalel, are menll1unea. a .:ombate 
aceasta pestJlenlă nu numai cu cuvln· 

_ tul, ci şi cu fapta, prc:mergând cu exem
plu în toate acţiunile sale. 

Am preslmţlrea, că unII din domnII 
colegi vor primi cu răceală afirmările 

mele. 11 inteleg. Dar tt rog, ca şi d·lor 
să mă ioţelt'agă pe mine. Actiunea 
Individului nu poate fi contrară che
mărII sale, pentrucare s'a dedicat. A face 
abatere dela aceasta şi mal ales ellnd 
e vorba de şcoală - inseamnă. a co
mite un păcat faţă de cel fncredlntati 
lui, pentru luminarea şi indrumarea 
lor pe calea bInelui. Pentrucă să nu 
se peardă din vedere: Situatia sa ma
terialA şi socială stau in raport cu acea
sta lucrare conştiincfoasă. Acestea DU 

se dobândesc prin cerşltorle, pentrucă 
.cer,ltorului 1 se dă sfărAmăturlle, ce 
cad de pe masa stăpânulul". 

Cine cunoaşte trecutul şcoalel ştie, 
ce rol şi care a fost situaţia tristă a 
"dascălulul" de pe vremuri. Ce mare 
deosebire intre "dascălal" de atunci şi 
fntre .fnvătătorul" de azi. Inteleg par
tea materială şi socială a lor. ŞI dacă 
examinăm cauza Imenzei deosebiri ta 
aceat raport, constatăm cu plăcere, că 

pârghla ridicării ",dascălulul" de erI 
la situaţia invătatorului de azi, a fost 
munca desioteresată şi suportarea cu 
abnegaţlune a tuturor mlzerillor cu cari 
a trebuit să se lupte in munca sa grea 
,\ Istovitoare de puteri trupeşti ~I su
fleteşti de pe acele vremuri. Şi cel cu 
tocllnărl spre umilinţă ruşinoasă şi 
cerşltorle, s'au prăbuşit, IAsând locul 
altora, mai vIguroşI. 

Invăţătoru] să-şi Indeplinească che
marea tn mod conştiincios in ,i afa
rl de şcoală. Nu-I adevărat, că acti
vitatea lui se mărgineşte intre cei pa
tru păreti al şcoalel. Orizontul che
mArli lui e cu mult mal vast. 111 felul 
acesta se Impune tn sus şi in jos. In 
jos işl câştigă stima şi dragostea po
porului, care e o mare putere tn mâ
na iovăţltorulul; e cel .mal puternic 

mijloc, de a se impune şi in sus Pen
trucă e cu neputinţă, ca cel de iUS, 

fie chiar politician!, să nu ţină cont tn 
actIunile lor de popularitatea acestui 
factor cultural. ŞI odata aci, invăţă
toru] cu sigurantă 1şl va ocupa locu] 
cuvenit tn viata socialA şi viaţa de 
stat, şi prin aceasta o mal mare in
rAurintA ŞI tn Viaţa şcolari. [ar, fo acest 
caz nu t se va mai Impune programe 
de invatământ absurde. Glasul lui va 
fj asc!Jltat; !le va Impune chiar. 

Deci sfarşesc cu începutul: .Omul 
atât cumpăneşte, cât se ştie afIrma". 

Iuliu Grofşoreanu, senator. 
p" 

La Alba-Iulia. 
AsoclUţm irwaţătnrtlor drn Ar

deal, CTişana ŞI M u.ramureş. va 
tme congrl:S in acest an la 28-
30 August, in cetatta Îf1coronării 
şi unirii mari: Atba IU/la, Acest 
congres la care pe lângă invată
toru din ţmuturile transi/vanrene 
v 1f partiCipa şi delegaţi din ce
le/alte provincii româneşti, Jla 

avea o deosebită importantă. 
lată de ce, Se va hotări defmi. 
tIV dacă Asociaţiile invt1ldtoreşti 
se vor uni sau nu, tlllr'o singură 
organizaţie mare şi puternică,' 
o asociaţie a tuturor invatdtori/or 
români. 

