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Cu acest tom se termină analele nâstre, privităre Ja cultura najiunei

române,

până la data de 1864,

pusă de Academia

Română la con-

cursul, pentru care'am presentat acestă lucrare în mod anoninn.
Noi înșine observăm, că pentru anii mai apropiaţi de noi, am dat
analelor o desvoltare relativmai mică, căci -având a vorbi de faptele
unor bărbaţi, cari sunt încă în vieaţă, nu ne-am aflat tot așa de liberi
ca pentru studiarea anilor mai inapoiaţi. Pe lângă aceste, a vorbi de
lucrările culturale și scolare din anii 1858 inainte, era a ne face nouă
înşine o prea largă şi duidsă parte in aceste lucrări, ca unul ce de
la
acea dată până terdiii dincâce de 1864, am avut fericirea a fi alăturea
cu cei .mai ilustri bărbaţi ai țărei și cu denșii a munci în
agrul culturei publice. Ne-am mărginit dar a aduce din istoria
sc6lelor și a
culturei publice din anii 1860—64 atât numai, cât am credut
indis-

pensabil,

ca o culegere de documente pentru cel care mai tergiii va

dori să completeze opera n6stră.

„ Doritor am fi fost să nu oprim

lucrarea nstră la anul 1864 și să .

înregistrăm în ea faptele gloriâse ale domniei lui Carol I, până
la împlinirea a 25 ani ai regnului M. Sale. De ficeam. însă acesta nu:
mai
era lucrarea nâstră, acea premiată de Academie. De vom
trăi, vom
realisa acestă dorinţă într'o lucr are deosebită.

Lectorului suntem: datori a'i spune că, presentând luciiarea
de faţii
in mod anonim la un premiii academic, mam ficut?o în
videre cu un

câștig matetial, de Gre-ce numai cu adunarea

materialului

nostru şi

decopiarea lui în curgere de mai mulţi ani, am cheltuit cu
onorariile
secretarilor îndoită și întreită suma premiului. Am ţinut
insă, să supunem lucrarea n6stră la aprobarea prealabilă a inaltului Arevpag
al
culturei-române. Am avut fericirea so ) dobândesc şi acesta
va face tot
meritul acestei lucrări,

3

Il

,

La tipărirea acestor volume nam întrodus
altă schimbare în textul preiniat de
Academie, de cât uceea că, la locurile unde

cita oră pomenea pure D. V. A. Urechiă,
„Yorhbind la persâna I-a. |

autorul anonim:

am pus direct nuiele nostru,
|
|

Ca să nu simţă măcar colegii mei din
Academie că manuscrisul intrat la concurs era de mine, am tost luat
la cârtă în vro dout locuri
pre D. V. A. Urechiă, cam de lun caprina..
Dog pe colegii -mei din

Academie

simi

scuseze asestii mică

viclenie și să mă ierte dâcă

am
înlăturat în tipar micul vefec ce "mi dădeam,
pentru a câștiga voturile
a câtor-va membri ai Academiei, puţinila
număr, cari ar [i putut să
_ judece opul meii nu numai objectivemente,
Cu acest volum nu se termină

bogata

u6stre.

|

lucrarea,

ciici de aci înainte incepe _

culegere 'de documente, cari constituese

|

:

anexele publicaţiunei

.

i

In volumele ce urmeză, va alla istoricul
un arsenal, în mare parte
„Necunoscut, en care înarmat va putea
face definitiva Istorie a culturei
„române, și maicu semă aşi esplica prin
documentele trecutului pro- -

areseleși scăderile culturei naţionale.

|

|
Cu tomul de faţii îmi iai rămas huh
de la lector. In cele cari vor
urma nu voi mai grăi ci, ci insăși . documentele
pe cari mi-am întâ-

meiat aprecierele.
|
|
|
liste 6re de lipsă să cer iertare lectorului pentru
erorile strecurate |

până astiidi la tipirirea acestor trei tomuri
? |
Cei cari, puţini la număr, matii cetit, nu mă

indoiesc,

că ati în-

dreptat inșii asemene erori, și numi vor mai cere o
tablă generali de
ele la finea volumului. Fie numai, ca lectorul să nu aibă
a releva de
cât erori tipografice | Dar și pentru cele de altă natură,
lectorul binevoitor își va dice: Brrare, humanuint, est...
Bucuresci 3/7, Noembre 1893,

V. A. Urechiă.
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Anul cel plin de emoțiuni, şi de evenimente, 1848,

a înregistrat mortea

Milropu-

litului Meletie, din Iaşi, întemplatii la 20 Iulie, adecă 20 de dile dupe intrarea ușilor

în țeră. Comisarii împărătesei Duhamel și Palat Efendi, cart ati provocat invasiunea
streină, nn erati 6meni cări să asigure culturei române vre-o îndreptare,
M. Sturdza,

domnind

împreună cu Rușii

și cu holera,

ati prelungit

cărei din 1848, o efemeră şi o tristă domnie, până în 13 Mai

în urma miş-

1849, când ati plecat

din Iași spre Posșani, sub cuvânt de revisiune în țâră. El aflase cele petrecute
la couterința intre Rusia și Turcia, începută în Februarie și terminată la Aprilie
1849, EI
seic, că. Gr. Ghica va fi numit Domn al Moldovei, iar Barbu Știrbeiii în ţera
Munlentscă, şi deră din Focşani mersă direct la Viena, spre a nu se mai întâree,
Scriitorul
acestei cărți, bietan de 14 ani, a fost martur la plecarea din lași a
lut M. Sturdza, ŞI

astăli văd în curtea palatului Domnitorului, strada Lozonski, triisurile
penru plecare,

garda sub arme și câte-va muieri Dbătrâne puse cu plată să se hoedsci, pe
când din câteva trăsuri, cari se opriseră în piațeta din faţa otelului Ghimus, câți-va
Lineri, câți anni
- rămăseseră neexilaţi la 1848, Mera din ră spuleri, în minutele când
trecu pe d'inaintea lor Lriisura cu Domnitorul, Va să dică, seie totă lumea, că nu
la o călătorie de
inspecțiune în țeră, ci de finit de Domnie pleca M. Sturdza,

MUNTENIA
De îndată ce, cum văduriim,
în 184$,

anul

1849

Eforia reînființată a seslelor muntene a închis scolele

se presintă

cu o roserră

de 1.008.290

lei, dupe

vedea în anexatul tabloii de starea casei colegiului la 1 Ianuarie 1849 1),

cun se pote

Prin un noă tabel de veniturile și cheltuelite anului 1949, acâstă rezervă
se reduce

la 862.387 lei.
"Din acești bani se întreține o scoli primară
49.273
Elorici,

|
din Lucaci, cu $ .000 lei, se cheltuese

lei cu lefile impienaţilor adninistrației scolelor și 27.300
-

Veţi anexa,

lei pentru cancelaria

Se dă o subvențiune de 3.500 Lei unei scâle de fete din Bucuresci, patronată apoi de

Dommna luă Ştirbeiă.

Se reinființâză hurse pentru străinătate, pen

eu 31.739 lei; se ctunpără cărți pentru

bibliotecă, de 17.180 lei, şi în fine, se plătese lefi profesorilor desființatului colesiii în

sui de 62.060 lei, Deci, rămân bani reservaţi pentru viitorul eoleziii 634.014 lei 5.

La avenirea la tron a lui Ştirheiii Vodă, Eforia, prezintă Domnitorului un
No. 454, de starea generali! a institutelor încredințate. administrațiunei sâle,
Din acest raport, de la 18 Iunie anul

raport,

1849, se veda:

1) Că până la data raportului încă nu se redeschisese seolele ;
9) Că stipendiile celor 6 tineri din Paris, ete., Ii Sati plătil până la Ianuarie 1849;
53) Gă atât în 1848, dupe căderea guvernului provisoriii, câ și de atunci încâce, ati
rima deschise câte-va scoli și anune : una primară în Bnemvoscă (Lueaci), cu 2 profesoră, una de fete în Slatina, cu o învăţătore de lucru de mână și un profesor pentru
celire și seriere, plătiți ddin fondurile seolei lonașeu, una de băieţi în Cerneţi pentru
lunha germană,

plătită din interesul, fondului de

se ținea la Cerneţi o sedlă

de fete, din plata

germană,

23.000 lei ep poseda scâla, Asemenea

ce se Ina de la copiii cară învițaii limba

In Ploescă s'a continual o sclă de fete cu o invățălâre de lucru de mâbă şi un pro-

tesor, plătiți din fondul propriii al sedlelor de hiieţi de acolo ;
4) Că așia disa Academie

ce se deschise la S-tul Sava,

de la 1 Mai

19485, (inu nui-

mai până la 11 Iunie, când ishueni revoluțiunea, și costă pe acest timp 75.449 lei;
5) Ci tipografia seolelor, făcută cu din banii scolelor, acum se susține en prapriul
venit şi ure o resorvă în ci ărți și bani de 163.450 Lei;

6) In tine,
de 30.160

că din lefile învăţătorilor sătescă pe 1846 și 1847, sa

liicut o econumie

lei, pe cară Eforia i destină” la tipărirea de cirţi lise esci, sei didactice, ca

si se dea în dar pe la biserică, sei seole *),

Din actele mai sus analisa te, cât şi din cele înregist
rate pentru

anul 1843, sa

pu-

tut vedea, că profesorii rămași în fiinţă din destiințatul colegii de la S-tul Sava,
cun şi

căţi-va din stipendiștii întorși de la stadii, zi fost înstrein
: Ați de Elorie, să traducă, ori
sii redacteze anumite

cărți didactice,

Corespondinţa între Eforie şi Departiuentul hizericese, relativă la acestă însărci
nare
a profesorilor, urmeză și în anul 14849 2,
Alexe Marin Sa înlors din Paris, în Șeptembre 18349. EI roză
Eloria săl însăreineze și pe el cu Lralueerea unei e ărți de seiințele fizice şi chimice ce D-lui a studiat,
1) Vedi anexa,
=) Vedi anexa,
3) Dă în anexă corespondințele presehimbale dle li anuar 1849, pe
timpul Căimăcămiei și cu
referinţă la însărcinarea profesorilor de a prelucra cărți până
la aprobarea dată de Caimacamul
Cantacuzino, din 6 Mai 1349, sub No. 1.917,

Eloria cere aprobare pentru: acâsta Departamentului bisericesc. Acesla
cu adresa
No. 6.014 din 21 Seplembre 1349, i răspunde că : «pentru triulucere
a «de opere, slobord este fie-care a tălmăci în specialitatea sa vri-ce carte, însă este
de părere, ca acele
traduceri, să se dea în cercetarea uncă comisiuni de dmeni învățați,
te înt'adins pentru acest sterșit va întocmi Cinstila Etorie, ca găsindu-se vrednice
de a se primi în
scâle, să se recomandeze în urmă stăpânirei, spre răsplătirea ostonelel
or acelui Lraducător.»
I. Bibescu, șeful Departamentului Disericese, așa der, vefusa I€ti
fixă pentru lucra
vea cărților didaclice.
.
Floria r&spunde, în 29 Septembre, sub No. 670, 1) răspunde
că: speciali nu se put
ocupa cu facerea operelor speciale, de nu vor avea ajutor de la
guvern, căci nu "și put
za timpul li o lucrare neroditore.
|
Apoi bursieri, precum e Marin, «ati legături cu Etovia cu, dupe
ce vor termina stu
diile ca să "i utiliseze îndată, oct alt-tel, ci pot intra în altă
profesiune, decâl acea
scolară. o
.
|
|
Eforia este silită să intervină în ”acâsta alacere, cu anatura
la Domn, promitendu”i
i va îngriji de aprope, ca operile didu:Lice ce se vor redacta,
ori traduce, să fie bune
inorale, corespundătore.
o
|
Dupe aceste coresponilințe, se di D-lui Marin 300
lei pe lună, de la 4 Octombre,
până

la redeschiderea secolelor, cu însărcinare de
a lucra cartea *),
Un alt bursier, [. Zalorit, rămâne la Berlin peste
timpul până

-

|
la care i se servisi

bursa. Din în anexă 2) raportul Eforiei către Gaimiteiinia
din 11849, Aprilie 13, sub
No. 300, prin care nu î se mai face ajutor lui T. Zalomit.
,
L. Zalomit se întâree în țeră în unic 1849. Eforia
?] insărcineză si presă leseă ma=
“mualul săi de logică şi de morali; i se promile 800
Lei pe lună, penteu obținerea cărora
mai apoi e silit să reclame la Domnitor, căci nefiind
trecut în lista prolesorilor însircinaţi cu Încrarea de cărți, de eătre Statul adminis
tra
Liv, i se rofusă plata lefoi,.
Zalomit reclamă

Eforia intervine;

asemenea

și Departamenul credinței.

In fine;

scerelaria
Lul de ex lerne raportâză casul la Domnilor și dupe încuviinț
area luă răspunde :
«Land în bizare de sâni raportul acelui Cinstit Departam
ent, cu No. 6.012, camu și
cel pe lână densul alăturatal Cinstitei Etarii a seolelor,
cn No. 599, prin care acesta
„din urmă arâlă, că nu scie ce si facă asupra reclamaţiunei D-lui doctor
de filosofie Za=
lumit,

adeci

să "| îndalorescă

a lucra

vre-un

uvraziii

didactice

și să "i răspundă

Lâfa

preserisii prin rezulamentul sedlelur, sati să 1 dea drept
pensie câte o sumă, curu si
polă să "i ajute la trebuințele cotidiane, până când desehide
ndu-se vre-un post vacant
în catedrele secolelor, sii se poli întrebuința și numitul ca
supleant stii prolesor,
Miiria Sa Prea Inălţatul nosteu Doran, a bine-voit a pune
urimiălorea resoluție:
«I se vor da, de la 2 Iunie, câte lei 300 pe lună, până

xe va îndeletniei în vre-o tălmiăcire pentru secole.
Seerelarul grăbesce a împărtăși acelei Cinstite Etorii %),

ce se vor deschide secolele, şi

1) Dosarul No, 484 din 1848, fila 251, archiva ministerului de culte,
2) Vei adresa Departainentului bisericesc No, 7.021, din 31 Oetombre
1849, dosarul supru-cilat.
Veji.în anexă adresa Eforiei No, 394 din 10 Septembre, cu actele
cari le-aii provocat.

3) Vei anexa,

:

ă

1) Adresa Secretariatului cu No, 2.656, din 8 Oetombre

ă
1849, către Departamentul credinţei,

-

— 4 —
Zalomnit nu e mulţimit cu acestă Iei, şi reclarnă Domnitorului în nodal urmiălor
:
Prea. Indlțate Dăinue,

Vă rog plecat să hine-voiţi a lua în' de aprâpe hăgare

de sâmi

copriniderea acestei

jale.
"
|
|
Lu anul 1841, când și Maria Vostră erați Etor al instruețiunei publice,
am fost briImi cu cheltuiala Statului, ca să învăţ în Berlin seiințele filosofice şi juridice.
Am împlinit datoriile eu cea mai nare esactilale și silinţă, pbecum dovedesee
aliiturata diplomă de doctor în filosofie și alestate de lezi.
În

urma

chiămiret ce mi Sa

licut,

dorință, de a "mi arăta recunoseinţa,

La sosirea mea,

an

grăbit

a m&

ficându-mă&

în luna lui lunie anul curgălor,

înlârea în pari Ic, cu cea

lulositor.

mai nare

!

mi sa dal a pregăli

-

pentru

seolă

enrsul de logică și de morală, dupe o carte elementară tlasică, și mVam
vădut trecut în
statul seslelor ei lâfa de Iei 800 pe lună.
Am urmat și urmez necontenit împlinirea datoriei ce sa pus asup ri"
mi, silindn=mă
a săvirşi cu un chip potrivit cu starea și trebuința [&rei,
|
.
Lipsa mijlocelor de viețuire și datoria sfântă Wa ține și o mumă văduvă,
care în ine

are toti niidejlea, m'ati licut să rog atât pe Inălţiinea Vostră, cât și. pe Cinstita Eforie
a *mi da cuvenita Let i, ca să pot a întâmpina nisee Lu ehuinţe așia de neaperate
,

Prin porunca Cinstitei Eforii cu No. 747,
pe. lună până la deschiderea secolelor.

”

in văd chiămat a primi Ieta de lei 200.
:
|

Ihecă Inalta întelepeiune a Măriei Vâstre va socoti, că cu acestă
sumă osle cu putini
i întâmpina trelmințele vieţei, la seuinpelea de ac un, voii primi-o
cu totă recunosc ința $
și pe lângă datoriile ce am tăcut în acei Vânteiti tr ci ani ai stăruirei
mele în Berlin,

când ii se da nunai câte 150 galbeni pe an, voii nai tace și altele,
până când mi se
va holări a ll nai cuviineiisi ; iar înte'alt chip vă roş “plecat, Prea
Inilţate Done,

ca si bine-voesei a por unei

Wa se face la suma

de lei trei sule, aliioşzitrea co veți bine

chibzui,
a
.
Au cinste a fi.eu cel mai alâne vespic L şi coa mă mare supunere, al. Mire
"i Vostre,
prea plecat şi credineios supus,
|.

Zalomit.

Domnitorul se miirginesce a recornanda acesti petiiune în
regularea Eforiei.

Decă Tforia refuză o asemenea l6fă lunară pr ofesorilor franceză Dolun
și Dutour, în

Noembre 1849,

căci p'are nevoie de cărți [raneeze,

nu refuzi 800 lei pe lună. lui T.

Anghelidis,: care venise: din Constantinopole, ca să devină profesor
«de limba arâcă și

francezi Î), Unul din ceă Mântâiii profesori, cari prezintă Etorici
cartea lucrati, oxte
Penescu. Opera tradusă : «Istoria noului testa nuen Lo dupe Victor Duruy,
„e depusluă Eloie, la finele anului 1949, şi acesta, în 27 Ianuarie anul 18:
50, 0 trimite în cerceta
Mite opolici, ca să vâdi decă corespunde cu dogmele
biserici orlodoxe,
1) Vei
“pelițiunea
deci,

,

4
adresa Logofeţivi
Disericeset NO,. 4 „082, din 43 Decembre 1819. Acest Anghelid
„
is adres&ză
în Viral grecâscă, și e de intreluat, ctim jitea el trauluce
cărți in românesce ? Se vede

că cra o simplă favâre

co i se acorda.

Persecuţiunile in con lea profezurilor cari luaseră parte la revoluliune, continuă șși”
în primele luni din 1849,
_
Diim în anexă adresa Deparbumen tului trebilor piseri icescă, No, 1.995, din 7 Miărlie

1349, relativă la arestarea lui M. HMiescu în monaslirea Văcăresci, Acest fost impiegat

„al Etorici, secolelor, tusese acuzal de propagandă intre preoții din sute 2.
„Asemenea în anexă dăm altă adresă a Depur dum ului trebilur din Liuntru către
Logoleţia credinței, No. 3.310, din 31 Martie 18;

Mitropolitul

aruncase

blistem

asupra

cela

« cari vor fiplui cun tra revoluțiunei ;

act i se cere să dea deslegare de obşte, ca si ridice
- donânul causa revoluțiunei ar rămâne sub blăstemul
_"Tol prin acestă adresă, ce anexăn, Departamentul
«de redacțiune a Foci sălesci, şi cere, ca ca să se cilescă

«luhurilor, Acestă adresă este comunicată

din public impresiunea, că ahanbisericer.
din Lăun tru provâcă schimbarea”
regulat in sale, pentru liniștirea

inn copie Mitropolitului de către Lopoleţia bi-

sericăscă 2,

Inainte de deschiderea înternatului, se aplică, in 1849, vechiul regulament din 154

mai ales intru cât privesce plata de 80 galbeni pe an. Acestă plată, în mod exe coțional
pentru fiul Pitarului Măldărescu, se acordă din casa sedlelor pentru ținer ca acestui [iii

la evre-un pensionat privat.»

Va să dică, incepeaii a se (ine inlerni pe lu scslelee pri-

vale, incă din Maiii 1849, mai inainte ca gimnasiul ssă fi fost redeschis 3).

Băneasa Elisabeta Știrbeiii,
fete sărmane

in Bucuresci,

inain te ca suțul ci să ajua gă Domn,

In favor ea

acestei scoli, lloria,

patrona o scoli de

in 7 Martie 1849, cu ra-

“porlul No. 1192, ceru Căimăcămici invvire, să o subvenlioneze cu 500 lei pe lună.
Eală raportul Elorici 3

e

=

«Prin tre e aședămintelee private de învăţătură i, inlocmite în acestă capitală, este și scol
de ete sărmarie ţinută și dirijată subt patronagiul și ingrijirea Dâmnci Băneasa Safta
Ştirbeiii.
|
|
”
Acestă seolă, care inli”un curs de mai mulţi ani e aa pănă acum nunti cu fun=
duri.din subscripţie

particulară,

vede din

di în di

scădend forte simțit

scriitorilor, prin urmare și ajulorele cu care sa tinut
De şi venerosilatoa

numărul sub-

|

patronei este un puternic midluc de chivernisire pentru acest in-

stilul, insă Eforia luând în hăgare de sâmă, -că acest aserlămeni este consacral special
in folosul fetelor sărmane, tare neavând nici un midloe. de ue aiti, sar rălăci in vițiură
şi în năravură rele vătăunălore și pentru densele și pentru socielale, de nu ar isi o

invățitură, care să le dea midlocul de a , și câștiga hrana de tote dilele cu chip cinstit,
şi a intra la urmă în svcietate cu obiceiur i și năravuri bune, care tot-l'a-una insuțese
1) Eforia

>) Vei

“1 disculpă.

anexele,

3) Dosarul

No,

(Vei

anexa),

:
42

din

1849,

p
archiva

ministerctui

|
de culte, |

6

4

și ajută pe cei ce aii învăța să munceâscă și să lucreze
; a socotit, că este de cuviință ca

și uvernul să ia parle in asemenea apti morală și
folusitâre, care intereseză, alat de.
mult societatea şi să dea și din parte“ sprijin acestui
institut.
Regulamentul seclei în... și disposiţiile sale
orenduite a se da ajulâre de bani
penlru

înlemeiarea și ținerea unor asemenea aşedlâminte de
învățătură
sa urmat acesta din partea Etorici pentru mai
multe institule private,

și până act
|

Acum casa secolelor se allă in

posesie de o reservă o sumă insemnată rămasă
din Veniturile anului trecut, care rezervă se măresee
şi cu veniturile acestui an, până la reorsanisarea

scdlelor publice.

-

|
Eloria der, este în părere, ca să se dea de acum
inainte din casa seslelor o subvenție
de lei 500 pe lună la arătată scolă de fete strmane,
ca să se polă ținea și să atinsă

scopul filantropie pentru care sa inființat. De aceea
Elvria având LGLă increderea, că
Cinstita Căinăcăunie va prețui în Lot intinderea
ci, o laplă care nu pole aduce decât
laudă guvernului, așteplă cuviinciosă deslegare
de urmare,»
„Mecandru Filipescu. Director, CN, Brăilo
iu, Secretar, N, Iliescu.

Cimacaunul

Cantacuzino otări :

Căimăcămia

Prinţipatului

(ânstitului Deparlument

ţărei românesci.
ul Crochuţei

«Se trimite pe lângă acesta Cinstitului Departamen
t

|

adresul Etorici sestelor No.

192,
atingălur de lipsa în care se află acu instit
utul de fete sârmane, ținut și dirișia L subt
palronagiul și ingrijirea D-nei Păneasa Sa fa
Șirbeiii, din pricina tragerei subseriilori-

lor, cu care ajulore numai se inca acea scoli de fete;
și de ajutorul ce se chibzuesee a
se lace gisului institut din sumele casei seolelor,
ȘI este poftit Ginstitul departament a
"! supune deshal

erei Cinstitului Sfat adlininistea Liv extraordinar
, spre a chibzui și otări
asupra subvenție ce este de părere Eforia a
se da de acum inainte din casa seolelor, în

sună de Iei 500 pe fie-care lună; dle care să fie
Căimăcămia incunosciin
ată.
Caimacannul, Constantin

Cantacuzino.

Anesăm intru acest obicei și jurnalul
ȘI |

Sfatului! administrativ

aprobător, > cun șiy ra

portul la Caămamie, supunend opiniunea Sfatului
la otărirea ci, )Î

Gu relerință la scâlele să Lesei găsim, în 20 Maiti
1849, urmălorea careularii a Eforiei
către cârmuiluri, sub Nu. 380 și 996.

Circulară către ocârmuirile judeţelor
«Cu circulara de la 10 Ianuarie anul curgător, Eforia

muiri, despre trebuința

ce esle, ca

20 Maiu,

1549,

a seris și acele: onor. Ocâr=

Lole casele, co aă slujit de şcoli pentru invăţă
ura
copiilor de prin sate, să se inchidă fără a le întrebuinț
a spre vre-o altă locuinţă, iar

mobilele ce are fie-care clasă să se așede prin acele
case și apoi să se pecetluescă acele
case și să se dea sub ingrijirea juraţilor.
|
”
|
1) Verdi anexa de pe dosarul

No,

2% diu

1845, archiva ministerului de culte,

—1 —

Pentru acestă urmare Eforia a poflit pe astă onor Ocârmuire, ca să facă fâră ziibavă
punere la cale și să insciințeze Eforiei ; der onor Ocărmuire nici un răspuns pănă acum
nu a trimis. Se serie dâr și să arclă acelei onor. Ginstite Ocârmuiri, ca de lucrarea;
va i făcut să insciințeze fără zăbavă Etoria, dupe regulă.»

In 4 Oclombre 1849,
Nu. 685.

Eloria adruseză
!

Domnitorului

Știrbeiă raportul următor, sub

«Eloria bine convinsă, că pentru vri-ce obiect ar intra in sfera ingrişirilor sale, esle

datâre a păstra aceeaşi inlrâgă privighere,

și cunoscend, că Măria vostră primiţi cu bună

voință oră-ce relație de inleres in folosul public, plecat supune la inalla cunoscință Mă-

rici Vostre urmălârea seiință :
Etoria cunoseenul

trebuința pentru

bine cuvântale pricină, î inchide și secolele comu-

nale de prin sate, şi Lemendu-se ca nu cuun-va învățălorii acelur secole să primescă pe
“Tângă Letile pe trimestrul lui lanuarie anul 1848, care a lost aprobate de densa, ca pen“ua o vreme slujită și lefile pe Lrimestrele de Aprilie, lulic şi Octombre acelaș an, căci pe
aceste nouă luni, dupe ce că tote acele scoli ati fost inchise, apoi: și acei învăţători aii

fost luat parte activă în evenimentele anului, dupe poruncile guver nului revoluționar;

Etoria a comunicat în Octombre anul teccut Luturor cârmuitorilor de județe, că învăță-

lorii. scolelor comunale, ce se inchid, aii a rămânea

la orenduiala

în care vor îi lust

mai inainte, și că lefile lor pe arătalele trei brimestre ale anului 1548,
ami sloborți, şi acele 60 parale analogul din2 Lei ce rspunseseră lie-care
leuiuire, să între în cutiile satelor. Tot atunci Eoria s'a adresat şi către
liințata Căimăciumie, şi din poruncile ce s'aii slobodit dupe aceea de către
partiment din “năunue u, Sa vădul că se pusese indalorire

nu at a li se
enoriaș «dupe
Cinstila resCinstitul de-

tuturor cârmuirilor; ca tiră

intârdiere să implinescă «de la învățători letile, ec vor [i primit pe urătatele trecă Lrimestre şi pe care i-ati răspuns enoriașii lie-cărui sal; şi săi intorcă locuitorilor, care nu

ait a mai răspunde pe viilor o asemenea plati. Decă însă accă bani s'aii intors locuilorilor, seti sai depus in culilessatelor, Eforia nu a putul a se desluși, stii a se incredina
>
“incă; din împotrivă dupe plângerile ce "i-au ficul mulți din învățători, ?i ai încunus-

ciințat că ei mată primit lelile nu numai pe Lrimestrile de Aprilie, Iulie şi Oclombre
anul 1348, der nici chiar pe acele de Ianuarie. în vreme ce acei duvi Iei dupe leginire
sunt iăspunși pe deplin din pungile enoriașilor, Pentru acestă anomalie, Eforia vede
cu mâhnire, că nu pâte da Mărici Vâstre, o inai deslușilâre dovadă pentru ce nare
acum, profesori prin județe, scie insă de sigur, Prea Inălţate Donme, că acei duvi lei

„răspunși de către fie-care enoriaș din tote satele Prinţipatului, pentru lelile invățătorilor pe anul 1848, se urcă la o sumă de peste lei 70U.00V, calculată pe numărul cuno„scul al populației acelora.
Ca sii se dea der, Mariei Vostre, dâcă va bine-vui, v mai levitra lă + și inlregă seiință
despre câte Eforia, plecat a expus printe” acest raport, ic indrăsnelă a adăuga, că la lie=

care sub-cărmnire «le plasă sunt date din partea Cinstitului Departaumeni din "năunlru
ȘI pe “unul 1848, câte duot condici șnuruile și pecotluile, din care una slujea ca să
insa banii ce se implinesc de lu enoriașii lie-cărui sal, pentrecă sub-cărimuitorul în
tru letile invătătorilur, iar alla, ca să iscălexcă inte insa invățălorii, pentru primirea |e=
..
iilor. De aceea și cercetarea ce Măria Vostri va hotări a se lace pentru acestă inseuinătâce luare— dare de bani, lesne se va putea desluși din acele condici, decă și acesica -

nu vor îi cercat din vre-o nenorocire, lipsă din adevăratul lor număr,
„4. Filipescu, C, N. Brăiloiu,

Dupe venirea la tron a ui Știrbeiii, La rubrica
biursierilo - din str dinătate aflăm unele

„acte mai favorbile decât sub Căimicănie
, Așia este decretul
lavărea lui C. DBosianu :

Domnitorului Ştrbeiii

în

„Noi Barbu Dimitrie Știrbeiii,
Cu mila: lui Dunmnedeii, Domn

slăpânitor a tolă tera românescă,

Giitre Depuvta mentul

Co cdiuţei..

Din raportul Eloriei scolelor, No. 877, văden
d recomandalia ce ni se face in tavorul,
Serdavului Costa
che Pozianu, unul din zeloșii scolari: ce
urmeză cursul

învățăturilor ju=-,
ridice la Paris, de a “i se da stipendiul otărit
de către guvern de 200 galbeni pe an
până la 1 ale viitorului Mai şi care i s'aii
fost suspendat încă din anul We ecut, din pri„cină că casa scolelur se afla în lipsă ; Domni
a Nostri privind la cuvintele ce se expun
e
prin mul sus pomenilul raport;

poruncin acelui Departiunent,

„sedlelor, spre a ?i se banii cuveniți până la
1 Maiti 1850,
ȘIL termenul otăril pentr u ținerea sa la Paris,

a se ințelege cu Eforia

când atunci este a lua stâr-

Asemenea se acordă un slipenditi de 250
șgalbeni pe an, prin urinătorul act:
Etoria

scălelor

Prea Inălţate Dome,

:
«Dupe sciința luată de Eforie, scularul
C. Cornescu fiul D-lui Logofătului C,
Cor
nescu, săverșind la universitatea din Paris
invățăturile de colegii și intrând acu
în
invăță ura dreptului, Etoria roză plecat
pe Inălţimnea Vostră, să bine-voiţi de a ?i
da
voie
a i urina stipe

ndiul de duvă sule cinci-deci walbeni pe
an și în viilor, cum și de a”i
„plăti stipendiul pe anul curgător, adică
de la 1 Decembre 11889 până la 1 Decen
nbre 1850. (No. 930, anul 1850 Noemnbre 15.)

Secretarului prin adresa cu No, 5.199 de
la Noembre 27 acel an, comunică Depar-

tamenul credinţei aprobarea dumnescă

la

mai sus numerotalul raport, şi acesta
prin
adresa cu No. 7.343
7
, din 28 Noembre, o dă și in cunoscința
Etvrici seojelur,

Dr. Picolo se stabilesee la
walbeni pe un.

Octombre ] 849, corespunden al Etorici,
la Paris, cu 200

In 29 August 18S19, trei tinenă: C, Bordenu,
1. Lăziroscu si Constantin Duirilenu ati
petiționat la comisarul ture Fuad- fendi,
să fie primiţi în scâla de medicină din Constantinopole, Fuad comunică guvernului, prin
nota 420, că a raportat la Sultanul cere-

rea tinerilor și *i sa r&puns, că sunt primiţi impre
ună și cu al patrulea tânăr: Gr. Cilineseu.
.
Domnitorul ca să se arâte simpatii pentru “Turcia
, ordonă Etorici si dea acestor Li
neri câte 2.000 de Iei pentru drum și câte o ursii
de v sută lei pe lună de fie-care și

să fie puși subt îngrijirea agentului țărei
N. Aristarki. 1)
„19 Dosarul No, 70, areiva

misterului de culte.

o
„Ta 13 Septembre 1849, Domnitorul mai acordă 150 lei pe lună tenărului D. Nica și
10 galbeni pe lună.lui Pikipio, cari vor să stulieză tut la Constantinopole. Cu referinţă

la tenărul Pikipio ceată decretul domnesc No. 706, din 24 Decembre 1849, către Deparlamentul credinței :
«Trebuinţa limbei Lurcesci și lipsa de Gimeni, cari să cunâscă bine şi si lie deprinși
cu lucrările cancelaricesci, ne ati silit a ne chibzui asupra acestui obiect, și a lua mm&suri spre a inlâmpina greutatea ce ar. siinţi Statul, de nu se tor face din vreme curiinciosele pregăliri. De aceea săsind pe Lenărul Pikipio inaintat în cunoseința acestei
limbi, a otărit a “i inlesni midloce de a urma să se ocupeze cu densa, spre a pulea
cu vreme [i folositor țărei, și pentru acest sferzit porunci acelui Deparlamen a se în-

țelege cu Etoria scslelor, ca să slobâdă numitului; prin agentele țărci din Constantinopole, câte galbeni 10 pe lie-care lună din casa secolelor, cu incepere din 1 Agust anul
curent.
|
(Urmeză iscălilura Mărici Sale)

.

Intocuuui cu orivinalul.
Ă

A, Duvche.

La linca anului 1349, statul lefilor ne dă numele personalului
nastul reinliințend cuu și lelile ce li Suit acordat.

Dăm

numit pentru

gitu-

în anexă acest act, î)

MOLDOVA
Venirea la Lronul Moldovei a lui Gr. Ghica, reinseninâză cerul possomorit al cul lurei naţionale din acestă eră. +
Una din cele Pântciii năsuri a noului Domnitor, la inceputul anului scolar 1310—
„1850, este destiințarea Epitropici învățăturilor publice și alipirea scolelur la Departanentul Vor nici averilor Diserive escă şi a învățăturilor publice, prin urină torul decret
domnesc ::
o
E
o
Ă
”
Av. 805. Ufis dlomnese «lin îi Septembre 1819, sub No. 46, călve Sfatul
ârnutitor, prin cure se hutiresec, ca rumul jnvățătuvilur publice să. fie lipit călre
Depasvteunentul averilor bisericosci.

Fiind dovedit prin ispită şi prin urmarea păzită și în alte [ări huninate, ca ramul iu„vățăturilor publice nu pote [i cârmuit cu nimerit și sistematic folos, de nu va face piurle
de un Departament lucrător şi statornie, şi dupe principiul ohștesce primit, fiind de

priință a se lipi către Departamentul averilor bisericesci, cu care are mai multă afinitate; Noi primind incuviințarea ambelor inalte curți pentru punerea în luerare de pe
acum a acestei îmbunătăţiri, facem cunoseut Statului: că direcția învățăturilor publice
se cunâsce «le acuuin întrunită către disul Departament, al căruia șet va purta numire

de Vornic ul averilor, biseri icesci și al învățăturilor publice, și prin urmare,

Epitropia

până acum in lucrare rămâne de la sine desființată ; iar apoi acestă disposiție se va iu-

_părtăși în vreme, spre statornica regulare

Comitetului

de revisia regulamentului, ce

urmeză a se-infiiința dupe art. 3 de la Balta-Liman. 2 )
1 Veiţi anexă |
2) Acest ofis la (i Septembre 181 sub No. 2.243 Sat împărtășit
No, 2.219, Epitropiei seslelor, (Manual adiniu. Tom. 1, Ia 302.)

