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(". Pe un an·'.__ Lei 160.-

Moştenitorii victoriei. 
naiil. e':abia ca o ramă de tablou, iar 
victorÎ'i democrată abia ca o pânză, 
ca un fond dt! tablou, Rama şi pânza 

Pe 6 luni... ... ... __ o Ld 100,-

"Definitivatu/" 
Cuvinte către tineretul intelectuaL 

" nu Înseamnă încă tabloul de artă de-
I săvâr~iIă. Noi atât am putut să vă' faNi·ne i'n sezonul examenuilli de
t dăm. Pentru noi a fost mult, pentru' definitivat! La fiecare inspectorat $eo-

Oeneraţid intelect1lală care se ridică eroism! S'o respingă fiindcă ce în- , voi să fie puţin. Tineri de 20 de ani Iar, se pregatesc comisii "speciale"
după razboiu se găseşte intr'o situa- făţişează într'o falşă desăvârşi re, fiindcă ; voi sunteţi creerul de mâine, voinţ'l relribuite, biRe inteles Cll grase diurne 
ţie excepţionala, N'aş putea spune;, e ° mÎnciună ucigaşă. de suflete ___ I de mâine, hraţul de mâine al Tării - pentru examinarea invrlţiitorilor ce 
numai În bine; n'aş putea spune: i Dacă aş fi bătrân, mull mai bătrân de I româneşti. In această ramă şi pe vor sa ((lmlÎnri definitivi fn înv/itâ
numai În rău, Dar accentuarea părţii' cât tinereţa, m'aş întoarce attr~ lOân-1 această pânză moştenite, voi sunteţi mtlnt. A;a prescfle legea, ca ~nvMă-
din urmă mi se pare obligatoare. drele ei legiuni şi le-aş zice: Tineri chemaţi s~ zugrăviţi chipul strălucind torii provizorii, dUpă ,:ase 'ani dela. 

Generaţia nouă e moştenitoarea di- de 20 de ani, voi sunteţi într'adevăr. de frumuseţe, străbătut de umanitate, . lumea diplomei (după 3 ani de fun
rectii. şi imediată a gloriei Ea găseşte moştenitorii victoriei. Dar acea:;!ă ViC-lal patriei voastre. Inv;.\ţaţ" visaţi, cu- ţionare efectivă, plus 1 an de mili
mese Întinse şi faclli aprinse. Ea vinei tone nu e o moştenire ddinitiv in getaţi, revoll<lţi vă adunaţI din cer şi t(irie, p/u~ 2-:-3 o diferin(li de vJrsM) 
la un ospăţ gata. Şi cine vine la os- I cheiată. Ea e aiba un talent pe care de pe pământ t(Jate elementele cu Sllnt obligaţi Sa se supun Il acestui 
păt nu se mai Întrellbă nici cum a înaintaşii voştri vi,1 lasă cu limbă care aveti Să c!:,diţi la opera cea. examen, ca sn li se măsoare infeli· 
fost pregătit, nici cât a costat. Cine de moarte să·l înmulţiţi şi să fact:ţi mare. Si nu uitaţi că în această con-' gen:a; să se consta teze daCII nu cumva 
moşteneşte prea de tânăr nu se mai· dirt, el milioanele ŞI milioanele viito- cepţie eroic> a victoriei pe care voi funcţio~eaz{l 1n ÎnVăţam/Înt cu diplome 
întreabă cu câtă trudă s'a alcătuit fi ',; Noi, cei mai bătrâni, parinţii şi I înşi-v,~ trebue s'o fauriţi, stă salv;uea lalse ,"l daeâ. __ şcolarii nu ia.'J ttlmpil 
moştenirea: pe el nu·1 atrag dt!cât fk,' 'oştd, v'am dat această victoriei voastră, a gl:!neraţiei care se ridică L_ I mai rău decr.t atunci clind s'au holli-
ispilele pierzării cuprinse În moşte- I / J Iă şi democrată. Dar dacă vă riit sâ urmeze drumul apostoliei. 
mre. ..,t .ne, veţi :vedea victoria naţio Nichifor Crainic. In aeeastâ !faze/a, prieteRul meu 1. 

Nu vi se pare şi vouă că anii I _ _ D.rec~n..s'a o,cupat d~ e~amenul defi. 
aceştia câţi au trecut dela războiu au mtlvam. intr un admlfabl1 articol scris 
mirosul greu al unor săli de banchet? bE fACE DREPTATE? sugestiv, plin ,d~ crude realilăţi,'/deea 
Nu vi se pare şi vouă că viaţa pub- ! propunefl n/lnlsterului Să suspende 
lică a României seamană cu ° petr.e- 1, -. : acest examen inutil, ce scade din 
cere, cu chIOte nebune şi danţuri săI- ~ , a~toritatea ,co.alelor normale, pu-
batice peste mor~~ntele abili: închise," După CUm fIecare individ al socie- Până când să indurăm ruşinea, ce- nand la reVlz.Ulre diploma de ca-
p~s. te sutele d.ăC mII dt~ mormfln~e? N~ tAţii, prin muncă îşi menţine existenţa tind pfll1 diferite ziare, cari ar,ltându- pacitate, 
v~ ~e pa.re C oasp~ ~1, r~tot el, I C~rt! sa şi.a familwi, tof asemenea noi ne stare;). mizerat:.i1ă în care ne aflăm ,')1 (lVea foatii dreptatea. Câte ob-

frăasăoarnt': praznJ~uă m pantece eă dor' dascălii muncim 1umll1ând micile vlăs- ne pun în ,ândurilc serv.itorilor d~ stacole, criie nedrept!i au bieţii in-
r sa IU saman cu o urm e t '1" d d ' ct? S . Vă'.lltori provizorl'l' Clt aces~e examene , ă Ărtă ' t ' ăd' ă d '.') are, mp 10111 u-ne atona. rân untem sau nu funcţionari ai ti 

~~c~i n v ~r 10 r ăO gr IlO b ehcltlflll., Dar până când numai datorii? statului? Dacă muncim pentru ridi. din cauzâ Că legea, facuta aşa dUPd 
samănăs~ p s~ngC I v~u ţ'l a;c ~ u u~ Unde ne sunt şi drepturile; căci doar carea culturală a statului, cred că cum a cen~t ,înteresul (sau poate ne-

se 
!l a> ecăe ,or.1 or ă bUl v~ fiecare datorie, aduce cu sine şi drep- avem şi drepturi, a fi ocrotiţi ca putmţa) ministerului, se apb"ct1 in fel 

pare ŞI VOUcl g ana r Z {jIU Ul I turi d ă ţ. f" '1" t ' , ;i chipurU? 
nostru putreze te ca un hOl't la ras- I • , , a ev ra I II ,munCI Ori al s alulw. IL,· d 

ân( 't tă'Ş h 't tă't d· 1" II DIO scurt suntem supravegheatl de Cu ce inimă a aşteptat sărmanul' ua.l, e exemplu cazul că, un 

g
p IlIe Ş,I. o,a, , f~1 a POlt 1. o.r l~t ar· I cătră organele competente, să ne în- Învăţător aiUrtCat de soattă În cd mai i invă(dtor terminll şcoala normală la 
u umil lşl In Ige ca il In ca e o d 1'" . , S : 19 ani. El nu poate trece examenul 

halcă. din cadavru? ' ep ,mtnl cu cea mal m.are cooş m· sărac, ŞI , ndt'p~ttM ~at; fin tele Săr - d d .f' , 

Acesta e raznicul victoriei i în I clOzltate d~ton~. O mICă. abatere! bi:i!on, cand din mica pl.ata de 2970 : e cJlnltivat decât peste 6 an, (Of, 
atmosfera acfasta 'tncărcată se Şrl'dl'că I adu~e cu sme mchelerea procesulUI a lmpărţ!l; ,1500 p. entru V,lpt, .400 ~lJa. i legea sp.une CI~ dupc( 3 ani daCă fun-

ped co exame el I t 400 ă d 1 C(lOneaZ(t efectiV poate sâ se supună 
generaţia nouă. Ea deschide ochii lin or,. a , ~I o c,a~laş ; IM I~ reslu I examenului), pentrUCă se Socote,te il'm-
asu ra unei lori' . Nu dloT, ne facem datona, pentru- de 600 Iei sa'SI Impi'lce datorllie să 
tel/ morţii a~ f~U~i~0~ar~a/e711:1~~~' că .acei c~ nu-şi iubesc cu adevăr~t i cumpere haine: palton căci gerul' bate pul de definitivat dela 21 ani. 'în caz 
supravieţuitorilor ° ex 10atează. Ea cartera,. n au ce căuta la ca~ed~a. Dilr i la u~~? 1, . . • ~~ as~~ti~1 ;~u~~~~ de armata după 
îşi pregăteşte inteleCluf în ora iar cea mat mare greşdl~ este, 1~~lferenţa \ Caţl n au ,f(~~ICI,rea a mer~~ 10 s~t~~ 
Oraşul de un şl'r de ani' nU-t' Ş'oferă cu .care ,suntem pnvlţl., de cel lfI, drept nata.l, a se IOtalOi cu rudenll, parmţu .';ii sunt alţU, cari fac stagiul militar 