In luna trecuM, cu ocazia 
congresului Asocia/iei Generale 
a fnvdţătorilor, la Craiova s'a 
desbătut şi acest lucru. Din re
zumatele acelei adunări, s'a pu
tut afla cd, int'd(dtorimea de 
pretutindeni aşteaptă cu nadb· 
dare înfdptuirea acestui act. Căci, 
in felul cum se prezintă azi A
sociaţiumle noastre-nu se mai 
poate continua. 

Or, cine, este convins, astăzi, 
cd, corpul didactic Este negi jat 
şi necons.derat. Toată lumea s/ie 
că invăţătorii muncesc cu râ~md 
şi entuziasm şi trdesc În condi
ţiunt foarte modeste. Toţi poli
ticiani; romOni văd in aceşti a
postoli pe mucenicii neamului." .. 
Iar când e vo:ba de a sustine 
interesele lor? Nimeni. C/l Aso
ciaţiile de azi nu poţi interveni 
fiindcă nu impun şi .... sunt multe 
Trecutul ni este marfor şt plin 
de experienţe. Atunci? 

O singură cale ne rămâne,' 
sirângerea rânduri/ar! Toate A
sociat/de existente să se conta 
peascd intr'una - mare şi puter
nică - care sd adune pe toţi 
ilvăţătorii din fard sub aripele sale 

Aceasta este datoria mare şi 
sfântă a celor ce vor veni la A/ba
Iulia, in zilele de 28-30 August! 

La Alba Iulia, in cetatea unde 
s' a serbat marea u.'lire a luturor 
Românilor, să se serbeze, in al 
Jl-lea an şi un/rel noastră a 
dascăltlor din intreaga fard. 

Ion Jefecutean. 

7T -
"Unde • nI sunt Visătorii" 
Ştim cu toţii ,1 o ştiu aceasta fratII 

coll'gi mal bătrânI, ce efam Doi, in
vătAtorii şi ce erau ad. noastre gene
rale dăscăleştl in trecut. De câtA vază 
şi autoritate nu ne împărtăşeam Doi 
,tunei, in baza muncii ş! a prestatla
nilor noastre! Ne admira lumea şi ne 
Invidlaa străinII. Unde suntem astazi 
4ub acest raport? ŞI să nu uităm: 

A.tunel eram subjugatl, tar acum sun
tem liberil 

AdunărIle noastre dăscAleştl de pe 
acele vremuri erau adevărate congrese, 
adev~rate sArbiltorl nationale, adevA
rate olimpiade, la cari, alături de in, 
vllţătorl şi popor, işl dăd!'au ir,tâlnlre 
t01 ce neamul nostru avea mal bun, 
mal ales şi mai sdect, in frunti! cu 
Episcopii şi Mltropoif'îl no~trll. Pri
mirile, cari se făceau atunci invăţăto· 

rHor de ("ltre popor, în satele lor, aude 
invAtAtorii duceau Iumma, erau ade
vărate marş.url triumfale. Să ne aducem 
numai aminte de primirile frumoase 
şi entuzlaste ale poporului nostru, cu 
bander!t, mUZIcă, coruri şi salve de 
treascuri din: Pecica, Nadlac, Curtlcl, 
Ş'rta, Moneasa, Hal mag I u. Radna, 
OlUla, et.:. et>=. PrimUl prlnclare nu 
BIt~eva t Iar dls::uţiile învăţătorilor din 
acelea ad. generale, din acele serMrl 
ollmplce dăscăleştl, au fost de aşa, 
tncât ar fi făcut cinste şi oricarui Par
lament bine recrutat şi setect ales. Ce 
să mal spun apoi şi de lucrările tn
văţătorlior, de o adevârată valoare, 
pregătite şi cetlte de el tn ad. gene
rale I De aici şi vau, cinstea şi repu
taţia noastrA, a dascăUlor, in trecut. 