Departamentului. bisericesc și sub

—

10—

In Februarie 1850, se desființeză, ca o consecință a decretului de sus, și cornitetul central «dupe care nu rămâne, sub deosebită Epitropie, decât general nica Fpilropie a spi-

talelor și cutia milelor ; acestă cutieva îi lipită apoi către Departamentul bisericesc.»
Negreșii
la retorma
Dăm in
din care se

că reorganisarea secolelor nu se pole face imediat, dar Domnilurul avizeză
legcă invăţămen tului,
“
anesă inlormațiunile culese în dusarele anului, de la Ministerul de culte SI
vede conliruarea aserțiunei nostre, că o mișcare in bine se pole observa deja

in decursul ultimelor luni ale anului 11849, Scriitorul acestor anale a fost primul scular, care a părăsit cancelaria ministerului de interne,

unde intrase din momentul

chiderei Academiei şi sa presintat cu petițiune

Domnilor,

in noul internat al reinființalului” gimnasiii.

la noul

?ME aduc aminte

in-

cerânul să fie primit

și astăgi de părinlesca

primire ce Gr. Ghica ficu ini, unui bict scolar și cum măngăindu-imă cu mâna pe faţă,
liuda zelul metă, și mă asigura, că nein terdiaL Academia se va redeschide și că voii
li

reprimit b,

In15 lanuarie 1849, Epilrupia secolelor desființeză bursa lui G. Panaileanu,
în străinătate pentru piclură și lilogratie,
Gr. Ghica a continuat: incă pe mulţi ani acestă bursă a actualului director
competent al scolei de bele-arte din lași,
Noul Vornic bisericesc DP. Casimir, al căruia nume se va uni cu vlorie li

trimis
atât de
a
aședă-

mentul noii al secolelor, a acordat bursă cu încuviințarea Domnului, lenărului G. Fraclid
din Lomun: Acesta a lost încredințat la Paris supraveeherei lui Malguuverne, care
dupe
căderea guvernămeân tului reacționar, abandonase Lașit. Eraclid primi bursa
pănă la 1857,
Dupe recomandațiunea ductorului Cuciureanu, DP. Casimir z mai acordat
un ajulor
anual de 70 galbeni tenărului moldovean Ion Alineşcu, care învăța
medicina cu multă

silinlă la Viena,

|

Cultura generală
Din respectul

culturei generale,

să inregastrăm unele

aste manilestăndl o tendință

in bine: literatura didactică rei& dre-care arânt maj pronunțat in anii următori,
Eforia

din Ducurosci retipăresce inanualul de silabire,

asemenea geumelria lui Sirul, tradusă

de L. Pop, și aritmetica lui Francoeur, lradusă de același
[. Pop 2).
„Măturea cu cărți bune, Eloria chelluia și bani de geabu,

așta în Maiti 1849,

|
cerea

Caimacamului in voire, să cumpere 3.500 exemplare din cartea
întitulată : «Enchiridlion,
mănelnicul blagoslavnicului Christian,» care nu costa mai pulin
de 7 stanţi exempla-

rul; toL așia în 18
speranță de a mai îi
un vocabular dialog
Mai intervine și

Ianuarie 1849, se angagiuză a plăti ori a da cu imprumul, fără
restituit imprumutul, galbeni 230 Lui Iancu Pascal, ca să lipărezcă
rusesc, turcesc și românesc.
Caimacamnul în favorea vre-unci cărți străine. Așia,
în 22 Mairi
1349, cu ofisul No. 2.] 67, Caimacaunul recomanda carlea
arecescă
a lui TA. Pali,
—————————
-

1)

Veţi

articulul ce am
*) Dosarul Nu, 50€,

scris

in numcrul-jubileii

Ă

al Convorbirilor

în 1892,
|

profesor de drept comercial in scâla politechnică din Atena, carte sub titlul: «Comentarul dreptului comercial».
Caimaczunul ordonă să se aboneze

!
Eforia

la 50 «de exemplare

a câte

21 drachme

exemplarul. Se cheltuiaii ast-tel banii țârei, pe când secolele eraii inchise ! 1)

i, Caimacamul
Consertalorul muzeului din Bucurescă, Wallenstein "| reorzanis
vizitând muzăul, impreună cu comisarul rusesc, giisese e că nu lipsesee în muză decăt

porteelul împăratului N. Pavlovici!
In 19 Ianuarie 1349, Wallenstein

7] cere Eloriei 2.

Musica încercă a mere inainte,
In Seplembre 1549, Luuluviz CGiuglieluni, compozitor, profesor de cântare, lost secular

al colegiului Regat de Neapole, propune Domnitorului Ştirbeiii să se inliințeze o scolă
filarmonică naţională, cu scop dea face buni cântăreți de biserică și coruri penru
leateură 2),
.
|
In 9 Decembre 1849, Arch. Visarion propune reorganisarea aședămen ului coral de
care am vorbil mai sus, pentru inlruducerea cântărei bisericesc morlerne; dupe mueludul rusese,

La Lasă, A. Pelrino se distinge ca prolesur de musica vocală și instrumentală,

1) Dosarele

No.

1%

și 504

diu

1N15,

archiva

ministerului

de culte,

:) Dosarul No, 190, archiva ministerului de culte; acest dusar este fârie importiut
muzeului.

3) Dosarul No.

:

443, 'archiva ministerului de culte,

pentru istoria

CAP. II!
ANUL

1850.

Anul 1850 nu este încă anul redesehidlerei
Atâta e de adevărat, că putein strica într?o
Domnitorul, Știrheiii a numit o comisiune,
noue scolare:
In vedere cun redeschiderea gimnasiulul,

-

depline și vigurose a seolelor.
qi, der nu reclădi cu aceeași înlesnire!
care să se ochpe cu pregătirea programei
noua

Etorie

chibzuesce

si fie strămutat

gimmnasiul acesta în localul mitocului Mitropoliei din strada Măgureanu.
Cu adresa No. 2.967, din 5 August 1850, a Departamentului trebilor din liunteu,
se pune la disposiţiunea Etoriei, prin ofisul Domnesc cu No. 1.071,
gimnastă,
-

acest local pentru
E
Ă

Dar internatul precum și scola, nu se pol organisa imediat, și Domnitorul conlinua
a trimite bursieri pe comptul Statului în instititul privat al lui Monti 1).
Asemenea în 23 Octombre 1850, cu
Statului tot la Monti: Alex. sin Pezadea
sin vepausatul Baron Stetan Meitani, și
Deja în 15 Martie, Barbu D- Ştirbeiii

“galbeni, pentru închirierea unui local
anexă

ofisul No..1.428, se trimit interni bursieri ai
Scarlat Ghica, 7 sin Post. C. Văcărescu, Alex.
Grigore sin repausatul Pacl. C. Argintoianu.
dăduse lui Monti o subvenţiune anuală de 150

maj încăpălor, prin oficiul No. 321,

“ce dăm în

2)
.

.

,

-

„d

Asereiuca ajutoeuri la scoli private mai dă Domnitorul, în 1850, lunie: 1. 000 lei din

casa seslelor. lui Canela, care a deschis seolă privată în Duzăi, și în 160 Şeptembre,
G.000 lei gratific, ație Îui Gianiloni Ludovig CD
In August 1850,

Carol Bucholizes,
Stirbei acordă
cu începere de la
Eforia scolelor

E

,

visiteză sedla pr ivată a lut.

singura existând de când sai inchis secolele publice.
lui Bucholtzer, din casa seălelor, o subvenţiune lunari de 1.500 lei,
1 Ianuarie 1850,
|
vădând ajutorurile ce Domnitorul acorda institnturilor private, începe

'). Vei în anesă pelițiunoa lui
2

PI

Domnitorul făcând excursiune în teră,

N. Ghereulescu din Pilesci

Vei anexa.

3) Dosarul No, 361 div 1850, archiva ministerului de culte,

și afisul domnesc

în privința acesta,

—
a se îngriji şi a priveghea

4 —

mai «de aprope aceste inxti

tule, Lia ptovocă din notă
pe cărmuitorii «de judete, si urimărâseiă
inchiderea seslelor neautorisa
le,
Cu acâsti ocasiune, Etoria,
în Mai 1350, eu actul No.
403, autorisi seola privati
deschisă în Giurgiu de Vasile
Marinovici, și "1 comunică
prog
ramul şi instructiunile ce
dim în anexă 4),

Numai în 97 Saptembre anul
1850,

pregăli

proseamele

tutulor seslelor

corisiunea însărcinată de Domnit
or pentru a

din târa Munteneseă,

prezintă Domnitorului Vi
portul sări, care împarte învă
țiunentul în primar, gimnas
talși de facultăţi,

“ati acest raport :
Inălţimei sale Domnului

Barbu

stăpânitor a tâtă țeră
românescă,

Dimitrie Știrbeiii

Comisie întoninită pentru ul
ec
biti i
vea prograinei înrățătusilov
publivp
Raporl,
Snb-iseăliţii insireinați de
câtre Înălţimea Vostră a prog
li
o
prog
ramă de îuvăţături penten sedlole Principatulu
i, plecat alături aci resultet
ul
inde
letn
icirilor nostee
si cuvintele ce ne ati sujit
drept pas la a nostri lucrare,
Organisaţia învăţ turilor publice
a oenpat în tâte țările, precum şi
li noi, și Va o
cupa necon tenit"mintea şi țin Livea
guvernelor, ca un ubieet ce oxte
fărite slrins legat
cu condiția sociali a. fiecărui
Hu în parle, cu starea lui
intelectualii, cu obiceiurile
năravurile publice, și cu srad
și
ul chiar al cnlturet Limbei
pătin
lose,
|
Aceste
|
considerații tote sunt pric
ini de neco

ntenite incereiără şi sch
imbi în
nisația insteuețivi publice, cîci
unii privind exclusiv numai la
desv
olta
rea facu
inte
lectuale, recomanul o sist
enă de învățătură

clasi

Ore

taţi

că, în care! studiul lunb
elar morte
ie locul eal MWânleiii, ea morle
lnră de perteeție; iz alții
preocupați nunai de in tere
materiale ale vieuirei, recomand
zele
eu oxehire o sistemii de învățătu
ri profesionale şi stu=
„diul oxelusiv al limbelor vorb
ităve moderne, ca cel mai
nemerit iilor de conmuinic
pentru întinderea relațiilor
a
lie
comereiale și preterarea meșt
ezugurilor şi artelor,
Ceva ca a preocupat nat
cu s&mă pe subi-iscăliţii
este, ci o sorielate în sist
veliturilor ce vorasee a primi,
esa îneste ina eu osebire datâro:
și silită a ingriji să înrlestuleze trebuinţele elementare
liră care nu pote li; și acelea
sunt le a lorina Inai ânteiui
dregatoră și shujbasă publici,
*
inzestraţi cu seiințe potrivite
misi
unei lor, și în deobşte a
ora Lista pe toți tinerii, prin
înveți tură religiăse, dându-le
şi gustul ocupaţiilor xeriâse,
are slatornicese min lea
și sunt cel maj temeinic
element de odihnă și de
urilor,
linizee a du=
.
|

Miirginiţi in

acest ocol, și privind pe
de o parte la șivul teebuine

iozelor invălă Luv, în
pe de alta la treptelnica desv
oltare a puterilor intelectuale
din vârsta tinerilor; în
programa ce am întocmit, an
adoplaL cea de ciipetenie împărțir
e a invățiturilor în priintre, coleziale (ci de al
duoiloa rad), şi înalte sâă
seiin
țific
e
speciale,
Sc6le primare.
— In aceste seole învățătura s'a
wraduzt dupe puterea vîrstei elev
PI
ilor
1) Vei anexa,

15
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chiămați a se folosi de densa la deprindere în citire, scriere, adlăpare de principii religiose, elemente de calcul, de geometrie usual, de geogralie și de wramulică, fiind-că
tote aceste elemente urmeză a sluji ca o prescurtată în lrodueție pentru o mai desvoltată
iuvă itură în coleziuri, și sunt ca neapărale inceputuri pentru ânttia educaţie, Împărlivea materiilor sa regulat dupe programa din anul 1847, cu o mică preschimbare, și
eu acestă osebire, că în loc de duct elase împărţite în patru despărțiri, am adoptat îm-

pățirea în pateu clase, 'Temeiul nostru în acesta a fost, că mai ânteiii cu acestă împărțială se osebese mal viii și mai caracterisat nu numai materiile învățăurei, dar și elevii

“dupe versto și puterea conceptului lor ; al duoilea,
un învă ţii lor era insăreinat

cu câte

duoi

că dupe

clase într'o

orpanisația anului 1847,

singură sală,

și acestă împreu-

nare a elevilor a duoă clase de dooschită putere și înaintare, era pricină de confusie
la predarea învățăturilor, mai cu sâmă în a treia și a patra clasă, unde osebirea puterilor elevilor este mai simțitore, și învățătorul dator a fi mai cu multă ingrijire și băgare
ue scmă la Inerarea și a sa și a elevilor.
i
Osebirea dar a învățăturilor dir sedlele primare sait făcut cu scop ȘI cu nădejde, că
clasele a Ill-a și a LY-a se vor încredința la osebiți învețăloră.
„ Colegiuri sâi gimnasii. — Invăţiiturile în programa noni staii îmbina cu scop de
a putea forma judecata elevilor, a le înlesni învățătura limbei părin tescă, și a înzestra

pre cei ce nu se inlesnese a desăverși te cursurile colegiului, eu âre-care cunoscințe
usuale clasice și matematice, cu care si se potă folosi în cariera negoţului și a meseriilor.
"Pot-Vo-dati cu îndestularea trebuinţelor acestei deosebite clase de elevi, pre cât fivea Incrurilor ne a erat, silința nostră a fost a nu bântui caracterul clasic ce urmezi
a păstra învățăturile unui colagiti. Spre acest sfirșit am întins învățătura Linbei latine
de la inceputul claselor colegiale până la cele mai "nalte; geogralia sa înnpărţit în trei
ani ; desemnnul împreună cu caligralia (care se socotexee ca o introducere. la desemn),
în patru ani; istoria în pateu ani; logica cu filosofia și cu relosica în același an în clasa
cea ni "naltă,în care elevii sunt mai inatori in virstă și când umneză a trece la facultăți speciale,

|
ea
cunosînvățături
în
munai
colegiului
studiile
mărgini
a
îndestul,
Nu ar fi fost însă
să
trebue
compleetă,
ina
și
temeinică
inai
lie
să
ca
cute sub numire de clasice, Educaţia,
„îmbriăţişeze pe lângă inveț ţii luva clasicăși invățilura de seiințe esaele, precinii materni
tica , isloria naturalii, fizica și chimia.
.
.

Spre acest sfirșit în loc de a Lisi aceste învățături în clase complimentare, precum
erati rânduite în programele vechi, le am îmbinat en-cele-alte înviţitură în” cele trecă
nini,, înalle clase, ca un studii ce nu numai este strîns legal en învâțitura geografiei,
lisice și matematice, “dar și en filosofia, slujindu-le în aceeași vreme ca fundament și insteunent, și contribuind a da facultăţilor de judecată o deosebilă putere de apreciație
”
şi de exactilate.
care ni sa piivut înzi de cuviință
a
Cât despre limbilee străine, uceeu

oblisatorie, este limba latină,

onsteucția acestei limbi,

a se adopta mai

rola că în literatura clasică, şi

ai cu semă rudenia în care se află cu dânsa limba românes i, sunt destule pricini ca
să ne îndemne a o adopla de o potrivă cu cele-alte națiă, ca v bază în studiile clasice,
și de a “i da o preferință asupra altor limbi, cară nu ati acceaşi importanță pentru studiile clasice, Aceeași considerație ne ar fi îndemnat să introducem. și limba elenă

în feout eu cea latină. Dar avend trebuință.." și de ajutorul altor limbi străine din cele
vorbitore penteu partea sciinlitică a înv ătălurilor, preciun sunt lunbele franceză E)și eri

—
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mană, ne ami temut, că nu cum-va să incărcărn mintea elevilor cu prea
multe: limbi, și

să prefacem o învățăturii sciințilică înti”o învățătu
ră de lux şi de Podohă, care n'ar avea
pentru majoritatea elevilor, nici un resultat serios. De aceoa
zun combinat învăţii tura
limhbelor francesă și germană cu importanța studiilor ce se predată
în cele tei mai "nalle
clase, lăsând la alegerea elevilor să urmeze una dinti insele
.și ficându-o obligatore pe
cea alesi, ca să se polă ajula prin ele precun am
(is la studiul sciințelor,
Privind în acecași vreme la osebitele apleciiri ale
elevilor și la trehuin lele ce se nasc .
| din “relaţiile comerciale și politice ale țărci, am introdus
și cursuri slobode. de linibile eleni, rusescă și tureâscă, în bei ani, care cursuri
le pot asculta toți elevii de tote ela-

sele, după a lor voință și alegere,

|

|

Facultăț
i. pentru care se cer aședăminte de instrucţie
— Scopul
publică nu star în=
deplini, decă învățătura publică sar popri numai
în învățături gimnasiale, De aceea
trebue să se compleeteze sistema învățăturilor
și cu Gre-care facultăți, pe cât midlâcele
ne ert și care să dea Statului slujbași destoinică
și tinerilor o carieră de:vieţuire. Spre
acest stirșit am

adăugat în programă o scolă specială de
inginerie civilă şi alta de, Icei.
În sela de inginerie, materiile invățăbirilor
sai combinat cu scop de a da elevilor
cele mai temeinice principiuri de lopogralic,
construcție a podurilor și șoselelor, şi
de
architectură prin învăţitura seiințelor
matematice aplecate la desemn, Ia măsură
lore,

la calcul, la cunoscința puterei materiilor
de: construcţii, . la mecanică, și prin inve&ţă-

tura osebitelor ordine de architectură,

,
In sesla de lovi sa adoptat drept materii
de învățătură : dreptul roman care este le"
meiul legislației nostre
judecă lovesc

civile, dreptul civil special românesc,
dreptul comercial, dreptul

și de procedură, dreptul criminal,
dreptul administrativ românesc, trehuin-

clos mai cu sârmă pentru amploiaţii admnistr
aţiei, și chiar pentru judeci tori, spre
a depărta conflictele dintre dregătorii, iconomia
politică, spre a da idei exacte și adevărate
despre formarea

Dbogăliilor, negoțului, industriei

și despre netăgăduitele base ale pruproprietăței; și în sfirșit istoria dreptului,
prin care el&vii pot dobândi idei exacte
despre progresul și schimbările
legislaţiei.
DD
|
a
Acestea sunt în general principiile
E
icorelice
, dupe care să

în tocmit

programa învăliturilor. Cât despre aplicația lor și despre
împărțirea sedlelor în Principat, hazul aduplat a fost, ca în fie-care județ să se așede,
în orașele de căpetenie, câte o seslă primară,
afară

din Ducuresci și Craiova, care aceste
duot orașe fiind mai populate, să aibă
Bucurexcii pentru lie-care văpsia câte
o scală primară, peste tote cincă,
jar
orașul
Craiova,
«not secole primare,
|
.

Ciimnasii să fie ducă, unul în Bucurestă

și altul în Crajova ca să pstă mai
cu înles"Dire și mai cu puţină cheltuială
să se lulosâscă toţi tinerii studioși
din tâte părțile Principului,
o
n
i
Iar sevlele cele-alte
în orașul Rucuresci,

de inginerie civilă și de legi să fie de
o cam dată aședate numai
E

De cuviinţă am socolit ci ar fi, ca
în orașul Brăila să se adaoge invălătur
ile celor ivi”
«Vântciii clase colegiale, cu modificaţie,
ca în locul limbei latine, să se
predea
limbile
italiană, grecescă și ruxâscă, dupe
alegerea elevilor, însă obligatorie,
dupe ce o dati “și
vor face alegerea,

:
Gu acestă adiugire de trei clase în seâla primarii
, se va indeplini o irebuinţă nea
Păratii penten comereiul acestui
oraş, căruia ?i se vă da un
noii impuls de înflorire,
Mai adăogiirn însiă, ci spre a se
putea păzi o huni disciplină în
seolă, si spre a se da

în giincorpului prolesural o oranisalie mai omogenă şi mai stinsă, Lrebuinţa cere ca
din
unul
orenduescă
se
să
legi,
nasiă și in secolele mai "nalte de inginerie civili și de

profesorii Lor, ca căpetenie, sub titlul de rector, care să aibă dreptul de inspecție și de
privezhere imediată asupra celor-alți profesori și a pazei bunei orândueli în clase.
Acestea sunt Prea Inălţate Dmne, inodificațiile și bazurile adoptate întru înloc mirea
progriuncă invățăturilor pentru se dlele publice, care le supunem plecat la Inalta. Mărici
Vostre chibzuire.
P. Poenaru. Simeon

Muveoriei,

CN,

Păiloin.

1350, Septembre 24

- In detalii programa gimnasială pen tru i Bucuresti i și Craiova pe 6 claase coprinde deci
următorele inaterii
Clasul. |. Limba română, limba latină, geogralia Europei “și mai cu semi a țărilor,
”
e
Domânia și Moldova, cu statistica și ehronolușia lur, catichisul și caligrafia,
pămentului
ale
părți
celor-alte
geogralia
Clasul IL. Limba română, limba latină,
cu partea corespondentă a chronologiei, morali religiunei creștine pe asa seripturiiS
loc, caligrafia și desemnul liniar,
aplecali
aritmetica
românescă,
ţerei
Istoria
latină,
limba
română,
Limba
LIL
Clasul
la operaţii comerciale și |inerâa registrelor, geogrulia fisică, matematica, istoria sfântă
și desemnul liniar.
Clasul IV. Limba latină, istoria veclre până la înființarea imperiului roman, aritmetica raționati, desennul de figuri şi limba francesă scii germană,
Clesul. V. Continuaţia istoriei vechi şi a vâcurilov de midloce, algebra, literatura latină, elemente de istoria natiralii și limba francesă sei germană.
.
Clasul VI. Istoria moderni, logica cu filosulia morală, retoriei generală cu aplicație
Ja literatura limbei române, elemente de fisică și chimic, geometiia și limba [runcesă
SCU

germană,

(iccisuri [ucultutice
Limba ruseâseă, în trei ani,
n
turcescă, ile,
-

urbeesea, idem.

:
Anul

7. Deeptul

.

roman

(iurauri spreiale de legi
și dreptul

-

civil românesc (despre persone și Iueruri).

„Luat TI. Dreptul civil tumânese (locamelă, moştenită, darură şi Lestamente), dreptul
judecătoresc, (organisaţia judecăturiilor, eu procedura) şi dreptul criminal. procedura

eriminală.
„Anul

IL.

Dreptul

comercial,

dreptul

|

administe aliv,

.
economii” politică

şi isloriz

dreptului,
Cuties speciul de matematici
Acest curs e inenit să formeze invineră lopoggeafică, ingineri de șosele şi arehitecți,

“Anul [. Trigonometria aplicată la ridicarea de planuri; Cunoseinţe mineralogie ea
materialelor și puterea lemnelor; Geomelria dese riptivă și desemnul Lupoggalic şi de
peisagiuri, în tote dilele.
|

iul [[. Elemente de mesunică aplicată la deosebite maşini usuale; Principiile clădirei şoselelor și a podnriler «le levunși de piatră,

bite ordine cu 'podobele lor.

|

Prineipiură de arehiteetură și deuse-

|
9

DIRiIOTEGA
Setati

—
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Anul III. c, Perspectiva și coustruclia umbrelor. D. Coinposilia . în architect
Iu de clădiri civile și relişiose, în semestrul de iarnă,

de

E. Operații practice la vidiearea de planuri,
.
F. idem la construcții technice-in sciințele de mai sus. [n seunesteul. de veră.
«Leul 9. Semestrul de iarnă :
,
|
_
Mai ânteiiă cele de la FE și Fi. Lucrarea hărților și calenlul operaţiilor practice
în tiin="
“pul verei al anului al II-lea semestrul de veri,
_
n
E
Dupe ce scolarii vor: da exainen în luna lui Aprilie și vot lua diploma pentru acest
curs,

se vor alătura, pentru înai multă practică, pe lângă vre-un șef architect
scii inginer de
- poduri și șosele, sâii hoturnic, dupe specialitatea ce tor toi.
a în ățișa lio-care scolar,
Acest Program

e urinat de acestea :

O
.

Diserruţii

1 Toţi cei ce vor dori a intra în ori-ce buncţie publică, până
la cel mai mic seriilor,
vor fi neapărat d; ori, sii sâvârșescă e ursul comnplect-dle sunanibre, dupe
programul ce sa
“publicat acum și să în atestat dovedilor, că a trecut aceste
învă pituri, cu tâtă cerștta
silință și bună purtare ;
”
2) 'Toți cei ce vor dori a îmbr ăia

«de la șefi de secție ?) în sus, de nn vor
facultiiţei legilor;

carieri adininisteative nimai 'nalle, nu vor Îi priuiți

avea + diplomă dovedilâre că ati să verșil și cursul

3)

Nimeni nu va îi priit ini slujbă judec: iilorescă, incepinu
l de la arefier de tribunal
de ânteiaa instanță, de nu va înfățișa diploma. pentru
cursul de legi;

4% Nimeni nu va [i priunit în funcția de ingineri pen tru poduti
şi șosele,
scii inginer 3
architect, sâii inginer toposseat, deci nu va înfiițișa diploma pen
lvu cursul. de iinginerie
civilă ;

5) Ninucui nu va [i primit a exercita prufezia de hotarnic
, sei de adocal,
te ca diplăma pen (ru cur suri de legă
l

de nu va a-

+ Notieanicul, care va voi să lie și inginer toposgea
l a fi dator si aibă diplomă și i penteu
-cursul Special de iinginerie civilă, precum
Sa “is lu art.
(;) Amploiaţii cancelariei agenţiei jărei de
la Constat rute, pe lingă cursurile. de
tunantore, vor fi datori să cunosci și
limbile Lurecsă și grecesti vor bilore;
- 7) Amploiaţii car: an Linesci, pe lângă învă! țiilurile umaniâr
e, trebue sii învețe și limbile
pe care lrebuin fa neapărată va cere;
|
- 3) La acest articol se dispune

a le imilerea de scolari, să învele limbile tree, re

ciscă și russeii, Acest arlicol î fost șes de etori. Ei
însemneză pe inargine, că crt mâna
"lor aii corectat,
|
Programul este semnat de

membrii coinisici : pb. Poenaru, Ș. Marcovici șI
N. Brăiloiu.

|
,
.
Connisia propune și un stat annine
penru Iefile personalului didactic, dupe propra„anel

e de mai sus. "1, dăm

în anexă *) împreună și cu statul real dupe care ati fost plătite
lefile în Decembre 1850.
In același timp in care « omisiunea de mat sus
lucra, Domnnilorul și Ito ia priveghizuii

“de aprope afacerea cir țiloc didactice și regula
ii socutelile seslelur pe anii. 1847—1850.
Eat rapor lul Depar Lumen tului credin
ței

1) Comisiunea

2) Vei

unosa,

care a intocmit

progriina

cerusă

în privința
de

socotelelor și oficiul domnesc,

| a șeful de masă

în sus,

|

"prin care banii [icuţi economie la seuli pe anii 18£7—13550, în sumă de 1.450.00
0, in
loc de a se. isa seslelor reinființânde, se întore visteriei:

Raportul Departamentului credinței la Domn, No. 5.736 din 25 Octomb
re
Prea Inălţate Idu ne ! i.
«Potrivit inaltei ordine coprinse în luminatul ofis, cu Nu, 1.4233,
Departamentul, dupe
înțelegerea ce a avut cu Cinstita Etoriea seslelor, plecat supune
Miriei Vastee pe lângi
acest raport, lista, sub încredințarea Cinstitei Etorii, arâtitore
pe lio-care an, până la
sterșitul anului 1850, de banii ce “i-ati primit scălele, și de cei
ce aii primit și câți ati
cheltuit. Osebit, “Departamentul aduce la cunoscința Miriei
Vostre, că suma de Lei
100.000, «ce se vede însemnatii prin colâna a I-a, în poleiva
anului 1847, ca primiţi
mai inult din casa centrală peste tondul disponibil de lei 350.000,
“urmeză ȘI aceea a

fi scăgută din datoria totalii a casci centrale, insemnată în coloni a I-a de 1.415.0
06.
„lei, rămânend de primit din acâstă casă numai lei 1.315.006, căci prin
huninatul'olis
„cu No. 4, se hotivesce 19

-

ca fondul special de Lei 500.000, proscrisîn art, 10 din

le-

giuirca-reorgganisaţiei instrucției publice penteu clădire de un colesiă
not, să riunână
destinat numai pentru acestă trebuinţă, fără a se pulea deturna La nică
o împreziurare un
- ban din a sa destinaţie, și al O-lea că se considerăzii observațiile:
cinstilului control și ale
cinstitului Obștese Divan, în privința aulăogirei venitului seslelor,
ca adecă : acel alios
sii: “și aibă urmarea de la inceputul anului 1845, pentru molivul, căi nici
o legiuire nu.
pole uvea efect velvoaeliv».
,
|
Ă

""OFISUL LUL VODĂ
Noi, Barbu: Dimitrie Ştirbeiui,

|

Cu mila lui Duunnedeii, Domn stipânitor a LOL țera românesc
ă,
Către

Depavbeonentul Credinței
«Vădenid raportul acelui Cinstil Departament sub No. 5.756,
și alaturata pe Lângă
acest raport socolăli din partea Etoriei sedlelor ;
„
Vădend. sti de Lei 1.515.006, ce dupe acesti socotelă, are a mai
răspunde casa
centeală către scâle, până la sfârșitul anului 1850, şi care dupe
raportul Divanului ob= stese sub No. 347, s'a socotit a se'da în ajutorul Visterici;
|
Noi, poruncim acelui Departament a răspunde la Visterie, spre ri
fuire, suma de lei

1.315.006,

|

Preseuelare de sorotela casei colegiului de li anul 1517 pai

«nului

ur,

ati
<z2 03|

o es
SAiă

o da
io
3
DE
salas z

„5
3 3

aaa
ads

%o
As

259|
hogss

a

e
23

|ăsezi] SEse |EZeealissis) ses

ANUI
NUL

Lei ||

Lei

|e.|

Lei ||

lu sfeeșitul

1850

93302
AE

Lei e.

S2

=

3
3

2

E

e | 2

£=

»E

Lei |P.|

tei PP] Lei |e.|
30.000 — 1so.000l | — Le zizuulso! sossmahol so
—
||
550.000|—| 800.009—| 3t0.000;-| 410|] 535,796|.—| 5&732608] asssolog|
850.009,—| 216.993, 2 633.006,48,
t2u5ni16 2793495148 boaui4l07 18005log
850.000) — _A200
= | 0,
42.000,—| 3704904: 40001905! histila| —
||
sana, î EBA, 2 1441006 ms 1.371.70132Â.16Â227) 01495137

'

a

Arsuly. Ș. Murcociri.
!

„TI

3

|

MI

Let je
674007
=
|
acasa ii
SĂRIEII0S

Cusiery (î. Cerncărodecuu,

|

— 30 —
In privința

cărților didactice ce se lucrati de! profesori,

Domnitorul,

prin otisul cu

No. 298, din 8 Martie 1850, ordonă Departamen
tului credinţei, să inceteze risipa de
huni dați în lefi incă de la incetarea scolelor,
și cere: «ni se va trinite tote manus-

erisele lucrate în cursul

punderea simbriei.»
Eloria răspunde

închiderei scolelor

in modul

de

ciilre protesorii “cărora s'a urmat

răs-

urină tor :

Copie dupe raportul Eforiei scolelor cu No.
265 anul 1850, Marte 30, către Domn
«Contormăndu-se cu cele por uncite în oficiul
Inălţimei Vostee cu No. 298, ca spre
i se da o deplină dovadii de lucririle ce fac
în teaducţii de cărți didactice, prolezorii
colegiului, cari pentru tipsa de ocupaţie în clase,
ce sunt de o cam dati inchise, priest lelile lor dupe oficiala ur enduială, să se dea
chiar acele lucrări la cunoscința Inăllimci Vostre, Eloria plecat trimite tote acele
lraduceri ce acei profesori aii lucrat până
acum; și tot-d'o-dată, Eforia insemnâzii aci uvrazi
ul ce sa dat fio-cirui din acei prote-

j

sori, ca să "1 lucreze în specialitatea sa.

Prolesorii dar «eu uvragiile lor sunt aceşti
a: ,
D-lui DinniteiePavel s'a dat a te aduce trigon
ometria și alszehia.
„Acest profesor a săverșit trigonometria, ptectu
n se aretă în manuseriptul No, 1,
Tot acesta a lucrat și din algebră patru tetrade
în 4% toi 198 precutu se aretă în
inanuscerisul cu No. ?,
|
D-lui Georgie Pop, sa dat a lucra aritinelica
şi geometria,
Acesta a săvirșit arilinetica elementară,

care sa și pus subl

Lipa

în “Lipogeatia cule-

siulur; şi din geometria toureticii și practici de
P,
Sinod a lucrat 5 17, tedrade in
Y, foi 194, procuun se vede în manuscrisul No.
3,
“». lui Alecu Orăse u, Sa dat a lucra geometria deser
iptivă, de Lefebure de Font reyg,
din care a lucrat până acum 9 tetrade în folio,
foi 155, dupe manuserisul No. 4.
D-lui Ș. Marcovici, s'a dat istoria de Direle
Dumon.
|
D-lui G, T6nid, are a lucra un

dicționar greco-tumăn dupe Vizantie, și un
traclat de
mixine morale, Acest profesor 2 sevirșit Incrarea tratat
ului în 9 tetrade în 4, cu foi
542,

dupe manuserizul No. 5.
|
D-lui (4. Hill, sa dat a lucra gramatica latină
de Puruvuf, și un dicționar latino=
român ; dintwacesta a lucrat până acum litera
A în $ teteade în folio, cu fot 198, în
manuscrisul N6. 6; iar penteu gramatica lui Rueno
uf observâză numitul profesor, cui

sriinatica ceo are tot numitul,

compusi

şi tipărită. în anii trec ui, este indestul pentru

trebuința claselor, și că se află acum indeletnicin
du-se în Iuerarea și a unui dictionar
româno-franees, ce se simle cu adevărat de
lipsă în literatura română,
”
D-lui I&n Pop are a lucra partea morali din
autorii lvancezi Nocl şi Chepsul, cum

si geografia politică de 71. Vablon. Acest profesor
a săvirşit partea imorală în 4 17, letrade în
4, cu toi 156, dupe cum se arâti

geografia politică de

Vablon4+ letrade,

în manuscrisul

tot în 40,

AA mai săvârșit numitul și alăturaatul teaelat
precum se arâtă în manuscrisul No. 9.

D-lui Alecu Pop, s'a dat a lucra ținere

în tui 119,

de punctuatie

No, 7; are
dupe

întrun

tradusă și din

manuserisul

tetrad

cu

No. 3,

foi Gl,

a registrelor, pe care a și săvirșit'v în 9 te- trade în 4, toi 292, precum se vede
în manuserisul No. 10.
|
D-lui Jon Poenaru, dându-i-se a lucra dexem
nul din îneețătu
ra vlementură, a să-

—21 —
virşit acest curs, în 3!/, tetrade, în 4, şi foi 106, dupe manuscrisul No. ui, şi un uvragiii de arpentagiie să geometria practică, precum se verde în manuscrisul No. 112, desăvirşil.
D-lui Losit Gonilie, sa dala lucra gecoșralia de Victor, Dur 23 din geugralia fisică
menerală, a lucrul până act 9 telrade, în folio, cu foi 144%, precum se arctă în mini
|
scrisul No. 19
Acesta a luJlollavd,
de
naturală
Istoria
D-lui Scarlat Valenstein, s'a data lucra

Ă

erat 21/, tetrade în 4%, file 202, dupe manuscrisul No. 14.

D-lui F. Thtot, îndatorindu-se a traduce gramatica franceso-romănă, a și săvirşit luerarea ci, cu alăturatul manuscris în folio No. 15.
D-lui L. Limburg, Sa dat a Lălmăci gramatica germano-romănă, din care a lucrat
pănă acum 5 tetrade în folio, file 190, dupe manuserisul No. 16.
Lucrâză și D-lui 1. Zalomit, un tratat de lilosotie, dupe manuscrisul No. 17.
Ltor, „A. Filipescu și Director, CN.

Brăiloiu.