d I d· t ă - ă· . dupli 23 de ani fiind amlinai de co-
de cât nechezatul violent al sab;itului e! can epm ~e ŞI sarea tnst m car. aşteapl • ajutorul fIUlUI. mâna misiile meaicale. Deci taM, 'o nouă 
victoriei şi filosofia de lenus venter car - ,ne afla m . a~,~' ,. • dreaptă a ~i,tra netelor. . d 
a profitorilor războiului. PCe i rămâne I Şhm ~ă" tOţI fllt ţ~rt~, ave~ ° 5fan- D~r 9.eslluzlOnat s~rmanul a trebuit categorie e invi/tători Iată o parte 
acestei tinerimi de făcut În faţa lori. I t~ ~ătoTmJl1.. a, mun<:1 ZI, de ZI, pentru !lă ,ramate cu dorul Ifi suflet, că ce e din obstacolele legii înv/itâmântului 
oase i sale mORt"nl' 1'" l' . . g .' ndlcarea mtăflrea ŞI feriCirea 1'.'1; ala- mal mult s'a p.rOlectat a lua bietului primar J.__ ' 

. "( ~ r r I ramane una I • d I . I l I I 1 d ăI ' ,:-'i clite multe ._-din două' ori s'o t' f uran u-o a mve u ce or a tt an' ase ŞI carnetul de a c:'tiătorii, 1 

Praznicul~i hidos ~~~ep, e 10 ?rrnăa. culte. Iar scopul îl vom ajunge atu \\ci i Tristă soartă! _ par'cH. anume 'Jar, exampnul din Martie ne va 
, s o respmg, când se va da cea mai mare Însem \\ă \ arândueşti în a a f I lucrurl'le ca!':ă da ocazie Să ne ocupam m~i amlt-' 

Acceptarea înseamnă pl'el'rea mOl'ală a t t " . ţ' • l' r b' ,- dă . ,:' e - nuntr" A t· h aei v I II t ~ .! ue affas '1 pro lema, cât de 
tinerei generaţii, respl'ngerea _ 'In. t . n a. adman u Ufl,. baza CUI urei; - lm ta ,lnapol._, cur' d' 1 1 a unci ca Iti l lin In co oane e organului nostri!, seamnă salvarea ei. !. n • aria d e lsmu se. ya n ceie mal g:'e, Z C Ipe s:.î avem -

Dacă 'victoria e fapt î l' 't şterge. din ~andunle noastre, can~ drept exemplu pe marele învăţător I J 
nu e toru '1 un fapt desă J?P:m C· e~ I 5ubscn.erea pfln <1păsarea degetulUI Hnstos, Care a i:>uferil chinuri pentru - & *' .. a 
o acceptă~ca fapt dcsăva:OrvŞal'trŞla' 1 lOC nu mal are ce căuta., învăţăturile sde, Prin mOdrtl~a sa ne·a l' . 

, ce a nu Iar ac"st .! r C a d's -t· . d • t .' • i:ltJloul tocuriinr vacante pentru 
mai are nimic de făcut de cât s'o'· . ,1.0 1~ une J v I pare nu- ara "t 1:: c\oara a cale Ul . care sa Pl)- ~T'ln!',ferilre în înv.1tărnântui prjmar a 
preschimbe În sahat. Cine o acceptă mat. pfln IU!lll~li.l ,şcua~el, isvorata din, flllf/l ca ad~văraţl creştIn!. fnst puh1icc,t în Monltl)rul Oficial No. 
ca fapt desăvârşit, trebue să renunte I scha,teta de mţakpcime a învăţaw-: .Precum bobl!l de. porumb, nUlTI1Î 24 din 31 ranu(:ri'.~ il. c. ' 
la orice aspiraţie pură, Ia orice ideal. I rulUl. prm pu!rezm~ n,mlclIJd'l-Se va da , inVi'iţa:(,)rii c,lr, d()'e~c a fi transferaţi 
Căci dÎncolo de desăvâr~ire nu există' Zice modestul Îl1v. G. B, ' na~tere la un lan Hitteg;, - osem~nt'a !', unul din posturii(' p~:blicate vacante 
altă posibilitate de ideai. Dar vă În. I "Fraţilor n,~ cheamă ţara ~I prin mum:ă ŞI su!erlllt~ Tl,C \'Um vnr trebui "a-şi a\Jr'.'selt~' cereflle d~ 
treb: e în stare o tinereţe, cu toată I Jos la temelie. wdrpllfll ~pcs1Uti:tIUl laSat u~ Dzcu. tr<~n~f<:ra~e d i rector<it;;l1i regional rcs-
înger.ească ei puri.tate. cu toată dum-! ., Trăm.d 10 S~l~r.mţe,.,_ n.e HHJr~ent,ă, 1i1 p. ecllv panlî la 1 A\,l!'.']i'" a. c. '. ::la naiţilm prin şcoale ru a t ă OU" ă" ., . ~ 
nezelasca CI senZlbllitate să capI tu- Scumpa Românie." g. ca r n. uve, d l; v ~e lT.gI1Jr.-; ([Ind .tr<Ir1~ferart,l se cere pentru o 
tuleze in tata acestei co;cepţii brute' asea cu adevăr,t de soa~ta .nu:lstr". :;coiilă dm altă regiune şcolară direc. 
de sabat, e În slare o tinereţe să-şi Aşa este! ~krfala este focarul de: Iar pe ~d. preşed: .~l Asocwţ.tel, D. V. toml regi(1r131 CGre a primit ~ cererea 
îngro3pe Cl0cotul ferbinte al puterilor lumină şi cultură, dela care dep'nde I Tom c~t ,ŞI_P,~ 0:11 deputaţ\ ŞI. sena- este .obliglt ce". p:j r;ă ia 15 Aprilie, 
ei în molic:iunel acestei filosofii sar- viitorul ţării. Scoalii tramformă din ton COlerl II fUg;P1 a 1l1t~venJ, bă- să o ll1am teze dtreclorafului regional 
danapaiice; e În stare ca să se sinu- micile vlăstare, adevăraţi oa;-neni con- tănd fem! cât de mult. ,i unde se găseşte ş~oaia pentru care 
ci dă înnecându~se ~n gr;;simea impură I ştii de sine; totul prin munca şi' Mun;:,ţ\/entru [lOI, c~ vom ,fI re~ II' :,'a .::eru( tr.,n:;ft::rare·" 
a praznJculll1 victoriei? răbdarea ITIodes. tulul' t~nv:<ţător care', c~n05catU.l. ŞI DUIl,lltzeu \ă va 

Eu nu cred? Daţi,mi voe să am I pune prima piatră de bază. <~ ~ ajuta 1 I CI1 m c Ijă SatiSfa~ţie aducem la cu-
in că tinereţea de-a nu crede în această. Si atunci, când 0, rin mâna ta s:ă" : Pavel DudesclI, , ţ 

t f I 
'~ i nr,ş!!!11 ,c cok g!!or 010 J'ud Arad Că 

ca astm a morală. Si atunci nu ră- . bilă, oe povara munCii ai dat şi vei i ti r'IM I d. Dimitrie O iClTlU, subr~vÎzor şi c'ola-
mâne de cât cealaltă solutie: să re~ da la lumină atâtea generaţii, dilltre! l 
spingă conceptia sardanapaiică a vic- 1 cari mUlţi au aJ'uns a conduce des1i. 1 Cetiti şi abonaţi I )or""to! la "G<l.'eta In:ăţ~!orilor\ a 
t ,., c' . ă I . G t 1f <:t ~t ,~ "1 fost remtegrat din nou m lllvăţăm "nt 
onel. o o respll1g fiindcă (! lipsită nete ţării~ - chiar tu să fi dat I " aze a J:nv~,a orl~or. în aCfeaş cali/att, pe ziua u~ i 

de nobleţă, lipsitl1 de ideal, lipsită de uitării? \ Februarie a, c. 

• 



Pag.2 Gazeta IuYăţătol'ilor 

Problema şcoalei de copii mici. 
e', "Veniţi. să t,ăim pentru copiii noştri!" 

(Continuare,» 

- Epitaful de pe illormânlul lui f. V. 
frobel. 