Astăzi mai avem no\, dascăliI, adu
nArile noastre dăscAleştl, pline de far
mec şi fuf, ca tn trecut? Mal vIn in
tre noi, dascAlIl, aleşII neamului şi 

astăzi? 

Astăzi, peste tot, ne mai adunăm 
noi, mal lnsamoă numele de dascăI 

ceiace a insemnat acest f(umos nume 
tn trecut? Nu. Doara toata lumea ştie, 
că de un lung ,Ir de anf, Secţia "A
sodatiel" din jud. Arad, nu munceşte 
nimic şi nu ţine nici o ad. generală, 

ŞI cine poartă vina pentru toate 

II. 
ca morald şi nu toate expozltarUe ri
dicate de valurile tulburi ale poJltlcel 
miJitante, cari apoi ajun,1 la local, 
care DIl le cam pete. lac pe gr07.lvU. 
cu răzbun!rl ia dreapta şi in Itanga, 
Ilnii num!ndu-!;e chiar 6lngorl: .Atila
al dascălilof. 

lata cauza răului, Iatl pricina Jlpsel 
de insufletire totre dascăli! Curme-le 
toate aceste şi va cAdea dela sine ,l 
intrebarea: "Unde ni sunt vlsAtorJt?/I 
Pentruca să se ştie. aşa numitilor 
bătrlnl dintre dascăli, nu le-a scltut 
nici astăzi entuziasmul şi nlct vigoarea. 
Sunt tot tinerii din trecui. Stau la o 
parte insi aceştt iaimo,1 dasdU4. z.1,1 
bătrâni, pentruca prea adeseori au fost 
IOVltt cu clom:igul de cel Impu,1 lor 
de condu.:ătort(I). fără chemare ,1 fârl 
indreptatire şi prla intrevenlrra lor, fn 
necunoşllnta de cauză, chiar şi de cel 
suprapvşi lor. 

Vt'deţl dar; lub'ţl col~gl tineri, das
căIiI, aşa zişi bAtrâol, "Visătorii de aHI
dată, luptătorII nelnfrtcall de alunci. 
iodrumătoril de eri" - dupA cum il nu
mit1 voi - n'au rupt .firul unui glorios 
trecut'" şi DU "stau asth.1 nepăsătof.-, 
nu sunt nici Ilpsltl de VIgoare şi entu
ziasm; sant tnsă desgustatl de cele ce 
vad, cA se intâmplA a&.tAzI intre dascllt; 
lucruri, ca cele descrise, şi aşteaptă 
zile mal bune, zlle mai prielnice onel 
munct serioase şi rodntce. 

Pentruca aceste zile mal bune, mal 
prIelnice să soseascA cât mal Iute, voi. 
dragi Unerl colegi, tnalnte! De munca 
voastrA sfântA, să se tncAlzeascA toti. 
şi si se sfărâme toti aceil', cart, cu 
dlsconsld'~rarea marilor interese dăs
cAleştl, a prestigiului tagmeI şi • cul
turei neamului, caută numai hltere
sele lor penona]e egoiste prIntre ta
vâtătorl, cu polltlca rau tnteleasl ta 
spate. CAci:, bătrAnU sunt Intelepclu
nea, bărblţiĂi tăria, Iar tinerii vUtorul. 