30 Marlie, 1850.

* Asupra acestui

Domnilurul

raport al Etoriei,

Barbu Stirbeiii,. prin decr etul s&i cu

“No. 455,

din Lă Aprilie 1850, alcăluesce o comisie, compusă din D-nii: Pavlid, Mill,
loanid, Zalomit și [. Pop. Acâstă comisie va cerceta manuscrisele de lranceso-române
și germano-române, dicţionarul latino-tomân, până unde exte săvârșit, geometria des-

eriplivă, aritmetica și seometeia,

alsebra şi lrigonometria,

ținerea registrelor

dupe.

dopia scriptură. Acestea sunt, dice Domnitorul, uvragiele cele imai de ânteia trebuință,
şi urinâză a incepe indată a lor tipărire, ca lreplat intrun an de qile, de va-fi cu pu-

linţă, să iasă din tipar,.
Comisia se va aduna de leci ori pe seplemână regulat la dile și ore hotările.
Atribuţiile sele sunL:
„IYĂ

prețui fie-care urati și a hutări

de corespunde

cu trebuința

scdlelor

ŞI de

meriteză a se Lipări

2) Comisia va indrepta stilul operilur alese, apoi le va iscăli șiși inainta cu vapori Ia
Etorie, care ni le va supune spre a da poruncă de tipărire;
53) Autorii ai privegherea și corectura tiparului.
«Introducendu-se învățătura limbei latine în tâte clasurile colegiurilor din Prințipat,
cărţile cele de mai neapărată trebuință sunt cele latino-române, având unul şi același profesor « preda de o dată limbu latină şi română, Insă tiind-că nu avem cărți

elementare de predare, se vor da pentru a lor alcătuire și premii potrivite cu gradul
Â€

trebuinței și cu meritul

cârței.»

Comisiunea acesta recomandă, în Iunie 20, cu raporturile No. 2 și £ ca bune:

1) Aritmetica raționată dupe Francocur, tradusă de IL. Pop;
2) Teigonomelria

de Pavlid.

|

B. Boerescu tradusese, in Noembre 1850, «Visul lui Scipioneo de Cicero. Cercetată

acâstă trăducere de profesorul Iill, a fost respinsă de
comisiune. Asemenea a fost res-

pinsă geometrii lucrată de [. Poenaru,

- In fine, Domnilorul

dă în Oelombre 17, oficiul Ne, 1.389, ordonâ
nd deschiderea se=

lelui de la 1 linuarie SL. Până La acea dată Eloria
e ordlunată să ingrijes
"serea protesorilor și elasilicarea elevilor: Oliciul domnesc convine, că invăţălura nu trebuesee
ca scop, ci ea midlovde a ajunge la un resultat, iar
acel
“cat timp va lace pe om capabil să implinescă o functie
care face parte și în care este chiămat să Lrăiască,
Un alt principii pus de Doinnitor este, că'învălilura

ă de ale=

să fie considerată de tinerime
midloc mu va li un decât pe
speciali și utilă socielălei din
Lrebue să fie adaptată

la tre-

buința publică. De aceea Domnitorul în apluusele țărei proclam
ă, că invăliitura trebue

să lie naționali și suficientă la trebuința diferitelor clase
ale socielăţei.
Ast-lel (âra' cu noua Domnie repudia doctrinele anti-na
ţionale ale doninici lui [ihoscu, redând Limhei române dreptul Săi firesc în scală,
Adevăr: at că oficiul domnesc admite aliturea cu Limba
ruimănă și lin latină ca or
san de înv ățiment 3), dar numai cu acel Llemperamnent ciirula
este adoptată ca basăca lu
diilor clasice și anaună a limbei române.

Limbele francesă și germană incep a fi predate numi
inainte și lăsate la alegereascolarului.

de la clasa IV-a gimnazială .

Programul gimnasiulu
estei așa combinat, ea elevii cară din lipsă de midlocee
aur aan
dona studiile de la finca clasei a Ill-a, o vor putea
face acesta firă mare daună, ciici
până la acestă clasă se pole căpiita un complet
“de cunoscințe suliciente pentru a se

deda la o industrie oro-care,

In cursul superior se reinființâză facultatea de drept
și o facultate
„ împărțită în 3 secțiuni: topografia, poduri și șosele
şi arhilee ură,

de seiinle exacte

Pe lângă aceste duvă facultăţi Domnitorul promite
orşunisarea unei scsle de auricul-

tură și economie rurală şi a unci sedle de arte.

i

In line Domnitorul promulgă dixposițiune
a, care mărinesce adimisibilita Lea la [un
cliunile publice in favor ca acelora, cară ai termin
at cursurile ini scolele publice.

Ca conseeinții acestui, decret dommese; li 98 Octosbre
1850, Eloria (Dr.

Asahi, A.

Filipescu, $. Marcovici, P. Poenaru şi E lorescu
) numesc duvă comisiuni de prolesori, ca
sii cerceteze și clasifice pe elevii cară vor cere
să intre în scolă. Comisia Le corupusă din L. Pop, Genilie, IL. Poenaru, A. Pop și
Valenstein pentru scolarii de e lasele
I-II inclusiv,
Comisia a I-a compusă din:

G. Il, L. Zalomit, i. Pop, Walenstein,

"Theot, Limburg, Marcovici, D. Pavel şi A.

Marin, cereetezi scolarii de la clasele TLV
inclusiv,
|
„În anexa ce dăm ?) la acestă pazină, se dispun
e, că clasilicația ele ilor pentru secolele.
primare, se va face de profesorii ulterior
ară taţi prin publicaţiuni.
i
1) Vel anexat

2) Vedi anexa,

,

'

12

Pentru cursurile speciale,

linerit chiar de vor

avea atestat colegial, vor [i datori'să

irâcă un ecramen general pentru că așia să polă acei tineri urină
e.

Intre acestea,

sul

asia in 23 Oetombre,

de lucalele scolare

s'a preocupat

Eforia

cul succes. cisurile,

No..857, Etoria a scris Departamentului dreptăței să se mute din localul scolei, căcă de
la 1 Noembre viitor, acest local trebiesce scolcă.
|
Secolele din judeţe se, ordonăa se redeschide, prin vlisul Domnesc din 17 Octumbre

1850. Deschiderea se vă face la t Ianuarie 1851. Etoria întrebă până alunci pe dregă„torii de judeţe în ce stire se află localele ? In 30 Oclombre 1850, cu cireulara sub
No. 359—371, Eturia amintesee cârmuitorilor, că ci sun presidenţii comiletului de
inspecțiune, şi decă să grăbescă lucrarea.
”
|
"
PR

In 4 Noembre, Etoria cere de la toți profesorii de colegiit și de specialităţi, programul detaliat al cursurilor

!

lor.

Eată actele principale relative la redeschiderea seslelor primare din județe :

REDESCINDEREA SCOLEL ÎN: JUDEȚE
Etoria
Domnule

Ocărmuitor

scbâlelor

al judeţului |

o

-

”

.

€ Prin luminatul oliciii al Măriei Sete Prea Inăltatului ncsteu [om «le la (7 ale
cuurgătoreă luni, No. 1.389, se poruncezce Etorici a deschide secolele până la
lanuarie

anul viitor, precum vă-veţi indestula din alăturata publicaţie,
“"Prebuinţi der neapărată avend Eforia a cunâsee starea în care se adlă localul scolii
| publice din reședința acelui jurleț - și privind că : dupe art..180 al legiuirei din anul
A852, asupra secolelor, sunteţi chiiunat a presida comitetul. de inspecţie, "de judeţ,s
hine-voiţi a LEi împirtăși cât mai liră zăbăvire sciințe şi Lotă limurirea, sprea se ci

cuvenilele măsuri penteu indeplinirea porunecă Măriei Sele.
S. Murcorici, Î. Poencr ut, ele.
.

No. S5 9— 87,

.

-

de scoli jnaleţ enc, “jurnalul

Pentru alegerea ratezi:

.
"1850, Votomhre 9U.

m

Vestilur ul publică arunăld-

re dispusițiune luată de Etorie

Publigaţie

|: iind=că mulţi | prin jalbe călre foria seslelur aii arttal dorinţa de a îi primiţi ca
prutesoră publici pentru scstele primare, şi ca să le potă încredința o asemenea delicată sareină la persone îngestrate cu cerută capacilale, Etoria face cunoseul, că nisce
“asemenea doritori urmeză neapăral i trece| oți fără nici o excepţie un eximen asupră
|
invăță urilor otărite pentru asemenea scole,
(itee acestea câți din D-lor vor i ținut scole private, sGii vor Îi exersal meseria pro-

lesorală pe la particulari, sunt poltiţi, cei Vânteiă a aduce un atestat al orișenilur, și
eră de al duoilea un înscris
purutea

învățătorului

din partea părinților,

și adeverite,

copringător de rivna, capacitatea și

şi unele e și altele,

de ocârmnuirea locală și de mu-

pista:

|
Excumenele unor asemenea

doritori se vor ține La 20 ale curgătârei luni,

“ Jaria Etorici, și examinatoră vur îi D-nii prolesuri :

”

”
în cance”

! Serdarul 1. Genilie, pentru geografie, caLechism și istoria sfântă,

2, Medelnicerul 1. Popp, pentru gramatica limbei române.

a, Slugerul G. Popp, pentru aritmetică și elemente de geometrie, imbinate cu prin-

ap generale de desemn liniar.
Valenstein, pentcu principiurile generale de desemna
mii sus,

|
liniar arătat

Li No. 3 de

”

5. Pilarul Alecu Popp, pentru caligralie. Capacitatea și muralitalea vor fi singurele
condiţii. de admisibilitate, din cari Eforia nu se pote abate, liră a se compromite inaintea tinerimei, şi prin urmare a neamului,
Al. Filipescu. Poenaru.

Mavcovici. Florescu.
1850,

Noembre 4.

Eată programa delinitiv adoptată pentru scolele primare :
Scelele

primare
tlasu

de prin

orașe

d

1. Silabisire, cetire și scriere.
2, Invăţătură pe din afară a rugăciunilor.
3, "Dâprindere la serierea și insemnarea numerelor aritmetice,

4. Principiuri de numerație și calcul din gând, Clasa

m

E

1.
2.
5.
.

LI

Citire pe extracte din sânla scriptură.
Scriere dupe modelul de caligrafie și dictando.
Catechisanul,
Aritmetica, (cele 4 lucrări cu numere intregi),
lasa

TI

o.

]. Celire cu înțelegere și explicaţie pe, deosebite cărți relisiose şi morale.
2. Caligrafia,
_

3. Istoria stântă in prescurtare,
. Aritmetica, (cele4 lucrări cu [rângeri și explicaţia sistemului im&surilor şi treutăților obicinuite in țeră).
3. Elemente de ycogralii fisică, (cele de căpetenie imipărțiră ale şlobului cu
o scut

deoriore a statelor Europei, și mat amăruntă a Prine ipatelor Pomânia și Moldova).
6. Inceputuri de gramatică,

Clasu

[LV

!. Celire cu explicaţie pe cartea intitulată Prietenul tinerimei , și altele usemenea.
2. Elemente de gcogrulie imbinală cu pr incipiuri
de desemn linia.
5. Elemente de wcogralii civilă a tululur părților globubui, cu o mai
amănunt

eriere a statelor Europei.
4. Elemente de gramatică,

des=

NB. In câsurile de celire, profesorul se va aplica cu deosebire a da elevilor
intra
ceslă clasă sciință de istorie, (ini cu sâmă de istoria țărei românescă
), și cunoscințe
fisice și matematice și dle economia casnică, alesend cărți proprii
pentru acest sfârşit:

— 05 —
câceâstă programă va coprinde tâte părțile sciinței cu cuvenitole desvoltări spre a se
putea înțelese cu inlesnire, fără a se pune întinsa aumânunturi cari formdză obiectul
predărei... Acestă programă va fi ca o tabelă, în scurL de pătruns cu o căutătură răpede

dâr atentă.»

Eforia nai dispune ca prolesorii să gălescă textul cursului în anul Mânteiă şi revă“qendutl să 71 dea in cunoscința Eloriei spre a se tipări în curgerea anului al duvilea.
Ast-fel scolarii nu vor lua în clase decât note mai deslușităre decât cele din text. 1!)

Domnitorul nu se împacă eu ideea că profesorii de la gimnasiti, lără să ti incepul a
pred, primii ler; de aceea din noi, în d Noembre.1550, cu olisul No. 1.451, provocă pe Etoric, să inceteze cu lelile de la 1 Decembre viilor, şi să nu plălescă lefi decăt
acelor protesori, cari vor i primit delinitiva întăr ire.

“Etori ia cu raportul stii No. 297 din 15 Noembre, 1răspunde Domnitorului 2) că de şi
n'a început profesorii a preda, dar lucreză în diterilele comisiuni şi că este drept să fie
plătiți pentru acesta, Eforia supune Domnitorului lista profesorilor, cu arătarea de lefile
holărite de fie-care catedră, de la 1 Decembre.
Eforia arâti Domnitorului şi unele modilicațiuni aduse în programul gimnasiului.
Aşia, desparte geogratia lisică de isloria (ărci românesc. Desparte limba francesă la 2
profesori, cum este la limba „germană, adecă unul de clasa IV-a șia V-a şi altul «dle
«lasa Vl-a.
Mai adaugă Eturia un institutor pe lângă cci duoi existenți de la Lucaci, cu incepere
.
de la L Decembre.
Dispune ca limba elenă să se începă bot de la l Decembre și să ze predea inpreună
,
si lumba grecescă modernă, Decembre, dupe publicațiunea din
l6
“la
cumisiune
de
esaminaţi
[i
a
Scolarii incep
jurnalul Vestitorul, din 2 Decembre, sub No. W6ă,

Lu dU Decemhre Etoria 3) aretă resultitul lucrărilor inaintate; constată că sati încu
scris în vimnasiă 914, adecă cu 15 mai mulți câţi erati la destiințare; apoi din noă supune, Domnitorului statul personalului seglei, compus din vechii profesori, “din câţi-va
noi alesi prin concurs și din câți-va orenduiți vremelnicesce până la noii concurs,
Etoria mai cere deschiderea unei scoli primare în culorea de verde şi adăușirea vlasei a IV-a în colorea de negru, la Lucaci,
Din. cursurile lacultalive nu se deschide decăt Limba elenă.

Secolele vor începe la 8 Lanuarie 1551.

Pe-lânuă cursul de legi, se decide

a se erstunisa

și «Facultatea ingineriei». Cu jur-

-

1) în 2 Decerubre 1350, Eforia reiunoesee oblizaţiunea pentru profesori de a i găti manuscrisul
pentru auul al duoilea, și pentru a “i indemna să facă acdsta Eforia, îa hutărirea să plăteseă în bani
pe autori, de edla de tipar în 89, couținciul 31 de rcuduri pe faţă, de li 100—200 lei dupe greutatea
Iierărui și accsta Ia fie-care nouă ediţiune ; se mai «la autorului câte 10 exemplare din carte. Proprietatea
|
operei devine a Eforiui, (Vuli anexa.)
- 2) Vedi anexu,
!
2) Vedi anexa,

—26—
nalul sâti Xa. 1.544, din- 11 Dec embre 18
5, Eforia admite, că vor fi primiţi. tinerii
absolvenţi ai cursurilor complimen tare din desti
inatul coleziii și“dând exmen de aritine
Lică,

algebră și greometri ie, și fără cursuri coleiiale
complimen lare, Asemenea. amstură
„se publică în jurnale,
-

Pentru ocuparea catedrelor vacante la facultatea
ale legi și Ju cea de iingine

menea pentru istoria universulă, se public
ă concurs, pentru tele ânteiti. pe (ua de
lo
Aprilie

18S5Li tar pentru istorie pe 20 funie,

N
Asemenea se pun la concurs caledrele de logici
și «le imurală și istoria na Lurali, liSică. și că tut pentr u 20. lunie.
:
”
”

- Au vădut in 1847 inliințându-se o scolă militară
de e zauleţi, Acea seslă încă <a inChis dupe căderea guvernului reoluţiunai ba
chiar mai înainte, din causa holerei D).
Barbu D. ŞUirbeii, cu decretul No, 19, din 25
anuaric 18 DU, (ce dăm în anexă),
reinliinţeziă scol dupe raportul şefului oștirei,
sub No. 101, dupe hudizetul intocmit

de cormnisiunea numită ad-hoc de Domnitor, pe suma de
S40VO Lei pe an.

Domnitorul”

ordonă Eforiei să dea' din budizelul. scdlelur 66.367
lei, v-ati pentru lot-a-una, pen-

_ beu Tacerea dotei scoleicum

și lei 7.UU0O cheltuelile scdlei

pe lie-ce lună.

Mă

Scola ostășescă din Pucuresci s'a și deschis la 7 Maiii
1850, în casele Pitarului Gr,
“Mares, li S-a Vineri, cu deosebită solemnitate.
Dimineţ ţa a lost servicii bisericesc, și
la 10 ore profesorul Pavlid a ținut o cuvânt
are,
|
In aceași di la 2 ore, Domnitorul a visilal scol, insoțit
de Majorul Voinexen. Colo-.
nelul Florescu rusti o noui cuventare, Dir eoțiune
a scoli se dete Adjutantului Major
Salman.

Seminarul Mitropolitan
nescă, pe 6 ani,

încă se reorganiseză,

1

cât și cele eparehiale

din ţera româă:

|

“Protesurul Niton Diilăşescu, inchipuesce 'progr
innul noii, pe care “| dăm în anexă 2,

Prin decretul Lui Barbu 1. Șlirbeiii din 850,
eu No; ST, înființându-se o-pepinieră
centrală de dul, se decide și organizarea unei
ferme mudel, Domnitorul ordonă Eto-

rici prin acest decret, a intocini o e omise, tare
să pruiecleze regulamentul acestei fer ne
model,și să lie! pala inain le de anul
not 1851.
—————_
..

') Profesorele

D,

Pavlid, la 15 Seplembre

Iefă de, 600 lei pe lună. E reclamă
holerei,

până

1843,

fusese

nurnit la acesti scălă pentru matern: atici, cu

în 1850 Icfa sa de li 4 lunie 1818, până incelă
sedla din caus:

la AȚ. August 1849, când a fost chiămat prin
vficiă dormnese, în comisiunea iusăvcinată
cu reorganisurea seolei inilitare, Amexăm actele
relative la acestă afacere;
:

2 Vei

ancsu,

12
=

Dâwm în anexă !) acest domnesc hrisov, etun și proiectul pentru întinderea tulturei
«lugilor și organizarea uncă sculi de educalia gândicilor de mătase, avend elevi dintre
invâțătorii sătesci,
A
“E de observat că in decretul mai sus menţionat, Ştirbei cere Etoriei lucrarea și a
unui proiect de organisaree a unci sedle de arte și meşteşuguri

teorii absolute și privind numai La efectivele ei „le lrebuință,

lâcele țărei, ca prin mâsuri practice și bine combinate.

eapărândlu-se de vri ce

potrivit cu starea şi Imid-

să polă produce folusuri ime-

„diate.» 2)

“

In Moldova încă sunt pe cale de organisare aprâpe tote seslele și cu deosebire giinnasiul din Iaşi.
|
”
Conform actului de la Balta-Liman, în locul Adunărei obstescă se organisâză Diva=
nul «general. In Februarie 1850, intre cele dWântâiii lucrări ale aceztui Divan, Domni-.
turul Gr. Ghica trimite și proiectul de regulament, lucrat de v tomisiune, dar mită
“ales de Petrache Casimir, director ul Departamen ului hisaricese și al invățălurei pu
hlice 3)

1 vedea aplicată
Septembre muri, plâns de scola română. 3)
| Acest bărbat nu avu fericirea a

Divanul

Li

obştese adoptă, sub președința

opera înțelept,

căcă Li linea lui

Domnitorului, regulamentul cel nui al seole-

lor, care nu intărdie a fi pus în lucrare, nui cu sânii de la începulul semestrului scu-

lar 1850—1851.

|

|

Unu din primele lucrări îi. tost relalive. la reinființarea
lete, Eată vaporul

Departamentului

inv&tă urilor

Raport

publice

|

internatelor de hăcţi-și de
în privința acâsta +:

la Domn

„«Pruicelul pealru reorganizarea învățilurei publice, care de curând -s'a discutat și
auloptat de către Statul extraordinar subt a Inaltei Vâstre preșidenlic, coprinle in $ 66
inființarea unui internat pentru Lineri și în $ 27 inliinlarea unui asemenea aşedemen
pentru fete. Internatul pentru tineră fiind o măsură, ce in deobște este cerulă şi se vlu=
resce,și care fisăduesee un resultat folositor pentr buna erescere şi invăţălura puDlică, acest Departament socole, că cât privesce inlernatul-pentru tineri el se pole inființa“şi înainte de a se pune în lucrare cuprinderea in totul î sus citatul proiect. ir
internatul pentru fete există astădi, în cât acum nu se cere alt, decăt organisarea lui
in chip ca să primescă o desroltare mai mare. Subt-iscălilul găsind de a sa datorie. . .
s) Vei

anexa.

2) Dosarul No. 87, archiva ministerului de culte,
2) Vei (iazeta de Moldova No. 52 din 17 Julie 185V și No. 70 diu 15 Septemhre 1550.
1) În memoria lut ait seris

versuri G, Sion,

D. Gusti

ŞI Aa (Mesandei 2) Ile fură publicate în Zin-

brul. și reproduse în Gacela de Moldavia, G, Sion siec:
= Casimir cu bărbăție
Peutru scolă se lupta:

|

,

:

-

.

EI duria ca loţi să lie
Vreduici de patria sa!

.

Casimnir era numai de 28 ani, când morlea

No. 75 de la 3 Octombre 1850.)
»

1 răpi operei

.
sale uaţiouale,

-

,

(Vei

Gazeta

:

„
de

Maldavia

*

—28 —
ete, «să bine-voiți a incuviința de 'a 1 Oelombre
anul curgător înfiinlarea internatului

pentru

lineri şi tot de la acea

vreme,

intemeerea

interna tului pentru

fete; amenduo&

să se organiseze dupe coprinderea proiectului și pe
cât încăperile de astăui ale scolelor
publice din capitală ar ierla.» 4)
Directorul Departamentului,

77. Casimir. 2) -

|

SecţiaÎ, din Departamentul averilor Disericesci și al invățăt
urilur publice.
|
| Șelul secției, D. (iusti,
No. 2.949.

_

-

+ 850, Iulie 10.

Se publică în e futut nătele foi» deschiderea. în ternatu
lui şi condiţiile de admitere.
Se cere la tote secolele din județe a alege câte duci
tineri absolvenți ai scolei, cei cu
note mai bune și săraci, să lie admiși în internat,
Internatul nu se pote cu tote acestea deschide la
data hotirită prin buletinul uticial
No. 57 din 1350. Deparliumentul face cunoscut,
prin (iazeta'de Moldova No. 69, din

Il Septembre 1850, amânarea «leschiderei internatului
, din causă

prevădute.

Ă

|

Pentru sedla de fele se cumpără casele Postel
nicului

Tori Ghica,

de împedicără ne-

case

în care până
astăgi se. alla Șeola centrali de la lași. Directorul
sedlei de fete este Ti. Stamati. Se decirte
a se primi interne solvente cu o mie

de lei pe an, 5) prin urmiitârele acte:

No. 801. „inafarauta Sfatului adi nistrativ
din 96. leu uitrie 1850, sut
No. 194, cu Inalta rezoluție, pentru « se primi
la institutul «le [ele pe lingă stipenuliste şi un uaner de pensionare cu
o ușiră plată.
«Departamentul averilor bisericesei și al înveță
Lurilor publice, pe lână referatul cu
No. 3.578, aii înfățișat Statului anaforava cu
No. 3.247, prin care el a midlocit către
Inălţimea Vostră, că la institutul de fete, pe
lânşă stipendistele ce sunt dupe regulameni, să se primeâscă și un numire de pensionare,
inleu câl inchipuirile și incăperile institulului vor terta, cară primite fiind cu o uşâri
plată din partea rudelor lor, să Li se
dea ca și stipendistelor crescere și învățăturile
prescrise de aședăment. Sfatul în urna=
rea dommnescei resoluții asupra numeratei analor
ale, luând în de aprope privire vu așia
privire, care este o măsură propășitore în răspu
nderea invăţăturei, plecat vă aduce la

cunoscință, că el găsesee nemerilă arătala
propunere a Departiunentului dis, care dica

se va da în cuviință de Inălţimea Vostră,
să se și pună in lucrare, n
Acestă anaturu din 6 Februarie 1850, sub. No.
279, s'a iupărliișit Departiunen lului
averilor bisericesci. 1)
Inultă

resoluție

«Se incuviințeză acestă propunere a Departamentului
cultului și se va publica spre
ohștesca
sciință. n

*) Dosarul No, 246, archiva Ministerului
de culte, diu 1850.

2) Acest raport este seris în bruliun chiar de mâna
lui P, Casirnir,
3) Vei Giazeta Moldovei, No. 66 din
4 Septembre 1830,
3) €] Manualul admnistr, 'Tomul II, paz. 303,

|
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.

.

.
v
conduce reorganisația secolelor
(i.- Stulescu,

-

.

.
și se ocupă în 1850,

cu regularea per-

să potă funcţiona, mă-

xonalului didactie, asia că cu aplicarea nouci leginiră, 4gimnasiul

car cu elasele l-a și a I-a. In curend (. Seulescu este ntunit și inspector.

Noul rezulament scolar se publică in broșură în 40 la tipoşrafia franceso-română în 1831.
Noul asedăment pentru reorșanisarea învățăturilor publice exte cu mult superior la
tâte legile scolare anteridre şi asigură invățămen tului public o direcţiune eminamente
națională și liberală. EI asigură gratuitatea învețămen tului în Moldova. Proclamânid in-

purtanța seolelor de agricultură, de meserii și reale, aşedământul
Lura şiinbasială şi cea "naltă. Invăţăura

organiseză și învăță-

se va tace în direcțiunea clasicix-

gimnașială

iului latino-elen. Învățătura "naltă va începe în facultăţi, de îndată dupe orăan isaliz
«deplină a sedlelur secundare.
Limba naţională va fi sinepuerul organ de invățiăment,
Fat

în acest principii triumlul

ultim al limbei contea reacţiuneă din țeră și a voin-

ei străinului!

Învățătura "naltă coprinde 4 facultăţi: Filosofia, juridica, theologica și medicala,
facultatea filozofică sunt duv& secțiuni: [. Literară, și a [l-a de sciințe exacte cu
i
architectura și ingineria «de porură şi şosele.
adumisibilitete,
de
legă
i
unei
acerea
|
Pentru asigurarea succesului secolelor, se prevede
In

unei legi publice pe baza atesta urilor

scolare,

prevedere este în rewdaetarea nouei legi scalare. Fa se preocupă de cei duci înseannați tac lori ai unei secole; protezurul și cartea,
„Multă

Pentru a pregăti profesori primară, se 1 ta înființa scoli pedagogice. Pentru învăţămentul secundar și superior se vor ehiâma prulesoră bărbaţi învățați: si se vor trimite
tineri bine pregătiți pe spezele Statului la universităţi
Ş 10, se preocupă de cărţile didactice,

'

străine,

Ncosica se vor teuluce dupe cărţile usitale în Pe uzia, publicându-se
ucâsla, Carţile premiate se tipăresc cu cheltuiala

Chiar și pentru cărți de cultură

coneurs pentru

Statului.

șenerală, noul aședăment are frurudse dlizposițiuni,
.

Penleu ănteiași dali v lose xcolară moldovenâscă se wândesee și la învețălura săle=
din
nului, prevădend înființarea la sate de scoli ddize elementare, cu scop «de a forma
lui
trica
cu
şi
buni
gospoulră
și
lor
stărei
neapărate
cunoseinți
fiii sătenilor oineni cu

De v cam. dată legea cere înființarea

|

'

Dumnedeit, »

de GA3 scoli xătosci, alocă

câte una «le fic-care

plasă. Depar “tamentul învățăturilor publice la inchipuiră de imidlâce, va crea de aseme=
nea scoli și pe la sale şi mai ăn teii pe la inosiile mănăstiresc,

unde este mai multă

în-

lesnire.

Pe viitor nu se vor mui da hrisove de târguri sei iarinarce, decăt

dupe ce proprie-

tarul moşiei va fi inliințat scola elemen tară,

Prowsrama sedlelor elementare sună așiu: Religia, citirea, serierea, & speţii, compuneri practice, și anume: contractură, jalbe, etc. cunoscinţi practice din industria agri-

«

.

—

30. —

coli și domestică, agriimenstira, cotit
ul vaselor, cunoscerea măsurilor,
elc., dupe un ina
nual general dobândit prin concurs
și care manual va coprinde și ennos
einți generale
in titâve spre desrădăcinarea prejudiţii
lor și rele deprinderi, precum și
pentru lătirea
cunoscin țelor folositâre

pentru starea locuitorilor
Acest manual se va vinde fârte eltin, ca
să și] păti procura locuitorii. Cuesul sesle
i
elementare va fi de trei
ani,

Decă programul de mai sus se va părea
cui-va

cu tendințe de a împedica pe

si se lolosâscă de îinvâțimentul - secun
dar ȘI superior,

vom

țârană

aminti aceluia, coprinderea

paragrafului 21, care dispune, că scolarii
din scolele ele:nentare, eri se vor deosebi
La.
invăţălură, câte duvi pe fie-caree an, la aleger
e prin conta, dintre scolarii distinși de
la
ile sedtele elementare din județe, se vor
ține pe socotela Statului în xedla primari
a
județului și apoi vor i primiți bursieri în
în ter natul Liceului din lași. Se pole măsuri
i

„amăă frimuâsă, mai românescă

și mată slemoera Licii de-căt acesta ?.

Ă

a

Scoli primare se înființeză ori continuă a existe
pe la Lâte reş sedintele din județe, ter-

giură şi teronsore » dupe

«7
b]
ej
1]

urmnitorul

progran

*

Nântele rugăciuni.
Cetirea și scrierea români.
Memorisa ii.
!
Catechismul și istoria sântă (Lestamnentul vichiii ȘIi acel
noii), -

2] Gramatica

românescă

[] Caligrafia.

E

.
|
.

și scrierea «dliclandlo.

A

117 Cumoscinţi generale «de weorralie și în spec ial
din aceea. a Principatelor.

h] Aritmetica, calcularea de rost și cunoscerea
de imesură, greutăţi și monele,
i Cunosciiți istorice «din bioşgratii și prescurtare
din istoria Patriei,

j] Cetirea și serierea latină.
|
Obiectele acestea se vor învăța în curs. de 4
ani;

un prog

pe înă și câsuri,

|
special le va impărți

Secole primare de băeți vor fi în Iași la Trei Erarehi
, la Tiitărași, la Păcurari, la Tereu-

sue si la Sărârie.

Secole de fete vor fi în lote rezedințele tinutale,
iar acum de o dată cel putin

loșani, Roman,

Beclad, Huși, Pacăti și Galaţi.

:

în Do-

Aședămenlul prevede internate pe lângă fie-car
e scslă de tele,
În Iași se mui infiinteză done scoli ilie en câte
duue claze, deosebi «ea scoli eX is

tentă de fete,

lată prosramul sedlelor de teele:
ED, Sântele rusiiciuni,
V]
6]
d]
e)

,

.

.

Celirea,
Scrierea,
|
Calcularea de rost,
|
.
.
Religia, catichismul și istoria sântă (vechiul și noul
testament),

„II Gramatica românescă

și scrierea dictanulo.

]
h]
i]
j]

Arilineticaa. și cunoscerea măsurilor, greutăților și monetelur.
Cunoscinţi din istoria naturală și elemente de fizică,
O limbă străină, în scola centeală.
Un teactat de morală adaptat. la starea ce elevele ai a ocupa în soc iolațe.

1:] Cunoscinti din geopralie și istorie, ir mai ales «din geogralia și isluri ia pulriei.

1] Musica vocali dupe metodul cel mai Tosnicios,
ne] Iacruri femncesci de mână, precum: a spăla și a căi leii pânzurtă, a lucra cu ac dle
ciur (erochet), a țese covâre, a lucra horbote și altele.
!
0] Desemnul de îloră și. peisaiurii,
!

p] inerea socotelelor de cheltueti.
Obiectele acestea se vor invăla în curs de d ani,
Lin program special le va impărți pe ani și cosuri.
La sedla princip: Ali din lași, se dispune a se ține un
Iura

din ele invăţiitâre: la scolile de fete.

inv&ţa

alți duoi ani pedagogia

luca practică,

și vor ajulura

Acestea

număr

de

interne penleu a se

pe lângă cursul de 5 ani vor mai

pe invățătâre

în exercițiul

lor penru

î

.

Pentru: pregătirea de învăţători să Lescă I, se cere absolvirea cursului primar și un cun
"do seslă pedagogică.
7
Vor fi cursuri primare și la scola-de meserie și la casărini pentru soldaţi.
Asemenea se vor retorina secolele arinene primare şi se vor obliga comunităţile evreesci si înființeze și ele de aceste scoli.

In invățăâmen
ul secundar, noul aședământ claseză : scolile reale, ferma model, seo
lile simnastale.
!
Nu pulein da cu amănuntul aci dixposiţinnile aşedămenlului

în privința sedlelor se-

condare și inalte și ne mă ginim, pentru a nu mări inutil acest studiă, să trimitem pe
lector la așeiiimen tul dat în anexă. |)
Aci vom. umninti numai ci sealele reale, ati a se întiința in Iași,

un cues de 5 ani și programul oxebil.

|

Botogană și Galaţi, zii

o

Obiectele cari aii a se învăța în secolele reale în.curs de 5 ani, sunt ur mtitărele +:
1) Religia, mat'pe lar de ât în secolele primare şi un traclal de morali potrivit. la
datorințele omului creștin şi eclățen ;
2) Gramatica

a

românescă în lotă a ei coprindlere, scrierea dis lando;

53) Sulul în toti a lui întindere cu exerciţii de compuneri
de acele usile;

.

4) Ma Lemalica ;;

|

*

5) Geogratia, statistica şi istoria în weneral, și a principatelor în special ;

6) Caliwra "a și dexemnul Liniar
1) Fizica experirnen
lală ș
3) Gimnastica ;
9) Istoria naturală ;
- 1) Vedi anexa,

v

de Lol telul, da ati ales
.
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10) In Iași și în Botoșani,

limba italiană și acea gerinană;
în (ralaţi, acea italiană, en
slesă şi acea grecescă, din cari câte
una va Îi îndatorilăre ;
11) Technologia, în cei de pe urin
ă duot ani.

Aceste obiecte sunt indatoritore
pent

ru toți; iar din specialităţile mai
jos insemnate,
elevii vor fi datori ași alege
măcar una; care va [i neapăra
tii penlea ci. Aceste Specii
lităţi sunt:
|
4] Economia rurală și elemnen te
de chimie cu aplicația la agricult
ură și industrie.
b] Mecanica populară şi desemnul
alingător de ea.
!
e] Archilectura și dese

mnul alingălor de ca.
d] Creomelria teoretică Și practică
,
!
|
„] Sciinţele comerciale, intre
cari și condica de comereiii
și
de
camb
ii,
dopia xeriptură, istoria comereiului Și aceo
a a invențiilor, geosgea lia cume
rcială.
Elevii cari vor dori a în văța
și alte limbi străine, vor putea
. indestula acesti dorin (i
in gimnazii, unde se vor combina
cesurile predărei lor în chip inde
mână tori pentru ea,
Ferma model, cu un curs de
ă ani, urmeză a căpiila program
nlteriurinen
le.
(âimnasiul va avea 7 clase cu
progriunul urmălor :

1) Beligia ;

”

2) Caligrafia ;
53) Limba latină și elenă, eu liter
atura lor, indeletnicire cu autor
ii clasici ș
4%) Linha franceză,
italiană, germană,

rusescă

și turecaei, din

turitore, dupe alegerea scolarilor
, xâii a părinților lor
5) Gramatica

românescă

în lolă a oi intindere ;

care una

va fi îudu-

'

ti) Matematica ;
7) Geoszralia nouă și stalistica
în tâlă a lor intindere în gene
ral, și a principatelor în
special;
+
3) Geografia veche ;
9) Istoria universală și
a principalelor;

10) Antiehităţile romanilor
și ale elenilor;

11)
15)
113)
14)
15)
16)
17)
,

Poetica, retorica, stilul, în tot
a lor intindere ;
Mitologia ș i
Istoria naturală ;
Fizica experimen lală şi elem
ente de chimie;
Desemnul ;
|
Gimnastica FE
Inteolucerea în lozofie dupe
sistonnul aloplat în Prusia,

Scoli şeimnasiale se vor înfi
ința nu numai

capitale de judeţe, începend
cu Berladul,
a

în Îasi, ci treptat

Ă

dupe inidlâce

și în alte

facultatea meilicală se prev

edea înființarea unei scoli
pentru mâze și a unei seoli
de chirurgie, lăsându-se pe
mai târdiă oveanisarea proprie
a facultăței de medicină,
Asemenea pe lângă

scola de chirurgie se cere
o clinică de velerinăriie,
De seminarii legea cea nouă
, la $ 64, lace şresela de
a subordona reurgunisarea
la înţelegere: prealabilă
lor
cu Mitropol

itul și Episcopii,

|

*

Ghica a ridicat
Deja în 25 Februarie 1850, prin olisul Domnese No. 117, Domnitorul

la noul
de la comitelul central casa învățăturilor publice și cutia milelor, şi le ati alipit
£)
publice.
ilor
învățătur
al
și
inființat Departament al Vorniciei averilor bisericesci
publice
ilor
învățătur
Acum prin noul așegiimânt, la $ 8%, se qice că «Departamentul

oră și ce scolii
este însărcinat cu administrația secolelor din Pridcipat. Pentru acesta
trebue să fie supusă autorisațică și privezherei Lui.»
si de un inspector geLa acestă misiune Departiunentul se ajută de un Sfat scula
când nu presede
neral. Sfatul scolar se compune din inspectorul general, ca presedinte,
de profesurii
aleşi
protesori
3
din
ului;
Ministrul sâii divectorul ; din directorul internat
admiatribute
alte
Intre
inalte.
ilor
scolelor seconidare şi din toți protesorii învățătur
reirea
slalornic
și
cum
nisteative şi sciinţiiee, Statul are și cultura și propăşivea limbei,
sulelor gramaticale şi compunerea ori traducerea cărţilor didactice.