şi de a execula cde mai grele ,şi 
8. Pj'oblema ~coalei de copii mici ma~ o:'diJlarc' tLlct'urÎ, la t'dirica['{~a 

C011>:LiLu.' .;.>t'[};!la tie copii :n;(',~ (1 I h'l11jlc!o[' ci,' euituL'ă ale 'le('Jura. 

pl'otlL'ma III COllljlh'Xlll pn'Ol'up:t- t :," ,tU ,avul tllg,u' ia, .\uslritt :;;1 

rilor ('t!tlc'«!:!,i j:lwlit t' (li11 Hom;l- ~ Hu::.ia tic J;e Y!'L"EW[,j penlru lumi-
l1ia'~ Da, S\ht:lll'm ('U tarie, di :H'l',[- , 

~la este lt'lll!iu i pe ~'arl' :-;c raz,iu"i 

ni llca(.i a r lI;>ica. dela e:lrL' il! H'lH'

:;,le lm p;'ll'l:l~: l'l':l tUll!}:;1 inki()l" ge
nerale l:l' ~e ;:Kl' la ",'oala pr~ m:l!':i, , 

~'lt" a 1';'in nli i LL'a a .'\ \':nnului l'u
llla~h':'I,;'! \'u aa l;l,U~ nimi(', din 

"a t,,'r"el'ul:ll lli fl';'o,'ilate (J'-i ce 

k;I(',~!da i>(}l'l1i~:i din 1.1,lial.iYii var
'lel,::!, Il ~au l'o!vd: nI in din~etia 

(,l'n'lli <l:;;czăll1itJ lelol' tll' c'uitura 1'0-

Jl::ÎJlta,;cil. De ~prijinjrl'a şi oel'oLi

r,'a :l:'C,;lul' aşc::ulIlHlk, nu se POD.
îl' ,'orei, diei prin legile 'tOl' tira
l'O;;Îs', <luinceL'cat să llimicca:-;dt 
şi aCl'ea el~ s-a putut face cu, mari 

Si cladi t onsidel'ltill imensl'le sa
:Tj:,l['ji l'a;'; SI' ,kPU:l :;;1 :,-au ne illls 

in lllljJll~'k decclii penlru 'hi\lrl'<t 
-;;li.jll~,'i de ('arit' IU \~tra Il()a:~il'il prin 
mrijlll~;,', ,1 ::,l):' dtil'Yl mii {il' ~['(]a

~r ;:.; ,;!'j :'j' şi l'di i leai'ea da<tI !'il-li' 
~"':,; ::l l' În prd dl' mili,ll'dc, 
',ijJl p[aiHu'; L' lli.' :ll'( i une ale :wclora S:HTi 1;,,' J idolI saracia :l('l'slui pa

var; dau dil'l'l'lin'll' l't!'uea(ll'.Î ll::\jo- i llJ' (le' lllllcen:CL In r{'tvna jvl' de 
1Iai,', nu poate '1 i psi prima illsl'iiu- I <J :.11 ~ vi () :'icl' il" de lil:',lr'jre de cul
~lC tic cuitu,'u, ş,'oab de copii mici, ,li":\ lW\;IJllala 1'Olll,llll';}SCJ. şi a 
cal'(' pl'in idul :<tU de a fi, tinele la lH' (k',m()~~;'il1 Ot' m:iildl'dc şi i.l-

e rr>lIso1i(bl'l'~i ~"(,:ll11ului. In ulllogeni- 'll~li\a,()al'de jl('<!s!re o;'ÎgÎnL an 1n-
~att a Stalului şi la prqţi,lin'u ceH- cel"': al lo,'mai prin şeoa(e!r de copii 

i ing:'u: {'lor (1,_' dl'YÎ. ','ari se succed 
in UlI'';U! :uj 10" pl'nlru c!'lel'jlle 
)coalp, in primul lO\:, jwnlru cde 
pdmarl', 

1; in preoet! pi\rile oamellilor eal'i 
~:-uu luat l'a linl,) f('ridrea pl~În cul-
ură a ('('Util'ni,u)' acesiei l<lri nu 

poale 1ips~ inriin(:u-ea şeoalelm' de 
eOj;ii mi~'i în num~ir etit mai mure, 
prc{'llm nici sprijinirea ae,'slora, 
pnin ioak mjjlo:lcc'le posib-ile, 

Poporul l'"l111,În a fosi divizat în 
nh'"l1l timpului şi supus difcrilelor 
stăpâlliri ACl'sll' stăp:ln,i ~i 1-au ex
nloatal după plac, f[iră ca să se in
gdje<lscl ~î d{' "dllC:lrea lui, c~kl se ' 
practica rară l'll)illl' maxima, de a-l 
lăsa Jll intunen'c, ca să poată fi su 

1:,; Ill~l.; cu u)o]'int:i, In timp ce pcn
t"u : o;Hlarl'le cari detineau egemo
';ia ~;l' {al'ea : 01 ni ca să Înainteze în : 
vuilllri, pvnlm rom~l11i nu s-a fă- ' 
ud nimi\'. ri"t;':'î poate că li-se aeOI"- ) 

mici să IH' de,naiioJltdiz('z.c, i,lr:jn
![Ui(i asî fL'i de :;;,'011l' i 'li nleritorii

Il' I()('iiite <il' lwi, 

Du p:1 sureriilli' de veacuri şi dupa 
() ];(J:Hicâ ~::o;~tr:l C'.l ~(J,L11 o,;llla r~\

~il iil' rom:'mii din ll'diOl"lilr ali[}ltL" 
llU ("te mirat',' da di u{'e~t ia '1\! ;il! 

~,',i:lS :ljHlnl limitei cultUl'ale la el

J',' s-au put ni :1\'<1n la con lDClIiLorii 

ior ':l~(Il1()nL 

S.il'i chiar rum:1 nli lihed nu au 
putul 1nn gislra o m ib; uni mai 
llHll'f'::J:; [(t tL' c:d ll~ ni. piină în 
(.'('niih' din unu:!. .\ceasla este 

re
de

a 
se arîlmi in primul lo{' fCli,hlis
mu: ni, 1'tl u inteles ::;i remil1lsccnlclor 
t'dlll:J~'el fanariole, cărora le-a StIC· 

c\'s ~;:I l'X.:!' 'z(' lq:U'! pal ri Il( i ş: :Pl' 

('(" mai dccbra!i rOlll:Îll;, alunci, 
/':Îlld lncl'pusc a selvi liberlalea ab
';0:111.' pentru toale popoarele Euro-
~ [ . : . 
': l!"; 

!:l L~ b, plltJ-illţi com"inşi, dela 
'e'ştcplau ln(t!ţ;Uoal'e Î[!dteill-

nuri în materie de cultură natio
nalit 

Pc timpul iut Si1i:'u Hard s-alll- din 
Aspecte 
viaţa noastră~ 

Cl'l)llt o llluneă se!"iU<lsă p{' lere- : 
nu! eul! umL tjz> l':înd pll tem ziel.'! Se zice Că in locurile Mintuite de 
- a început regencrai'"u culturaEi 
la l'om;lnii trallsearpatini. 

Indată d~l!Iil lel'111; llal'{'U raznU:ll-, . . 
hti mondial. aiunei, c:Înd 1)(' it'iTllUl 

cUlLu,'al se putea faee ş,i. lrebllia S~I 

c.,: la,:a mai lllUlt de cât oricând, 
l1Z,'lL ne [l'illlili: un om care nu cu
";o;l,;",' 01;SUCO!t- c,lnu l'sle Hlrba 

(il' luminarea nw,ssl'lor, nu eUlloa
şi,' ~11l1'O',it,iji:alj şi nu \Tea :~;i t>tic 
<,h':'lll e li i)sa de resurse, caei prin 
li, a:~o>,lta lle!1larbdliti:l Ia~a de i-ia-

i ~iuIl\:, in ue\"olamcn!ul său fală de 
! .!)fâllla l::1l1Za pl' care li l'ep[·cz.inli1 

cuHura nal:olwlil, J:1'[n cneq~i:l de 
, fier care-l caradl'rîzl'az~i, a i'<icul 

lllinunt, a t'j'c~d cea mai labOl'io"l
sa cpot'ă :;;i a :;~Tis cu li tcre de altI" 
cea ma: i'rodigi()~hii jlaginii în is
iur.ia eulllll.1 naţ;onall' I'()m:Lneşli, 

prin lnLiiltllJ'la ml:ilol' de şcoak de 
lol î{'~ui ~i [';'in edificarea unui ]
HH'llei illllll~1~' de locuind d,' ~coa;,i, 

euri im1)odD;),'SC ~lzi ţii (X'le mai în-

i ţânţar' oamenii În loc de: "bunii I dimineaţa" îşi spun: "cum ai domul?" 
! La fel, :;Î invii:ătorii de azi cilnd se 
! 'in/iUnesc, nu-i auzi Întiimpinându-se 

1 
decId cu vorbele; "Primit-ai sala
rul ?" 

l Aceea,; 'intrebare, mereu aceea" din 
toate p/lrtile, pIInii de amărăciune şi 
suferinte făinuiie in l'ibrarea lor, ce-ţi 
dau impresia unui murmur dureros a 
convoi ului menit să isptj~iQSCă păcatele 
tuturor pr,cMoşilor, 

Dar, mai, tiu eu, cum e [Un/fa asta? 
Filozofii spun că un strnp de bucurie, 
juce să ui{i ioail! durerile din cari ai 
sorbit mai 'nainte ~i stomacul, ghiftui! 
odatii cu cele bune, tt? predispune la 
vis (/ri. uitând cu desliv/Îrire zilele 
petrecute În "rM)d(~ri pfrijite" t:Î cu 
cartofi jierţi ce-ţi l1mfili oclzii cit la 
un broscoi (iertaţi mi expresia) înghi
tându i în sec. 