Inainte dar, Iubiti tinerII 

..... 
Dimitrie Popoviciu 

director şcolar. 
• "N'A .ft •• 

1\. T ·fi·" 1.'1 enOrOCI l ... 

acefote? Cine şi-ar mai fi tnrhipuit, cd In-
Am spus' o ş\ altădata, o spun şI tr'un deceniu dela unire sa avem atâ

acum: Politica rău lnteleasd, cu lup- tia lnvdlători. încât sd nu·' mai putem 
tele ei de partid, la noi atât de pro- plasa; cu toatecă sunt retribuif~ moi 
nunţater cari au intrat deabinele ei In prost ca salahoril 7 •. Azi e fapt tmpllnJt. 
rAndurlle invăţUorUor şi conducatorii, La recenta alegen de posturi s-a con .. 
cari li-s'a Impus de cătră aceastl po- statat ca aproximativ 4000 de norma
IItlcă. A spus-o şi Dl Ministru Il In- Uşii cu diplomă de capacitate in reeulă, 
strucţlel pubHce, Costachescu, carele, au ,ămas pe drumuri, blestemIJnd ciasu' 
nu de mult, îo uua d'n şedlntele Ca- în care şi-au alts cariera. 
merei, a înflerat, după cuvint!, politica Nenorocitii zilei de azi tn majoritatea 
in şcoală. Aceasta politică. nu numai cazurilor, sdracl- nutrjţl cu hImere in 
ca. a îl1vrăjblt InvătAtorli, tmpărţlndu-1 şcoald. rumegdnd teoriile PitaEoftice 
tn partIde; mal mult, făcându·i chtar şi principiile Herbartient se l'dd astăzi 
duşmani intre olaltA, dar le-a Impus puşi in faţa realitaţil crude. CII certrtle 
,1 de conducători nu totdeuna pe cel tn mâinI, trimIşi dela Ana la Caiafa, 
mal chemaţi şi prin aceasta sta mArit I aşteaptd timizi zile tntugl pe la Uşile 
şI mal mult riul. Am spus· o ,1 o spun Inspectoratelor şi a Ministerului pentru 
şi acum, că ia fruotea invăţltorilor, ti li se fdgădui - de lorma - numirea 
(n tot locul, să fie puşi tot ce aceasta tnt,'un post mizerabil. 
tnv!ţătorlme Ire mai bun şi mal Sl- Şi ca remediu a starilor actuale dl 
led atit ca pregătite şi culturtJ, cât MiRistru a hotdr41 reducerea numarulul
f ca morald ft caracter şi mai ales ,coaIe lor normalt. 
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Inutil şi prea tărzlul. Aceşti vldsfarl 
ai neamului decePlionaţila primul pas 
in vlatd, cer o buc{]tă de ţâine aşa 

cum o are cel din urmă muncitor, in 
schimbul angajamentului dat pe zece ani 

GAZETA YNVAŢATORJLOR . 

l?roblema şcoalei de copH mici. 
Nr. 6 

InforUlaţiuni. 

Ei nu cer mai mult decât fărâmitura -
mizerabilă pentru jntla ce o vor de
pune intru creşterea ullei noul genrroţii 
mult mai recunoscătoare. 

• Veniţi, si! trăim I'lentru copiii 
noştrI j- - Epitaful de pe mor
mântuI lui F. V ffobel. 

1. Idei inlţia1e relative la educaţia copilului tn primele faze. 

OJ'Ice fel de corespondenţd pen
t1'l(. "Gazeta InvăllUol-ilor- srl ge 
tt'imită pe adresa ,'cdactorului 
'l"e.'oJpon:;«bd, d. Ioan Jelecuteanu 
înv. în Covăsinţ j. Arad. 

'" 
Facem un calduros apel dUre toti 

OamenI! distinşi, cari prin activitatea 1 copllului Înainte ca. acesta să treacă invdtatorii dm ţard, rugându-i sd rds-
Ei cer o iege - şi o certm toţi-

prin cart toate posturile sd re vină nu
mai invă/atorllor normalişti şi criza t 
fnMturată I Ar fi prea dureros sa It 
otrăviţi suf/eteie inainte de V1eme J Ei 
aşteaptă o Incurajare şi fiţi siguri că 
noi de-aici din JocurUe noastre vom 
Iă nui in adâncul sufletului durerea, dt 
a şti, nOlll contingent sortit sa îndure 
lipsurile şi grijile zilelor ce vor sd vinâ! ... 