In privința numirei protesorilor se stabilesce, prin art. 143, concursul. Pentru tur-

marea de învățători sătesci, se inliinteză la Trei-lerarehi o sectă preparanilă,
|
Inamovibilituteă este asigurată corpului profesoral prin $ 150.
a statului seojudecăţi
uncă
urma
Depărtarea unui protesor de la catedră se face în
da dreptul de
posturi
lar. Numai învățătorii scolelor elementare, cari sunt numiți la
Departament, vor putea fi destituiţi de-către dânsul.

:
Din tespeetul cultural, noul aseăment prevede hiblioteea, La $ 200 şi cele următore

gralis la bibliotecă
Toţi autorii sei editorii și redaclorii de junale vor [i datori să dea
câte (i exemplare.

$ pentru cumSe prevede asemenea oblișațiunea de a se trece in budgetul anual un
păvarea de instrunente

de fisică și chimic, de weomelrie.

şi mecanică,

de

medicină

șI.

chirurgie, modeluri pentru architectură şi azricultură.

In fine regulamentul pune sub dependinţa

Departiunentului

tote scolele private. Autorizarea este “obligalore pentru

învățăturilor

publice

toți directorii de scoli: private,

|
precum şi pentru toți protesorii și pedugoșii din ele.
creștini.
-Cei.neerescini nu pol ținea scolari decât de legea lor, der pot avea prolesori
scolacare
dupe
,
gimnasială
VI
clasa
la
până
Invăţămentul privat nu pote merge decât

vii sunt obligați să merșă la liceele publice ; învăţătura în scali private va îi conlurini

si asemănată eu cea de Ja secolele publice.

O disposiţiune de laudă a noului aședământ
din sevlele publice și privale.

este supresiunea

pedepselor corporale

tul seminarial a tost un snoment iar amenințat de isbire, prin intervenliuInvăţimen
nea Episcopului de Roman, care încă din 1849, cu anatorava No. 237, a tost cerut
1) Manual adiniu, “Tora, IL. pag. 27.

|

—
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Domnitorului voia de a chirotoni candidații netrecuţi în
seminar, sub pretext că lipsesc
de aceștia și că "i lrebuesc 1118 preoți la eparchii. Coresp
ondenţa continuă și inaintea
Sfatului cârmnuitor, şi până in Aprilie 1850. Statul respinge
neintemeiata cerere a Episcopului și Domnitorul aprobă respingerea în 19 Aprilie
1850. 5.

Primul
examenul

rend de călti din. sedla
din Iunie 1850.

de arte, sei maistrii, cu atestate în regulă,
ese de

la

Ao. 518. Anaforaua Sfatului din 21 lunie 1550,
sub No. 1.924, eu inalta
resoluţie «din 29 Iunie 1850, pentru suma ee urmeză
u se slobodi elevilor ve ron
eşi maestri din scdla «le aste şi mesteguri, şi pentru
cheltuiala dumului
in mevgerea la locul de unde ui fost triniişi la
învăţătură.
Depurtamenul din "năun eu, a referat Statului, sub
No. 11.975, că la examenul dat

de elevii sedlei de arte, 16 din că ati esiL maestri, atestuiț
i în ramul iînvăţătăturei lor,
pentru care midlocesce, ca pe lângă uneltele mesteșuzului
ce dupe aședăment li sati

dat de către direclie, să li se hărăzescă câte 500
ler de fie-care, spre încuragiarea și înlesnirea întru deschiderea atelierelor, la locul unde
urnâză a se așerla. Sfatul incuviin -

„lând a i se da acest ajutor hiinese, o dati pentru tot-Pa-una,
din venitul Etoriilor târ=

gurilor, la cari-acești maestri sunt destinati; plecat aduce
la cunoscința Inălțiinoi Vostre.
spre desăvârşirea hotărirei,
.
o

Acestă încuviințare de către secretarul de către Stâl prin
adresa din. Iulie 1850,
sub No. 1.995, s'a impărtășit Departamentului din lăuntr
u și sub No. 1 996, Depurtauinentului averilor bisericescă și al invăță urilor publice
,
Inaltă

vesoluţie

Se încuviințeză u se slobogi numiţilor inaestri câte
300 lei de la disele Eforii, iur
Departamentul hisericese le va slobogi cheltuiala cuvenit
ă pentru deuna. %)

Bursierii

moldoveni

din 1850,

eruă următorii: Panaileanu la Mânchen,
ucum de
forte mulți ani; G. Apostoleanu la Berlin,
pentru jure şi ciunerariile ; Scheleti la Postdamn,
fără indicare de studiă ; Veisa la

Pacis: matematici și sciinlele naturale.

Eraclide
la Paris, studiază dreptul. Botezatul în Rusia,
fiiră indicare de studii, Alinexcu în Vieni,
inedicina. Punaite Donici la Paris, matematici;
N. Ionescu li Paris, literatura.
Pe acești duoi din urmă “i recomanda pentru
burse (. Stuleseu, și li se dă câte 4.000

lei pe an. 3)

.

Bursa acestor duvi din urmă este acordată nurui pe
duvi ani!

Domnitorul Ghica mai ordonă ajutor

anual fiului Postelnicului Boteanu, sin lași,

ea
să invete la Petersbur, pe 4 uni. Nicu Ghica
Vornicul bisericesc, se supune la acest
act de favăre, în Ianuarie 1850, și retus
continuarea bursei la tinerii de val6re,
ca
N. Ionescu și V. Donici!
1) Veţi anexa,
2) Manualul adrnin, 'Tom, UI, paz.
352,
%) Dosarul No, 633, archiva ministerutut
de culte,

.

In Aprilie 1852, se serie D-lui N. Ionescu să se intârcă în țâră ! |
Puținele scoli, cari funcţioneză încă inainte de aplicarea în Moldova a nouci legi
scolare, avură un budget de 200.000 lei. Veniturile scâlelor, la inceputul anului 1850,

erati de 390.980 lei și cu o reservă de lei 136.852. 4)

*

ă

1

Din respectul culturei generale, să amintim că în anul acesta, Domnitorul Ştirbeii,
di decretul din 2% Decembre :L850, penteu organisarea unei galerii de tablouri.
Eată acest decret:

Noi Barbu Dimitrie Ştirbeiii,
Cu mila lui Dumnegeii, Domn

stăpânitor

a Lotă țera românescă,

Departamentul

tiredinţei.

«Bazurile unei bibliotecă, a unui muzăii de istorie naturali şi a unui cabinet de lisicii
u
si de chimie, sait pus de vre-o câți-va ani, și aceste Lrei slabilimenle neapărate peniri

insteucția publică, se inainteză din di în di, prin cumpăcături din fondurile scolelurș
”
prin dăânii genetose din parlea iubitorilor de luminarea neamului.

po lipsă rămăsese neindeplinită, aceea a incă galerii de tablouri pentru stuliul tine
“ rime, care ar avea aplicare se imbriițişeze acestă Irumosă arti.
Dorind a se pune temelia și penru indestulurea acestei trebuinte, și a se începe

formarea unei asemenea galerii, poruncim acelui Departament i se ințelege cu Eloria
secolelor, ca să se adune tâte gravurile și tablourile ce a avut scola, să se aşeze întru
sală potrivită, dupe telul și metitul lor, „şi sisă se inserie inw'un registru șnuruit și -

pecetluit.
"Spre acest sferșit, trămitem și noi pe lângă acest olis, duvă tablouri lucrate «de duvi
români, anume : G. Tătărăscu; care se află în Roma, cu cheltuiala Sfintei Episcopii de
Buz, și P. Alexandrescu, care, dovedinil o aplicare și un talent deusebit pentru pic-

tură, se va trăite pe patru ani la Roma, cu cheltuiala din casa seolelor, ca să se dest-

virșescă în acestă specialitate, şi cu vreme să se deschigii şi acestă carieră linerimei, pe
lângă altele ce sati aşedat cu noua organisare a scolelur.
Subvenţia anuală a ae estut tenăe, va fi de duoă sute galbeni pe un, şi se va începe
de la 1 Martie anul viitor 1851 %.
1850, Decembre 24.
E
No. 1.791.
„1

“ Wallenstein este numit conservator şi al acestei galerii.
Deja în 3 Ianuarie 1850, cu olisul No. 9, Ştirbei aprobase

propunerea

Depirla-

mentului Credinței, de a face trei tablouri representend încoronarea lui lu 4 lanuarie
in diferite posiții a serbărei. Acestea se vor așerda in sala.

Obateseci Adunări, la Mitro-

pulie. . Sati.și dat 400 galbeni

artistului

Satmari,

acompt

scim de ati realisat măcar unul din aceste tablouri.
5) (iazeta de Molduviu din 26 Octombre 1850.
%) Dosarul No. 1 și 239, archiva ministerului de culte,

pentru acestă lucrare,

der nu

—
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Din respectul musicei semnalăm, în 1 850, activi
tatea capelmaestrului Herfner, din
laşi ; stiruințele arch. Visarion pentru reorga
nisația corului“ vocal. Lucrările muzicale ale lui Flechtenmacher pentru teatru din Iași
și ale ni Wachman celui din Bucuresci,

In laşi; continuă și trupa franceză sub
direcțiunea lui Delmnary. La Bucurezei
opera
italiană aclimatisâză cu mare inlesnire
musica.
E

Alexandru Petrino din Last, publică : (îrematiea
vocală, penten clasul filarrnonic.
Petrino e profesor de musica vocală la semin
ariă și diveetor al capelei militare,

Se produc în Bucuresti și [ași mai mulți
concerliști,
Se inmulțese piesele din repertorul
românesc, nai cu s&mă la Iași,
Nunta eră nescă și Tuzu ealicul, sub
direcțiunea lui Matheii Milo.

unde se juca

Din efemeridele sciințifice, vom amin.
i, că in Martie 1850, profesorii Marin
, Wallenstein, alex și aședă instriunentele de
fisică de la Bucuresci,

Apare în 1850, remarcabili operii a Peinc
ipelui N. Şuţu, în linba. franceză : Noticăs
statistiques sur la Moldavie,

Guvernul moldav este provocat de guvernul
turcesc,
esle a se organisa la Londra, în Palatul de
cristal,

să ia parte la exposițiunea ce

La 19 Decembre 1850, Domnitorul Ghica
numesee o comisinne însărcinată cu adu=

area obiectelor: de trânnis la exposițiune,

.
Sunt numiţi membrii în acestă comisiun
e : Vorn. C, Sturdza, Post. G. Asahi, Major
M. Kogălniceanu, Câminarul A. Constantin
și Ilvistea (iheorghiu.
La Marti
e 1850, D. M. Kogălniceanu e insiireinat a preda
la Constantinopole obi&e-

tele adunate pentru exposițiune D.

|

.
Lucrările archeologici și istoriei sunt vepresenat
e în Moldova prin publicațiunea de
docunente ce fuce N. Istrate, în toiletonul guzelei
de Moldova şi prin atenţiunea purtată
asupra unora din monumentele vechi;
aşia fu crucea lui Forenţ de la laşi €),

Departunentul

din lăuntru

serie, cu adresa

No. 16067, către Etoria seslelur,
că
«dupe trehmințele ce se simte; din inalt
a poruncă dată de Inaltul Domn pentru
orga
ni=
sația unei scdle de aplicație

pe timpul iernei pentru aspiranții de
ingineri la porluri și
susele, în cară aceștia să “și poti complecta.
studiile lor relative la acesti ramuri..
.
Departamentul 'a cerut avisul comis
iei lucrărilor sistema Lice Și ca a intoc
anit programa acestei

scoli și s'a probat «le Domnitor,

i

“Vor fi în acâstii scoli 15 elevi
conductori,
Profesorii vor [i din să pimnasiulu
i, cu adăuszire la lei,

Acâstă sedlă

nu se pâle deschide în 1850,

D. Al. Orăscu este numit

Din efemeridele anului,

titlul jurnalului săi

—
1)

-

ci numai în iarna anului

protesor la acesti scâli,

insă amintim aci, că G, Asaki, la 9 Ianua
rie 11850, schimbă

Albina romântsei, in acel de Gazet
a de Moldova,

Vegi Gazeta de Moldova

351—1852,

|

No. 21 diu 1854,

2) Veyi Gazeta de Moldova din 22 Maiă
1850,

gicend că în

— 37 —

.

mijlocul nouelor impregiurări, gazeta „Albina s'ar părea un anacronism, Asak: pretinde,
ea- noua gazetă va li sub râdacția unei noue socielăți.
Foiletonul nouei șazete păstreză numele de Albina românescă.
In Iulie 1850, apare Zimbrul, lu noua. lipografie a lui T, Codrescu, sub redacliunea
nominală a lui A: Fotino, pe când în realitate Codrescu, Gusti, Th. Stamati, serii în
acest jurnal.
La exposițiunea din 3U Aprilie 185U,a scolei de meserii, ati fost expuse 289 obiecte,
sub direcția lui G. Caliman, care divigea de duoi ani de dile, primind de la Stat o sub-

vențiune de 36.50U lei pe an.
Ur, Ghica a visitat exposițiunea scolei la 30 Aprilie,
rilor publice, Panaite Casimir Î).

i
însoțit de directorul invățătu-

In 22 unice 1850, liind director lucrărilor publice D. Major M. hogălniceanu, Dom-

nitorul

Ghica

pune temelia cusirmei

de la Copou,

avend architect pe profesorul A.

Coslinescu.

In Septembre 1850, lui Nicu Ghica
Grigore Cuza,

succede la Departamentul

e

i
ex:unenele de iurnă, incepute “la 14 i Februarie
. Ghica şi reterendarul P.Casimir.

A:

bisericesc Spătarul

numit lu acest post cu oliciul Domnesc No. 57.
.

și terminate la 28 ati asistat Aga

fost numărul elevilor 420; și lu scola de lete 85,

-

,

Inființarea grădinei hiselelf, este incă operă a anului acesta,

Domnitorul Gr. Ghica, ficn în fâuna anului 1890,
vei. In fie-care uraş visită scâla și se inleresă de ea.

La Tergu-Neamţu, în 11| Septembre,

o escursiune în Nordul Moldo-

puse temelia scdlei primare, ce zidi acolo mo-

nastirea, din venitul ci,- prin Areh. Neonil, Starețul Monastirei. Se puse in temelii un
pergament. Domnitorul generos donii :3.000 lei architectului și meseriașilor. (Gazeta

de Moldova).

1) Vei

Gazeta de Moldova din 4 Maiii 1850,

|
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8851-1852

Cu adresa Etorici, din 5 Ianuarie 1851,

sub No. 9, Mitropolitul este rugat să facă

sfeştanie, la 8 Ianuarie, pentru redeschiderea scslelor din Bucuresci.
Profesorii nvui, numiţi prin concurs, in 10 lanuarie 1851, ca suplinitori vremelni-

cesci, dupe art. 151 din regulamentul scălelor, ati fost următorii :
_
Maxim, pentru limba latină elasa 1 şi II gimnasială, cu J&fă de lei 400 pe lună, prin
aulresa. No. 20.
Lazăr Drugeanu,

pentru morala relişiâsă

și Istoria Sfântă,

la clasa [1 şi II, cu lei

300, prin adresa No. 27.
Baraș, Istoria Naturală clasa V, 400 lei, prin adresa No. 98.

Alexe Marin, fisica şi. chimia clasa VI, 600 lei, prin adresa No. 29.
Barbu Ştetănescu, clasa 1, 300 lei, prin adresa No. 30, și

„B. Stilescu, la clasa IV cu 450 Iei, prin adresa No. 3l.
Cei-alţi protesori sunt cunoscuţi, cei vechi.

Prin oficiul No. 36, din 7 Ianuarie 1851, Domnitorul Ştirbeiiă aprobă statul lefilor
cu reservele ce se urglă la vale:

Noi Barbu Dimitrie Știrbeiii,
Cu mila lui Dumnedeii, Domn stăpânitor a L6tă țera românescă.

(iătre Departamentul credinţei
«Vădend raportul acelui Departament, sub No. 59, prin care ni se supune acela al
Etoriei scâlelor, suht No. 11.076, in privința
dec, şi statul legilor; -

deschiderei sclelor, a intocmirei de cateo

Noi nu pulem decât u ne raporta cu încredere la lucrările Eforiei și la presentația
ce ne face.
|
|
|
Primimn dar. pe cei eșiţi din concurs, rămâind a se supune și aceştia, ca toți cei-alţi,
li cercare de un an; iar pentru câți nu ai concurat, se va deschide concursul la Iulie
viitor, pentru care se vor face cuvenitele publicaţii de acum.
Lefile se vor răspunde din diua de când se va deschide fie-care curs, Den eficiindu-se
- ptolesorului dece ile peste diua
:

inceperei.

Cursurile se vor urma dupe orenduiala aședată în propramă, fără abatere și dupe pu-

terea scolarilor. Așia dar, nu vedem cum ar incepe «le o dată de la fisică și himie, când
urmeză a avea cunoscințe pregătitore,
Pe Lângă acestea băgăm de sâmă, că unii din prolesori se insăreineză cu câte nu put
imbrățișa, precum Serdarul Genilie, care este bibliotecar, se insărcinâză cu geografia în
clasele I, Il-a și a Iil-a, și apoi i se dă și un curs de istorie în clasele a V-a șia Vl-a.

Aceste indreplără urmeză a se lace, căcă trebue să căutăm a da o nouă impulzie la amura invățăturei, ferintu-se de moliciuneace paraliseză cele-alte ramuri, şi de pro-

tenţii nesprijinite de cuvenita energic, și de un folos ce trebuința

imediată ur cere.

Catihismul nu se va preda, precum nici cursul de filosofie nu se va incepe până mai
ântâiii nu se va alcătui textul, şi se va aproba, dupe cercetarea la care se va supune.
(Urmeză iscălitura Măriei Sele).
|
No. 36.

|

Intocmai dupe originalul,
I, Opreanu.
"Anul 1851, Ianuarie 7,

"Asupra acestui oliciii, Eforia răspunde Domnitorului,cu analoraoa

sub No. 59, supunendu'i spre aprobare tipărirea cărței de catechism.

din 17 Ianuarie,

-

Pentru cursul de filosofie, Etoria spune, că manuscrisul e uta, dar fiind-că I. Zalomit, care era insărcinat cu acest curs, a lost în urmă însărcinat să facă Istoria universală, in locul Serdarului Genilie și nu “| incape limpul să facă și cursul de filosotie, Eforia propune, să rămână acest curs până la anul viitor scolar, adică până la tomna
anului 1859, când atunci se va numi protesor de istorie.
.
Sa

Eforia cere Domnitorului întărirea provisorie a lui Zalomit pentru tilosolie, de la elasele IV—VI, cu 1.000 lei pe lună. In locul orelor «le liloxolie rămase neocupale se pune
istoria naturală in clasa Vl-a și fisica intra Va, rămâind chimia la locul ei, !)
Dăm în altă anexă 2) orariul delinitiv ale gimnasiului din Bucuresci pe lanuarie
până la Iulie.

O dificultate destul

de mare financiară a inlâmpinat Eturia la oruanisarea seslelor,

cu desființarea contractelor lui Monti și a celor-alți profesori francezi, aduşi dupe des-

ființarea colegiului românesc de la S-tul Sava la 1847.
Eforia este nevoită să intre la invoială cu Monli și să”i dea ca despăgurire pentru
anularea contractului 47.730 lei. De profesorii Varaigne și urari a scăpat insă
Efo-

via fără altă cheltuială. 5)

Dar de abia s'a anulat conbactul cu Monti și el isbulesce, bucurându-se
de allmuin-

trelea de bună opiniune in societatea inalti. bucurescenă, să recapete
divecțiunea internatului reorganisatului colorit.
”
Dăm

1)
2)
3)
1)

în anexă 1) actele in acâstă privință. Eforia propune,
să se dea

Vegi anexa,
Vedi anexa,
,
Veţi anexa,
:
Idea, Vegi iu anexă numele bursierilor primiţi,

lui Moni

-

plata
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celor 20 de bursieri ce Statul hotăresce

să întrețină

pe comptul sii. Cu acâstă oca-

siune Etoria dobândesce de la Domnitor, din casa Statului, acordarea sumei de 830.000

lei pe anul 1851.

.

o

La tinea anului 1851, în luna Decembre, scolile din județe, ca și liceul S-tul Sava,
funcționati cu personalul și lelile arătate în anesatul 1) stat, pe luna Decembre,
Etoria cere Domnitorului, în Februarie 11851, deschiderea sedlelur din Cerneţi, dii,
Tergoviștea, Slalina și Brăila și propune câte duoi profesori «le fie-care din aceste scoli.

Tuturor protesorilor din județe li sai plătit caii de postă pentru a merge Ja post.
Orăsenii din Craiova și «din alte județe ale Oltenieise jeluese Domnitorului,

că n ati

incă secole deschise, în Aprilie 1851. Domnitorul pune eesoluțiune:
«O recomandăm cu osebire la Etoria secolelor. Urmeză ca până lu Seplembre să incepă negreșit atât în Craiova, cât
suri, n

și în orașele de căpetenie, Va lua de acum îndată mă|

În 9 Maiti 1851, dupe stăruinţele incă din anul trecut ale județenilor, Eforia propune Dumnitorului, cu raportul No. 537,

strămutarea

în Măgurele

a scâlei

Vede şi in Severin a “scâlei din Cerneţi 2) liind-că Noșii-de-Vede și Cer neţii

“de a mai [i capitale de județe. Acestă măsură

Domnitorul

Hoșii-deui incelal

v aprobă, în: 24 Ma iii 1851,

Tot intr'aeâstă di se aprobă deschiderea și a seolei din Cariical.

ÎN

Pentrua activa deschiderea “seslelor din județe, Eloria, prin jurnalul 1.145, din 9
lulie 1851, dispune cumpă area unci căruțe. noue, cu care directorul sedlelor. săx merză
prin județe să activeze reînființarea secolelor până, în Septembre, dupe porunca Domni-

torului.
Cu ocasiunea organisărei

personalului didactic

de la S-tul Sava

sa

agitat

pentru

prima dată chestiunea până astăqi neresolvată a cumululuăde catedre. 2) Departamentul trebilor bisericescă râspundenil Eforiei, în 29 Ianuarie 1851, sub No. 366, observă
„că prin propunerea sa de a însărcina pe L. Zalomit cu istoria universală și cu filosofia.
acesta se împovăreză cu studii de alte clase, «pe care

de și le ae

imbrățiza

rivnă,

totusi este

de crequt, că i se va

raportându-se

la scopul

bunei

răsplătiri;

dar

cu destulă

slăbi energia...» Departamentul aretă Eforiei și aceea, că L. Zalomil nu este specialist în

istorie. Șetul Departamentului, Ion Bibescu, este contra cumulului și indemnă pe Etorie
să bine-voiască a nu aproba prin chipul indulgenţei, voințele” aspiranţilor de indoite |
sii intreite funcţii.» $)
De şi L. Bibescu făcu asemenea judiciose ohservări Elorici,

el supuse

Domnitorului”

raportul că, de care mai sus vorbirăm și Domnitorul "| aprobă.
1) In Maiii 1851, se așâă câţi-va bursieri şi la pensionatul Bucholtzer. (Veţi şi anexa).

2) Cerneţeuii, in Octombre 1851, cerură restabilirea seslei, (Dosarul No. 257 archiva ministerului
«e culte.)

2) Sa resolat cestiunea în urmă, cu leşgea specială, promulgată sub regele Carol].
4) Dosarul No. 563 din 1850, fila 99 verso, archiva ministerului de culte.

Cu No. 16+ din 7. Februarie 1851, preotul Alexandru Popesc
u, a fost numit prin
concurs vremelnicesce profesor la noua catedră de catechism
a liceului.
Eforia publică incă concursuri pentru 4 catedre şi anume:
Istoria universală și a !&rei

-românescă intrupată cu dânsa ; fişica, chimia şi
istoria naturală,
In 4 lunie 1851, cu decretul No. 659, Baraș Iulius,
doctor, este
istoria naturală, la colegiul din Bucurescă,
Se

|
numit protezor de

publică egalme
nle concursuri ] pentru tGle catedrele de leiri și acelea de
o
malemalici,
ol $

In 14 Iulie 1551, urmă la Bucurescă solemni
la (ea examenului gerieral și împărțirea

premiilor, în presența Domnitorului. Acesta rosti discursul
ce dăm în anexă. !) Domnitorul anintesee, că a fost tot-l'a-una amic al sedlelur. Era nerăbdă
tor să le vedă deschise. Cere ca instrucţia să fie xeriosă einstrucția nu stă
in câle=va idei corente, sâii

cuvântări sonore pe care deelunându-le, scă inşirui
ndu-le pe hârtie un tente, să se in-

gămfeze, să nu se mai induoiască de nimic și să privescă pe
sineși de natură deosebită,

mai pe sus decăt acelor-alți... adevăratul și singurul scop
al educaţiei este acela, a desvolta facultăţile fisice și intelectuale ale unui tinăr șia
“i da midloce de o viețuire și!
petrecere cât prin pulință mai plăcute, tăcendu'l destoinie
de a indeplini vre-o slujbi
=pecială şi tolusitâre socielăţei...» Știrbei arctă, că
pe aceste base sta organizat învăţămentul, prin oficiul seii din 17 Octomhre 1850..Cu
acest scop Sati fâcul pregătiri pen-,
tru deschiderea până in lâmnă, sei cel mult până
în primăveră, de cursuri speciale :
adecă scola militară, scâla de legi, sc6la de topozraf
i, de poduri și șosele, scola de agri"cultură, scolu de esteşuşguri și scâla de
fete.
|
Domnitorul trece apoi în revisie starea sucietăței și
apelă la toţi: « Puneţi silinta a înzestra patria nostră de bărbați impodibiţi cu sciinţe
positive şi speciale în osebitele ra=
„muri... Vedeţi ruinele ce ne imprejâră de dte
părţile, ruine alară, ruine în casele n"
tre... E vremea a ne uni o dată spre reclădire...»
Domnitorul termină mulţămind De-

partamentului credinței, Etorici şi directorului seslelor
și indâmnă pe profesori la muncă.

- Cu noul an scolar | 851—1852,
tirei Colţea, de lână S-tul Sava. In
3300 de elevi. Locul [ati luat şi casa
iect, pânii mai târdiii, câml pe acest
al univerzitătei.

Eforia plănuezee a clădi v casă pe tin loc al mânăsacestă casă voia să inliințeze apoi un internat de
de pe el a fost dărimată, dar proiectul rămase pruloc și a localului S-tul Sava se zidi palatul actual

Cu ocasiunea reinceperei noului an scolar, Wloria luă și propuse aprobăre
i Domni=
torului, unele noui disposițiuni, pe care lectorul le pote vedea în actul
și in tabelele cu

programe ce urmezi, lucrări aprobate de Domnitor, cu oficiul
sti No. 1.491.

1) Vei anexa dupe pag. 932 a Uazelei de Aolloca No. 62 din
6 August 1851. Din anexatul discurs
al ministrului iustrucțiunei publice I. Bibescu, se vede, că
până în Iulie 1851, populațiunea scolară ceru :

332 in gimnasiul din Bucuresci și 1.257 in 9 scoli primare,
din care 3 în Pucuresci.' T6te proiectele

inaintate sunt enumerate în discursul lui 1. Bibescu,

Inălţimei S6le Domnului stăpânitor a tâtă țâra românescă, .
Barbu Dimitrie Ştirbeiu .
Fforiu

sedlelu»
Raport.

Cu pritegiul reinceperei învățălurilor gimnasiale, Eforia a socutitde neapărată trebuinţă, a lua 6re-cari disposiții, duvedile neapărale prin experiență.
Ca să se polă învăța mai bine limba latină și tot-d'o-lată să se desvulte şi cea română, Eforia a chibzuit, să se predea. în paralel amendouă aceste limbi de unul ȘI ace=
lași profesor, iar nu de duoi ca până acum. Alegerea a cădut asupra D-lui L. Maxin,

care posede tâte calităţile cerute pentru acest stirșit.

|

Letile ce se plătesc dupe programă pen lru amenduoă aceste limbi, în sumă lei una mie

pe lună, adică lei G00 D-lui 1. Pop, pentru limba română in clasele I-a, a I-a şi a II-a
si lei 400 D-lui IL. Maxim, pentru limba latină în clasele I-a și a I-a, fiind-eă D. Maxim se însărcinâză acum și cu limba română, Eforia este de.piirere a “i se da lei 600
in loc de 400 pe lună și va rămânea în casa sedlelor o economie de lei 400 pe (tă luna,
Către acâsta, Eforia, privind, că D. A. Marin,
vremelnicesce

[. Maxim

şi A. Drugeanu,

în curs de un an scolastie, postul de profesor,

cel

implininud

dânteiii de fisică

şi

himie, cel de al duoilea de limba latină, și cel de al treilea de învățături religiâse, zii
dat dor edi de a D-lor capacitate, și bună purtare, râgă plecat pe Inălţimea Vâstră, să
bine-voiţi a i întări, pe temeiul art. LăL din legiuirea scolelor,
Trebuinţa cerânil a se complecla învățăturile gimnaziale cu cursurile prevădute prin
programa întărilă ce Înălţimea Vostră, Eforia a vădul, că nu pote indestula acestă neapărată trebuință, de nu va intinde numărul claselor, ca să nu se ingreuneze scolarii, cu

câte 7.și

8 cursuri pe an ; care acesta fiind o povară mai presus de intelegerea

și pu-

terea lor, le intunecă mintea și le vatămnă sănătatea, Asta der, pe lângă cele 6 în fiinţă
clase gimnasiale a mai pus 2 elaxe complimentare, in care pe de o parte a trecut studiile cele mai grele și pregătilore pentru specialităţi; iar pe de alta a adăuga: 1) Tatoria naturală, cu care a insăreinat pe D. doctor Baraș, 2) elemente de logică şi de uorală, cu care a iusărcinaL pe D. doctor de filosofie L. Zalomit, și 3) limba elenă; cu care
a însărcinat pe vechiul ei profesor D. Medelnicer [. ISnid.

Lefile acestor profesori sunt cele lholărite prin-programiă.
Folâsele acestei împărțiri sunt: 1) că cursurile fiind mai resfirale se invăţă mai bine,

dupe cum se cuvine și se cere, şi al 2-lea că scolarii vin numai o dată pe di la colegii,
+
iar nu de ducă ori ca până acum, cu care acâsta se expun mai rar la preumblări pe
ulile, se bântuesce mai puțin de intemperiile vremilor celor aspre, şi ati -mai multă
vreme de. meditaţie.

|

În stirșit, Eluria avend in vedere, că cu înmulțirea scolarilor este neapărată trebuința
a se exersa o mai de aprope și mai steașnică pritighere, pentru buna disciplină, a chibzuit a insăreina cu ținerea aceşlei discipline in colegii, pe D. Medelnicer I. Pop, care
dupe dovedile ce a dat, în câtă vreme a fost prutesur, despre bunele măsuri de severilate întrebuințate spre paza moralităţei, este în stare a menţine orânduiala, cu atât
mai lesne, cu cât este cunoscut sculărilur ca un

prolesor

vechii şi în totă vremea

res

peetat, L&ta acestui post de inspector, prevădută prin $ % al budgetului scâlelor, supus

la întărirea Inălţimei Vostre, este de lei 600 pe lună. Eforia plecat râgii pe Inălţimea

Vostră, să bine-voiţi, a da luminată întărire, atât pentru orânduirea D-lui 1. Pop de la
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l ale curgătărei luni, cât şi asupra întindere claselor, ce
se arâtă mai cu deslușire. in

alăturata tablă, subt iscălitura mădularelor
[ loriei,
.
Cât pentru cursul de istorie, D. [.Zalomit va urina
a] face vremelnicesce, până când
Etoria luând de buză concursurile, va orândui pe
altul, chiar in lâmna acesta, și atunci
va supune pe noul candidat la cunoscința inălțimei
Vostre,

No. Y88.

1851, Septembre 7.
îi

Ă

:

Tablă de învățăturile ce ati a se urma în gimnasiul din Bucure
sci
pe anul 1851—1852
Ulasu

+ «Limba română în paralel cu cea latină,

.

Geopralia
Caligraia

Catechismul

.

..,

|.

e

(Donul,

PR

n

Geogrulie
ae
Caligra ia

Clasa

.

.,

os

Desemnul de figuri și peisaj

e...

i

Istoria veche

e

imbie latină
franceză

eee

m

LI Genilie

[| D-nul C. Leca

eee
e

“Limburg

eh

ee

ee

>

e

e [| D-nul

Bouzenol

Bouzenot

eo...

Literalura limbei latine...
Ce.
Aribnelica şi ținerea registrelor Di

Limba germană

|

D-nul G. Hil
» CC. Leca
n ÎL. Druuânu

36. Hil

Ca

Limba francesă
Istoria mediană,

Î. Maxim
GC. Lecca
Drugeanu

AR

Limba germană

)

III

Limba latină împărțită cu cea română...
e
|
Desemnul lineal 9).
d... |
Istoria sfântă,
ae...

Geogratia fisică și matematică

L. Druseanu

e |. D-nul:L. Genilie *
= A. Pop

Limba română împărțită cu cea latină,
n»
Desemnul liniar.
În.
n
Morala religiei
a
aL

Limba

Masim

n]. Genilie „A, Pop

e
Il
- UC. Marcovici

Limburg

1) Numele prufesorilur se vede şters și cu slova lui Vodă
scris: »Uu sigur profesor.=
2) Acecași observare ca la clasele I-a și a II-a;
”
-5) Actsta e seris de Vogă, iar cursul insemnat de Eforie era
retorica, care s'a şlers,

!

Aritmetica ruționată,

.

,

D-nul G. Pop

Limba germană.

n

Istoria modemi.
Limba francezi.
Retorica î),

.
.

Sveder

.,
1. 'Fheot
”

G. Ionid

Clase complimentare
VII.

Clusa

Elemente de logică și moral
Algebra, cc,
Fisica
Istoria naturală, . .,
Linba elenă. (ştersă). , .

Geometria

,

,

.

Istoria naturală,
Chimia
Limba

..,
elenă

<rsuki,

.

.

.

.

.

-D-nul
"
»
»
„

D-nul G. Pop

,
.

.

(ştarsă).,
N

P Poenaru.

S. Marcovici.

Progrumul mai primesee
dâm în anexă. 2)

|. Zalomit

D. Pavel
A. Mariu
Baraș
G. Ionid

&, N.

modificări uoue

De la 1 Septemhre 1851,

kaă

Baraș

"

A. Marin

-

G. lonid:

Ilieseu,

și atunci

se redacteză

din noii precum |

L Pop a “fost numit inspector in colegii (sub-direetor) cu

obligaliune :

«Si stea lu orele de clasă în coleşiti: să se preimble prin clase și prin curte,
pentru

paza bunei orândueli.
lui neorenduelile

Plânșzerile scolarilur, el să l n aplaneze și să

ra porieze

directoru-..

inai seribse,

Acesti disposiţiune e întărită de Domnitor, cu ofisul No, 421. Prin acest
oficiti Dotii-

nitorul introduce
«ii siurile

insusi schiinbiri în programul proiectat de Etorie pentru colegiti, Mo-

Domnitorului

sunt

in

cca

mal

unare

pat

te potrivite, și se pot vedea din deere-

tul Domnesc, care aci urmeză :.