A~a "i prietenul meu. Mai deun;;zi 
Îi vrizuiu disperat, cu parul lung vlÎ/
voi, barba mare, fata palid·; ca de 
mort, aproape sii nu-i recunosc şi 
uit{~ că, azi, radi/rld de fericire, tuns 
ras, ba chiari elegant imbriicaţ imi 
intinde mtmu av,ind aerul celui mai 
mulumit om depe pământ. 

loL (' i!p!'Î ilSUL UiTii t'o!1l;Înpşti, 

llJ.lll'('Ui,l' ~t llIai îndosill' lo;::uri (Lo 
;\_ 1 La moment i am aflat secretul. Pri

mise sa/arul. Ce lericire, pe el L_ 
t:t'sl om providential este foslul Il1! - , 

ni l. u al i n,;trudiul1ii publke, Pl'O- ! 
I ' 

îesorul univ01>itul', Dl 'Dr, C, A:I1-

Lui depadmuclll, a depus o muncii' 
uriaşă in inkresul promovării cul- i 

!ur'ii uationalv, l'ăUÎllU ca la apelul 
s;m j;lY;q'~jal. sit !I'csară loli cei 

C'(' poarl.l Ia inimă inll'r('~clc şcoa

lei !'OllH1IH'ştj şi s:l se' m~uJif('sll'zc in 
\0:11ă j.hniiudillC<l sa simlul pro

Y"l'bîa i n)'n:lllC'''-C de jertfă pentru 
CUliUi'U natională, lneoronându - S{' 

p~'il1 opera siiv;ln;ilă dc dânsul, ma
n'le eveniment 'isloric: Intregirea 
:'\ {'am ului. 

&_-
Rugăm 

naţl să-şi 
menlul. 

unna', 

D. Olariu 
suhrevizor ~c()lar, -pe loti onoraţiI noş\f! "ba

;;.chite de urgenţa abona-

De ar şti inţelege cei de sus aceasft'i 
fericire, n'ar precupeţi o atât dela bi
eţii daSCăli. 

- Unde să mergem? ,- mă În
trebă - căci vreau să uit, acum n(r,
cazurile # mirosul de varzli ce mi-a 
acrit anii tineretii. Toatli durerea ce 
m,a mistuit in 'două lum de zile, să
mi,a Înnec azi În cupa cu vin, 

- Prive#e-mă, am rămas umbră 
de schelet! ştii, cum am trăiat în 
aceste zile ? 

- Ca un cfiine lihnit de foame. -
Vf! tu, cred că m(( inţelegi; dar hai, 
vreau sli uit, vreau să uit 1 __ _ 

intraţi la un restaurant, lâllgrt două 
pahare, căutam Sd ne~inveselil~uf 
letele. 

- Ştii, că, am ri uitat gustul vi
nului deciÎnd il b'!l.lu a,~a rar --. râse 

, prietenul. 
- Păi, bea mai des --- Îi arunc eu 

, tot f/Îz/rnd. 
- Exact. Dl minis/w de fillante 

i zice tot a~a_ De acl'CU o fi dat ordo
! nanta ca fiecare Înv;l tătaT sin/Iur .- Sa..,iice , 

Prigonirea şcoalei primare româneşti 
in pragul şi in decursul războiului mondial. 

De Dr. Gh. Ciuhandu. consilier eparhial. 
3 

o asemenea ,coală, ca Ceeace ni~a creiat6 0 '1 ţara întreag.l 148 de atari cazuti. Dintre 
legea apponyiană, a fost un balast al vieţîi , acestia. 18 au fost dela scoate comunale. 5 la 
pu.blice în ~eosebi la "Rom~nii at1~lşi mai grav I t, catoli.ci, 47 la gr, catolici, 72 1 a 9 r, o r j. 
pnn măsunle aceste] legI duşmanoase. Ea a : e n ta 11, 5 la evangelici si 1 la unitari, 
însemnat totodată şi O oprire artificială a popo' I Intre nationalitMi, Românii au dat cel 
tului român din drumul său cultural, la care 1 mai mare contingent. Comitatele: COlocna 
avea şi are drept după toate legile, dumne' I Făgarasul, Canls"Severinul şi Turda.Rriesui 
zeeşti şi nat<lrale. Dar şcoala încătuşata de ! au dat' de tot 84 cazuri. ' 
fipponyi a fost şi o cu .... să ispititoare pentru ~ Dintre cei 148 de invăt.ltorl învinuiti 
înşişi învăţătorii an~ajaţi}n servici~t! ei, Iar! numai 38 au. fost pedepSiţi: restul de 110 au 
pe!ltrucă aceas.ta ,vld~ar~<, cu~s~ sa~~. poată ţ fost a~)SOlvaţl. (Date culese din flnuarul pea 

pnnde pe acesha ŞI mal bme, sa mgrlJlt legea I dagogle, din 1912, intocmit de Dr. O, I 

însa») prin aceea, ca pe- învăţători i·a pus, nu i Ghibu.) 
numai în ale condujtei în şcoală, ci şi în afară f E dovedit deci, că măsurile discioHnare, 
de şcoală sub paza aproape poliţială a organe- .1 fixate în legea 11pponyî, au fost numai un 
!or politice-administrative şi in deosebi sub a 1 mijloc de terorizarea învăţătorilor, si alta: 
tnsp.zcrorilor regesti de şcoale. Ba. şi mai ~ nimic" ' : 
mult: prin § 22 din lege se decreteaz2, că în- 11 trece la catastif toate mizeriile indu· 
văţătorul, care ar negliqa limba maghiară şi rate de şcoalele noastre şi de învătăt~t'Î sub 
nu ~r propune:o Ct~ re,zu.ltatul aşteptat de lege, • ~egi~ul . legii lui Rpponyi este imposibil 
sâvarseşte delict dlsclplmar. pentru care are 1 mtr un tlmp scurt şi în cadrele restrinse ce 
s.ă răspun:lă înaintea justitiei - administra- 1 nHeoam fî:cat. Un r~~ultat al, acestei legi 
tlve magh!are.. v ' a trecut deja 1n conştnnţa publtc<l ~ şi, deci 

Jn chIpul acesta S a format o formala este de prisos a se mai arăta alte detailuri _ .. 
haită impotriva învăţătorilor nostri în deosebi, I că sub raportul didactic.cultural scoala noa. 
Deja in anul 191"1. }a 10 m~i) ministrul d&t stră poporală a fost scoasă total clin ogaşele 
cul~e ~!1gar. pr~zl~ta Ca~erel- un lucru ne i s~~e fireşt.i ,şi. legale Şi. a fost pref~cutl într'un 
n:tal oOlşnUlt p.an~ ~tuncl -: l!n raport spe- , mIjloc artlflClal de opnmare politic,,! a papoa. 
clal despre dlsclplmarea mvaţătorllor dela 1 {",llor nemaghiare, îndeosebi a Românilor. 
şcoalele confesionale şi comunale, cari se flfară de aceasta det'utare culturală. 
ţăcu.~eră vinov~ţi de afirmativa negligare a , morală a şcoa1ei, s'a uzat de toate restric-

hmbl1 un9,ureştJ, .. ţiile posibile şi imposibile, cari puteau fi in-
Dupa acel raport, care merItă să~t fix m vocate pentru de negarea ajutoarelor cerute 

mai deaproape aci, în anul 1910. s'au ivit în şi pentruca, astfel, sarcina sustinerU şcoale" i 

lor să se arunce pe cât se poate exc1uziv în 
sarcina comunelor bisericeşti. După escep 
tionarea şi disciplinarea învăţătorilor- şi 
mai ales dupăce nici procedura disciplinară 
din cele mai multe cazuri n'a putut scoate 
pe învăţători de vinovaţi -- s'a pus vina pe 
şco alele înseşi, că nu corăspund ca edificiu 
ori ca adjustament didactic. De aceea cererile 
de aiutor de Stat au fost r~fuzate cu duiumul 
pe asemenea motiv. 