Ghita. AmărAtu. 
tM· _. 

necazuri ardelene. 
InvăţătoiH ardeltni trec printr'o grea 

criză. l.oviti de sărăcie şi de o legiu
fre neconcordantă cu nevoile lor, ei 
sunt ultimii supravietuitori al acelei 
fuml de dascăli ideali, eternlzati dL!' 
Slavlcf. 

Sub vechea dominatie u[Jgureasd, 
ş:ollle sateştl aveau un caracter gos
podăresc. Fiecare Înv~ţător avea 10 fo
loslntă un petic de pământ, o cad, ŞI 
o grădină. Jnvătământul era Simţitor 
uşurat din pricina cA elevii găseau la 
Intrarea lor În şcoală elemente comune 
cu vatra părintească. In grădina şco 
Iară el primeau invăţiUurt practice: 
cultura legumelor, apkultura, pom!cul
lura. Fetele iovătau gospodăria casnică. 
Şcoala astfel alcătuită fiind ea fns;lşi 
o prelunglre a famlllef, metodele opre
sfviştilor maghlcni se fărAmau de stânca 
soIJdarltătil natIonale. 

In această stare a ghlt statul român 
şcoala primari din Transilvania. 

Astăzi lucrurile s'au schimbat. Ve
chea IndiguIre DU' şi mal avea rostul 
lnvă1ătorll, toţ' confesIonal!, &Il cerut 
etatlzarea ,coll1or lor. dar s'au imple
decat de rezIstenţa cUorva fete biseri
ceşti cari văd tn umformlzarea tnvăţă
mântulul dlsolvarea vechilor tradlţil. 

Se TD1âmplă insă că şco Ilie confe
s'onale au fost improprjeU.rlte. Aceştl 
prelajol au Isblltit să la din mâinIle În
văţătorilor pământul, casa şi grădina, 
cari constituiau un fel de intregire a 
salariului lor. Noua legiuire şcolară lş 
dă oedotlttle roade. VeC' hea orRao!· 
zare gospodărească dacă DU s'a ruinat 
de tot, fn orice caz s'a despărtlt de 
,coala. InviitAtorli au lnceput.a f! eva
cuaţl cu forţa, fn virtutea unor articole 
,1 paragrafe aplicate alandala. 

Astfel in situatia actaală invătătorvl 
vine dImineaţa la şcoaiă, odată cu eleVii 
ş.i aşteaptă până ce popa confesional 
blnevoeşle să descue portlJe. Vechile 
locuinte ale Jor sunt tnchirlate orleu;, 
pe un maxImum de chfrie-~ 

Sporturile şi jocarile copiilor Sutit 
int~fzise in curtea şed.l, ca !'ă nu s' 
sperie cloşca aren jaşulul, iar elevii ma i 
vârslnicf nu mal pot altoi un pom, nu 
mai pot îngriji de stup, pentru bunul 
motiv cA acestea nu le mal aparţ;ne. 

Anul şcolar ce va incepe la foarnră 
aduce alte incurci! tur': Şc.oalele con
fesionale f ind fmbogiitite cu pămân
tul rxpropriat. au cuut MInIsterulUi 
InstrucţiunI! dreptul de a r~deschjde 
cursurile pe cont propriu. Redeschl
dudu-se aceste şcoli, vor treblll ln
chise cele de stat, Iar illvllţătorllor li 
se va imgreuna ş1 mal mult situaţia. 
Se face acolo O pol'Uell dintre cele 
mal daunAtoare intt'rf'selor românesti, 
în vihul şi râsul mlnorltarllor. 

[n judttul Arad vrajba intre atât 10-
viţil invillătorl şi aClUaJiI deţInători al 
averilor şcolare, a luat propOf{if st
rfoase. 