Copie dupe ofisul Măriei Sile lui Vodă, eu No. 1. 121, unul 1851, Septovubie
16,
cel ve Departe ntesatul Credinței.

«Vădend raportul Etoriei secolelor cu No. 988, de la 7 ale enegătorului Septembre,
alăturat pe lângă al acelui Departament, cu ac ecași dată, sub No. 4.588, prin
cure ni
„se supun dispoziţiile ce acea Etorie chibruezee de trebuinţă a se lua în privința învăţăturilor gimnasiale?

-

1) In locul retoricei, care e scris de mână lul Vodă, de Eforie era scris lunba elenă care sta șlers,
> Vei: anexa,

Noi primim adăogirea de duvă clase complementare pe lângă cele șese gimnasiale.
Aprobăm orânduirea unită sub-director pentru [inerea disciplinei în colegii, și nu
mirea la acest post a Medelnicerului Ioan Popp, eu [ef de lei GU0 pe luni ; iar despr e
intocmirea

învăţătorilor pe fie-care clase, facem

următărele observatii :

Pentru cele Wântâiii trei clase se va orendui câte un protesor osebit pentru fie-care
clasă, și acel prolesor va face duvă cursuri pe qi, unul dimineţa și altul dupe amiadi ;
și însuși va preda lâte învățăturile clasei, firă a mai fi al prolesor, prectun se urmezi

în tote colegiile universităților străine.

-

-

- Din clasa IV se va seste aritmelicași ținerea registrelor “și se va trece în clasa V-a
Din clasa a V-a se va scâle retorica și se va treceîn clasa a VI-a.

Limba elenă se va scgte din clasa a VL, precum și din cele a Vila și a Vill-a,

Accstă limbă are trebuință de o învățătură seriâsă,

iar nu să figureze drept sinsură

Vormă,

In clasele a Vil-a și a VIll-a, nu se vor înfiinţa cursurile decăt treptat și pe cât vur
i scolari pregătiți și destuinică a le urina și a se folosi, și iul”un număr
pentru duoi seii trei scolari numai, nu se pote înființa o catedră,

cuwiineios, căci

Pe aceste temeiuri, întoemnindu-se tabla de învățături, se trâmile spre a se păzi și u
se pune intocmai in lucrare.
(Urmeză iscălitura Mărie Sele).

.

In “| Noembre 1851, Eforia publică i în Vestitorul român, că lu 13 Noembre se deschid cursurile de legi, și ca să se înscrie studenii doritori.

In 2 Noembre 1851, eu raportul la Domn No. 1.300, cere aprobarea personalului
facultăței de legi: Serdarul C. Pozianu, pentru dreptul roman şi Serdarul G. Costaloru,
pentru dreptul civil românesc, Sunt întăriți de Domnitor și niuniţi în 16 Noembre
1551.

In 30 Oetombre 1S51, Eforia-propune în tine Domnitorului, reorganizarea şei na
siului din Craiova, D) cu raportul sit No. 1.981,
Vor fi 4 clase, der a Ill-a de-o-camn-dată Eforia o unesee cu a IV-a. Protesorul B.
Caloianu insă ruporteză, că sunt scolari pentru

câteși pateu cele

și anume:

tru I-a, 14 penteu a I-a, 9 pen te a ill-a, şi 13 pentru a ÎV=

40 pen-

Se nwunese deci profesori:
"1. Nichifor, de limba latină în paralel cu cea română, de seogralia Europei și in deocehi a Pr incipatelor cu statistica lor şi de calichisim

la clasa

Î, cu lefa de 300

lei,

2. Drigoescu la clasa 1, de linba latină in paralel cu cea rumână, gevrralia celor=
alte părţi ale lunei, cu chronoloşzia corespundetore și morala religiosă,
1) In 9 Noembre
sional

precum

era la

1851,

Departamentul

Bucuresci

bisericesc cere Eforiei, să intocintscă la Craiova un peu-

al lui Mouti,

400 galbeni pe an pensionatul Raimond,

şi apoi

ul lui Buchoultzer,

Deci

se subvenţioutză

cu

—

47 —

3. Fontanini, la clasa II-a pentru limba latină în paralel cu cea română, geografia,

lisica, matematica

și Istoria Sfântă,

|

Fontanini este numit și inspector al scâlei, uliozăndu-i-se şi 300 lei la lefa de protezor,

In fine, se va numi un singur profesor de desemn și caligrafie la tote clasele.

Din ramura scslelurpiprinare,

avem de amintit o incereare

de inovaţiune la orariul

scolelor primare din Capitală, in dilele de iarnă.
Protscolelor
esor
primare
iidin capitalăL. Poenaru, B. Gredeanu, B. Stilescu, D. Tarea, 1)

(e. Fustaţie, V. Stefineseu, L. N. Şoiineseu, '[. Seryieseu și Christ.
lonin, propun Etorici, în 29 Noembre 1851, ca, spre a se erita scolarilor facerea
de ducă drumuri pe di

până la sedlă, si se intrerumpă clasele matinale cu o jumătate oră repaus
la ora 129, și
apoi să ineâpă iarăși elaxele de dupe amiali pentru cele duoă ore, ca apoi
scolarii la 9

și jomătate să mârgă

a casă.

!

Etoriz aprob mesură ca incereare şi numai

vremea icenei. 2)

în Iucuresci

și anume

numai

penru

'

Pedepsa corpuraliă se destiințeză și în scolele din țera românescă, prin circulara
No, 3
din 1851, in eoprindera urmălâre :
,

Cireulara către D-nii profesori de clasa INl-u

și «IV-a primară

.

1851, Decembre :

Mustrarea cu bătaie se ridică cu totul dintre pedepsele copiilor ; fie-care din
D-i ni
-prutesori va intrehuinta dupe măsură vinei: povățuirea, dojuna, punerea
în piciore sei
in genuche pe vremea elasului, oprirea în scolă pe tOLă ddiua și alte asemenea
inăsuri
pirinlesci, Decă dupe repetate puneri in lucrare a acestor pedepse, profesoru
l va vedea
că nu este

mio

de indreptare,

utunci se va înțelege cu cinstitul cornileL de inspee-

ție, spre a se depărta din scolă ind: irătnicul, nesupusul, sei leneșul copil, ca
să nu dea
pildă rea și celor-alți.
”
E
Copilul ce se va depărta din scolă, se va putea reprimi de a duoa 6ră dupe
lrecere de
ducă luni, de va da sernne de pocăin(ă și indreptare. Deca și dupe acâsta se
va abate la
neorenduieli, atunci se va sedle din scslă dupe chipul de mai sus, și nu se
va mai primi
pănă la anul următor scolar,
|
No. 1.482 profesorului de clasă Ilza de la Severin,
No. 1.483

-

“

No. 1.434.

.

sa

No. 11.485

»

am

“

*

n

no

= Tergul-diul,

n Caracal,
sa

.

Bămnicul- Văleni,

In 3L Octombre 1851, Eforia cere la Domn, cu raportul No. 1.293, si se înființeze

inspectori pentru scolele din județe, de și art. 143 din Bi egulamentul secolelor, ee
numai un revisor, dar nu ajunge; de acoea sait orenduit 4 revisori, chiar
în 1847, 1

“Toria cere acum duci revisori peste unul existent, Aceste Serd arul Christodor
uta
însărcinat cu revisia sedlelor primare din” capitală,

ca si le oblige

a se conforinu pru-

) area este numit în Qetombre 1851, la din noă inființata sevlă primară din Radu-Yodă,
2) Veşi auexele,

gramelor publice. Etoria recomândă chiar la unul din cele duvă nouc revisorală pe Simonide, actual institutor la clasa IV-a de la Stejar (Cismigiu) și tost revisor în 1848. 1
se acordă 800 Iei pe lună, pentru că are spese de călătorie prin judele.

Jurnalul Etoriei No. 266 din 21 Februarie 1851, dispune ca pe lângă cele duvă-spredece praznice şi Duminică, să nu se nai țină alte sărbiitori, decât: S-tul Iân Bateziitovul, S-tul Gheorghe, Constantin și Elena, Petru și Pavel, Prei-Ierarehi, S-tul Ilie, S-tul
Dimitrie, Mihailși Cravril și S-tul Nicolae.
.
in 29 Septembre 1851, cu raport la Domn, contor art. 150 din legea seslelor, sub
No. 1.089, se numesc profesorii sedlelor normale din judeţe, dintre vechii profesori,
" unia, și câți-va din nou, pe calea concursului. 1)
DJurmnal

Eforia, insciințindu-se, in urma intrebărei ce deubște a făcul câtre lâle ecârmuirile judeţelor, că la
oraşele Cerneţul, 'Tergul-Jiului, Slatina și Brăila încăperile de sele pe la unele din aceste reședințe suut
slobosle, iar pe la altele, că sai: inchiriat intr'adius de imaaşzistrale ulte case:
Fiind datâre ca, potrivit cu oficiul Inălţiraci Scle și cu programa

învățăluriln, să se «esehidă „pe lină

iuvețăturile gimuasiale și seolele primare de prin reşedinjele judeţelor:
Cunoscând că și unii atât din profesorii cei vechi și rămași curați din ev euimeutele Irecute, cât şi din
acei candidați ce ia dat examen pentru cl: „sele primare,ssar putea indeplini de o can dată lu aretatele
scoli elusele I-a, Il-a și a Hl-a, râmâncud pentru estimp . vacantă clasa 1V- -a, până ce Eforia se va indes.
tul nui, bine, decă intracele încăperi este sală şi pentru clasa 1V-u și «decă sunt scol;
wi înaintați pentru
acestă clusă ;

Chibzuesce a deschide de o cam dată aceste scoli, așeened pe cel mai jus inseranaţi profesori, aducă:
-

La

Cerneţi

Profesor penteu clasa I și a II-a, pe D. Dimitrie Șerhănescu .
„
I-a, pe Pitarul D. Frumușenu,
Lu

Profesor pentru clasa | şi a Il-a, pe

n

-

»

Târyul-Jliul

D. l5n

Iliescu

Ill=a, pe Pitarul C, Stanciovici,
Lu

Tergorişte

Profesor pentru clasa I și a I-a, pe D. Lon Fuse
n Mou, pe DĂ. Poenaru,
Lu
Ieufesor pentru clasa [ şi a Il-u,

„

-

n

Slatiuu

pe D.N. Şerbineseu

ll-a, pe D. B, Urzescu,
,

La

hrăila

Profesor peulru clasa 1 şi a I-a, pe D. Dimitrie Pizo
»
»
» l-a, pe D. N, Calebuneanu.
.
Și profesorii de clasa I și a.Il-a, vor avea lsfă pe lună câte lei 300, afară de acela de la Brăila ce va
uvea lei 350, iar cei de clasa Ill-a vor avea câte lei 350 pe lună, afară de acela de la Brăila, ce va cvea
ler 400,
;
Profesorii din noii acum vreuduiți se numesc vremeluicescu, putrisit cu art. 150 din vegblamentul
secolelor și suut supuși la tâte condițiunile ce stai: arctut prin obstâsca publicuțiune de la 4 „Noembre
1850,

ca la orenduirea lorsăsă înfăţișeze doverii despre a lor bună conduită. -

aa

Inceperea lefei acestor profesori se va socoti de la qiuu deslevărei domnesci ce se va uștepia.”

49
La Brăila, Slatina și Craiova se numesc câte 3 institutori: pentru 4 clase, fiind sco- luri ivmdestui ; iar la Burt, Focşani, Giurgiu, Ploesci, 'Tergovişte, C.-Lung, Pitesci,

Turnu, Caracal, R.-Vâlcea, Jii şi Severin câte duoi institutori pentru clasele 1, Il-a şi
a Ill-a până ce vor fi de ajuns scolari și pentru clasa IV-a, când .atunci se va numi și

„un al treilea institutor.
|
a.
|
« Marea întindere a capitalei aducând multi greutate copiilor. în frageda vârstă de a
merge la cele trei scoli primare ce se” alli în ființă, neindemânarea localelor de a priiini
mulţimea lor și vugătârea cerere.a părinților din mahalele depărtate, precum din văpscua de albastru și parte din văps6ua de verde ;» indemnă Eforia a cere si se mai deschidă o a patra scdlă, intre aceste ducă colori. Etoria în fiinţeză și duo& posturi
de suplinitori, cu câte 200 lei pe luni, cară să țină locurile institutorilor normali din
capitală
la cas de Dâlă și să viziteze şi secolele private «precăt privesce învățăturile
incepălâre.»
Actstă foncsie era şi mai 'nainle înființată şi a. dat resultate bune.
„a Craiova sa prevădutin program 2 scoli primare, dar Eforia aședă numai
una și
promite căi mai tării va da și pe a duoa. î)

De cărţile didaclice s'a ocupat serios Eforia cea nouă a sedlelor muntene,

a

Eforia
D-lor profesori

scâlelor
«ici insemnuţi

“furia dorind a relipări manualul de arilmeLică pentru clusele primare
, ies din ta: belele lancasteice şi cunoscând, că pe cât o aseinenea carte didactică,
are un inetod mai
Profesorii otăriţi pentru scolele primare și alluţi aci in capitulă se vor inlesui din casa
Eforiei pentru
mergerea lor pe la județe, cu progonul în bani, de câte patru cat de poștii in
ducerea de aici.
i
„Pentru «deschiderea invețăturilor în arstatele seste şi numirea profesorilor se va face
rapori către
Măria Sa,
|
|
Marcurici, AL. Filipescu. Florescu, Poenaru, Secretar, Iliescu.
Jurnal.

Chibruind Eforia asupra misjlocelor de a se încredința in tătă vremea învăţătura seslelor normule
la
profesari cu capacitate și tot-l'a-una să indenune și pe acești din urmă a se perfecționa prin
studiul se- .

rios, ea să păşescă nui "nainte în cariera profesorală,

a socolit de cuviință a lua mâsurile următore :

1) La vacanţa de profesor în verii-o sedlă normală, profesorul stii profesorii de clasele cele mai de jos
din aceeași scolă, vor avea precăderea se orândui în vacantul post,

-cerute pentru clasele normale de mat sus (şi de se va intempla

dând examen pentru tâte invtțăturile

iarăși vacanță într'o clasă normală inai

inaltă, va trece îndată fără examen profesorul clasei următâre, ce va fi dat examen.)

'

2) Decă profesorul stii profesorit claselor mat de jos a unei sedle normale, mulțămindu-se pe clasele
joc, nu vor. voi să dea examen ca să iea catedra vacantă din scâla lor, atunci Eforia va face publicaţiune
către toţi profesorii claselor normale de inai jos, ca să dea examen, precuu inai sus sa dis, pentru ocuparea catedrei vacante

mai inaltă.

.

3) Mutarea unui profesor normal de la o scălă li alta pentru aceeuși clasă, nu | supune la examen”
Copriuderea acestui jurnal se va publica, spre sciința D-lor profesori de scdle normale.
Al. Filipescu. Marcovici. Poenaru, Florescu,
ÎN
IE
No. 513,
,
„1851, Aprilie,
d

2) Dosarul No. 563 din 1850, archiva ministerului de culte,
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simplu, cu atât mai mult se dă și o înlesnire mai prabnică geniului scolarului, înstărei-

neză pe D-vâstre profesorii și anume:

Pitarul, N. Simonied. Pitarul, [. Poenuru.

|

Pitavul, 7. Seigieseu.

Pitarul, 4. Zotu.

D. Stilescu. G. Constantinescu, cari prin îndelunga întrebuințare ce ați făcut
acestei
aritmelici în clasele începătre, ați luat cereare şi cunosein jă și despre. înțeloşere
a scus

larului; și vă poltesce Eforia, ca adunându-vă D-vâstre, în patru cinci
seanle, în vreuna din sălile gimnasiului, să desbateţi cu amEnum tul acest manual de
arilmetică, să
laceţi observaţie la ori-ce lucrare și operație calculată, de este îndestulă, sti
trebuea
[i redusă ori adiogală ? să vă dați părerea despre metodul ci, şi să vă aretați
chibzuivea

în scris, pe care să o comunicaţi Eforiei prin raport, 1)
Merandeit

Filipeseu. Avsuke. -P. Doenuvu. Iloveseu. S. Maurcorici,

'

Secretar, A. Jlieseu

No. 246,

|

1851, Februarie 26,

Acestă comisiune a întârdiat lucrarea sa și atunci Eloria a inchiat următorul
jurnal:
Jurnal

Vădend Eloria, că D-nii prutesoră ai sedlelor normale din capitală, însărein:
ați si re-

vizuâşcă manualul de aritmetică,n'ati săvârșii încă lucrarea Dlor;
Luând în băgare de sâmă, că amenduot ediţiile ale acestui manual
sati i isprăvit, încât

mulţimea scolarilor din scslele începătore întâmpină mari greutăţi la învățătur
a acestei

neapărate seiinţe, din pricina lipsei unei. cărți tipărite ; chibzuesce
cele următore :

1) Să se dea deslegare D-lui inspector al tipografiei colegiului, a tipări îndatii
5.000
exemplare dupe disul manual, ce se alătură, pottind pe D. Alexe Marin
autorul ei,
lacă coreclura cu LOL ceruta ingrijire și pentru ostensla D-sele
să i sa dea eee exem-

plare legate. Va supune raport la Etorie pentru cheltuială, spre a
se hotări prețul și a
se lipiiri pe carte, care se va lega cu scorțe de mucava ;
„2) Acest manual de aritmetică va sluji pentru câte pateu clasele
din secolele începălore, împărţit pe an dupe modul următor:
«/ In clasaI și a Il-a sc vor preda cele d'ânteiii

4 lucrări cu numere în tregi, adecă

de la ŞI până la $ 96 inclusiv;
b] în clasul al l-lea făcându-se repetiție cu deamănuntul

I și a- l-a, se vor preda Iuer ăvilo cu fracţii și cu numere

celor învățate în clasele

completite, adecă

de la Ş 27

până la Ş 39 ielusiv;
|
“
c) In clasul al IV-lea se va face asemenea o repetiție general
ă cu cuvenita desele

și exereițiuri și se vor pieda proporţiile geomelrie e;
regula de trei simplă, de trei en
pusă, de dobândă, de tovărăsie, de amestecătură
de midlocie şi de pusiţie incins ;
aulecă de la $ 40 până la $ 45 inclusiv se până
la stiri.
Aesuhke. Florescu. P. Poenaru, S. Marcovici.
No. 584,
1851, Aprilie 21.

S'a scris la 21 Aprilie, cu No. 462, în urma acestei chibzui
nţe a Etorici, directorului tipografiei Andrei Adamovici, ca să tipărescă manual
ul de aritmetică al D-lui Alexe
Marin, în 5.000 exemplare. Dupe acesta la 3 Septombre
D. Marin vine cu o prescur=
PINOII
') Dosarul

No,

559,

archiva

ministernlui

«e culte,

,
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tare de aritmetică de2 1/, căle, propunând Eforiei a oo aproba

și tipări numai pentru

usul claselor» | și a Il-a primare, pe care D. efor P. Poenaru pune resoluția următâre :”

«Se va da în cercetarea unei comisii orânduită într'adins și compusă
răscu și D. Pavel (Viorenu) ca să cerceteze

acestă lucrare,

că de se va

din D. A. 0găsi mai bună

decât cea veche, să se tipărescă la retipiirivea tablelor lancastrice.»
Vasile Stilescu vine și el
No. 6, *i recomandă Eloria
„un profesor al clasei a III-a
pări traducerea de dânsul a

la 6 Septembre, cu o lucrare de aritmetică şi cu raportul
utilitatea, şi cere a se pune în tipar; dupe el vine imediat
din orașul Tergoviștei, A. G. Poenaru, cerend Eforiei a tiuncă aritmetici, pe care el o crede și o recomandă ca potri-

vită usului claselor elementare; și
rului Alexe Marin, atât la raportul
mare, asupra acestor cereri, Eforia,
poftesce pe cinstita Comisie, care o
să ica în de aprâpe
asupra fie-căruia.

Etoria se referă la resoluţia pusă pe jalba profesoStilescului, cât și la petiţiunea acestuia. Și ca urîn 19 Septembre acel an, prin adresa cu No. 1.030,
scim că era compusă din D-nil Orăscu și D. Pavel, ca

cercetare manuscrisele
-

depuse de numiții, și să "și arcte socotința
.
.

Ce socotință, ce chibzuintă, va fi dat acestă cinstită Comisie,

dosarul acesta nu ne o

arctă ; din lucrările ce în el se mai coprind, se vede, la 24 Octombre raportul directorului tipografiei, cu No. 111, prin care depune comptul imprimatului celor 5.000 exemplare de aritinetica D-lui Marin,

în symă de lei 8.192, parale 20, dupe care

se mpli-

veză jurnalul Eforieicu No. 1.089 din 27 Octombre, prin care fixeză pretul vinqărei
unui exemplarcu lei 2, parale 10, Şi mai apoi tot relativ la tipărirea manualului de
aritmetică al D-lui Marin. Eforia în 28 Noembre același an, prin jurnalul No. 1.909,
găsesce cu cale și serie și directorului tipografiei, prin adresa cu No. 1.443, ca pe lângă

suma ce “i s'a ordonat de mai "nainte a" da de lei 1.481, parale 10, săi”i mai dea acum
încă D-lui Marin lei 1.000.
In 4 Decembre 1851, Eforia introduce modificațiuni la regulamentul confecționărei
cărților didactice, din 2 Decembre 1850, mai scădend plata de cola tradusă, oră preluerată, pentru ca să se potă eftini cărțile, De la 100 reduce plata unei coli în 80 de câte
31 rânduripe faţă, la 70 lei minimum, iar maximum de 200 lei "1 lasă neschimbat. ?)
O luerare importantă didactică este aceea a dieționarului eleno-român, comandată
profesorului G. Ionide. Eforia cere aprobarea Domnitorului pentru acâstă afacere, prin

raportul No. 1.566, din 17 Decembre 1851. Domnitorul aprobă a se plăti lui I6nide câte
10 galbeni de cdlă și.a se tipări în broşuri a câte 10 câle broșura. ?)

Domnitorul Barbu D. Ştirbeiii s'a preocupat și de Fdiu Sătescă. EI qice în ofisul stii
No. 396, din 9 Septembre 1851, că : «scopul înființărei acestei foi a fost de a se redi-

gea cu chip în cât si intereseze pe sătean, să "i aducă plăcere de a o ceti și prin
acest mijloc să "1 deprindă cu cunoscințe folositâre întru a sa viețuire și căsnicie. Drept
aceca irchue dată o nouă direcție acestei foi sătesci, care se vede astădi depărtată de
duhul, care a presiduit la a ci întocmire 3)»
LI

[|

s_

E

î.

.

Să nu negligem, înainte de a trece la seolele din Moldova, de a aduce informatiuni
1) Veili anexa,
%) Vei anexele,
3) Dosarul

No.

333,

archiva

ministerului

de culte,

—
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și-despre lucrările Eforiei pentru inființarea unei scoli de fete, Eforia presentezii Donui-

nitorului un reterat, prin care urâtă istoricul incercarilor infiinlărei unei scoli de lete

la monastirea S-tului Spiridon din Bucuresci 1)
Domnitorul, asupra referatului acesta al Etoriei, cu No. 314, aprobă deschiderea pensionatului de fete de la S-tul Spiridon, de la 1 Octombiie. Eforia intârdiază de a presă
i

programe și statute, și Departamentul

bisericesc găsesce cu cale, ta în locul seslei pro-

iectate, să se dea pensionatului privat al Contesci «le Grand- Pres, v subvenție de 600
galbeni anual, cu obligaţiune a primi 10 stipendiste gratuite. Domnitorul trămite acest
aport

al Departainentului

la Eforia sedlelor, Acesta respunde cu multt patr iotisa, în

modul următor :
Adresa Eforiei sedlelor cu “No. 1. 40, din acel an 1851, Noenbre n ca răspuns la
iulvesa ce "i făcuse Departamentul Credinței din 6 Noenibre, cu No. 3.944; prin cate i

comunicase raportul. ce liicuse la Domn,
ce primise prin Secretariat.

(firă asentimentul Eforiei), cin și rispunsul

- «Eforia luând în considerație
cele coprinse in.raportul acelui Cinstit Departament
No. 5.492, ce a depus Măriei Sele pentru deschiderea chiur in Limpul acesta a pensiunatului de fele, hotărit prin legiuire a se ținea din londurile S-tului Spiridon și comu-nicat cu adresa No. 5.944, cu cinste răspunde, că reserva de 200.000 lei este hotarit
pentru zidireu pensionatului și nu se scie de va ajunge; că pâni la clădirea noului pen= sionat, Etoria este poruneiti a inchiria o cas ca să deschidii acest pensionat in prhuă-:
vera viitore, dupe disposiţii definilive; că suma anuali de 40.000 lei, pole si nu ajungă
nici chiar pentru ținerea acestui pensionat,

iure Eforia a veni

în ajutorul ori-cărui

si că prin

aședemen

urmare,

de educație,

cut (6tă buna-voință

ce

ca nu scie de unde ar

lua fondul propus pentru-subvenţia D-nei Contese de Grands-Pres,
„A vsahy, P,, Poeniar 4, $. Marcovici.

:

Mi

Ma

Etoria se și grăbesce a chiăma la direcțiunea sedlei de fete inființânde, pe D-na Pulcovaiceasa Jacobsohn, care can întârdie a răspunde că primesc, nefiind în (eră,
H&spunsul ci afirmativ vine numai în 20 Decembre 1851.

Ca să nu se mai intârgic, până ce se va chili local noii la S-tul Spirialun, Eforia iea
o casă cu chirie, a lui Manic, pe podul "Târgului de afară.

Sc6la de tele organisatii
a venitului bizericei Maica
bre IRDL, teece împreună
i o reorganiza acestă sedlă
de lu S-tul Spiridon *)

la Craiova; precum văduriim iin anii trecuţi din î palea parle
Domnului, cu «decretul lui Știrbei No. 1.566, din 26 Octoncu veniturile proprii sul iulministrația Eroriei sedlelor avenul
Lazaro-Oteteleșună ă, precum se va reorganiza si seola de fute
|
-

MOLDOVA
(iazeta de Moldova No. 52, incă din 17 lulie. 1850, anuntase cu laudă trămitevei
de Domnitorul Gr. Ghica in deshaterea Divanului Obytese 'a noului aședtment
ul scâlelor. Tulă ee dicca Asaki: :
1) VejI anexele, :

|

|

,

*) Dosarul No, 639, urchiva ministerului de culte,

—
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«In numărul proiectelor insemnătâre împărtășite Divanului general, in sesia ce. s'a
incheiat, se cuvine să citim un reglement-atingător de reorganisarea învățăturilor pu-

blice din Moldova.

i

„Meritul persânelor ce compunii
ingrijire pentru ist. rom., a lost

comisia specială, căreia: Prea IL. Domn întru a Sa
incredimnțat asemenea lucrare, ne insullă o de-:

plină încredere despre înțelepciunea măsurilor acestui reglement,

a căruia aplicaţie,

fără induoială nu va întârqia, Paza nestrămutată a unui singur sistem în învățătura
publică, adaptat cu posiția și nevoile țărei, judecând din formarea unor juni, ce sunt

resultate

acum folositori slujbei publice, până in epuca în care am ajuns, ar fi produs

.

insemnătâre.

Să credem, că cerearea diteritelor moduri,

prin cari ai i trecut sedlele in cursul cel

scurt de 16 ani,cel puțin va fi putut arăta chiar sistemul cel adevărat, ale căruia prin-

cipiuri se află în aședămintele

nostre cele organice, și pe cari vreglementul noă, ne-

sinintit leziui desvoltat, folosindu-se şi de cercarea epucei trecute. Una din disposiţiile
acelui rezlement, imprumutată din Staturile mai înainte înființate, a căreia aplicaţie
plinesee voturile tutulor doritorilor luminărei, este reaședareia internatului (ținerea
elevilor în institut pe cheltuiala Statului). Desființarea acelei disposiții, cutezăm a dice
răii motivată. desfiintare, ce de patru ani lipsesce pe junii cei neinstariți, de bine-tacerile invățăturei, ati fost și o călcare de voinţa cea sfântă a londatorului Academiei.
Vasiliane, care a dinuit'o cu averi nemișcătâre, cu scop inadins de a ținea un internat
de juni.»

“Ta 1 Ianuarie 1851;

Domnitorul Ghica, promulgă

noul aședtinânt scolar dicând :

câcest reglement scolar, se va tipări spre obștâsca sciință, de către D-lui Vorn. biseri-

cese, cu cheltuiala din veniturile scslelor, și aplicaţia lui se va luce treptat, potrivit cu
duhul

acestui așegemânt

și.cu inchipuirile, bănesci, ce va avea casa sedlelor.

Pentru . :

ori-ce parte din acest reglement, ce se va socoti. neapărală tr 'ebuință a se aduce în aplia cație, D-lui Vornicul Bisericesc ne va retera intru acestea.»

Intre acestea, până la promulgarea nougi legi, exameriele de iarnă 'se fâcură în Aprilie 1851, afară de ale seminarului de la Socola,

care a avut loc intre 5—15

18515.
La 48 Aprilie; Domnitorul

Ghica

Februarie

|

visită scola de fete alată sub direcţiuneia D- lui. D.

Lăzărescu. Fraii presinle 200 eleve, din cari 5U bursiere.
La Ld Iulie sai lerminat examenele de vâră ale soalelor din lași, în absenta Dor
nitorului, care făcea excursiune prin ţeră.

In vedere cu noul semestru 1851 —1832, Departamentul instrucțiunei publice, hotăvâsce deschiderea internatului de băieţi, incă din luna Oclombre, şi prin Buletinul
o[icial vestesce acâstu.
|
,
Bătrânul. G, Asaki, în Guzeta de Molduru :No.'52, din 17 Julie 1851, incunostiin-

16ză acesta ast-lel :
.
Buletinul oficial publică de la 1 Octombre viitor, restatornicir ea internatului pen1) Examenele de vcră de la Socola se ţinură intre 14—25

Iunie 1831,

— 54—

tru un număr de 120 elevi, din cari 80 cu cheltuiala Statului, iar 40
intreținuţi pe a

lor cheltuială, cu 2.000 lei pe an. Toţi acești elevi vor avea
a lor locuinţă, indestulare,

incălgire și luminare in institut, unde studiile lor şi moralitatea vor
urma sub ingri=
jirea de profesori și privighetori, Numărul lor va putea mai in urmă
a se adăugi în
proporția sporirci venitului casei secolelor. Dreptul de a fi primit ca stipendis
t, atârnă
de la însușirile adevărate:

de talent, sirguință, moralitate, și lipsa mijlâcelor. Chiar și

elevii ce doresc a fi primiţi pe socotăla lor, vor fi datori a intruni tus-trele
cele ânteiă
condiții, cari nu tot-d'a-una s'aii putut păzi cu asprime, dâr cari suntem
incredințați,
că ministerul va cere în interesul dreptului și al folosului acestui
așcdâment.»

Departamentul averilor bisericeseă, precum făcu şi Eoria scdlelor
din Bucuresci,
scădu prețul solvenților internatului de la 2.000 lei la 1.200
pe an, pentru a inlesni
invățătura fiilor de părinți cu averi mat mici,
No. 806. Anaforaua Sfatului cărmuitor, din 15 Iulie 1551,
sub No. 2.196,
cu inalta vesoluţie din 19 Iulie 1851, pentru cătimea
plăţei ce aii a da părinţii
la internarea

«Departamentul.

în sedlă a [iilor lor.

averilor bisericesci

şi al învățăturilor publice,

prin anatorava

sub
No. 3.051, Va propus ca suma de 2.000 lei pe an, ce
părinții avuţi sunt datori, dupe
disposiția făcută, a da pentru internatul fiilor Lor în
scolă, să se reducă la 1.900 lei pe
an, spre inlesnirea mijlâcelor de a căpăta invățătură
tinerimea, iar Inălţiinea Vostră
aă bine-voit a resolva «Sfatul nostru extra-ordinar
va lua in consideraţie propunerea
acesta și ne va refera a lui socotință» ; spre acestă
Sfatul plecat aduce lu cunoscința
Inălţimei Vâstre, că el incuviințeză asemenea propun
ere, ca una ce este inlesnilâre
pentru acei ce trămit pe fiii lor la studii, și nu aduce jicnire
casei sedlelvr prin scăde-

rea ce se face; desăvirşita hotărire rămânela inalta
incuviin are.
Acâstă anafora de către Secretariatul de Stat, la 24
Iulie 1851, sub No. 2.241 Sa

comunicat Departamentului cultelor» 1).

Înaltă

|
vesoluţie

fr
«Se incuviințâză N și inăsur
a acâsta co se publică.»

Nu avem de a aduce

noul program

insuși noul aședăment scolar.

al reurganisutului liceti, căcă el este cuprins in
|

Intusiasmul redeschiderei acestui liceii, este nare în
Lotă (ra și provâcă o reali
mișcare culturală, mai ales prin faptul că, pe când
în țâra românâscă emigrați de la
1848 nu sunt admiși, moldovenii s'aii intors cu toţii
în patrie, ba încă ai venit la

Iași şi câți-va dintre munteni, cari inmulțesc
forțile culturale ale Moldovei,

Peorga

nisarea definitivă a liceului, începută de G. Săulescu,
o indeplini Aug. Tr. Laurian, pe
care Domnitorul Ghica 7] chiamă din Transilvania,
ca inspector in locul lui G. Sculescu,
retras la pensiune.
E
„Laurian dete liceului

şi în genere tutulor seslelor din ț6ră,

nu intârgie de a readuce liceului o mare autorit
ate morală.

și de noui profesori:

D.N. Ionescu,

de curând

1) Manualul administrativ "Tom, II, pag.
340,

o nare impulsiune, și

La acesta fu ajutat mult

reintors din Paris, şi căruia se incre-

—

dință catedra de istorie;

DI

—

Chinezu, egulmmente intors din

aris, care lua matematicele ;;

Cosin pentru latina și limba franceză in paralel.
In cursul interior, latina se-predă de Zachariir Columb, un pedagog excelent.
Din vechii profesori rămaseră Vasiliu, (Lazarini), însărcinat cu matematicele în clasele gimnasiale interidre; Dumitru Pop la limba francesiă, in același curs; Econumu G.

Ionescu ţinu. curs de religiune; Partenie Antoniu continuă a preda calișgralia și desemnul linial. Istoria românilor o luă din noii venitul din Ardeal, profesorul Patriciu.
„Acesta avu și direcțiunea internatului.

”

Cursul de sciințele naturale incă se duplică : Stamate conservă clasele: superidre,
iar în cele inferidre tu ntwunit D. Gr. Cobălcescu.
D. Iordan rămase profesor de limba lranceză, penru cl: asele superidre ; iar Metaxa
conservă Jimha elenă.
Ocupaţiunea rusescă continuând in Principate; Ce. Ghica ori guvernul săi, spre
se face plăcut Nusici, introduse. limba rusescă in Seminar, ba şi în gimnas său. Ca să
aibă profesor de acestă limbă, vuvernul se adresă la consulul rusesc, Acesta, cu adresa

sa No. 2.856, din 4 Septembre 1351,

recomanda mai multe persâne din Basarabia, şi

anume: M. Cole uță, Al. Rateu, G. Bilevin și loan Doncev. Vodă Gr. Ghica, pune resoluţiunea : D. Vorn. bisericesc, nu rămâne înduovială, că protesorul recomandat de Na-.
ccalstva învățăturilor din Rusia, D. Bateo, Lrehue să aibă cele mai nemerite insușiri ș

prin urmare,

se va primi și de Departament.

venită.»
N. Vornicul

bisericesc

Pentru care va și inainta lucrarea

”
a fost supus la Domn,

nota consulului,

cu-

cu anaforaua sub

No. 4196, din 8 Septembre 1831.
Cu nota

No. 4. 303,

din 13 Septembre,

se scrie consulului

să vie Ratcu, care va

avea 6.000 lei Iâfă pe an și progonul călătoriei.