In anul 1912, adeca în pragul votării 
unei legi nou,) de salarizare lnvătătorcască. 
procedurile de acest feliu erau în 'floa~et iat' 
comunele bL.;ericesti in cele mai multe ca
zuri au fost indatorate decătră comisiile adE 
ministrative, S,I deie ele înseşi ceeace denega 
statt!J. 

Nu e deci r~ici o mirare, că m111te din 
şcoalele noastre au sucombat sub povara 
acestor ,stări şi că învăţătorii, unii, s'au penE 
zionat Inainte de vreme, iar alţii au fost 
siliţi să pribegească între 1907-1913 ain 
sat în sat, unde credeau să eşi poată asigură 
pânea de toate z~lele. 

Nu e mimre deci de fel, că şi numai 
dela 1907 şi până la 1912, şcoalele din mitro
poHa ort. română au sClzul cu 145; tot astfel 
a scazut si numc'intl învătătorilor lor dela 
1882, cu 'perderea de 145: (O Ghibu, o. c. 
pag. 222) 

Mizeriile, îndurate de înv,lţătorii nostri 
şi de comunele bisericesti susţinătoare de 
şco ale le~am desfăşurat de altfel mai pe larg 
în raportul oficios, tipărit sub titlul: .. Şcoala 
noastrd poporală şi Darea culturalâ«, la 1918. 
Tot ocolo (pag. 35-37) am indicat martirajul 
învăţătorilor cu salare neîntregite, isvorit din 
neacordarea ajutoarelor la cari se angajase 
de altfel statul prin legea dela 1907, 

(Va urma) 
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Sfo. 19. Gazeta Invătătorilor , 
'ă,-<i ridice sa/arul dela perceptia res- fiind imitat de câţiva elevi. In cursul 
~pciivă. Pleci cu trenul, iai sa/arul ~i acestei operaţiuni câte un elev poate 
lPOI până seara c{ind te poţi reînto- I să şi şteargă cu vârful degetului li
'lTCe vrând-nevrrind, trebue să întri terile scrie de învăţător, În care caz, 
la r~staurant să-,i mai desgheţi oasele, învăţătorul va scrie din nou cuvântul 
ba la un ceai, ba La un "şpriţ"; cu I din chestie. Acum vor scrie toţi elevii 
ceva de-ale gurii Iii te tTezeşti fără în aer literite de pe tablă, apoi pe 
de-a sută, la tren altă sută, şi leafa bancă, când învăţătorul urmăreşte şi 
se duce dracului toată În primele zile. I indică cu beţişorul trăsurile literelor 
Nimeni nu ştie, cum trăim noi! după tablă, cumandând de după nu-

_ Nu, nu - adăngai eu, suspi- : mele lor părţile constitutive ale aces
nând- sunt înglodat in datorii. - tura. Urmează scrier!!a cuvântului pe 
Croiforul nu l'am plătit, n'am lemne, tăbliţe. Invăţătorul scrie pe tabla cea 
n'am casă, masL__ I mare partea orimă din litera dintâiu, 

Prietenul se uită lung la mine .~i scolarii imitându·1 pe tabliţele lor, 
râse cinic. - Lasă le naibii, mi am făcându-se la fel şi cu celdalte litere. 
pus în giÎnd s,ă uit. ,~i treb~e să l1i~ Se face desfacere~ cuvântului, în s~.
toate - mă mţelegl? Haz s~, mal netele sale, pe can le rostesc ŞI eleVII, 

arata imediat semnele sunetelor (lite- : 
relor) pe cari le scriu ,i şcolarii pe ; 
tăbliţele lor. Din aceste litere !Oe for- l 
meazil. din nou cuvântul normal. pre
cum şi alte cuvinte. după putinţă., 
adeca se face sinteza, după care ur
mea,ă reasumarea. Este bine, ca în I 
legltură. cu tratarea unei lecţii după l 
metodul legografic, să incheiem cu o 
poezioară potrivită, pentru f,xarea şi 
mai buna precizare a celor predate. 
In cele din urml\. se va arăta În ABC
dar ·cuvântul normal de care ne-am 
ocupat, când se vor arăta şi literele 
din care este acesta compus. Elevii 
vor face acuma indelungate exerciţii 
de scris-ceht, din cele învăţate, 

(Va urmă.) bem 1 Chelner, ?ncă un kilogram! accentuâr.d sunetul nou. Invăţătorul 
~ha~~ ~~~rfu~randpe ~n~ .~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

discufrÎnd de viitor, de căsătorie, de 
tinerii şi fetele de azi, (in deosebi 
despre mi'ise) plină Wrziu C/Înd ne 
despărtirăm. 

Ajuns acasă, singur între cei patru 
păre'i muceţ!ăiţi, îmi venira .in min.te 
lIotbele prietenului: "Nlmem nu .~tle, 
i:um trăim, noi 1" 

Din "A m i n tir i" 
de P. N"moianll, 

La şcoala confesională. 

Pag.3 

rare care făcea să se atenuicze as 
primea 'pedepsei. Ea era consideratii 
mal mult ca o glumă. 

In fiecare Joi_ Sl' dăd('a vacanţăJ 
dar numai 1n prineipill. Pentru a o 
awu şi de fapt, lrdmia să mai in
depl inim o midi con{liţi.e., fie Iloi, 
fie p~îri nţii. Conditi:1 uc,c-<u;ta era 
; râgratiar-~ un cll\"~lnt care, desigur, 
aiurea, în forma <toe8sta nu era cu
noscut. Pentrudl "I'figTa!i:c-«, nu În
~cll1na recrea !il'. ('um s-ar' grăbi fi
lologii să ne IiimU1'c~L,>că şi cum, 
formal, desigur vor· fi aYănd drepta
le. In Pel,ila C'lId.n!ul accsta schi
monosit a e:lpi'Ual tU1 alt sens şi nu 
Insel1u13 deloc odihnll, ci un ou, sau 
douit drugi de cucuruz. Cine duce 
ragratia, de ouă sau ,cucuruz aV'ea 

od i IT nil., ci l1e nu tr'!'lmia să rm.'[II·gă 

la ;;cO<lli'i Fireşle, obiceiul nu era 
nou: ori.~inca lui se confundă ('U în
eCi l~l ti l'i]e şe~)ald. O dcduc aceasta 
din fa!Ylul dl se pr:wlica deschis, 

Ghiţă Amărâtu 
........ rt .... ~~ ............. ~ 

Predarea scris-cetitului 
În şcoala primară. 

de D. 01ariu, subrevÎzor şcolar. 

i [arii !liei o umbră de disCl"cţie, ca o 
dovadiî că era un obk-.ei profund 
in1'ildadna! Ouale şi cucuruzul adu-
1l:1l dela elC'yi enlU aşezale în fe
],cs\l'i('h' "ulii de' Înyăţământ ~i st1i
[pau acolo ptlllll Joia următoare. 

eilllc1 le lllu:al11 în pod pent'iu a fa-

t:il'elan;-ih' ş,.oalei n-au fost lot· La eşl:l."ea copiilor din şcoală maJUa 
deallua apreciate în familia noastră.; il aviza şi atunci fralele Solomon 
Cu ,o genel'a~.ic în urm1t şcoala oon- i (,!;'l'a ti:;til uin ascuilzaloal'e, se I'n· 
stiluia mai mult o pacoste 'j:)e capul i !'i~,a p~tna ia tlo<U'Ul ~i zg.btLu'.illd ' 
o<ulleni!u!' dorit.ol'i de 111uncă şi: danţa ponii llll,'u clIi'ajo,; in casiL 
progres. lhipo~alul moş Avra.ll1J, bu·: Vreme (!c "iiplămtllli a frecvcutat 
n(cul meu. in sÎ}(X'ial, nu era deloc curselriic dint,·(' c:î:lÎ. pânii du:d, 
p.artizan a.l aceslei insliluţiuni. La: ·sjll'e norocul lui şi :11 eOIllllllei, das . 
ncmea sa el a făcut tol posibilul e;!llli cu pl',n,~ipiilc <1l'lllalc a plC'cat ' 

pentru ca fiii săi să nu fie împăr- din sat. De <lei il1('olo ('opiii se du· 

(Continuare) 

Am zis, că metodul legograflc, sau 
al cuvintelor normale, ÎfJvaţă pe elev 
să cetească şi apoi să scrie. Aceasta 
se inţelege aşa, că pă lângă cuvântul 
nor mal din care vrem să scoatem 
sunetul Ce um;ează să I predăm, este 
gravată în ASC- dar şi cât!! o icoană 
corespunz,;toare care cuprinde ideea 
fund<:menlaiă, indicând aCl:asta elevu: 
lui reimprospătarea numelui sunetulUl 

~ tăşiţi de marea taină a scrisului. I.~ean sin:~uri la şeoalii. iar lui Solo· 
'!'a:al meu n-a putul să url1H~lle mim nu i-a mai trecul prin minte 
şcoala decât câteva luni,p<,nlruca în sil se uscund,'i. A urmat cu dl'ag 

schimhul unui dar de eâ1.iva n::i.e:i. ~ .. (.a'a l',Î,;ii in capăt a ajuns ser-
oferit învăţălorulLti, să fie scutit de gpn! la impiirallli şi [ol pentru Îlll' 

:-"ecvenlarea şcoalei pt. toldca:ma pitl'a[lll a mlu'il la ahia lreil;('d $i 
Pen1 I'n moş A'V'ram:era mai ul.Ll s1i-l I {'C\";! de ani . 
trimită la oi decât la şcoală. Astfcl, Cu ycuirea noului înviî\ătoî. - un necunoscut încă. 