MinIsterul Agrlct: !turII şi al Ins truc:" 
fi unii Pu bllce 'şi vor face DU numai 
datorla t dar o faptă bUDi ,1 un act de 
drrptate. intervenind pentru potolirea 
uoui conW~t care pe dreptate mlnează 
aşezA T'lântul moral al Şcolii romaneş!} 
Iar pe de alta C'ondamna Ja nedreaptă 
suferlntă nişte merltoşl cJrturarf. răb· 
dătorl şi ~ăracll 
(Din Curentul,) Romuhts Oiang. 

....-. ............. 

.. 
• 

şi creaţlullile lor au făcut ('pocl in peste pragul şcoalel primare, ca şi pândeasca # sd abonlZe .Gazeta In
Istoria pedagogiel, s'au ocupat de Cre- pedagogul Frideric Vfihelm Frobe/. VdltUOfilof- singurul organ săptamânal 
şterea copiilor chiar din primele faze, Mare aderent alul Pestalozz/, a accep· pentru apararea intereselor noastre pro
dând indrumărf precise asupra pro- tat intru toate prlncipl!le acestuia. cu fes/onale. 
movărll for f,zlce, mal apoi a celei deoseb!rea insa, ca copilul dela etatea * 
Intelectuale. de 3 ani să fie supus educaţiei specl- După cât suntem Informaţl, Mlnisa 

Aşa pedagogii anllet susţineau, că aliştilor. terul Instrucţiuni a luat dispozittl ca 
copilul vine pe fume fără de ImpreslIf, ApUcând aceste principU a ajuns Ia să se desfJinteze foarte multe şcoli pri-
ca o labula rasa; iar Rousseau zicea, convIngerea, că familia siogură nu mare din tară. Djspolltia a fost luat 

in urma hotărâri Guvernului de a face 
că omul se naş(e debJl. deci are lipsă este capabllă să facă educatia copiilor ·,:at de multe economII. 
de puteri, el se naşte Ignorant, deci Începând dela etatea când ÎIl suflett!le • 
are lipsă de jUd('cală, de unde rezultâ, aces.tora incep a se grava primele coo- Imediat după deschlderj!a Congre-
că tot ce nu avem deja naştere, ni-se turI ale djferitelor manlfestaţiulll şi sulul, dela Aiba-fulia se va face un 
dă prin educatiune. fenomene p s i h I c e, ca: percepţIa, pelerinllj. Ia localul unde au fost fa-

In opera sa Emil, sau despre edu- aperceptla, atentiunea, judecata, me- temniţaţl Horea Cloşca şi Crlş3o. Seara 
caţiune. dă iodrumJlri amănunţlte asu- morIa, voinţa, etc. - ci aceasta tre- se va da un concert de cUre corul 
p'8 cr~ şterH fIzice şi Intelectullle a bueşte necondiţionat ajutată. Asociaţiei secţia Alba, În sala "Ca-
copJJulul. incepând dela naştere, până In felul acesta a conceput dânsul ragiale". 
la etatea de 45 aol. Principiile sale Ideea inffinţărll şcoalelor de copii micI, Consiliul general al Aso.:faţlel se 
educative se bazează pe natură Copilul . sau a grădinilor de copil. va intruni in ziua de 28 August ora 
trebue sa fje scutit de influeDtele 80- Precooizând prlncipll noul, a aplicat 6 d. a. in Aiba Iulia. Fiind ace~sta o 
cletălii. DAnsul pretinde, că Emil este aceste principii ta prima şcoală de adunare jublliară şi având la ordinea 
omul natural, pe care dasci!lul are copII mici, infiinţată de dânsul la. BIan- zilei chestiuni importante de discutat 
să-I educe 1n mod natural. Totul tre- keoburg, in anul 1837. In acest insUtut membrii Asociatlel sunt rugati a par-
bue să se facă in natură şi după in primeA elevi in etate de 3-6 aDj~ ~pIt- tlclpa in număr cât mai mare. 
dfcatluniJe acesteia, căci toate câte les când ca mijloace de educaţie JOCUrile 1 .. 
dio mâna Creatorului sunt bune, fosă copilăreşti aranjate conform prl::;clpi:lor I Părinţii. cari doresc d- şi Înscrie copUl 