”

Rateo cere acest prugon la 8 Februarie 1852, nu mai nic de G. 000 Lei, şi Gr, Cuza

cere lui Vodă, cu anaforuoa No. 584 autorisarea aă plăti acestă sumă mare.
„In anul 1851 se deschiseră numai 4 clase, iara V-a se inființă în 1852,
liceul va fi complect cu 7 clase numai în 1855.
Ca să se judece

de lector valârea

studiilor introduse

așia că

in nuul liccă, Yom spune, că

mai toți scolarii, cară ati fost în clasa maui înaintată a reinființatului liceă, a ajuns apoi

la cele mai inalte trepte în țâra lor. Aşia von cita pe D-nii:

Dabija, ajuns general şi

mort ca ininistru de r&sboiă, N. Culianu, actualul rector al Universităţei din Iași, G.
Mârzescu, tost ministru al instrucțiunci publice, General Pilat, Colonel Peiu, pe care.

martea “I-a răpit prea de tenăr, N. Voinov, lost ministru, Carp N., repausatul Gheorghiu ML., lost profesor, V. A. Urechiă,

ete.

Scolele primare primiră nvul program, conform legci. Inspecţiunea activă a lui Laurian, energia lui, iinparțialitatea care o cerea de la toţi in împlinirea datoriilor, a făcut
i se simţă ncintârdiat mari îmbunătăţiri și în secolele primare. Acestora li sai trămis
noua lege încă din Martie 1831, cu circulara No. 1.191 —1.139

1)

Scolele primare întempinaă dificultăți din partea Eforiilor județene, in privința localului și al materialului.
1) Dosurul

No.

383

curent,

archiva

Statului,

,

—

50 —.
2

2

“

„Departamentul averilor Dbisericesci cercase a mai adăugi
budgetul
ali
,
.
PI

seslelor primare

ştiri judeţe, cu sume noui, ce sar înscrie în budszetul Amo.
.
tu
i
Etoriilor respective.
Acestă măsură
S tra fost aprobată de Sfatul administrativ. |
"
”

„= AX0. 607. Anafovuou Sfatului din 18 Lie 1851, sub
No. 2.193,
inalt incuviinţată la 19 Iulie 1551, pentru a se înlesni
din veniturile sculei,
ținerea scdlelor publice de la tergurile ținutale.

«Departamentul averilor bisericesci

şi al învățăturilor publice,

prin anatorava sub

No, 1.176, aă supus cunoscinței Inălţimei Vâstre, greutăți
le ce se intempini întru, ţinerea scâlelor publice
de la tergurile ținutale, numai cu sumele hotărite de art,
XVII |

-al Regulamentului organic

(anexa ÎI litera 7), a se sloboi din Etoriile acelor târguri,

și Vai propus, că ar fi cu cale-a se face sporire la acele sumi,
din veniturile municipale.
pe cât comitetele de inspecție vor găsi de cuviinţă,
în
i
Acea anatora fiind resolvată de Înălțimea Vostră : «Statul nostru
va destega ceasul de

Sa

față luând în privire socolința D-sâle Vornicului bisericesc» Sfatul
este de soculinţă,
că adaosul cerut la sumele prevădute de Reglement, să se slobodă
din casa secolelor, din

a căreia midloce twebue a se face educaţia Linerimnei, iar
nici de cum din Etoriile tergu-

rilor, ale căreia venituri sunt menite a sluji pentru îmbunătățirile materia
le ce privesc pe

comunități, și care însuşi acestea nu pot'li aduse la vreme
intru implinire, din pricini
neinchipuirei de bănesci miglâce; desăvirșita hotărive rămâne
insă la în cuviințarea Inăl-

țimei Vostre>,

a

”

Si

a

Acestă anafora, de către Secretariatul de Stat, la 24 Iulie
1851, subt No. 9.947, sat
comunicat Departanentului din lăunteu și sub No..9.248
celui al cultului. Da

-

în comptul budretului Etoriilor judeţene, se mai adause numai sumele
necesare
pentru lrămiterea la Iași a câte duvi școlari pentru sesla de arte.
Ba încă și acestă
adăuşire se făcu numai pentru câte-va Etorii, precum se
vede în actul următor :-

No. 819. Anaforuoa Sfatului din 12 Martie 1851, sub No.
078, îmi
incutiinţată la 15 Martie 1851, pentru cu cheltuinlu drumulu
i trâmiterei elecilor
la scâla de arte din capitulie, sii fie din Efovii.

«Departamentul din lăuntru a referat Statului sub No. 24.705,
că dupe mijlocirea
Departamentului averilor bisricesci şi al invățăturilor publice,
urmând a se trăite de
către Eloriile târgurilor Fălticeni, "Târgul Ocnei, Homanul,
Buzăul, 'Tecuciul, Berladul
și Focşani,

câte duoi tineri

la scâla de arte

din Capitală

și unul din Etoriza Tergului

Frumos, se cere deslezure : de unde să se plătescă cheltuiala venirei
acelor elevi în (tapitală ? Sfatul incuviințând, că banii ce ar fide neapărată cheltui
ală a deiuniului, pen
tru trămiterea tinerilor, să se dea din veniturile Etoriilor compeli
nte, plecat aduce la

„cunoscința Inălţimei Vostre spre desăvârșita hotirire
.»
|
|
|
"Acâsti incuviințare de către Secretariatul de Stat, a impărtii
șil-o Departamentul din

lăuntru, cu adresa No. 729, din 17 Martie 1851 o
În 18 Iunie 1851,

se deschide cu solemnitate

SR

scoli publică din Dorohoi,

canțele sosiseră, atâta era de viue dorința unei asemenea
scoli,
1) f] Manual administe, “Tom. JI, pag. 34,
;2) Manualul administrativ, tomul II, pag.
352,

a
desi va -

D. GE Hasnaș,
i DU

revisurul

lei pentru cumpărarea

Departamentului,

din Tăuntru,

dloneză sccolei din Fi

«de cărți: lu dlevii săraci.

Vasile Ăpostoleanin, a lost munit, în 4 Ianuarie 1851, inspectorul secolelor din districle.
:
i.

Scdla centrală de fete; pe care am vădut'o. lunclionând și în anul trecut cu succes,
continuă în 1851, Noemnbre, sub direcțiunea lui D. Lăzărescu. Acesta prin raportul cui
No. 55, către Departunentul averilor. bisericesc și al invețălurilor publice, arstă, că

pulrâna institutului, dupe - înțelegerea

cu Domnitorul,

a angagiat din străinătate pe

D-na
Fani Enhard, din Ducatul Oldenburg, ca guver mană și prolusoră de lueru «de
„mână, eroeli, licerea de rochii, ulbituri, broderii de lol felul, ete.; angagiamen
ul este.
pe 10 ani, câte 10 galbeni - și loti întreținerea in. institut, „Domnitorul: aprobă. ana lurau Deparl lamentului, cu No. 5.341, din 10 Noembre. :
CI
Eta
|

|

PI

game

.

DE

Seminarul Venizunin incă se reorganisăză în anul 1851, cu leg6 specială Lrămisă în cercetarea Divanului obștese :

No. 828. „Inaforuou Dicanului vbştese, din 22 Iunie 1951, sub No. 91,
cu înalta vesoluţie din 28 [unic 1551, pe lângă cure se alăturâză proicetul peutra
oryunisugia inecțăturilor Viseri icesci din Moledoca, cercetate de ectre Dire.
«Secretariatul de Stat, cu adresa sub No..1.384, dupe apustilul Inălţiinei Vâstre, a.
(rămis Divanului „Spre desbatere proiectul pentru organisația învățăturilor bisericesc
“din Moldova, ceva supus pe lângă unaforaoa Prea Sântului Mitropolit, Prea Sânţii
Episcopi si șeful Departamentului” av. rilor bizericesci și-al învățăturilor publice. Divanul intrând in deliberarea acelui proicet Pa incuviințat, cu oreși-care modilicaţie, ce
sa găsitde trebuinţă: snpuindu-se der pe lângii aessta Inălţimei Vostrein copie cilalul
proicet, cu inodificările ce sai ficut, cari sati insemnat în dreptul fie-riăruia articol,
v& roză ca să hine-voiţi a da hotărirea cea desăverșită.»
Inaltă

resoluţie.

«Se intăresce asedămentul seminariilor, curg se va și tipiri

de către Departamentul

bisericesc ; el ne va aduce la cunoscinţă şi mijlâcele bănescă ce sunL-menile spre acest
sters, și pe când seminariile de pe la eparchii vor putea fi înființate. »

a 4 ) luni 1851, Divanul a: desbătul lose și prograinul seminarului Venizunin.
Diim în anexă 1) legea acesta aprobată de Domnitor. Acolo se pote vedea programul
“cel noi al seminariului! "Tot acolo se va vedea și biumlul Episcopilor ignoranți cară
'și legitimeză preoțirea de ignoranți, ca şi dânșii cșiți numai cu studiile de la 4 clase

seminariale. Seslele catichetice ținutale, se conservă prin:noua lege, sub pretext ca să,
1) Vegi anexa.

|
!

|
serve «le pepiniere

— 58 —

penţru

Eparchiă.

formarea

claselor in

|

seminariile

ce se vor forma

pe la.

|

- Epitropia seminarului Veniamin, primesce comunicaţiune
de la Departamentul uverilur Disericesci, cu noua lege, prin adresa No. 4.455, din 25
Septembre 1851.
Eztă cum julecă acestă nouă lege D. profesor Erhice
anu :

E

câcestă legiuire este opera lui Seriban. Dâcă alt-ceva n'ar
fi făcut bun acest bărbat

decât numai

acâstă legiuire,

sunt reformele propuse

incă ar trebui să

fie nuult respectat

de posteritate.

Cari

in acestă legiuire ? 1) Programa lui Meletie Mitropolitul,
ce v

impusese seminariei, trece la cursul scdlelor ținutale
de candidaţi, cu forte mică excepțiuni. 11) Se instituese seminarii eparhiale, adecă
la Roman și Iluși, cu un curs de

patru ani. JI) Se ridică cursul învățăturilor la seminari
ul Socola la un curs complect
de opt ani, cu clausa că pot eși elevi din seminariul Socola
și dupe terminarea cursului

de patru ani. 1V) Se dispune ca Proestoşii, Protoicr
eii, Dicasterioţii, Exumenii, Archimandriții și Archiereii, să nu se ridice la aceste
srade decât numai deâcă vur în fățisa
iai ânteiă atestat de indeplinirea cursului învățătu
rilor teolosice, (Ş D. V) Se interslice absolut de a se mai hirotonisi preoți dintre
candidați, ci numai dintre elevii cari

ati terminat cursul de patru ani, ($ 5).
ralâre

pentru aspiranții

VI) Seslele ţinutale se declară de scâle prepa-

de a intra în seminariă, ($ 5), ete.

Administrația senerală

a
aședămen Lurilur seminaricesci. este incredinţată unei Epitropi
i, alcătuită din Mitropolitul țărei, pentru Socola, din Episcopii eparhioţi, fie-care
în eparhia sa, şi din mini-

sirul averilor bisericescă și al învățăturilor publice.»

Pentru administraţia

interidră a seminariilor;

(Istor, Sem. Veniamin;

par. 96).

noua lege constitue un comitet com-

pus“din rectorul seminariului, inspectorul, catichet
ul, ecunumul și secretarul.

Profesorii chiămaţi la seminariti în 1851, ati
lost:
1) Archimandritul Filaret Scriban, 2) Archimandritul Gher
man Vida,3) Archimandritul Neofit Seriban, 4) Protosing. Melehisedek, 5)
Dr. Anton Velini, 6) Ilristotor
Scriban, 7) lon Mandinescu, 8) Isaia Teodorescu, 9) lerom
onachul Teremia, 10) Alex.
Petrino, 11) Isaia Vicol, 2) George Sandovici Diaconul, 13)
Monachul Benedict. Până
la 1852 nu erai în serninarii decât 4 clase.
"Putem dice, că în urina

acestei reorganisără a semninariilur, nu se vor iti
in lempla

prefaceri până la promulgarea legci actuale a seslelor,
din 1864.

i

In August, Domnitorul Gr. Ghica visitând Iuși, a ales însuşi casele
pentru desehiderea seminariului eparchial, care sa și deschis în Octumbre 1851,
dupe planul făcut
de Suchopan, Egumenul de Doljesci, în anul -1 $51, luna August.
ă
Cultura generală

In 1851, se agită in Bucuresci chestiunea de crcări de scoli române pentru
israeliți,

dupe ulisul Domnitorului cu No. 779, p2 care îl dăm în anexă.

.

Învățătura religiosă se va preda de duui rabini, cari vor preda și limba evree
împre=
ună cu limba germană, iar învățăturile prelane se vor preda «dle
duoi protesori români,

orenduiți de Eforia secolelor, cu întărire donscă,
la clasa III și IV.

giune,

Programul scolelor

unul pentru clasa I și UI, și cel-alt

prinare publice este oblivatoriă,

alară de reli-

Intreţinerea scoleă va fi din venitul gabelci, din care se va trămite la Eforia scolelor
pe lic-care trimestru inainte-câte 600 Iei, pentru ca lelile profesorilor să se răspundă
„le casierul Eforiei Î).
|
In Iași nu s'a făcut nici un pas în privința scoletor israolite, din diua când, cum
vădurăm,

chestiune.

G. Asaki,

cu adânca lui prevedere,

ceruse Epitropiei

-

să se ocupe cu acestă

ia

In direcţiunea artelor fruunbse şi a sciințelor, cum şi a literaturei, analele anului
1851, incep din noii a fi mănâse, grație protecţiunei ce Domnitorii acordă acestor manitestațiuni culturale.
Grigore Ghica este primul Domnitor, care însărcineză pe un român să mârgă în Eu

ropa, să studieze orgunisarea scdlelor. D. Alex. Teriachiu a fost ales în 18 lulie 1851,
de Domnitorul Moldovei, cu ofisul No. 3.3335, şi insărcinat să nergă în Prusia, ca să cu-

legă notițe asupra secolelor şi să presinte un memorii

asupra sistemului

de invățăment. Acestă misiune s'a făcut cunoscută țărei prin

cel iai bun

Foie oficială din 21 Iu-

lie 1831. 2)
E
Acestaşi Domnitor al Moldovei a ajutat cu 40. galbeni pe an, incepând de la Iunie
1851, pe George Popovici, care studia medicina la Lemberg.
In 26 Februarie 1851, Doninitorul Ghica doneză Cabinetului de seiinţele naturale
6.000 lei,ca să'și inmulțâscă coleețiunile.

|
4

In 1551, Statul administrativ

extraordinar al Moldovei, decidei se rădica un noii

plan topografic al Iaşilor şşi pentru acâsta se deschide cuncurs intre seumelri,

Eclipsa din Luke 1851, este studiată din cabinetul de fisică al liecului, de profesorul
Th. Stzunati. Studiile acestuia dati ocasiune la o polemică plină de wnur, publicată intre jurnalele Zinbrul (No. 5) şi Guzeta de Moldavia.
Din punctul de vedere al picturei;în Iași se face puţin lucru, bu ce se facee răi: Euumenul grec de la Trei-Ierarchi, sub pretext de restaurare, revăpsesce lără nici un cun-

trol vechile icâne ale Disericei lui Vasile Lupu.
Numai deșteptul G. Asaki protestâză în jurnalul săi, contra acestui cucrilegiiiti, in
No. 62 din G August. La acestă

ocasiune, egumenul

grec a topit și marele policandru

atât de original alcătuit din marea Moldovei, cu apendice de out de struţ, asemenea po-.
licandrului mic, care a scăpat graţie protestului energie al tinerinici scolare împinsă «de
neuitatul. lor prutesor de retorică

Dimitrie G asti.

Autorul acestor

anale

* şi amintesce

de duiosa Iecțiune incidentar ficută de Gusti, în ora de retorică, asupra desființărei od6-

relor bisericesci. ale lui Vasile Lupu.

Inflăcăraţi de patriotic vorbire a profesorului,

mai mulţi scolari, intre care şi autorul, merg la Trei-lerarehi şi intimeză egumenului,

că de va mai topi vre unul din vdârele Litoresci 7 smauly barbu... Amenințarea avu efect
și policandrut al duvilea fu scăpat. Să sperăm că nu se vor mai 'repeli protanațiuni astăqi la ocasiunea nouci restaurațiuni a Trei-lerarchilor, de și datură suntem a semnala
indignațiunci române fapta, că până de unădi vălurăm cum întrun morinint domnesc

architeetul (care ? nu scim) a pus o gură de calorifer |
5) Vei anexa,

2) Vei dosarul 635, archiva ministerului de culte,
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hedeschiderea

biser icei prufanată de egumneni, se fiicu cu narere solemnitate,

in 2 De-

cembre L85 1, în presența Domnitorului Ghica si, guvernului țărei,
U. Asaki singur continuă a protege pictură. EL publică in litogralia. făcută de fiul sâă
Alexandru, tabelul bătăliei de la Baia, a lui Şefi wm cel Mare și 7] anexâză impreunii
cu

explicațiunile necesari i la (iazetu de Molora, din linie 1851.

Ta tera românescă Domnitorul acordă o protecțiune nai eficace frumâselor urle
şi în
special piclurei. Se cumnpări. penteu muzeul de picturii, câte-va tablouri de la
pictorul
Leca, fapte «dupe raportul Ciustitei Eforii a sedlelor, eu No. 1.006, anul
_
Decembre 18.

1851,

«ialeriu de lablonri fondată dupe. porunca Iulţimei Tale, este, destinată cu vreme
a
sluji și de podâbi națională și de nuudel de studii pentru arliștiă, ce vor fi înzestrați
cu
talentul piclurei, Pe cât a putut şi pe cât a fertat miglâcele pecuniare, torius'a silit a
eupăra, din vreme în vreme, lablouri, dupe incre din țările ce a lual de li cunoxeălori.
Acum șăsind la D. Pitar Ce Leca, artist român, cinci labloură, din care duvă orivinale,
„iar treci copiate dupe mocleluri clasic e, sa învoila le lua cu preț de 30 galbeni fie-care,
peste tot galbeni 150; banii insă să se pli lâscă din fondul scolelur,
Elorii ica incrâsndlu a supune plâcal acestă chibruire la cunosc inta și aprobaliia

Inălţinei Vâstre,: și vă râgă „să bine-vgiţia "1 da inaltă deslegare dupe cum veţi bine

chibzui.»
drsuhi.DP, Poenaru, S. Muveoviei.

„Deja

S

în Ianuarie acrslași an, en ofizul No... Domnitorul a ordonat trimiterea D-lui
zu pre 4 ani, la Roma, pentru a stulia picura, cu bursă din casa seslelor.

Mesa
,

n.

», Alexandrescu a lrecut la Paris, unde “| piisinr la 1856, in atelierul pictorului Cui-

“

suc D

Musica are în 1851, pretențiuni inai mari.
primesce

«Planul

pentru

Acest plan pe care?l dăm

un conservator

Nu se iu de la cine Domnitorul Şlirheiii

românesc,

spre inain lare

muzicei vocale. »

în anexă. ?) Domnitorul îl trimite la Eforia secolelor cu rexolu-

țiunea : «Dorinţa ne ar fi să incuragiiiru loateul național prin midlâce putinciose şi
ina
mult practice, căci in nici o parte nu e seâlă pentru profesia de actori.»

Erore din partea Domnitorului, dar scuzabilă pentru 1851 |
Proicelul cu resoluțiunea este triinis de Secretariatul de Stat la Ilorie, cra iulrexa
"No. 3$3, din lanuarie 97 anul 1851.
Eloria pune pe adresa anexată aci, resoluțiuaea uruălore:
«Eforia va chibzui asupra acestui proiect, dupe ce va intocmi lote secolele dupe cun
șI cea de agricultură și de arte, pe care. v socotesce mută de ântâia trebuință pentru
vh:) Dosarul No. 573, archiva ministerului de culte.
2) Vei anexa,

—
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ste. > “eră: : “la calendele recesci | Dar acesta nu satisface

ce incepuse n-se

trebuința

simţi in public de artă musicală, In'Bucuresci se găseaii căți-va artiști. de valâre, ca
Wachman, Wiest ete. Acest din urniti provocă „Departamentul credinței și instrucțiune

publice, sii mai bine direct pe Domnitor, cu un noii proiect de scâlă de musică, De astă
“dată Domnitorul pune o resoluiune mult ini favorabilă, EA dice: «Acest stabiliment
bine-intocinindu-se pote să producă cele mai tolositâre resultaturi, mai ales pentru. teiteul național. Etovia secolelor va Lua in osebitii bigare de semi cele aici expuse în uliine
turatul proicet şi hotărând basele câre să chezășuiaseii viitorimea acestui aseglămăn
va raporta, spre ai da

totă pulincidsa

incuragiare.)

,

.

Wiost baseză existența scdlei. pe subseripțiunea, ce sar culege retntiințăndu-se 0 ito=
clatiune filarmonică.
|,
.
No. | 42,
adresa
cu
Februarie,
97
în
Acâsta se vede că incuragiază și pe Etorie, care
din
supune
"i
si inainieză Depur tunentului bisericesc anatora către Domnitor, prin care
nui proiectul lui Wiest, cu adiugirea. unui comitet compus din 3. membri, luaţi din
deosebite clase ale. societiței și ajutați de ul patrulea membru Wiest. . Comitetul se va
ocupa numai cu adunarea subscripțiilor. și adunarea materială a conservatorului. A niforava Eforiei pare să lie fost uitată până în Decembre. La 17 ale acestei luni, Dommnito„rul Știrbei, cu ofisul” No. 1,749, aprobă. înființarea conservatorului de musică și nu
mesce membri ăi Comitetului pe Vornieul [. Oteteleșeanu, audovig Wiest, Pulurnicul
Stefan Pellu și Paharnicul Ion Saunurcaş. »
Deci nu va isbuti asemenea scoli, suh palronagiul Domnitorului Ştirbeiii, este a se
atribui împregiurărei, că sa sperat prea mult «de la înființarea prin subseripțiune ui xu=.
sietiitei filarmonice. La noi iniţiativă privată și axociațiunile nu găsesc chiar nici astădi
un teren pregătit.
”
Teatru național şi în genere spectacole alistice, e de pură literatură fie de musică,

n'zui lipăit în 1851. La acesti dati teatrul național din Iași; grație composițiunilor lui .
Alexandri şi marelui

talent al lui Millo,

este în prima linie

și

a ficul'să se uite suc-

cesele de alti dati ale arListului Caragiali din Bucuresci.Pe lână Millo graviteză stele de primul ordin; în dramă : Poni, lot atât de hun ac
tocca și poet ; D-na Theodorini soră cu Poni; iar în comedie și vudetille : D-nii 'Pheo-

.

- doru si Bonciu şi D-nele Stere ian, Nini Valeri

și Gabriel: 1

mită

apoi soția

unui nu aa

puțin celebru artist. comediant N. Luchi: wm.

|

„Sati jiteat în 1850, 1851 și 1852, cu un imens succes picsele : poebul romanic, *)
Cocâna Chiriţa, Un trintor câte dece, Muza de la Burdujeni, Şoldan. vitezul, IntiunaLeia pltieșilor, de te. Asaki, 2) și din radu eri, Iiruco de Veneţie (25 Noembre 1551),
1) Vedi anexele.
2) Poetul romantie a fost jucat impreună cu alte piece șiș de către > poerime, în e berneiiul iucecudiaţilor
din Berlad; Intre nobilele actriţe improvisate era și D-ua Sinaralda Mavrocordat, iar intre actori V,

Atexandri,
3
i

-

e

Placșul Codrat CTeitorini) dicea :
i
a
vs. Românul uit se perde |
ca va îi Carpat;
-CâL pe iniel iibiova dia,
,
.
Riul cât n'o sta,
|
Cât pe fluer şi cimpoia .
- Doiui vor răsuna ,,
.
icestă piesă sa jucat li 1 Martie 1851, sub inceţiunea la Milo,

e

N

—
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Neguţătorul din Veneţia, a Ini Schakespear (10 Dâcemb
re 1851), în care Poni avu un
imens succes.
Mateiii Milo cu trupa sa din Iași, cum și cu trupa
[rancesă. de sub direcțiunea lui
Delmari, ati făcut, în Aprilie începând, o escursiune
până
, la Bucuresci, La Focșani Milo

întâmpină Gre-cari pedici de a trece Milcovul, gelozia
actorilor din Bucuresci cercândl
să împedice sosirea lui cu trupa în capitala munteană.
Reclamaiunile presei din lași

inlăturară aceste pedici și Milo cu teupa-lui făâcură
deliciile bucurescenilor, graţie atât
imensulusăii
i talent, cât și noului repertorită naţional, creat în
Iași. Din Bucuresci Milo

se întorce la Iași, numai la 20 Octombre 1851. Acila Pasci
1852, va 1i deschisă o primi

stagiune de operă italiană, care dâcă va favorisa răspân
direa gustului muzicei, va para-

lisa totuși mult midlâcele teatrului național, societatea înaltă
incepând a preferi opera,

în care Pietro-Tozolli și D-na Trufaldi, etc. se
vor ilustra,

Vorbind de operă, e locul să înregistrim

concertele principale din acest an. Cele-

brul Consky, apoi Miculi din Bucovina și Frankenstein
, unul dupe altul vor încânta pe
rând ambele capitale române, care nu duc lipsă nici ele
de artiști de valore ca Wachman, VWViest, Flechtenmacher, ete,

"Se scie că Miculi

va îmbogăţi biblioteca musicală română, cu cântece culese din
lâră,
.

Am arătat și aiurea pentru ce nu ne mai credem datori a
face pe larg bibliografi:
anului, Aci vom aminti numai de comisiunea de examinare
a cărţilor didactice din Bu-

curesci, ea & compusă, în 1851,

1. Zalomit.,

de profesorii Iânid,

1. Pop, Iill, Alexandru Orăscu şi

|

Se tipăresc, prin aprobări domnesci, mai multe cărți didactic
e, precum: inerea regis=
trelor, de Alexandru Pop; Gramatica românescă de 1. Pop;
Epitomne historiac graecae de

"Maxim, pentru clasa I gimnasială. Se retipăresce Geografia
lui Genili. Se pun în vin=
gare: Gramatica româno-germană de Limburg, Introduc
etio în linţuan latinam de I. Masim, lisus Christos sei legea nouă, traducere de L. Penesc
u ; Abecedar românese de G,
Stulescu, ediţia VI-a; Gramatica limbei românesci
de Vasile: Ianovici, tipărită la Viena:

Manual de gramatica română pentru sedlele primare de
Const. Platon ; Gramatica
română pentiu scslele primare de N. Macarescu, profesor ;
Dicţionaraş românese de
cuvinte technice de Dr. T. Stamati, (laşi) ; Prescurtare de geograf
ia sântă și veche, de
archiereul Dionisie ; (Bucuresci), Urziză istorice, stii curs metodi
c de istorie, de Neofit

Seriban,

(lași) ; Geometria descriptivă, traducere

de A. Orăscu (Bucuresci) ; Losica ju-

dlecătorescă, de Alexandru Aman, (Bucuresci); O ședătâre la
țâră ori povestea lui Moș

Albu de Anton Pan, ete.

In
mari
O
„ sorul

acest ete. nu voim să nu coprindem cartea unică apărută în
Chişineu de atâţia ade ani amuţit: Fabule alcătuite în limba moldovenescă
de L. Sârbu.
menţiune specială merită incă dicţionarul eleno-român, ce începe
a publica profeTânid, ajutat, precum văduriin, de Eforia sedlelor, din Iecemb
re 1851.

Librarul I6nid editez numerâse cărți, dar din nenorocire'seriitorii
cei buni români
fiind neîntorși în patrie, din emigrațiunea fortată de la 1848,
Iânide nu are de editat

decât rele traduceri de rele romane

franceze.

,

o

|

—

bă—

Este toluşi epoca, când în Moldova nu va întârdia să renască literatura română, grație
marei pleade de bivbaţi de valâre, ca Alexandri, Kogălniceanu, Negruzzi, Negri, Halet,
Gusti, Sion, A. Rusu, Th. Stamati, P. Codrescu, G. Săulescu, și o sumă de tineri, cari
se exercită la condeiii suh patronagiul acestora.
In Bucuresci insă, afară de profesorii ocupați cu tipărirea de cărți didactice, numai
traduceră in forme din editura Ionid, traduceri în cară traducătorii dovedeai că ni sciati
chiar limba din care traduceaii î), seriaii bătrânii din pleada de la 1848, dar seriată
- pentru jurnalele străine, scă tipăreaii. cărți

proibite

de a intra

în țeră

şi acestea mai

tote cu relerinţăla mișcarea de la 1848.
.
In Transilvania, sângeros agitată prin mișcarea de la 1848, românimea căntase a se.
folosi momentan de favârea vai! trecătâre. a naţiunei pe lângă coronă, ca răsplătire a
generosului sânge ce românii vărsaseră pentru cit.
"
In August 1851, românii din. Brașov primese cu manifestațiuni de devotament pe
Schwartzenberg și în Gazete Transilvaniei se publică o odă la adresa lui, penru că
a bine voit să dică la solomnilatea primirei și câte-va vorbe în limba românescă...
In Moldova încă provocă versuri intusiaste escursiunea prin teri a Domnitorului

Ghica.
Descinderea Domnitorului în 'grâpa de sare de la Tergul-Oenei, a provocat la cânlare pre mai mulți poeți, ori versificatori ca ID. Gusti, Verescu, ete,

-

N: Istrate publică în acest timp drama sa naţională Mihul Stireea; el întrehuin6ză
la acestă scriere versul gis alb, adică fâră rimă,

Mare certă se nasce prin jurnale asupra acestei drame între G. Sion

și N. Istrate,

ajutat de partizani ca Iarhăz, Hormeziu, ete. 2)

ŞI cu tote acestea, Domnitorul

Ghica manitestă până în finea anului 1851, nerăb-

darea lui de a ceti nu numai laude, ci și critice. Un jurnal ceva mai independent decât
al lui G. Asaki, simţi îndată Lotă rigorea censurei, care funcţiona apr dpe ca și sub dorn- nia lui M. Sturdza.

Jurnalul Zimbru este suprimat. în annarie 1854, penteu că aa publicat versuri satirice ale lui G. Sion. 9)

Cu asemenea rizorii ale censurei, presa nu progreseză, nici în Pucuresci, nici în lași,
La Galaţi, Jurnalul de Galaţi anunţă, în Martie 1851, că trece sub o asociaţiune
de moldoveni și . că >.“și schimbă numele în Patria.
In Bucuresci continuă Vestitor ul lui Carealechi, fie semi-oficială ; Fdia satului

(anul al IX-lea); Buletinul oficial; Teoul.eclesiastie al archimanileitului Dionisie,
In Iași troneză foia lui G. Asaki, în luptă curend de concurență cu Zimbrul lui T,
Codreseu, care va reapare.
«In Ardeal continuă cele două foi ale lui Pariţiii, Gaz ela Transileaniei şi Fuiu pentiu minute, animă

și literatură.

) Cu tâte acestea Eforia,
contesa de Lindeuburg !

în 5 Februarie

> Vei. Gazeta «le Moldavia,
3 Vei anexa,

1851,

cumpără
:

din Martie 1851,

400

exemplare
:

din
”

:

cartea:

Rosaliu,

de

m
Mai

străbat

în țăriile române,

„publicată la Paris,

pe ascuns, și câte-va nuiniore din Junimea

română,

DE

Inainte de a termina analele pe 1851, să amin im

i

aci câte-va laple, cari de si nu a-

purțin direct stuliului nostru, sunt în „atingere directă eu el.

Li 10 Februarie 1851, se fuce alegerea noului Mitropolit Sofronie Mic lose Wu. Corpul
didaetie ica parte la cereimon ia înscăunirei, 1)
Iu 3 Martie 1851, aechinvandeitul Ge. Geupensky
casele sele, cu patru fălci de loc.

donâză pentru scala
din, Miel

In 15 Semptembre prima cursă de cui orpanisală la lasi. sul patronagiul
nului.

|

În Mai

,

"

Domnito.

|

1 851, cu ofis domnesc, nutnicipalitatea Laşilor aloptăi sigiliul ce “1 line pănă

ustădi, sigilii proiectat de Asaki și Stuleseu, cari ait susținut că este intemeiat pe is-.
torie, lucru ce astădi nu se prea confirinii,

pre o

e

Ei

a

1) Gazeta de Moldova No. 40,
) Gaeta de Moldova No. 39, din

17 Mai

!
18351,

NR

|
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,

1
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Redeschiderea sedlelor din țera românescă se făcu fâră o mare prelacere
a legei reac-

ționar6, cu care guvernul lui Bibescu năpustise cultura naţională ; de aci 'urmeză
necesitatea simțită de o nouă reformă a legei secolelor. Până insă acesta să se
pâtă face de

“Divanul ohștesc, Eforia caută să introducă macar parțial imbunătățiri,

Așia în 1892, Eforia găsind uri număr de scolari, 190, în clasa I, propune
Domnitorului dividerea clasei in duoă secțiuni; din secțiunea a II-a se va nasce upoi
gimnasiul
«Lazăr», măsură pe care Domnitorul o aprobă în Iunie 1852.
“
Eată raportul Eforiei către Domnitor:
|
«In clasa I-a gimnasială, numărul scolarilor se urcă până la 190; acest
însemnat nuinăr tace ca să fie imposibilă o priveghere activă din partea profesorului
în timpul predărei lecţiei. Pe lângă acesta, fiind numărul seolarilor prea mare,
ține prea rar rindul

fie-căruia dintr'inșii la cercetările ce trebue să facă un prolesor în
tot cursul anului

spre a se asigura de gradul silinţei fie-căruia scolar la învățăturile
acestui clas, cari sunt
tundamentul studiilor gimnasiale.
a
-

«Din aceste cause nefăcend învățătura tot progresul dorit, Eforia
a chibzuitcă s'av cuveni, ca gisul clas să se imparţăîn duoă divisii, fie-care cu profeso
rul.
săiă, și prolesorul
va face în fie-care divisie tâte lecţiile clasului I, afară de
caligrafie și desemn,

potrivit

cu oficiul Inălțimei Vâstre din anul 1851 » No. 1.421.
câcestă a ei chibzuire, Eforia supuind'o Inălţimei Vestre, aşteptă
înaltă” deslegare.>
(No. 1.113, Iunie 1832.)
.
Aprobarea Măriei Sele lui Vodă, comunicată cu adresa Departam
entului logofeţiei
bisericesci, No. 3.189 din 19 Iunie, anul 1852, Eforiei
scslelor.

«Primit, tot cu un profesor de o clasă, și dupe vacanţă.»
Dupe aprobarea acesta, Eforia inaintâză publicațiunea la 10
Iulie 1852, pentru tâte

catedrele vacante și aceea din noti înființată, cu separar
ea clasului I gimnasial în duoă

divisiuni, ca doritorii de a le ocupa să se presinte la concis
, la 15 August,

scris, cu No. 1.394 (aceeași dată de mai sus), redacţiei

blica acâsta în acel d'ânttiti numtr, spre cunoscinţa doritori
lor.
1) Vedi programele scâlelor în 1851—1852, in anexă.

Eforia a

Vestitorului românesc,

a pu-

—
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Până ce să fie ocupate tote catedrele vacante și tote secolele deschise, Eforia specitla
fondul scslelor[... Așia, în Februarie 1859,

ea dete 12.000

galbeni

cu impr umutare

logofttului Ion Văcărescu |
In 25 Maiii 1853, Etoria stărue la Domnilor

a se adăugi în programul giunnasiului,

religiunea, prin următorul raport: ).
«Prin ofisul cu No. 1.4291 din anul 1851, adresat către cinstitul Departament al trebilor bisericesci și al instrucției publice, Inălţimea Vâstră aţi bine-voit a porunci, ca la
cele dânttiii 3 clase gimnasiale să se orenduiască, de fie-care, câte un prolesor, penru

tâte lecţiile clasei, afară de un profesor de desemn și caligrafie. Acestă Inaltă disposiţie,
Eforia o va și pune în lucrare de la 1 Septembre viitor, când se incepe anul scolastic.

Der despre ceea ce privesce învățătura religiei, fiind-că nu sa luat până acum nici o
notărire, cum trebue să se urmeze, când cele dântâiii trei elasuri simnasiale se vor organisa dupe chipul nai sus arătat, Eforia, considerând că religia este un principii vitai
al ori cărei societăți-și singurul usil inviolabil al omului, când îngrozit de nenorotiri
grele nu găsesce nici în sine însuși nici în semenii săi midloce de mântuire;

'Că pentru aceste cuvinte, cultura senlimentului religios în om este obicetul unci în-

grijiri stăruitore din partea civilisaţiei moder ne;

a chibzuit ca învățătura

religiosă în

cele d'ântâii 3 clase gimnasiale să se facă, ca şi până acum, de un profesor special. A-

câstă insă chibzuire, Etoria o supune plecat inaltei aprobații a Măriei Vestre.»