Alţi metodiciani (Kramer. Dr. Vogel) 
desmează obiectul al cărui nume se 
ia ca cuvânt normal Acest desen se 
face Înlâiu de cătr/l. invăţător "i după 

lalii! meu a învaţăt să-şiş scrie nu
mek foat1c târziu, paralel cu parag· 
raiii codului f'am1)ial, căci nu oda1tt 
1rehllia să aeoperr- nrvoile f'elor doi ţ -attr:-;r---şi de cătră elevi, În linii gene-

rale. fii ai s:î.L alc melc ş.i ale unui fraw ' 
Multe dintre ABe-darele Întrebuin~ mai 11~, cu hani luaţi pe poliţă. 

tale în şcoalele noastre sunt redactate AJceasUi conceptie bizară nu se 
după metodul Iegografic, de oarece 
atrag mai mult atenţla t:levilor, provo~ dalorea numai ignoranţe'J oamcniloI\ 
când şi plăcerea acestora pentru dân- ci şi modului cura apostolii cuvân, 
sele, prin i1ustraţiile pe cari le con- tuIili şi sCl'hului întelcgeau ~ă-şi în
tin. ." I derlinNtsdî. milsiunca: preotul şi 

La predarea unei I~cţll după (lcest ! IDvă\ătorul, căci şcoala era eonf.e .. 
metod, se vor avea 111 vedere urmă- ;., . ~ . 
toarele norme: . slonală. 1 e ac.ea vr('IUe şcoala era 

In cursul exerciţiilor de intuitie, ne o insti:_u~iune din eele mai Îngă, 
oprim la o prupoziţ,e şi apoi la un duitoare pentru ccioe ştiau 3~ sac-

fiu al l.'Omllnci, cal'c şi astiîziftme· , 

~icnl'ază spre deplina multumire a I 
poporului. --- in şcoala din l"l"lI"ila 
e în~:l'pll: o epocă c:ivilizi'llă în ce i 
l)l'i\"('~k \ l'a\:mwll\ul copi.ilor şi, 

profund 'palliarlJ aUi din punct dil 
verIt'!'·, :11 pro/f"',':mluÎ lor. Z~lcle 1 
sc scurgeau monoton, fără vreo tre'l 
siirire a iekviloI" S:U~ a părin~ilor. Ca 
{} rca :~ţi nnl' faliî. de trecut, lIlYă!ă· 

:.oJul :-il' ("cn"jtkra mai Illult un sup' 
I ;-u"l'glKilol' al copiilor, in timp te 

(': (";ii cel mari s(' Lrudeau sa -i în· 1 
,'e(" l~(' et·i mici. ~('oal:l nu enl)l)şLca [ 

";l'IlZa\::: d('l':ll aiunci cllnd vc' i 

ce loc U11l'i proa:'jH'l<, .răgntlii «. 

Pmgramul nostru didaclic nu era 
c!f'lo('" eolnplieat. Pr{'legcrca se înce
])!'a cU rllgăduni şi cântări his.eri
ecşli. pe cari t re buiau să lc înveţe 

lol.l eip\'j i. Singură ;l('\'astă lJldclet
Il:lci!'c ţinea un c('as-douii. Pdru 
l.llstnICţ ia propriu zisă nu rămânea 
dedl C'R! mull un cl'as înainte şi 

altul <lupii amiază. Din 1110[i\'111 că 

e!cyii învă\ au dea:valroa, indiferent 
de V:"ll'stt"i, noi nu a,~am noţiunea 
de dasă, ci numai a hăncii în care 
şe(kam. 

Despre progresul elevilor părinţii 

nu primeau nici o dovadă, pentrucă, 
nu se făcă nici o clasificare. Nid 
m:Î:Car după absoh-irea şcoalei. Mie 
nu mi s-a eliberat nici un fel de 
certificat nici (',lml m'-am dus la 
şcoala dc stai din onlş. Din aCJel'>t 
motiv il·am f0S! primit dedt in cIa
.sa n doua primară, deşi făc.usem trei. 
ani la şcoala confesională, şi stă, 

tu~{'m în hanca a treia. In felul 
,H'~':-ta am nln1iIS cu doi ani în llnl1:l 

cU'/ânt uşor de exprimat. Sunt de rifiee şi un loc de cumplit supN.-
preferit cuvintele normale monosilabe, du pentru cei ce se hot~u sll~ 
In c:iri sunetul de prt:dat formează. 

nea ill ins,;u:Lie n'Yizo['ul şco Lctr, dari 
r clt'\'iIOl' dp·o ytl:·S!1Î. cuminc, d:lml 

(.'''",:1 I 

ea:ce pragul. Din mllHdc şi varia' 
prima silabă a aceluia, d. e.: i·nel" 
j.coa-nă, etc. Intr'o leetit: se .va face i kle miiloace de edueaţie în Pdrila 
intuiţia ohiectului. in alta, de5enarea. nu ;;c aplica r'lN:âit ullul Sblgtt:r: 
lui şi în fine, scri:~rea şi cetirea lit~rei.: bd~li~l ~'l'a mai crllnHi.. desigur, un 
Diil.:ă sUflkm pe la flnea aifiibetuilli! mijb,' nn prea atractiv. S-a făcut 
şi îndl!nseoi dacă îrwăţătorul cO!1ti'lce alala ahuz de bălaie. încât copiii 
chsa pril1lâ singură, toate ,L,~('stea s~ •. 
vor putea tral). dt:odată, fiind elevii 
mai (JcprJnşi cu observarea, vorhirea, 
cUgetarea, scrierea şi cu cetirea, de o 

se cutl·c.murau la gân1ul că vor 
aj\1n.g"c ia vârsta de şcolari. La şco· 
ala confesională din Petrila nu se 

part,~, i IT de alta, fiindcâ orarul per- adl:nlll in fiecm'e uimÎllc:1\ă roiuri 
mite În, 41tJruiui să se oprească mai 
mult timp la clasa sa. 

de copii. cip:.llcuri de părinţi cu 
('uriii in spate. ead strlijuian la uşa 
> ii'; i de i ilyă\:l' n:lnl p<"Ulă c~ind ap:'[-
1'Ca ln"htrltorlll)căd altfel şcolarii 

~ o 3pur'auincolro ~dj&'lu cu eei 
doi ochi. 

După ce s'a ajuns în felul arătat la 
cuvâmui iiormal, Îl,vaţălorul va desena 
pe tabla c::a mare icoana acelui;:). 
Elevii vnr face la fd pe t,ibliţ:-le lor, 
chiar cât de primî\iv, după c')re, ur~ 
mează coreelarea pe t:.tbla milre a 
greşdilnr făcute de şculari În curf.ul 
d<'senulur. Se face PC scurt analtzd ! 

obiectului C:Jre ne interes;az'l. re<lSu, 
mând cunoştinţele asuprd lui, pe cari 
le trata sem În prealabil. lnvăţătorul 
va scrie acum numele obiectului sub 

Cn frate mai 111al"C al meu, Solo· 
111:01l, lll( ii mai apuC'HSC ;)(',pas[ă vn~

me de cumplită urgie, dar de care 
s-a ferit într-un mod foarte ingeniDs. 
Fiind şi tatiil nostru un adept al 
btlUiii, şcoala nu se putea evita 'Pe 

figura desenală, pe care lot el îl. 
celeşte cu voce tare . şi pe înţelesul I acest motiv. A trl'buit deci să re· 
tuturor. Elevii vor pronunţa şi ei i em-gă la un alt expedient care să-I 
acest cuvânt, într.:g mai întâiu, apoi '1 împace şi pe el şi pc tatăl noslr'u. 
pe silabe şi în fine pe sunete. Pro- Il1 !'iec'al'c d;millcaţă îşi lua straita 
nunţarea aceasta se va face individual, căI'ţi şi pleca, dar numai 'până în 
mai apoi În cor Trecând la scriere, curte. Mei se uita cu atenţie împre
Invliţătorul va scrie pt:: tabla cea mare 
cuvântul normal, mare şi frumos. Cu jur şi apoi se ascundea 'plint7e nu· 
un beţEşor va arăta trăsurile literelor, meroasele căzi dintr-o dlidire veche. 