d . 1 în clasa 1 prImară inainte de a fllmpll-
acestea egenerează sub Influenţa sale pedagogice. nU vârsta de 7 ani la 1 Sept. J929, 
so.::letă1fl om~oeştl. A trăI este măestria Convins despre rezultatele obţInute, sunt obligaţi a cere dlspensa de vârstă 
pe care doreşte să o Îavtie elevul 11lflnţează la Marirnthal primul seminar dela Ministerul lostr. Cererile trebuiesc 
dela dânsul. Acesta trebue să devină pentru formarea fnvăţatoarelor şcoale- depuse la dIrectlunea şcoalei prImare 
mal iot!lu om, adecă aceea, ce trebue lor de copII mici. de stat din circumscripţia to care locu
să fie un om. După Fr6bel omul l'st'e o fHoţă care {'se copll respectivI. Iar dlrecţlunea le 

, 'va inaInta Inspectoratulal şcolar cu 
Pestalozzi un alt luceaf.ilr strălucitor DU numai fntueşte şi invaţă, ci cafe avizul său. Cererile Înaintate direct 

pe ftrmamentul pedagoglel moderne, 
in~i se ocupă cu educarea din faşi 
a copllulu!. In opera sa Leonard şi 

Oertruda o prezIntă pe aceasta din 
urmă ca pe Idealul de mamă lub!toare 
pentru fiul, soţul şi casa sa, urmărInd 
Idt'ea principală ridicarf'a morală a 
familiei prlu o edu..:atie raţlonală şi 

inteleaptă. 

Pestalozz! e~te de părere, să se crea· 
seă copilul in familIe pâ[Jă la obli
gativitatea şcolară. Tocmai de aceea, 
dă indrum.llrl mamei, ca astfel să re
glemeoteze şi să coordoneze educaţia 
famlJlară, cu cea şcolari, ca o conti
nuare flrească a celei d!ntâl. 

NIci unu) dintre premerg.lltorll săf nu 
s'a ocupat atât de Inlenzlv cu educaţIa 
..,-. .................. 

deja inceputul vJetll sale voeşte să Inspectoratului nu vor fi luate in con~ 
lucreze şi să creJeze. D~ aceea Fr6bel sid~rare. ,. 
conducând pe om la cunoştinţa clară 
despre -iloelnsl.lş,Iapace-cunatura, 
la unire cu Dumnezeu, &tablJeşte sco
pilI şcoale! de copii mici: de a pune 
sub supraveghere pe copiii de etatea 
dela 3 - 6 ani, a-I ocupa în mod co
respunzător şi sistematic, a le intllrl 
corpul, a le aged senzurlJe, a-i face 
activ}, a le da În mod de tot uşor şi 

plăcut unele cunoştinţe dr-spte natură 
şi omenime,. a le noblliia Inima, spre 
a-I conduce la baza a toală viaţa, care 
e: unitatea cu sine iDlivş. 

D. OJarfu. 
subrevizor şcolar. 

(Va urmâ) 
.- ve ".,....,... 

Jndreptar8~ La articolul ~~Îihlndenr 
sunt visătorII?" din No. 5 al "Gaz. 
Inv."', coloaua treia. aliniatul prl"l, 
rândul patru, dupa cuvântul .Asocia
ţlel", să se mal adauge: nu sd lu
crează nimic, fratii COleg''', care oml
ţându-5t", denatureaza. intelesul. 

• 
Mln!strul InstrucţIunii a f'xat urmă

toarele taxe ce urmează să fie plătite 

de elevlt şcoalelor normale: 10 ml! 
taxă de solva, 2000 pentru allmeute, 
300 lei pentru mrdicamente, 500 Iei 
taxă de construcţtl, bOO lei taxă de io
stalare pentru elevii din: clasa I-a şi 
150 lei catluoe peotru stricăffunl. 