_- La acest raport s'a primit înalta dezlegare, că s'aii primit unul pen ru Late clasele,
unde se dati prelecţii de religie», şi care s'a comunicat Eforiei prin adresa Cinstitului
Depart tament al tr ebilur biseri icesci, cu No. 3.242 din 18 Iunie anul 1853.

Tot în 1853, avem de inregistrat şi alte hubunătăţiri aduse gimnasiului S- tul Sava.
Eforia cere, ca limba latină să continue

și în clasa VI-a, şi-ea arita

Domnitor ului, că

conform dorinței sele din 1851, se tinde a se ajunge u avea de fie-care clasă câte un
singur profesor. Eată raportul Eforiei:
«Studiul celor duot limbi clasice antice, limba grâcă și limba

latină, este recunos-

cut astăgi ca cel ini bun inigloc pentru cultivarea înțelegerei și gustului junimnti și
special studiul limbei latine, pe lângă acest mare folos inlesnesce perfecţia și Cunoscința limbelor noue ce se trag dintr'insa. De acest adevăr pătruns Inălţimea Vostră, aţi
hotărit, prin programa ce ați bine voit a da instrucției publice, să se studie cu stăruința
limba latină, în paralel cu cea română, în curs de 5 ani, incepend de la I-u elusă şim-

nasială până la a V-a inclusiv. In adevăr numai dinte'un asemenea studiii comparativ
se pâte vedea diferința și asemenarea acestor două limbi,și se pote prin urmare cunusce
natura proprie a fie-căreia.
,

«Eforia a executat cu activitate Inalta cugetare a Măriei Vostre, și i mărturisesce recunoscința și progresul ce vede dinti”un asemenea fel de-studiii, dar din experiențu ce a
tăcut a recunoscut, că studiul de cinci ani al limbei latine încă nu este de ajuns spre a

puteu scolarii ințelege cu inlesnive deosebiții autori clasică. La tote națiunile civilisate,
cu tâte că ati o literaturii a lor proprie, studiul limbei latine se face necontenit de la
, la noi care avem de o cam dată
- cea Wânteiu până la cea din urmă clasă gimnasialădar
lipsă de modeluri clusice în limba nâstră este mult mai mare trehuinţă, a se studia mai *

cu dinadinsul acestă limbă, spre a se putea mai bine scolarii deprinde într insa.
1) Veji in anexă programul pe anul 1852—1853,
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_ «De aceste consideraţii Etoria, indemnată, î& iudrăsnelă a supune Înaltei Măriei V6- .
stre aprobaţii, a ei părere de a se pune studiul limbei latine şi în clasa VI-a gimnasială.

- «Decă Iniilţimea Vostră veți bine-voi a aproba acestă părere, atunci D. Hil profesorul
de acium de limba latină în clasele a I-a, a IV-a şi a V-a, va face limba latină în clasa
a V-a și a VI-a cu I6fi de lei 800 pe lună, în loc de 700 ce primesce acum. Acest adaos
de remunerație i se face considerându-se adaosul de muncă ce va trebui să aibă în clasa
VI-a,

unde se va face un studiii mai adânc al limbei latine.

«D. Maxitn, profesor de acestă limbă, în clasele I-a și a II-a, va, face în elasa Il-a
limba latină și cosmografia și în clasa IV-a limba latină, cu l€tă de lei 700 pe lună.
Acest profesor, dupe budget, i se hotăresce lei 700 pe lună,
cu insărcinare de-a face în

clasa III-a trei lecţii, adecă limba latină, geografia și Istoria sântă ; dar dupe deslegarea
ce Înălţimea Vâstră aţi bine-voit a da la raportul Eforiei, cu No. 906, religia se va face
de un profesor special, prin urmare D. Maxim rămâne să facă şi în clasa M-a numai
limba latină și geografia și pentru că se însăr cineză să facă limba latina și in clasa IV-a,
-- rămâne cu sareina tot de trei lecţii, de aceea i se va și lăsa Iefa hotărită prin budget.
«In clasa I-a și a duoa gimnasială se va pune de fie-care clasă, ca și în clasa I-a, câte
un singur profesor, conform luminatei resoluţii a Înălţimei Vâstre, pusă la raportul Efo-

riei din anul 1851, cu No. 1338. Dar în cursul anului scolastie următorii se vor pune,
niumai împlinitori provisori ai locului de profesori, duoi din candidații ce s'aii ales mai
buni la concursul ce s'a făcut și anume D. Nestor în clasa | şi D. lacomi în clasa Il-a;
ici cu tote că acești candidați aii dovedit la concurs, că ati mai tote cunoscințele trebuineiose pentru facerea prediselor duvă cursuri, dar nu însă în vadul ce ur fi drept

să se cără, ca să potă dobândi rangul de profesori; de aceea Etoria a chibzuit, ca în cursul acestui an să fie nina indeplinitori de profesori și la anul viitor să se supună lu
„un al duoilea concurs, iar remuneraţia lor să fie. de lei 400 pe lună de fie-care.
«Lefile hutărite pentru catedrele mai sus arătate, precum şi lefa de lei 500 pe lună,
ce sta dat până acum profesorului de religie în clasa I-a, a duoa și a II-a gimnasială,
se vor plăti din sumele următore hotirite prin budget, adecă dupe budget se hotăresce:

Leta ajutorului profesorului elasei |, pe lună lei...

ac.

Leta profesorului clasei | gimnasială, pe lună lei... cc

Idei al clasei
a Mae
[dem îl clasei a Moat
Idem de limba latină înn clasele a lV-a,a

.

.

.

950
.

a ee
ee
a

V-a șia Va

”

e.
.

000

000
700

700

* Peste tot pe lună

3. 2.850

Din acestă sumă să se dea:

hnplinitorului de profesor în clasa Î, pe lună lei .
ce
Idem în clasa Ma lei
eee
Profesorului de limba latină și geografie

clasa
a IV-a, pe lună lei

în clasa II-a

e
ee

și de limba

eee

latină în.

eee

Profesorului de limba latină în clasa a V-a și a VI-a, pe lună lei.

Profesorului de religie în clasele I-a, a I-a șia Il-a, pe lună lei.
|
"Rămâne economie din sumele hotărite prin budget, le, .
„1491,

Sa

e

E

400
400

.

1,

. . . .
+

„1853, Septembre 10.

700
800

500
2.800
50
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Dăm în anexă programa scslelor muntene de la 1853 pînă la Iunie 1854, cum și a-.
ceea pe anul scolar de la “i Septembre 1854 până la 9 Iunie 1855. !)

Evenimentele politice vin în mod neașteptat să oprâscă ori în totul oră în parte aventul noii ce luase sedla naţională. Abia ţările române căpătase domnii noue, abia
oştirile străine le evacuaseră, până în Mai 1850, și se declară r&sboiul noii lurco-rus, la

carele Francia, Anglia și Italia vor lua o parte atât de gloridsă și de salvatâre pentru
noi românii. O nouă

-ocupaţiune rusâscă in. Moldova, aduce neașteptată intrerupere de “

domniea lui Gr. Ghica, care în 14 Septembre 1853, părăsesce cu jile Tronul Moldovei. ?)
Generalul Urusoff, apucă în numele Rusiei guvernul Moldovei, pe când generalul Budberg adjutantul impărătese i€ preşedinţa Divanurilor ambelor principate.

Contele Ostensaken a fost numit vice-președinte in Moldova.
In urma evenimentelor de la Dunăre și a introducerei Austriei ca factor în împresiurările politice, se scie că rușii aii fost siliți, dupe ce Franța, Anglia și Italia s'ati deelarat aliate ale Turcici, se abandone mai ânteiii Valachia şi apoi Moldova,
refuepisodul
nică
evenimente,
aceste
Nu este misiunea nâstră de a aminti pe lar

sului armatei moldovene de a se duce cu Rușii peste Prut; ne vom mărgini a inregistra
aci unele acte relative la scoli, din timpul ocupațiunei muscălesci, de la 1853—4 Septembre 1854.

|

-

In 28 Decembre 1853, Etoria sedlelor din Bucuresci a supus lui Budber budyetul
i
anului 1854, cu raportul No. 11.986, ce dim în anexă. 3)
Să analisăm acest raport către Generalul Budberg.
Veniturile totale consignate în budgetul proiectat se urcă la suma de 956.155 lei ;
acest venit provine din 850.000 hotăriţi pentru scoli din casa centrală a Statului şi
din 106.155 lei provenind din dobânda a 10 la sută pe banii dați cu dobendii de Etoria secolelor.
Cheltuelile inscrise în budgetul supus lui Budberg se urcă la sura de 855.285 lei,
care sumă scădută din totalul veniturilor rămâne un excedent de "100, 870 lei, care dupe
legea din 1847, este trecut în budgetul scâlei Obedeanu.

Adausele

făcute de Eforie pentru

1854, ea le aretă prin condeile principale ro

mătore:

2.400 lei pentru al duoilea profesor de musica vocală. Deja în 1853 se introdusese”
un profesor de acest obiect, «dupe hotărivea luată de a se introduce treptat musica vocală în tâte sedlele primare.
4.800 lei, pentru o nouă catedră de limba grâcă în clasa V-a gimnasială, de la 1 lanuarie 1854, căci Eforia a considerat ca v adevărată lacună

in învățământ neființa a-

cestei limbe în clasa V-a.
„9.400 lei, duoi pedagogi, cari să privegheze. scolarii în timpul recreaţiunilor și în clase
până ce intră profesorii.
2.400 lei, adăugire: unui profesor de musica vocală Lu scâla primară din Craiova.
Asemenea 2.400 lei, asemenea catedra de la sesla primară Ionașcu din Slatina.

1.400 lei, diferite adăugiri la serviciul medical și sanitar din veniturile scâlei Ionașcu.
5) Verdi anexa.
.
?) Vedi in anexă un raport al revisor ului 1. Meri ișescu, relativ la pornirea din eră a lui Gr, Ghica.
3) Veyi anexa.

—
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Lăsăm de a aduce aci mici adăugiri la material
care Eforia căuta să echilibreze adăugirile.

și administrațiune

și reduceri cu

Raportul Eforiei dă, pe larg, sumele necesitate in plus și minus de scâla de agricultură și de crescerea dudilor, cum și a scslei de arte şi meserii.

Despre pensionatul de fete din S-tul Spiridon, incă se ocupă raportul Eforiei și propune o adăugire de 12.600 lei, pentru intreţinerea internatului.
La scdla din Ploesci se adaogă din veniturile proprii câte 4.800 lei pentru catedrele
de limba francesă și grecă modernă și 3.600 lei, pentru catedra de ţinerea registrelor.
Ea

.

Dăm in anesă şi budgetul secolelor muntene pe 1855. |!)
Veniturile normale acestul an sunt acei 850.000 lei de la casa centrală a Statului și

in plus 108.120 lei, dobânda banilor dați cu împrumut.,
Cheltuelile din aceste venituri lasă o reservă pentru 1856 de 71.780 lei.
Bine înțeles, că scâla Obedeanu, sesla lonașcu, scâla de agronomie, scâla-de dudi,
sudla de arte, seola de fete, nu intră în budgetul acesta de venituri și cheltueli, ci 'și

ati propriile venituri și budget special pentru ele, despre care ne vom ocupala ren“dul lor.
|
|
Axuncând o ochire asupra budgetului acestuia, şxăsim că scâlele din județe costă câte
10.200 lei pe an, având duoi institutori. Cele din Focşani, Pitesci şi Ploesci câte

14.400 lei pe an. La Brăila fiind lefile
lei pe an. In Bucuresci sedle primare în
lefi, ca la Brăila, la câte 3 profesori. La
musica vocală. Se mai plătesc 4.800 pe

mai mari, scâla cu 3 institutori costă 16.600
Negru, în Verde, in Galben și în Albastru, cu
Negru și la Verde este și câte un profesor de
an la duoi supleanţi de institutori.

La liceti nu avem adăugiri pe 1855.

Fată lista profesorilor la finele anului 1854, cum o allă D. profesor Vitzu : 2)
LI. GC. Maxim, Limba latină și română, clasa I și a II-a.

THU, Limba latină, clasa V—VL

|

Lazăr Drugeanau, Istoria sântă, clasa I—IIL.
Paul, Geografia fisică și matematică, clasa a Ill-a.
Alexandrescu, Geografia, clasa Il-a.

Al. Creţescu, Istoria.
G, Ionid, Limba elenă.

|

«Aleze Marin, Mineralogia, fisica și chimia.
Zalomit, Logica şi morala.

G. Pop, Aritmetica raţionată şi Geometria.
- Roques
" Bouzenot
Îonti

|

.
,
Limba francesă

Mavsillac
1) Veţi anexa.
>) »Studiii asupra invățămentulul secundar.« —Vom;' vedea câte erori sunt de îndreptat in acest: tabel din datele ce urmeză dupe el.

“

Basaş, Istoria naturală.
"Orescu, Geometria descriptivă
Constantinescu,

Geometria

DE

analitică

_

Scola de poduri

" lacomi, -Limba latină:

Al. Pop, 'Ținerea registrelor.

|

Limburg, Limba germană,

-

Lecca, Desemn.

o.

|

„La facultatea de drept se adaugă, de la Septembre 1855,
allă catedră de dreptul

comercial

dreptul

administrativ

1).

și

|

Cursul de ingineria civilă capătă anul

II, de la 1 Septembre

1855,

paleu

catedre.

noui, şi anume :. principii de architectură, elemente de mecanică, aplicația geometriei
deseriptive la perspective, stercotipice și umbre, şi mineralogia, câte 2.000 lei pe an:

Cu cheltuiala Statului se țin 20 bursieri, cu câte 1.000 lei pe an, der se mal chel-.
luesce 28.795 Iei pentru pensionatul Bucholtzer.
O importantă sumă de 36.700 lei se dispune pentru trimiterea a 9 bursieri noui în
“străinătate, peste cei existenți de mai inainte, şi afară de Marcovici, care studiază me-

dicina la Viena.
In interesul culturei, budgelul muntenesc pe 1855, coprinde suma cirea de 25.000
lei pentru muzăii, biblotecă, galerie de lablouri,
iune de modeluri de desemn, ete.

cumpărarea de căr i didaotice, colec=

Instrucţiunea și căucaţiunea fetelor continuă a nu figura in budgelul secolelor inuntene, de-cât ca subvențiuni date la scâle de fete particulare, pensionat Elisubetan,
Grand-Prâs şi Elencu Veceresa, -

La Slatina este o sedlă deosebită primară pentru Lete, din veniturile lonaşcului, iar.
așia gisul pensionat Domnesc pentru fete din Capitală, din veniturile bisericei S-tului

3%

Spiridon-Noti, cu adăugire de 11.750 lei pe 1855, din banii proprii ai seslelor, se re“ duce la simpla plată a 20 de bursiere, câte 80 galbeni pe an, la plata chiriei localului
şi a 50 de stânjeni lemne de foc.

In vedere cu Inulgetele şi une-ori alăturea cu ele, de la 1952—1855, s'aii petrecut

“unele fapte pe cari credem utila le păstra inregistrate aci.

-

1) Mai ântâiii cât privesce schimbările supravenite in personal:
,
| Clucerul S.. Marcovici, in 95 Ianuarie 1859, domisionză de la catedra de retorică
“ce o avea in liceul S-tul Sava, trecend-la Etorie, In locul lui Marcovici e numit vremelnicesce A. Drugianu, profesorul definitiv de Catechism :),
.

,

.

Jurnal

2) câstădi, 3 Octombre, dupe cecea din urmă inscriere orală pentru conicursul de istorie, Eforia, dupe deliberaţie, în unanimitate a chibzuit ca D. Alecu Cr ețescu, să fie su-

pleant de profesor de istoric in gimnasiul din Capitală.»
Avsahi. P, Poenaru.
No. 1.813:
”
1) Dosarul

No.:359

2) Veil anexa,

din

185%,

C. Bosianu.
archiva

ministerului

|
”
de culte.

|
1852, Octombre 3.
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'3) Ordinile Eforiei către D-nii Nestor şi lacomi din 1 Septembre, celui d'ântâiti pentru clasa Î,al duoilea pentru clasa II, numiţi profesori provisorii, pentru catedra de limba
română, în paralel cu cea latină și geografie.

|

«Eforia seslelor, luând in băgare de sâmă jurnalul profesorilor nuiniţi judecători la .
concursurile de limba latină
poți D-ta fi insărcinat a face
dobândi calitatea de profesor
Cercetând, și insăși Eforia
române, geografiei și limhei

și geografie în clasa I și Il gimnasială, și părerea D-lor că
provisoriă prescrisele lectii, cu indatorire însă, ca să poți
de a da un al duoilea concurs în anul viitor.
cu luare aminte deosebitele probece ai dat asupra limbei
latine, aprobă părerea D-lor profesori comisari, și le in-

săreineză să faci provisoriii, in cursul anului scolastic viitor, lecţiile de limba latină şi
geografie în clasa. . . gimnasială, cu indatorire,

ca să poți dobândi calitatea

de profe-

sor, de a indeplini condiţia arătată de D-nii profesori coinisari.
Pentru remuneraţia muncei D- tale, vei primi din casa scâlelor o sumă de lei 400
pe lună.»

Dupe aprobarea Domuâscă la raportul Etoriei, cu No. 1.742, prin care, în lipsă de
concurenți destoinici a ocupa catedrele de limba latină, se propusese inființarea a trei
supleanți şi a un adjunct, Eloria numesce pe D. Andreiă Nestor adjunct cu l6tă de lei
250 pe lună, prin ordinul cu No. 1.876, din 9 Octombre » punendui în vedere indato-

ririle sele ast-fel :
|
«Eforia recomandând pe D-vâstră prin raportul cu No. 1.7453, de adjunct profesorului de limba

cerere.

latină

în clasa I gimnasială,

Inălţimea Sa

a bine-voil

|

a. întări

acestă

|

Indatoririle ce aveţi D-vâstră, sunt cele următâre : să învățați pe scolari dupe metodul profesorului principal, sub a căruia ascultare sunteţi. Studiul limbei latine ini
clasa I se face în două secţii. EI, profesorul, va face lecţiile intrun chip alternativ,
când intruna, când în cea-altă dintwaceste două secţii; iar D-vâstră veţi i plini locul
profesorului in secția unde acesta nu se va afla.
Eforia der, vă numesce implinitor provisoriă al funcţiei de adjunct, cu€ onorariti de
lei 250 pe lună, şi cu începere din qiua ce veți intra în funcţie.»
Eforia primind în același timp deslegare şi la raportul cua No. 1. 117, ce i s'a comunicat, cu adresa Secretariatului de Stat No. 5.606, dă în cunoscința D-lor Mihail Căpățineanu și Mihail lacomi, cele ce urmeză :

«Eforia vă numesce supleant” de profesori de limba latină, îndatoririle puse asupră-vă
fiind cele următâre ::
1. Să vă aplicaţi special la studiul acestei limbi.
2. Să urmaţi cu stăruință limba latină în clasele IV și V gimnasială.
3. La fie-care trei luni să vă în făţișați la Eforie, ca să "i daţi incredințarea, prin co-

misia profesorală, ce se va numi ad-hoc, de progresul ce aţi făcut in studiul gisei limbi.
4. Să vă infățişați și să luaţi parte la concursurile ce se vor face pentru alegerea de
profesori de limbă.
Să fiţi datori, la întâmplare de a u.erita aprobaţia judecătorilor concursului, a ocupa
catedra de limba latină ce vi se va arăta de Eforie.
Ca să nu vă cheltuiţi timpul în alte ocupații, și ca să 71 puteţi da studiului. în cea
mai mare parte limbei latine, Eforia u și cerut voia Inălţinci Sele Domnului Stăpâni-
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tor, de a vi se da o remuneraţie de lei 150 pe lună, pe care aveţi a o primi regulat pe
totă luna.
“Raport la Domn.
4) «Dupe trecerea

din viță a D- lui Serdarului Genilie, fost profesor de geografie în

clasele I, II și III din colegiii, Eforia a chibzuit ca cei duoi supleanți ai scâlelor primare
din Capitală, și anume: D. Paul Dimitrie și Şerban Alexanirescu, să indeplinescă vre-

melnicesce acele îrei clase, adecă : cel ântâii clasa I și III, iar cel al duoilea clasa II.
Numiţii ai și intrat în funcţie de la 1 a următârei luni.
Pentru adausul insărcinărei ce Li s'aii pus, Eforia chibzuesce, ca pe lângă onorariul
de lei 200 pe lună ce primesc fie-care din numiții, în calitate de supleanți, să li se
adauge, din suma de lei 500, hotărită, pe lună, pen tru sus-gisele trei clase, insă : D-lui

Paul Dimitriu lei 200 pe lună, iar D-lui Șerban Alexandrescu lei 100 pe lună.
Iar restul de lei 200, din sus-gisa sumă de lei 500, rămân ca reservă, spre a se da
onorariă la alți supleanți, dacă trebuinţa va cere.
Acesta, Eforia o supune plecat Inălţimei Vâstre, așteptând Inalta deslegare.»
No.166.

|

1859, Februarie 98.

Adresu Departamentului Cultului, cu No. 652,

din5 Februarie

1892,

către Eforia

prin care comunică Inalta aprobare pentru numirea celor duoi suplinitori de geografie
în clasele gimnasiale I-a, a II-a și a II-a in locul răposatului Genilie, acâstă adresă
Eforia o comunică D-lor Dimitrie Paul

și Alexandrescu Șerhan,

an, prin ordinile cu No. 263 și 264.

la 111 Februarie acel

Nu tot așia s'a urmat și la numirea suplinitorului catedrei de retorică, D. Lazăr Dru„ geanu, în locul demisionatului

Simeon Marcovici;

ci la 11 Februarie, "Departamentul,

prin ordinul cu No. 774, a comunicat Eforiei in copie adresa Secretariatul Statului în
coprinderea de mai jos:
Către Departamentul credinței,

«In făţișându-se Măriei Sale raportul Cinstitei Eforii a sedlelor, cu No. 168, alăturat

pe lângă al acelui Cinstit Departament No. 337, prin care se recomandă Lazăr Drugeanu u se orendui vremelnicesce profesor de retorică, în locul clucerului Siieon Marcovici, Inălțimea bine-voind a dat următârea resoluţie:
«Va grăbi a se face concursul, căci fâră concurs la un asemenea însemnat clas nu
găsim cu cale a se orendui. Apoi cumulul a multor și felurite îndeletniciri asupra unuia
și aceluiași profesor, este un midloc impedicător sporirei studiului. Și despre acesta
poftim pe Eforie, ca precum în tote cele-alte, să fie cu cuvenita ingrijire.
«Acestea cu cinste se impărtășesce acelui Cinstit Departament spre cele de cuviinţă.»

No. 446.

|

1852, Februarie 5.

Potrivit acestei decretări domnesti, Eforia, la 9 Februarie acel an, cu No. 275, pu-

blică concurs și examene pentru 15 August, pentru tâte catedrele vacante la colegiul.
din Bucuresci, la cel din Craiova și la 113 scâle primare de prin orașele judeţelor. Textul publicaţiei este acesta:

— 73 —.
Eforia

scblelor.

Publicaţie,

" «Catedrele din scsleleaici insemnate, sunt vacante pentru următorele invețături adecă:
In colegiul din Bucuresci
Istoria generală, in clasele IV, V și VI.
Retorica în clasa VI-a. -

Mu

“In colegiul din Craiova
Limba latină, în clasa a IV-a.
Elemente de limba francesă, idei.
Principiuri de limba germană, idem..
Istoria partea I,. idem,
In 1 scoli primare de prin oraşele judeţelor

Clasa IV-a pentru învățăturile arstate in program. Şi fiind-că aceste învățături, ai
a se așega de la 1 a viitorului Septembre, Eforia face cunoscut de obşte, că pentru învățăturile din clasele gimnasiale din Bucuresci și Craiova aii a se face concursuri; iar
pentru cele primare ati să se dea examene lață cu mădularii Etoriei, și aceste concur=
sură și examene se vor incepe la 15 August viilor.

Doritorii de a se supune la acestea vor bine-voi a veni de acum in cancelaria Etori iei
ca să'și inscrie numele.»
5) In urma scriscrei adresată din Franţa (Boulogne) în 12 (24) Noembre 1853, prin
care cere profesorele de limba fvancesă în a IV-a și a V-a gimnasială, Bouzenot, prelungirea congediului ce “și luase pentru căutarea sinătăței, până la primăveră, alătuvându'și un certificat inedical, atestat de iden titatea semnăturei și a persânoi atestatorului de primarul din Boulogne » Eforia, la 19 Decembre, acel an, incheie un jurnal, prin
care numesce suplinitor, până la întârcerea numitului, cu I6fa de lei 500 pe lună, pe D.

Roques, de la 1 Ianuarie inainte,
concursurile trecute.

ca unul

cea dat indestul dovedi de capacitate la

6) Eforia sedlelor, lol aseme&nat acelei domnesci hotăriri, luce lu 19 Pr chruuarie urwmă=

torea altă publicaţie:

Eforia

scâlelor

Publicaţie

.

«Potrivit cu aprobația și deslegarea Măriei Sele Prea Inălţatului nostru Domn, Etoria
are a așega de la “1 Septembre a anului viitor scolar, câte un singur profesor la fie-care

din clasele I-a, a Il-a și a Ill-a gimnasială din Bucuresci, ca să predea învăţăturile acolo
coprinse și arătate aici mai jos, afară. de cursul de caligrafie și desemu, pentru care
sunt deosebiți profesori, adecă;
|
In clasa I-u
Limba română in pararel cu cea latină.
Geografia.
Catechismul.

— Ță—
In clasa I-a

Geografia,
Limba română in paralel cu cea latină.

Morala religiei.
In clasa II-a

Limba română în paralel cu cea latină.
Istoria sânță,
Geografia [isică și matematică .

:

.

Și fiind-că pentru capacitatea persânelor ce se vor insărcina cu câte una din acele
„ clase, Eloria se cundsce datore, «dupe orânduiala ce se păzesec, a lua mai ânteiti sciință
din dovegile ce vor da acele persâne, prin concursuri; Eforia publică că pentru înv&țătura arătatelor trei eluse, ai a se Luce concursuri faţă cu membrii Etorici și a se in-

cepe la 15 August viitor. Persânele dar doritore de a primi acele clase prin chipul ar&" tat-vor bine=voi a veni din vreme, ca să'şi inserie numele in registrul canțelariei, apoi

a se înfățișa la prescriu qi, ca să se supună examenului.»
Asahi, Florescu,

P, Poenaru,

(1. Bosicuut,

7) Demisionând Thot din postul de limba francesă a clasei a |V-a,și pentru a răsplăti
pe Monti de pagube ce avea la direcţiunea pensionatului în 1832, Domnitorul, asupra
raportului Eforici din 25 August acel an, sub No. 1.498, chitună pe Monti la catedra

vacantă, cu onoriii de 1.050 lei pe lună. Monti primescc, dar starea sănăței sale i obligă
să renunțe la catedră, in Noembre 1852, 1

Monti mai continue a ține internatul

|

|

”

și pensionatul francez până în anul

urmâtor

1853, luna. Lulie, când cere reziliarea contractului sub cuvânt că nu

i ajung banii ce

primesce pentru susţinerea internatului şi voesce a se intârce în Franţa. Dăm în anesă
numer6se corespondențe dinte Monti, Domnitor și Eforie în privința acestora. 2)
[n 96 Iulie 1855, Eforia cere Domnitorului Știrbeiii, cu rapor tul No. 1.170, ca în
„locul desființalului pensionat Monlti, să se inliințeze un al duoilea internat de 20) stipendiști.
Domnitorul Drob

ȘI EEfori la, care deja

în 9 Neoembre

155%, dăduse

4 bursieri

|ui

Bucholtzer și 2 la pensionatul Riureanu, acum pe. L4 rămaşi de la Monti"i icredinţeză

tot lui Riureanu, cu câte 1.000 lei pe an.

8) Prefacerile
urinate în gimnasiul
de la Craiova
sunt arstate in actul următor :
.
2
.
II

Raport

Prin raportul cu No.. a...
latină, nu s'a putut alege nici
1) Vel

Etoria a supus Inăltimei “Tale, că în concursul de limba
o personă

cu calitățile neceşarii,

ca

să lie

anexa.

2) Vedi anexa,

,

o

investită cu

—

7ă —

funcţia de protesor pentru acestă limbă. La gimnaziul din Craiova, elas a IV-a urmând

a se inființa in acest an, Eforia a chibzuit, ca provisoriii, numai pentru anul scolastic următor, să urmeze cu cursul de limba latină în acest elas, D. G. M. Fontanini,
inspectorul acelui gimnasiti și protesorul în clasa I-a, și pentr ui acest adaos de insărcinara, să se dea numitului, drept remuneraţie, lei 250 pe lună, jumătate din suma de
lei 500, l6ta hotărită dupe budget. Iar pentru limba francesă, tot în clasa IV-a, Efori a
a socotit de cuviință, să se restalornicâscă în funcţia de profesor D. Dutour, ce “a fost
profesor de acestă limbă, tot în gimnasiul din Craiuva și care a incetat lecţiile din causa
suspendărei cursurilor din anii din urină, și drept re muneraţie muncei sale, să i se dea
Iei 300 pe lună, din lei 500, hotăriţi dupe budset pentru claselea IV-a și a V-a,

Acâstă a ci chibzuire, Etvria o supune plecat Inălţimei Vostre, așteptând Inalta deslegare. 1)

_

No 17

i

-

1858, Septembre 89. |

9) Cu ocasiunea diverselur prefaceri in corpul didactic, Eforia aplică, in 1852, dis
posițiunea prohibind cumulul de catedre, în casul următor :
«Luând în hăgare de sâină Etoria, că D. Dimitrie Paul, ce este supleant la seslele pri-

mare din văpseli, precum şşi supleant la clasele I-a și a Ill-a din simnasiii, penru predarea geografiei, ssu orenduit acum supleant şi la seola ostășescă, din care urmeză a nu
i prisosi limp spre a putea indeplini și funcția de supleant la secolele primare; Etoria,
chibzuesce, ca să rămână supleant numai. la clasa Il-a din gimnasii,cu I6fa de lei 200
pe lună, ce a avut şi în” post de supleant la scdle'e primare se orânduesce D. Dimitrie

Constans, cu lertă de lei 200 pe lună ; acest jurnalse va pune în lucrare de la 1 Octombre.»
Arsaki. P. Poenaru,

,

”

|

i

C. Losiauiu,

No

_ 1852, Septembre 23.

10) Trec endde la personal la cercetarea principalelor măsuri luate intre 1885 — 1835,
inregistrăm pe cele următâre
-

„Ordinul

Fforiei către

toţi profesorii

im nasiului,

«Sunteţi portiţi, potrivit disposițici iN, prevădulă iîn. regulele disciplinaree pentru scolari,

să bine-voiţi a indatora pe toli scolarii

clasei D-vâstre, ca să in note asupra

lecţiei ce

veți preda și în “urmă să le dea o redacție regulată.
La stirşitul fie-cărei luni, pe lâr i examinarea ce veți face scolarilor, le veţi cere şi
acele note, ca să vedeți decale ati regulate şi chipul cu care sunt redigiate, ca din acâsta să i: judeca apoi și mai bine capacitatea fie-căruia.»
239.

:

i

|

“1850 „Febr uarie- 5.

Jurnal

AIE furia considerând că preimiurile ce se daii scolurilor la examene sun o răsplătire
pentu junimea studidsă și de bună conduită și un indemn pentru scolarii cari n'au
fost norociţi de'a eși biruitor din lupta scolastică ;
*) Vei anexele. ,

— 176 —
Că aceste premiuri date intr'un număr prea mare, der enind prea obicinuite, nu pot

produce efectul ce se aşteptă de la dânsele;
Hotăresce, că de acum inainte premiurile să se dea dupe chipul următor:
a/ De fie-care clasă dintro scâlă primară, ssii gimnasială, se vor da numai câte trej
premiuri cu cununi.
|
”
|
b] Se vor alege prin concurs trei din scolarii cari la examen aii eşit premianți la tote

lecţiile unci clase şi acestora se vor da cele trei premiicu cunună. Iar cei-alți din premianţii diși cari nu s'au infățișat, sâii cari n'aii
1
fost aleși la concurs, vor lua numai preiniul | fără cunună,
|

c/ Scolarii cari în lecţiile unei clase vor avea majoritate de eminențe și minoritate
de numărul 1, vor lua premiul al II-lea asemenea fără cunună.
d] Afară de cei arătaţi mai sus la nici un alt scolar nu se va putea da premiuri.
e] Studiul desemnului și al caligrafici nu se coprinde in regulele din aceste precedente. Pentru desemn Eforia va da premiuri speciale, când va socoti de cuviință.
f] La solemnitatea împărțirei premiurilor, se vor înfățișa Inălţinei Sele Domnului
stăpânitor numai scolarii ce vor fi ineritat cunună,

taţi Ii se vor cili numai numele.

|

iar cei-alți premianţi

mai sus ar&- -

|

9] Scolarii a căror conduită va fi rea, Yor lua un premii cu un urad mai jos decât
acela ce ar fi luat având o bună conduiţă, și dâca vor fi din cei eminenţi la tote lecţiile

„clasei lor nu se vor putea nici a se înfățișa la concursul arătat'prin art. 6.
h] Acest jurnal se va comunica la toți capii de pensionate de zunenduoă sexele și se
vor îndatora a se confor ma, fără cea mui mică abatere, cu disposiţiile lui. »
Asahi.

I. Florescu.

P, Poenaru.

GC, Bosianu.

19) Sati agitat în anut 1852, intrebarea: dâcă preoţii nu trebue să fie preteriți ca în-

v&țători de religiune prin scolele de judeţe și dâcă în scolele sătesci asemenea nu se cu„vine, ca în locul candidaţilor, ce până acum era, să fie orenduit preotul din sat? Acestă

cestiune o agiteză Episcopul din Buz,

prin raport către Domnitor, din 8 Februarie

1852, cu No. 533. In 27 Febrie acelaș an, Eforia, cu raportul No. 376, către Departa-

mentul credinţei, răspunde că alegerea profesorilor se face prin concurs și că nimeni
nu, opresce persânele de partea bisericescă a se presenta la concursuri. Cât privesce
posturile de învățători sătesci, Etoria atnintesce, că seslele acestea sunt încă inchise din
causă că cei câte duoi lei de familie de sătân se intrebuinţeză acum pentru alte scoli. ?)
Departamentul trebilor bisericesci, cu o adresă

No. 5.532, din 1853, comunică Eto-

iei aprobarea, la raportul ei No. 1491, în privința înființărei catedrei de limba
latină în clasa VI-a şi a moditicaţiilor celor- alte în învățământul gimnasial, ce s'a mai
propus printi insul. ?)

13) Facultatea

de drept

atrage

în 1852—1853,

particulara

nului munten.
In Septembre 1852, Etoria supune Domnului următorul raport:
1) Voji anexele,
2) Vei unexa,

atențiune

a guver-

77

.