, 

: iic","'lua:i (lin loală )'l'giUllt'U. Din 
da:-,,'a: ti L de! se ga"psa iLl Iu p[â 

a 1 ~rig;\ {'ti ii In h~l unglu·cască. 

exanwnul dl' baealnul"cal :lhia kl. 
dOUZ('('l ani Împlillili. 

SingUl"u ocazie Ntnd pilrin\ii 'j)u-· 
[cau IU:l ('lIno01in\ii de prop;l"t'sul co-

I!l :~(l':lsltl almoSrl'I'~1 pa)llidî am r-i'o;' Ul';Hl eX:1ill,'!1('1P dt'lu filil'a 

l,('\)":,·\!1 si ~1I YI'CI1H' de tn'i ani, unului - la car'j asisla şi prolopopul 
fa,.a ~:a f:c :lYlLt nici et'! mai. ll,ic -. şi zi.terp:1 apo . ..;lo1nlui în hist't<Lcă. 
('olllh·.1 eu invuFllorul. Dealtfel nu DaI' sl'k:'\Îollare:1 clr"ilor lwnlru a* 

('i'a :c:'i1la: [;"Cl[ :.;:\ aj\!11gi la :lc('sl I {'(',il' (){'ai:i1 nu ~(' Hic('a dupii- (,1'i1(-rii 
,'czllliaL dki dasd\lul era un om 
hUll. ~~i afară de asUL lşi 

d l:ii"azm'!I(' lui. VrlH'<l in 
3Yt'U şi 

atit, ne 

dă(lea ll'('(ia şi u;l"i j1h'ul. De aei 
III c'ulo L::l l' enll! bunI'. Personal, 
i[1'"h::-t~nrH! IlU ne 1;11[',,])a d('(~fll fo
arie ra.l" .. \bia la asrm"lll'a ocazii 1 

, <;p ma inl,Îll1pîa s~ I'C'll1vj{' jlentru I 
1"1' ~'\'a m~llul~ mi iloclli kaditiollal i 
(It' v{Îu('ali{'. bătnÎa Dar elim spu" 
neam. acr-asta la mari intervale. In 
!'!(' Il i;n Il, işi avea şiînvăUitornl no
sLru sistem1.l1 său. Dneii. se în
ltimpla, dCj)ildă. să scrii gre!:-it, 
iti btu~a in g-nr?1. fila scrisă cu O cer
neală mi7el'uhilă şi tn'bllia Ji o 
sllgl uneori eMe un ('Tas. două. Din 
timp în timp îşi adm'{'[l aminte 
de peclf'apsă şi şcolarnl trebuia ~ă

şi dl'schidti. gura şi să arate IToş

tomocul de h;lrtie inegrită., Ceilalţi 

COJ)ll. bî.nelnţrs, rfideau, im1preju-

\~..y 

de ()l'd;n didae\ic, ci după ('ollsid('~ 

!'a\iUlwa pă!'i:lliio!', un ooie-ciu care 
n existal de e:l(h~ l' 11ll1Wa şi care va 

rEiinui ['tit IUnH'3. As.Hel moşl] Cos
la. dl's;'ins in slal după treizeci de 
anj de olcrit. zadarnic ve]]ca le ('xa
mC1H'h' ('I'loT' lnoi fi:[ ai s2Îi şi la toaie 
sluih{'lp l'('lii.ân'lse, căei noi ll-am! 

1'0"[ înlreha!: <;;Î lHllll zis apostolul 
n:rÎn<l:r!:t .'\11 ştiu ce s-o fi petrecut 
în sunetul hti dar, amintindn-mi 
de r'i.~lH'u Î1HTllnlaiii cu care se tni 
100'('ea df'ln ('xam·pncle noastre. in
dişn să cred să atunci s-a zămislit 
În Ctlplll lui idcia de a n0 da la 
al! ii S('Dală. 

Facem 'un ctdduros apel clUre toţi 
invătăforii din fard:, rURându-i să răs
mîndeasră si să aboneze .GAZETA 
JN vA Ţl1TORf LOR., singurul or,gan 
săpblmrinal perzfru apărarea interese
lor noastre profesionale. 
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dul dc şef de sm·VI("..lt! şi cele pre- , Hom~lnia. 
1 

,·ăzute în arL ,) din Heguhnll'ntut! Com.itPlul Scolar Judetean 
LLq,"Ci Statutulul fUtl{'·lioparilo!'· pu- ! Xr. li'i7~-1H30. 

blici. , ! A,rad, la 4 Februaric lH30. 
La cereâ se \'01' adnexa, (:oIl"lIrm i 

art. 7 din Heg-ulamcl\lul dtat. actul \ 
de naStere. aelul de Il ationalitole, I 

.UnI. I 
pc.ntru ~(:oale 'primară din comuna 
Pecica a din'j deviz se urcă la: 

I ~}7.748 LC"d. 

I 
J)('\"lzelc. planurile, şi {'.oildil;Ulli~ 

le rclaUH~ la accasle,;J. J ucr[lt'Î se pol 

! vedea in biroul Comitetului şcolari, I j:Hkt:'aJ~. l:~. Prcfeelma jud., <,,,un·l 

) 

• 
X D.tr.efiut1E'3 Băncilor Vrdte Bă

năţ{'fte la 12 Februarie şi-a tinul a
dunarea JX'ntru eOllstalal"oa biJan
ţuJui pc anul El'~), adunarea gene
rală ali hotiîrill-o pe ;t,iu:t de '2 nlar
tie. Xc esle clIllnsnLl cli si; uat ia din 
anul ll"('~'ul a fosl f(J:1rlt' gr'{'U şi f~l

tii (k casl igllI din anul H12R (' ;I1'c a 

fost de W,3(iI217 lei in an ul m:.>9 e

sk de 20.;>1:1.172 lei. 

. cer{ifit:atll! dl' prîmtwia COJllllll'l]il de! Se ar/uet' la cUllo)tin(:'î gVIlCLll<î. 
! domiciliu rit n-a suferit de Yrc-o c;on : di in ziua dl' ~) .\priIi{' H):30 ora 1.0 1

1\1'. '~3 !Il zlivlc de lucru, deja: ora~ 

damnat1l' i Il LtIllatdi"t şi nu csle pus 
sub tIlu'mildre, cerlitkat nwdkaL 
aelul de sludiu, (,l'l'tifiealnl milibl' 
taI' şi dee!aratie de 1 imhc]e ce cu
noaş1e. 

, 11-13. il 
SP va line lieil:llic jJulJLdi (II ler- I LLieiln(illllt":l St' va lilH' in t'onfo)" .. :c -

min seurt, III !()(~alul l'rdcclurei 'milal,' CII Jeg('a eon!abiiili'i\ii ptthL) 
jud. Arad, J1~'llln! ftwnizan'a mobili- .,Art. 72- K~,: ş:; condi~iun.ile generale; 

- , 
cruluui nec('.;aT' ş~~()alclor din ,incie- pentru inlrl'}lrindrri de lucrad pub·: 

l\"Cl'st d)tig Il are mul(wililă ca
p:italului marcpt' care-I av()..'l le di
s['ol.ijie şi in al doilea nînd lq.;!:!u
dIoI' pc c~wi le arc ('U slren~ita:' 

te~l. 

t ul Arad şi :1l1l1l1H': ! 11e(' ~i cu oferte i ncllisG şi sigilate. 
300 Ninc:; ){'l)[;tn' qH'nlm rftle 2 pe cari mnalol'Îi le vor inainDa eo- _ 

Cu tot pret nI scăzu! al hucatelor 
ban(~ m'p in dl'jmru.'ri C'J ('ca 800 de 
miliomw lei. 

B~ncil(' tinjte B:inălcnc au O'Hii
te mari in sreinătale bazat pe hu-
na reputalie ce şi-a ("reiat-o. 

Cei C<1l'i ocupă functiuni publice, 
" ne vor Înainta ccreliIc prin au!ori

talea unde fUllcl1oncază, 

Cererile ni se vor inainta până la 
dala dc' 21 Februarie a. c. lncIu 5ivc. 