* ' 
", 

Conlresul Hsociotiei invatatorilor ~in ftr~eBI. 
La ~coala normală de bieţi .. DJml~ 

trle ŢichlndeaI" din Arad sunt vacante 
pentru anul ~cofal J 929·30: 

CI. I-a 35 burse şi 14 sol ve. 
CI. II-a 6 burse şi 4 salve. 
CI. III-a 7 burse şi ) solvă. 

-Comitetul central al Asociatiei I 

tnvdldtorilor români din Ardeal 
Crişana şi Maramureş, şi comi
letul (undaţiunii "Gheorghe La
zăr· conlJoacd prin areasta a 
11 a adunare generală a Aso
ciaţ/ei şi a 9· a adunare generală 
a fundal/unU "Gheorghe Lazăr" 
In zilele de 29 şi 30 August a. 
c. Ia Alba Iulia, sala unirii cu 
urmdtoarele orâne de zi: 

1. Şedinţa J. a Asociatiei în 
ziua de 29 August. 

1. Partkfparea la servIciul divin to 
catedrala Unirl!. 

2. La ora 10 jum. deschIderea a
dunării generale. 

3. Raportul comitetului central. des~ 
pre activitatea Asociaţiei dela iuWu-. 
ţare şi până ro prezent 

4. Raporlul casieruJlll general. 
6. R~ pori ul redacţiei şi adminIstra

tiei revistei .. lnvAtAtorul" 
6. Raportul direcţiunI! Căminului 

fetelor de in dW tor din Cluj şi pre
zentarea gestiunel. 

7. Alegerea comis!unllor p~ntrtt ve
rifIcarea rapoartelor de Stl b p. 3- 6 

8. Conferinţa dlut' prof. Ulllv. C. 
Rădulescu-Morru. 

9. Masă comunâ. 
/1. Şedintă l-a a fundaliunei .. Ghe

orghe Lazd," în z;ua de 29 August 
ora 7 d. a. 

1. Deschiderea adunărII ieneraJe. 
2. Raportul com!tetulul. 
3. Raportul casierului 
4, Raportul directoruluI admInistrativ 

al câminulul Casa Invăţatorilor dm 
Cluj şl prezentarea Slestlunll pe J 928. 

5. Aleg-erea comisfunîlor pentru ve-

CI. IV- a A. J 2 burse şi 6 solve. 
CI. VI-a 8. 3 burse şi 6 sol ve. 
CI. VII-a 8 burse şi 5 şolve. 

Concursuf pentru o('ui'area tuturor 
acestor locuri are loc in zfua de 10 
Sept. a. c.orele 8 a. m. la PavilioaDele 
şcoaJej situate ia suburbiul Oaf-Arad. 

Inscrierile pentru concurs incep Ja 
1 August şi se tnchld fn ziua de 5 
Septembrie a. c. şi se vor adresa 01-
rectiunll şcoalel rn termeoul regle-

rificarea rapoartelor de sub p, 2-4. 
Il/. Şedinta I/-a a Asocia/iei la 30 mentar. 

AlI.gust, DIa 9 a, m. I · 
1. Şcoala din Agno, conferlnţl ţl- PREŢUL ABONAMENTULUI. 

nută de d. V. Ţonl. 
J 1. Unificarea organIzaţiilor fnvâtă- Pe un an . . .. 160 Lei 

tOff'ştl din România.· Pe II an 80 
12. Rapoartele comislunllor. l' • • • " 

14. Inchiderea adunării generale. Abonament de sprijIn 1000 Iei 
IV Şedinţa li-a a fundafiuni "Glle-

ofghe Lazar" ia 30 August ora 4 d a. 
6 Rapoartele comlsiuDllor. 
7. Eventuale propunerI, 
8 Inchiderea aduniirll. 

R~dactor responzabH: 
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