Prf'fect, Sef. Servo Adm. 

elc'"C' 1 m;tell1!lli şcolar judeteall la 'licita· 
11 table l1"g'n' c uPOSl:1I1H'llt . \,lITW publică. 
11 eatedre ('U podiu _\Jl1alol'ii vor depune d('odală cu 
11 dulapuri pentru an:hin1 ofpl'telc şi o garal*l prm'izorkă de 
8 dulapuri lwntru bihliolcc,ă (jo,) IWlllru suma de ·!9L120.- şi 

I'cspeeljvc 87.7·18.- Lei Ia valoarea 

Hegatlll României. 
Prefectura .Jud. .\rad, Ser\'. .\dm. 
No. 3871 --HHK$30. ;). Fel)!'. ln:n Sprijiniţi 

Abonaţi 

Dr. Nichin. 3 mese lx'nlru c~lllcelar:ie l' 

7 sobe m:lri pentru incălzirca sa
Idol' de .in"tUllm~\l1t ClI capacita- 1 

tea de 280 m3. ; 
8 sobe p{'nlru locuintele ill\·i'i\ă· I 

lueriidlor in numărar sau efecte de. a' 
stat la Administratia fillanrn,ară ! V 

.\.rad. (~aral1ta proyizorie se va ma-' ~ 
jorc la 10 0iode amatorul care \~" 

RI'zurnat: Indeplinirea poslului de 
şd" al sel'vjdlll admilustr;ltiv dela 
Prefedm:a J ud. Arad. 

eo:\'cuus. 

:-';oi, Prefeclul Judetului Arad, 
Publidull concurs pcntru îndepli-

11irea l}Qstului vacant de ~ef al servi- 1 

dnlui .\dmintstraliv dela Prcfectura ; 
J ndvtultLi Arad, retribuit, cu saI arul. 

. .• I 
de hază Lei lWU lunar Şl acccsoru. 1 

La acest post poi refle:'l:l eandi - ! 
daţii Cll'iin!I'uese eondi\illni1c pre- , 
,,,,rlzul c la arL IX3 :.lUneal :~:~ din I 

I 

Legea {X'Htnl organ:zHrea Jdmi!lis- I 

ll'atiunci locale şi cele prcvă%.ute· in 1 

arl. ;:; din Hegulamcntul Legei Sla- : 
lutului funet1ouadlor publid. 1 

La cereri se VOI' atlJlcx:I, conform 
art. 7 d,in Hpgulamcnlul citaL adul 
de na~kr€, actul de ll:qionalîtl:l,te, 

cerlifkalul de primălia cOl11Ul1'lI~t de 
don1îiciUu eă n-a suferit de vrc-o con 
damnalk lnfamantă şi nu este pns 
sub uUl'm~kin" ('.{Ttificat medical, ~ 
adul d1.~ studiu, ccrlifkalul lrililar 
tar şi d('Clanl!ie de limbele ce cu
nou)te. 

Cei cari ocupă fUllCIi uni jJU I>lico., 
ne vor îna.il1Ut ccrei"lle -prin autori
tal<'u unde ILlllc!iol1cază. 

CpreIile ni se vor înainta p,înă la 
<lata de 21 Februarie a. c. inclllsive. 

Prei"cct, Sef. Sl'iT, A'dm, 

.Marşjeu. Dr. :\'ichin. 

Hl'galuI Hom:Înlci. 
Prefectura Jud. Anul. Sen-.. \dm, 
.;\"0. Jo7U~-1(1;)O. ,-J. Fehr. 1H:nu. ; 

Hczumal: Indc'pJinirea po~tllltli tic 1 

Sl'crelar (,{'tlcral al .Iudel ului ~\,rad. l 
CONCURS. 

, , , 

}.;oi, Prcfecllli Juddului .\:rad. 
IJ ll blidll11 «JllellI'S pentru Jnrlt'i1!i- 1 

nin a poslul lli vacallt de Sl'(T'~!;\lf, 
<J't'l1cral al J udc1u! ni .\1'ad, relrilmi l . h . \ . I 

'(~u; 1, s<tl~lrlll dL' had Lp[ 1;\0:,' luun' ' 

::;i ~H~e(,S()i'ii 2, eheli!lE' li de deplasare 1 

fl'l'vilzula In hu,..(d 3, (l]10ral' lH'tttru i 

l'('dactarC~l :\!01îilorullli Judctean. ! 
La acest posl pol reilcda cmdi- , 

(latii cari iIlLl'lH'SC eOllditiunile prc- : 
v~izuk la arl. :260 din Ll'gt'a penlru : 
Orgalllzarea ,\dmillislr:l\;1l!wi kIC:a- ~ 

Il'. adecă s:1 t'il' treca! examcnul de 
eapaeitalC'. s aill un titlu unL\'c!'siklr 
(\1' prt'l't'rintli Lic('ll(;t jn dl'C;)L şi să 

f( ocup;!! timp fLl3 ~ni rei ]llltln ţ.tra 

lort'~ti cu capaeiL de 110 m3 I 
3 solle pentru ('a!lccla1'Îe cu ca'j)~- l 

, rjL de GO m 3 j 
Răspândiţi 

"Gazeta Invăţătorilor. u 1 Tot atunci se va d:l in intrcprin- ! 
(kl'e şi mohilienll şcolar neeesar j 

"AI{AOAN A" 

doiltmdi Iucnlrile, 
l'r{'~('diJ1tr. p. Prefect: 

Dr. Lazar (ss). 
'Seerelar, 

V. SpiHar-iu (ss', 

Bancă de Credit Pentru Industrie şi Comerţ S. A. 

fJonwoca.-e. 
Directiunea institutului "ARADANAIl, Banca de credit pentru industrie şi comerţ S. A., în virtutea art~ 

4 din statute, convoacă prin aceasta pe Domnii acţionari la a 

X-a a.IOllare gellerală ortlinară 
c.# 

care se \l'a ţine in Arad la 2 Martie 1930, Duminecă la orele J 1 a. m. în localurile institutulu[ "ARADANA", Bulev' 1 

Regele Ferdinand l. Nr. 40, cu următoarea 
ORDINE DE ZI : 

]. Raportul Comiliului de Administraţie şi al Comitetului de Cenzori, stabilirea bilanţului şi descărcarea 
Consiliului de Administraţie şi Cenzori pentru gestiunea anului 1929, 

2. Deciderea asupra distribuirei bemficiului net. 
3. Alegerea membrilor În Comitetul de cenzori pe un period de un an. 
4. Eventuale alte propuneri prezentate Consiliului de administraţie În sensul Art 13 din Statute cu 48 ore 

înainte de Adunare. ~ 

Arad. din şedinţa Consiliului de Administraţie ţinută la 23 Ianuarie 1930. 
Direcţiunea institutului 

~,ARADANA" 
Bancă de credit pentru idur.trie şi comerţ s. a. 

C:~if';"~;30~~NB. Acei domni acţionari, cari voesc să,şi execite dreptul de votare, trebue să- şi anunţe Direcfiunei partiei·, 
parea cu 24 ore înainte dela se ţinea adunarea generală (art. 12 din statute). 

Activ. Contul Bilant tnchejat la 31 Decemvrie 
-- -~~-~~-~~-~- ~~--~-- -- -- '- 1929 Pasiv. 

Cassa În numerar 606883- i'. 
Disponibil la bănci ___ _ __ j 1200993 -
Efecte de primit --49363725 =
Conturi curente debitoare j 3051976-
Capital de cointeresare ~ __ 
Efecte publice şi act. proprii 
[mobile 
Mobiliar __ _ 

-~ I . 

I 
!i 
I 

]807876:-

5241570] :_ 
50000 -

446202 -
~68300 -

1:-

Capital societar 
Fond de rezervă general __ _ 
Fond de rezervă pt. creante 
du bioase __ _ 
Fond de penziune __ _ 
Depuneri spre frictificare 
Conturi curente creditoare 
Reescont . __ 
Dividende nereclamate __ _ 
Depozite pt. vase împrumu-
bte __ _ 
Dobânzi transitoare antici
pate pe 1930 
Benehciu net --oi 

II 
~ l 

: :j 

1500342;- :1 

1430000-" 
763167: --

7500001- . 

I 
I 

3693509:-
1 • 

193879q2:-
547516~-

1983,000-
91689-
67450,-

I 

"" I'! :'. -'----:----- -!-----i-· 

790300;-
3079623-

,-
54988080. 

-r---- -------
il 

Arad, la 31 Decemvrie 1929. 

Hirecţtunea: 
Dr. Mihai Mărcuş. VasiHe V. Stefan 

Stefan Mateescu 
preşedinte 

Dr, Ioan Robu Teodor Stan 
Comitetul de cenzori: 

54988080-I _, _____ ',_. _______ 1 

',1\ 

" 

Pentru contabiiitate 
Gheorghe Irimie 

contabil autorizat. 

Ioan Tatu, 
director executiv. 

MIhail Constantin' 

Brufus Păcuraru, Stefan leşanu, Gligorie Petrescu, ing. Aurel Florescu, Augustin Butariu 

rl 
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