“Raport

—

la Domn

«Prin budgetul anului următor se hotiresce, ca în acest an, pe lângă cursurile de
dreptul român și cel civil român, incepute încă din anul din urmă, să încâpă șŞI cursul

dreptului penal, procedura penală și cea civilă.
|
”
Eforia nu a lipsit de a lua tâte măsurile posibile, ca să se găsescă o persână ale cărei
cunoscințe să răspundă cu importanța obiectului disului curs; dar în sfirșit a socotit, că
persâna ale cărei cunoscințe "i promit un bun curs de drept penal, procedura penală și

cea civilă, este D. doctor în drept, Serdarul G. Costaforu, profesorul de drept civil. .
Etoria dar a chibzuit, ca numitul profesor să se însărcinze și cu dreptul penal, procedura penală și cea civilă, luând pe lângă I&fa ce priimesce în calitate de profesor de

dreptul civil, și lei 700 pe lună I6ta hotărită prin budget, pentru cursul de drept pe
nal procedura penală și cea civilă.
|
Acăstă a ei chibzuire, Eforia o snpune plecat Inălţimei Vestre, așteptând Inaltă deslosare.>
.
No. 1.776.
18:59, Septembre 22,

Etoria prin ordinul No. 1.953 din 20 Octoinbre, dă asemenea in cunoscința

Serda-

rului Gheorghe Costatoru profesorul de drept civil, că s'a primit aprobarea Domnului
la raportul cu No. 1.776, şi prin urmare se numesce! protesor și de dreptul penal și de procedurile dreptului civil și dreptul penal, cu remunerariii de 700 lei, și cu
indatorire, ca conform propunerei Eforiei și a aprobărei domnesci dată, să şiȘ i pătescă,
manuscrisul cursului săi in timp de un an și cu al duoilea un să 7] revisutscă, și să 7]
dea la tipar.
.
In anul 1858,

Etoria supune Domnitorului

un noii raport în privinta facultăţei de

drept. C. Bosianu, numit în 19 fanuarie 1859,

cu oficiul No. 52 , divector al scâlelor

în locul.lui S. Marcovici, chitimat la alt post, : nu se putea să nu 'și pârte atențiunea

asupra facultăței de drept.
Facă aci, în șir, actele cari se ocasionară din iniţiativa, lui C, Dosia anu
Raport

«În anul viitor scolastic, al treilea an al cursului de drept, este a se deschide, conlurm cu programa întărită de Inălţimea Vâstră,. cursul administrativ, Eforia dorind a
încredința acest curs unei persone ale căria cunoscințe și experiență să răspundă cu
importanța disului studii, alegerea a cădut precum și urma, pe persâna vechiului profesor de dreptul civil, D. Serdarul Stefan Ferechidis, care, primind acestă însărcinare,

Eforia aduce plecată rugăciune Inălţimei Vâstre, să bine-voiți a da inalta aprobaţie
alegerei făcută de densa in persâna D-lui Ferechidis, ca profesor de dreptul administrativ, cu remuneraţia hotărită prin budget de lei... . pe lună.»
|
-No, 1.2

,

1853, Iulie 92,

Departamentul Logofeţiei bisericesci şi al instrucțiunei publice
„ Cinstitei Efovii u scdlelo»

«Cinstitul Secretariat al Statului, incunosciințâză prin adresa cu No. 3.550, că supunend la cunoscința Mărici Sele Prea Inaltului nostru Domn, raportul acestui De„partament sub No. 4102, împreună cu acela al Cinstitei Etorii No. 1.979, din 92 ale
1) Dosarul No, 653, archiva ministerului cultelor,

trecutei luni, 'atingător de orânduirea

D-lui Serdarului Stefan. Ferechides, de profesor

pentru cursul de drept administrativ;

Măria Sa a bine-voit'a pune

asupră”i următârea *

liuninată resoluţie :
.
:
a
«Ni se va supune programă de curseul intreg al legilor cum are a se urma pe deplin,
în câți ani și câte catedre?
«Acesta cu cinste se comunică Cinstitei Etorii, spre cuvenita urinare, »

Şetul Departamentului, Ioan Manu.
No. 4.468.

|
1853, August 14,

Rapor

t

|

«Contorim cu resoluția cee Inălţimea Vostră ați bine-voita pune la raportul Eforiei, cu

No. 1.272, din 22 Iulie, Ea vă& supune plecat aci alătur, atul
Dupe acest program, cursul de drept se împarte pe trei
dreptul roman și dreptul civil românesc, în anul al 2-lea
penală, dreptul roman,ce se sterșesce şi dreptul civil care

programal cursuluide drept.
ani: în anul A-ii se urmeză
dreptul penal și procedura
se continuă ; în anul al 3-lea

se învață dreptul administrativ, dreptul comereial, dreptul civil, în cel Wânteiri semestru se sterșesce, și în cel din urmă semestru se lace procedura civilă,
Starea de acum a cursului de drept este cea uţmătore :
In anul scolastie 1851—1852, stati ficuL cursurile anului ânteiti — în anul 1852
până la 1853, cursurile anuluial 2-lea — și în anul 1853—1854 ce incepe, se vur
face cursurile anului al 3-lea. 'Tot în acest din urmă an vor începe din noi cursurile
anului ântsiii. Așia, cursul dreptului începe lu fie-care duoi ani.
Despre ceea-ce privesee recoimanidalia ce se di fie-căruia protesur, se ar€ță cu deslușire

în alăturata programă, care este conformă cu budgetul anului următor, întărit de Inălțimea Vostră.»

i

“No, 1,443.

18355, Septembre

Programa
=

3

cursului

de drept

|

CAR

.

3a

MATERIA

2.5

Smee

profesorilor

lazi]

|

Lei | p

Anul -iu

oi
e

Sa

|p.

19.200/—
9.600|—
V.G00I—

|. Costatoru. | 800|—|

9.60U|—
DA.RU0I—

”

Anul al d-lea

1] Dreptul civil sterșitul și procedura civilă. | G. Costatoru. | S00—!
2| Dreptul administrativ, «0.
| Nusa nuinit. | RUDI—!
3 Dreptul comercial. . e
e
Nut numit.
SU0'—]
tot pe

Let

| C. Posianu.
800|—|
. | G, Costatoru, | 800|—

3| Dreptul penal și procedura penali.

trei anf, se urcă lefile

profesorilor la lei...

a

_

VC. Bosianu,
300/—!. 9.600|—
a | G. Costaforu,. | S00l—|
9.60UI—

i

Dreptul roman, conlinuaţie. . .
Dreptul civil românesc, continuaţie..,

“lar peste

s

|

Anul ul 9-lea.
1|
2!

=

258

7

1] Dreptul roman,
2] Dreptul civil,

1.

.

—

|

—

9.600 —
9.600)—
9.000|—!
9
=
23.800

|—[.76.800|—

NB. Fie-care profesor își iea remuneraţia sa numai pentru lecțiile anului în care seaflă,

—

79 —.

Departamentul Logofeţiei trebilor bisericesci şi al instrucției publice

|
„

Cinstitei Iforiă a sevlelor

Cinstitul Secretariatal Statului, prin adresa
cu No. 3. 978, incunosciințezii, că supunend
la cunoscința

Mirici Sele Prea Inălţatului Nostru Domn;

raportul Cinstitei E forii, cu

No. 1.449, însoțit de programul cursului de drept, Inălţimea Sa a bine-voit a da asupră-i
următorea luminată resoluție :
«Prea rii cumpănit. Dreptul civil
| ani, iar condica penală cu procedura
trativ împreună cu condica comereială
Cere:n o cumpinire logici despre

,
în trei ani, principiile dreptului roman în duoi
criminală intrun an, precum dreptul adminisși cu a că procedură întrun an.
împărțirea acestor cursuti, avend in veilere. și

programul nostru din 1850.
Primit profesor D. Ferekinles.
No, 5.199,

.

o
-

Raport

.

la

1853, Septembre

21.

Domn

«Eforia a citit cu cea mai respectudsă luare aminte resuluția
ce Inălţimnea Vostră aţi

bine-voit a pune la raportul ei cu No. 1.433, prin are vi s'a supus programa cursului
„de drept, și. pe care Inălțimea Vostră n'ați bine-voit a o aproba. Eforia supune

plecat Inălţimei Vostre

că în alcătuirea acestei programe,

cu i avul

«le principiti natura fie-căria rumure din seiința dreptului și trebuințele țărei, și a dat
fie-căruia fel de studii numai timpul neapărat trebuincios profesorului, ca si explice

și să desvălescă inaintea studenților prineipiurile cari înlesnese înțelegerea şi aplicaţia
unei legiuiri.
" Aşia, considerând ânteiii : că studiul dreptului privat, (ruman sâi civil românesc),
din pricina raportelor multiplice şi complicate, în cari se allă interesele private, cere
un timp mult mai lung de-cât cele-alte ramuri ale dreptului; că pe lângă acesta drep-.
tul roman și dreptul civil sunt Gre-cum fundamentul sciinţei dreptului; că prin urmare
un student, care va trece in studiul celor- alte ramuri ale acestei sciințe, necunoscend
destul dreptul privat, ale cării principii domnesc pe t5tă surfaţa ci, nu va doondi, dupe
ori-ce strădanie, de-cât niște cunoscințe incomplecte și nesigure ; că în sferșit, stare
de imperfecţie a legislaţiei civile a nostre cere neapărat un studii mai serivs de modeluri clasice în dreptul roman ; pe aceste consideraţii, Eforia a hotărit, ca studiul dreptului civil să se facă în duvi ani și jumătate, căcă în al 2-lea semestru din al 3-lea an,

se face procedura civilă ;. dreptul roman în duoi ani, iar cele-alte ramuri al dreptului,
udecă dreptul penal cu procedura penali, dreptul administrativ, dreptul comercial, să
-se studieze fie-care in curs de un an, și tote aceste studii, precum se aretă în nui sus
disa programni, sunt împirțite ast-lel, ca cursul dreptului să se săvirșescă în rel ani.
Pe lângă acestea, considerând « că adesea incercarea exte cea mai bună dovadă a ju-

nătăței unei teorii, Eforia nu a lipsit de a consulta și programele facultăţilor de drept
din Franţa, despre întinderea ce dati cursului dreptului, când este destinat de a forma,

nu doctori, ci licenţiați, adecă Gmeni practici, cu mijlâcele intelectuale necesarii de a
pricepe și a aplica o lege ; și tote aceste programe le-a găsit conforme cu mai sus pomenila programă,

afară nunti, ci în aceste programe se pune trei ani pentru studiul

dreptului civil şi un an pentru ul procedurei civile.
|
Eforia, conform cu porunca Inălțirnei V dstre, nu a lipsit de a consulta și programa
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din anul 1850, și a compara cu aceea ce acumn sa supus Înălţimei Vostre, și diferența
nu este alta, de-căt că în programa anului 1850, dreptul civil se pune numai pe duoi
ani, dreptul roman pe un an; dreptul penal cu procedura penală și cea civilă întrun

an;

economia politică și istoria dreptului într'un.an ; dâr aceste duoă din urmă studii

s'aii desființat prin ofisul prin care Inălţimea Vostră ați hine-voit a întări budgetul
anului 1853, iar în programa ce s'a supus acum Inălţimei Vâstre, se pune dreptul
civil pe duoi ani și jumătate, dreptul roman pe duoi ani, dreptul penal și procedura

penală
un an, și procedura civilă pe şese luni. Modificăţiile ce sati ficut îni acesta din
urmă programă, sunt justificate chiar de considerațiile mai sus expuse; cu tote acestea,

Etoria supusă poruncilor Inălţimei Vâstre, a intrat în de iznâvă cercetare a programei

sele, și dupe o matură deliberaţie, a recunoscut, că fără vătămarea învăţăturei, nu se
pote face modificația acestei programe. Acestă a ci părere, Etoria, o supune plecat

Inălţimei Vâstre.> |
Departamentul

s

trebilor bisericesci, cu adresa

No. 554,

comunică

Eforiei

că M. S.

Vodă a aprobat raportul Eforiei No. 1.595, în următorul sens: «In curs de trei ani se
vor preda şi săverși tote feluritele ramură de legi, ce ni s'a arătat și ni se arâtă prin
programa de acum.)
Programa de cursurile facultăței de drepturi
.

Câsurile lecţiilor

MATERIA

|
Numele profesorilor

pilele
De dimineța | bre

Dreptul

Ă

„Anul

J-iu

român

;.,

|
Lunea
Mercurea
și

S/—10

—

81/,—10

—

_
,
G. Boziauu

Vinerea

Dreptul civil-românesc ,

Marţia

Joia
și

bi

(i. Costaforu

Sâmbăta
Anul

ul II-lea

Dreptul civil-româneze

Lunea

_
Procedura
semestru

Mercurea
|
și
civilă

-—

,
3—41/7.h

dem

—

,
3—4%/1]

Idem

—

,
34

—

—

Vinerea

în al 2-lea

,.,

Lunea
Mercurea

și

|

|

Vinerea

Dreptul admimsteativ

,

Marţia
Joia
“si

Dreptul comercial ..
Director, C. Bozianu.

-

,

' Sâmbăta
—

eta
a.
Ştefan Ferekidis

Vacant

—

3i

—

Primul contingentde tineri eșiți din scâlu de drept în anul 1854, sunt recomandaţi
guvernului de Etorie, cu raportul No. 1.446 din 23 Decâmbre 1854, către Domnitor :
«Scolarii arstați în alăturata listă, ati săvirşit următârele cursuri de drept:

1. Dreptul roman.
,
|
2. Dreptul civil românesc și- procedura lui.
3. Dreptul penal şi procedura penală. .
«Eforia socotind că acești scolari posed din sciința dreptului principiurile de neapă-

rată trebuință spre a putea fi intrebuinţați în funcţii judecătoresci, ia îndrăsnela dea
"i recomanda spre acest sfârşit Inălţimei Vostre.»

: Asahi. Plorescu. Poenaru. Bozianu. ,
Numele scolarilor

N

”

Gradul invețăturei :

Dimitrie Economu

Alecu Lăzărescu
ISn Ralea
Vasile Petroni

„0

i

Eminent

„

|

Eminent
Eminent
Eminent

|

Petre Orbescu

e

„Eminent

Dimitrie Paul Viorenu

Eminent

Gheorghe Dimitrie V ernescu

.

Alecu Petrescu

Eminent

-

Constantin Rusescu
“Theodor Ciocaneli

Eminent

a

i

Unul...
Unul

”

" Scolariă neregulaţi.
Nicolae Benescul
Petre Sachelarie

i

-

Unul
. Unul

Constantin Ipătescu

„Unul

Constantin Zăgănescu
, Raportul

o

o

Departamentului

Unul?
Credinței

către

Donin

Departamentul văgend că prin lista însoţită de raportul: Cinstitei Etorii a secolelor
„cu No. 1.446, către Măria Vostră, arătătore;de numărul scolarilor care posedă din sciința
dreptului, principiurri de neaptrată tr ebuinți spre a putea fi întrebuințaţi. în funcţii
“judecător esci, este înscris și numele Domnului Dimitrie Paul Viore &nu, pentru care Inăl-

țimea Vostră luând în consideraţie recomandaţia acestui Departament, sub No. 4. 854,
„din. anul încetat, urinată dupe cunoscinţa ce are de aplicarea numitului tânăr la des&virșirea sciinței dreptului şi dupe constataţia cinstitei Eforii, din chiar răspunsul ce
"i a dat la întrebarea care“i s'a făcut despre gradul înaintărei

facultativ, precura și de se află
bine-voit a da înaltă deslegare,
tariat, prin adresul No. 3.898,
ris, spre a dobândi specialitatea

in studiul gimnasial

şi

vacanță de stipendii pentu universități străine; ați
prin luminata resoluţie comunicată de cinstitul secre- ,
ca să se trimită acel tânăr cu cheltuiala Statului la Palegilor şi a studia organisația grefelor și orenduiala pă-

zită în alcătuirea și expediarea actelor, printe” o practică stăruitâre. Departamentul, prin

urmare, de o dată cu supunere a Măriei Vostre a sus număratului

raport al Cinstitei
6

—
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Eforii, ia de isnvă indrisnelă a aduce acâsta la cunoscința Inălţime! Vostre, rugânduvă plecat, ca să bine-voiţi a da poruncă de a nu se stânjeni plecarea pomenitului tenă&
subt pricinuiri de forme, ve nu “și vor avea aplicație: pe orendueli autorisate prin legiuri.
No. 166.

_

1855, Ianuarie 18.

Departamentul Dreptăţei al Principatului Țărei-Românesci
Onor. Depavtament al Credinţei

Măria Sa Prea Inălţatul nostru Domn, prin luminat ofis cu No. 46 de lu 14 ale curentei luni Ianuarie, ce a bine-voit a da în privința tinerilor scolari, poruncesce, ca cei.
ce vor înfățișa diplomele că aii trecut cursul legilor cu cerutul progres, sii se amploese
treptat dupe un stagiii ce vor face pe lângă

Departament, sâi pe lângă

vre-o intanțiă

şi dupe probele ce va da fie-care de a sa capacitate și aplicare. Acest luminat ofis, Departamentul "] comunică în copie și acelei Onor. Logofeții, rugându'o sii bine-voiască
a “| împărtăşi și Onor. Eforiei a sedlelor spre sciința ce urmeză a avea.
!
No, 388.
1855, lanuarie 17,

Copie dupe luminatul

din

ofis al Măviei Sale Prea Inălţatului nostru Donmu

anul 1855 Ianuarie 14, indreptat

Vădând că între tinerii, cari cer a fi amploiați

Departamentului
în ramura

cu No. 46

dreptăței.

judecătorescii,

sunt

unii

cari au făcut învățături de legi, și fiind-că dorim ca funcționarii mapistraturei să ajunga
- a fi Gmeni cu cunoscințe speciale în acesti ramuri.
_
Noi poruncii, ca tinerii ce vor înfățișa diplomii câ au trecut cursul Legilor cu ceru-

tul progres, să se amploeze treptat, dupe un stagii ce va face pe lângă Departament,
s6i pe lângă o instanță și dupe probele ce va da fie-care de a sa capacitate şi aplicare.
În conformitate cu originalul luminat ofis.
Secretarul Statului, St.. C. Negoescu.
Onor. Departument

al Credinței

Asupra raportului acelui onor. Departament, cu No. 166, de la 18 linuarie curgător,
însoțit de acela al onor. Eforiei seslelor No. 1440 de la 23 Decembre trecut, cu lista.
în alâturare de cei ce au sâverșit cursuri de drept, spre a puteafi întrebuințaţi în funcții
judecătoresci, şi prin care raport de mai sus, onor. Departament se râgă a se da poruncă

de a nu se stânjeni plecarea la Paris spre desăvirșirea invățăturei legilor a D-lui Dimnitrie Paul Vioreanu, care asemenea

se află

trecut în sus disa listă;

Măria

Sa Domnul

Stăpânitor aprobând plecarea D-lui Vioreanu, a bine-voit a adăuga urmiitârea luminat
resoluție :
„Acestă listă se va trimnite și se va recomanda la fie-care Departament şi mai ales li
«al dreptăței, ca să aibă în vedere la ori-ce vacanță în cancelariile Departamentelor
«respective, precum și de amploiaţii ce atârnă de acele Departamenturi, căci declarăra
«hotărit, ci de astidi inainte nu va îi primit nici măcar scriitor, care nu va da dor ag
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«că a ficult Gre-eare studiii, cel puţin de gramatică. Ori-care altul se va primi fără con«sideraţie despre capacitatea aci cerută, va fi depărtat.»

Secretarul incunoseiințeză acesta Onor. Departament, care va bine=voi a împărtăși și
din parte”i celor-alte Departamenturi acâstă domnâscă resoluţie.
Secretarul seslelor, Plaiano.

No. 316.

„1855,

Numele scolarilor_

.

Gradul invățăturei_

Dimitrie Iconomu
Alecu Lăzărescu

|
|

„Eminent :

:

I6n Halea

Ianuarie 97,

_Eminent

-

-

Vasile Petroni

Eminent

Eminent

Petre Orbescu

RE

“ Gheorghe Dimitrie Vernescu
Alecu Petrescu
Constantin Rusescu
"Theodor Ciocaneli
|

Eminent

MR
|

Eminent
Eminent.
Unul
Unul

|

IE

,

Scolarii neregulaţi .
Nicolae Benescu
Petre Sachelarie
Constantin Ipătescu
Constantin Zăgănescu

N

Unul
Unul
Unul
Unul

|
|

|

Ă

Xe

ţ

14) Inainte de a trece la cercetarea lucrărilor cu referinţă la scoli de gradul al II-lea
s6u și I-iu, ori speciale, si facem mențiune de noua reformă solară muntenă din 1855.
Acestă reformă este provocată de ministrul instrucţiunei publice, cu vaportul săi la
Domnitor, din 1852, sub No. 4.141 $)
.
Ministrul aretă Domnitorului că scolele nu merg bine din causa relei sisteme «și
dâcă acestă sistemă s'a putut scuza până acum, prin nevoia întâmplărilor ce apăsa pe
țeră, astăgi nu mai este scuzabil.» Ministrul constată urmiitârele neajunsuri în scâle:

1) In clasele primare

nu se înveţă de loe istorie, apoi

«numai

prin

istorie se în-

veță virtuțile cele mari: desinteresarea, devotamentul, patriotismul ete.;

2) Ministrul vede inutilă clasa IV-a primară, și pentru că sunt fârte puțini scolari
în acestă clasă, și pentru că în clasa I gimnasială se înveţi iarăși materiile clasei a IV-a
primară, Ministrul preteră să se facă mai mnulte divisiuni din clasa L pimnasială ca să
nu fie prea mulţi scolari, cari n'ar putea învăla;
'
3) In cele d'ânteit 3 clase gimnasiale prea se înveţi numai cele ce see predă în sedla

primară, afară de limba latină căreia nu se dă timpul cuvenit.

Forte mulți scolari incetâză de a urma de la clasa IV-a și dupe programul actul acei
băeți nu sunt huni nici de băeți de prăviilie;

4) Ministrul găsesce răii și programul claselor superidre de liceă : ei inveță întrun

an ahia tot studiul istoric fără nici o pregătire de geografie istorică, de chronologie, de
——————

) Veji anexa,
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biografii, de istoria ț&rei Românesti. Din sciințele matematice și
fisice trecute o dată
şi răpede, iar nu va rămânea niinic in mintea scolarilor, cari când
ajung la clasele superidre nu pricep cursurile şi fug de la invățătură. De aceea nici
nu sati aflat tânăr

până acum să dea examen general ;
5) In privinţa studiului limbistic şi li terar, Ministrul regretă lipsa limbei
elene; apoi
lipsesce studiul literar atât de important.
|

De aci urmeză, dice Ministrul, că din scâle se va vărsa în societate
o tinerime Ușor,
trândavă, fâră principii, rebelă la tâte ideile de muncă şi de
datorie, pretenţiâsă și în-

fumurată, cu un cuvânt periculâsă pentru societate.»

,

“Ministrul propune dar Domnitorului, adoptarea unei programe
noue de învățătură, copiată dupe programul frances, de sub imperii. In acestă programă
s'a modificat numai

ceea ce nu se pote aplica la noi. Ministrul cere Doranitorului ca programa
proiectată de
el, să se.ia de basă în desvoltarea ulteriâră a programelor speciale pentru
fie-care obiect.
de sciinţe, care desvoltare se va face de un consilii profesoral, în unire
cu Eforia și ministrul instrucţiunci. Acest consiliti să se formeze din profesorii cei mai
capabili dintre

profesorii gimnasiului, câte unul de fie-ce obiect. Se vor consulta

și unia

din institu-

torii cei mai capabiii, Acest consilii va rămâne permanent și dupe elaborarea
lucrărei.

Dăm în anexă 1) și programul proiectat de Ministru, care program
în adevăr este în
cea mai mare parte programul liceelor francese.

Asupra raportului Ministrului, Domnitorul dete următârea resoluțiune
;

«Proiectul ce ni se alătură este o lucrare bine resonată și din
cele mai însemnătâre

cari ni s'a supus până acum. Nu o putem îndestul a o recomanda
la luarea aminte a

Eforiei secolelor, care se va aduna îndată și necurmat se va ocupa,
chiimând în sînul stii

trei scii patru din profesori, spre a chibzui imbunătăţirile cele mai
invederale ce s'ar

putea introduce,ca sistemul învățăturilor să fie un șir de cunosci
nțe sprijinite una de
alta. Va alcătui programa definitivă și până la 1 Septembre cel
mai târditi, ne va fi negreșit supusă, ca luând a nâstră întărire, să începă anul cu noua
programă. Băgările
nostre de stmă ar fi pentru sedlele nâstre incepătore, că proiectu
l inicșoreză numărul
anilor reducându'i la 3 în loc de 4, în vreme ce înmulțese
munărul studiilor, apoi
limba latină socotim ci nu “și are acolo locul. Despre clasele
gimnasiale vedem în fie-

care clasă o nomenclatură lungă

gări de semă ;
u)

Că trebue

de felurite învățături; despre acesta facem. trei hă-

să imbrăţișăm numai

cât putem coprinde

|
și si ne

ferim

de a ameţi

mintea incă crudă a copiilor ;
|
b] Ca pentru fie-care clas, până la al V-lea, trebue neapărat un
singur profesor care

să predea tote cunoscințele care se cer în acel clas, dupe

cum se urmeză

în tâte cole-

giile națiilor civilisate și osebit trebuese cărți didactice cornplecte
și tipărite pentru fic-

„ce clas.!

e] Românul e silit a înveţa cel puțin câte duoă limbi străine vorbitâr
e, când fan-

cesul și germanul nu are ăcâstă povară ; «de aceca să confor
mă învăţătura limbei latine, căci nesciind a ne mărgini, am compromis în ori-ce
cas folosul positiv.>
|

Cu adresa sa No. 4719 din 12 August 1855, Departamentul
credinței comunici
programele și resoluţiunea domnâscă în cercetarea Eforiei scolelor.
Acesta renduesce o
1) Vedi anexa,
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„comisiune profesorală pentru cercetarea lor. Cu adresa No. 1.473 din 30 Septembre
anul 11855, lucrarea ajunge de la Eforie la comisiune. Acâsta e compusă din profesorii
Pavlide, Marsillac, Hill, Zalomit, Iânid, Maxim

și Creţescu.

Vom da la inceputul Istoriei anului viitor raportul comisiunei.

In Iulie 1852, Eforia a acordat o subvenţiune anuală fiului lui S$. Marcovici, care
studiă medicina la Paris. In 25 Septembre 1853, B. Boerescu ceru a i se face ajutor

spre a studia inai departe dreptul la Paris; Etoria de astă dată refusă asemenea ajutor.
In Noembre 1854, Paul Viorânu obținu o bursă de 250 galbeni, ca să facă dreptul la
Paris. 4)

15) Am văgut în budgetul proiectat pe 1855, trecute mai multe burse noue. Eforia
hotăresce, ca studenții ce vor dobândi bursele acestea să facă studiile arătate în actele

de mai la vale:
Duci st studiă în sciința dreptului şi vor fi datori a face la reîntârcerea lor în facullatea de drept din capitală unul cursul de drept administrativ, și cel-alt cursul de dreptul comercial.
Unul ingineria civilă.
Unul pentru studiul pedagogiei ; acesta se va alege din institutoriă de clasa a II-a și
a IV-a.
Cei d'ântâiii trei se vor trimite pe un termen de 4 ani, iar cel de al IV-lea pe un
termen de2 ani, dându-se fie-căruia dinti'inșii pe an câte galbeni 240.
”

Toţi se vor alege prin concurs, care se va face dupe regulele următâre, conform cu
“art. 256 din regulamentul

scâlelor:

1) Vor fi primiţi la concurs scolarii cari vor fi luat diploma de laureat dupe formele
prescrise de art. 185

din regulamentul

secolelor,

şi cei cari ai săvârşit tâte cursurile

gimnasiale şi ati dat examen numai la sfirșitul fie-cărui an scolastic. Acâstă regulă se
va aplica și la institutorii cari vor voi să concure pentru pedagogie;
2) Concursul se va face asupra fie-căreia din studiile coprinse în programa de agi a
pimnasiilor ;
,
3) In egalitate de putere a studiilor gimnasiale, scolarii cari ati urmat specialitatea
dreptului sii a-inginerici civile şi se vor destina la specialitatea ce a urmat, vor fi preferiți celor ce aii tăcut numai studiile gimnasiale ;
4) Judecătorii concursului vor fi: D. Ministrul instrucțiunei publice, membrii Eforiei,
directorul scslelor și protesorii claselor respective gimnasiale, conform cu art. 180 al.

2 și 185 din regulumentul scâlelor, și jurisprudența constantă a concursurilor ;
5) Se vor alege de judecătorii concursului inai multe chestii de fie-care

studiti gim-

nasial şi concurenții vor lucra în scris de fie-care studiii câte o chestie, ce va cădea la
sorți ;

6) Concursul se va deschide la 1 Iunie viitor.
Avsalii. Florescu. P. Poenaru. C. Bosianu.
No. 8.

_1855, Martie 4.
-

,

1) Dos. No, 259 şi 320, arhiva ministerului de culte,

”

2

—
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- Art. 1 -din actul de mai sus cere de la concurenții
la burse diploma de bacalaureat.
Acesta
nu o avea nici unul din: scolari

i, cară urmaii deja în cursurile superiâre de
drept
și inginerie de la S-tul Sava. Atunci căți-va din
studenţii cei mai. buni protestară contra acestei condițiuni de la art. 1 în modul următo
r :

Onoralilei Eforii a secolelor
cApelul făcut de Onor. Etorie scolarilor (ce ati
zel de a intinde orizontul cunostintelor lor), la
examenul de bacalaureat, exainen ce sa
decis la

lunie

al acestui an, junimea studidsă nu pote rămânea inditerentă la
acestă prudentă măsură, șia aplauda acelora, ale căror solicitudini de futurul (viitorul)
naţiunei lor este preocupațiunea spiritului lor.
In adevăr, acest apel Onor. Eforie, coprinde pe
studenţii cari ati terminal invălăturile lor in colegiul nostru; ori, în numărul acesto
ra nu pot fi de câţ:
1) Sâ acei cari ati finit deja şi cari in actual
itate se află uniiin facult

atea de drept,
alţii în facultatea de inginerie civilă; sei
|
a
|
2) Aceia cari se află în ultima clasă a colegiului.
— [n cât pentru cei cari ai făcut
colegiul dupe actual prospect, credein că pentr
u dânșii nu mai pote fi chestiune, lipsindu-le o mulţime de sciințe adăugate in urmă,
|
Der, primii, ocupați în facultăţi, însărc

inați cu studiuri mai seri6se, nu este dre avident imposibile de a se prepara int”'un interval
așia de scurt ?—Se renunță, le va dice
pote cine-v
a la studiul legilor și al

matemalicilor.— Da,— Dâră, întrun exame
n cineva pote avea, decă nu certitudinea, cel puţin probab
ilitatea succesului? Experiența trecutului a convin

s suficient despre acesta pe veteranii scolar
i de la S-tul Sava,
Radu-Vodă, de la Măgurenu. Examenul este
adevăr un joc al lortunei,

de la

Secunţii ocupați cu sciințele matematice, cu sciinţele
naturale, le este asemenea imposibile de a neingriji studiile acestea.
|
De aci urmeză că, dâcă din aceste două clase
de studenţi, nu pot veni să

se presinte
la examen, cari vor fi axpiranţii competinți? Noi
ii necunâscem.
In urma acestor esposițiuni, venim deră să rugăm
pe Onor. Eforie, ca să ne acorde
un termen mai indelungat, cel puțin până la finele
lui Septembre, termen ce nouă ne

vu fi utile, și care nu va vătărna pe Eforie,
facultăţile din străinătate nedes

chidându-se
decât la Noembre. Alt-fel ne dă un line, fără să
ne acorde mediile de a” putea ajunge.
Noi nu perdem din vedere dificultăţile ce vom
întâmpina în preparațitine ; fiind-că
la noi nu este ca în alte părți o carte in care sunt
resumate succinte cestiunile cele

mal importante, voim să vorbim de

un bacalaureat.— Ar putea pretinde cine-va
ca să
le luăm drept normă, și să facem preparațiune
dupe densele. — Atunci noi am fi în
erdre, prospectul nostru nu este identic cu acel al
Franciei d. e. şi prin consecinţă scopul ar fi lipsit,
AI Onor. Etoriei scolari din facultatea de drept al
2-lea an și din clasa VIll-a.
C. Boevescu.

C. Exavcu.
i

|

V, Petrescu,

|
_1855, Martie,

Raport

Prin budgetul scâlelor pe anul următor
ce ați bine-voit Inălţimea Vâstră ai da, ai
tățile străine numai patru scolari. Aceștia
tinat la studiurile urinătore, ce s'au socotit

dupe cum sa modificat prin inalta întărire
rânas a se trimite spre studii in universiprin jurnalul Eforiei de la 4 Martie sati desde o lipsă simţitâre in ramura instrucţiunei

—
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publică : adecă, duoi pentru sciința dreptului, și care s'a destinat unul a preda la întârcere dreptul administrativ, și cel-alt dreptul comercial, lipsind amendouă aceste cursuri in facultatea de drept; cel de

al 3-lea

pentru

ingineria civilă

și cel de al 4-lea

pentru studiul pedagogiei, studii de neapărată trebuință instrucției primare,
Dar fiind trebuinţă de o potrivă neapărată a se pregăti profesori și pentru studiul
mateimaticilor, Etoria aduce prea plecată rugăciune Inălţimei Vâstre, să hine-voiţi a da
înaltă deslegare, spre a se trimite, tot ales prin concurs, și un al 5-lea scolar pentru acest din urmă studii, și cu insărcinare, asemenea ca şi cu cei-alți,
de a face la întrcerea sa cursul matematicilor în gimnasiii.

No. 451.

|

1855, Aprilie 1.

Copie dupe ofisul Mariei Sale lui Vi vdă, cu No. 769, anul 1855 Maiu 95,
citre Depar tamentul cr edinţei

Văgand rapar tul acelui Departament No. 2.096, de la 1: ale trecutei luni, prin care
ni se supune chibzuirea Etoriei seslelor, ca osebit de cei 4 elevi pentru care noi am
dat deslegare a se trimite dupe studiii la universităţi i străine, să se mai trimită încă uz
nul pentru învățătura sciinței matematice.
Noi primim acâstă propunere, cu condiție, ca asemenea student «să se trimită numai
dupe ce va fi săvârşit tâte cursurile câte aici se atlă infiinţate în ramurile de matematică
și de sciințe exacte, și dupe ce se va osebi prin concurs, şi va da priu acesta dovadă de
a sa vocaţie. Cât despre studenţii ce se destină pentru legi, Noi voim unul pentru cursul dreptului civil, și unul pentru al dreptului mesei Ași cerem ca și aceștia să 'se ia
dupe condiţiile și cu chipul mai sus arătat.

Elevii pentru legi nu vor merge la academii streine numiii ca să asculte cursuri teoretice, ci ca să studieze formele pledoriilor, mecanismul
sentințelor, și în sfirşit serviciul de avuat și de notarii.
(Urmeză iscălitura Măriei Sale)

grefei,

redacția “actelor și a

Secretarul Statului, A. Plaiano.
Numirea
.

Comisiunei pentru examinarea personei destinate pentru
studiul pedagogiei.
|

«Eforia v'a numit comisari ca să examinați pe D-nii candidaţi ce se vor infăţișa la concursul pentru alegerea unei persone care este destinată a se trimite de Eforie la vreuna din academiile străine, să studie sciințele pedagogice. Examinarea se va face dupe
studiile programei gimnasiale ; încercările se vor face în scris; se vor face și două lecţii
orale, una asupra grarnaticei române și una asupra algebrei. Diua şi orele examinărei
r&mâne a se hotări de Onor. Comisiune pentru vreuna din gilele următâre.
D-lor: Pavlide. Creţescu. Maxi.

JMarsillac. Zalomit şi Marin.

Protestul scolarilor contra inființărei bacalaureatului (paz. 86), avu concecințele ur
mătâre

:
Iurnal

Eforia vădend că la concursul pentru alegerea junilor” hotăriţi a se trimite în străin&tate, spre a se desăvârși în deosebite specialităţi, nu s'a înfățișat nici un concurent;
considerând neapărata trebuință ce este de a se forma cât mai fără amânare un număr
de protesori pentru trebuința instrucției publice,a chibzuit, că numai pentru astă una

dată, art. 2 din jurnalul săi, cu No. 8 din 4 Martie anul următor, să se modifice precum

urmeză :
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1) Scolarii cari se destin, la drept, vor concura
pe chestii de istorie, filosofie și limba

latină.

N

=

|

NE

2) Iar scolarii cari se destin la matematici, pe chestii de filosotie
, algebră, geometrie
şi trigonometrie.
e
E
i
i
Concursul se va deschide la 1 Martie anul viitor 1856.
Scolarii ce se vor trimite sunt patru, adecă ;

Doui pentru drept.

>»

Unul pentru ingineria civilă, și
Unul pentru matematici pure.
Florescu. Poenaru. Bosianu.

No. 34.

1855, Octombre 5.

S'a publicat acest noi concurs; în aceeași qi dispunendu-s
e, prin No. 1.496, către

Secretariatul de Stat, pentiu a se insera publicațiune
a în Buletinul oficial ; şi prin
No. 1,497, către redacția Vestitorulaă românesc,
a face de asemenea,
Adresa Secretariatului, cu No. 4.052, către Eforia
secolelor din anul 1855,

Octombre 11!

„«Luminăţia Sa Logofătul Scarlat Ghica, prin alăturata
petiție înregistrată la No. 4.61 8,
făcend rugăciune Măriei Sale Prea Inălțatului Nostru Domn,
a se prenumăra. și fiul
D-lui Alexanăru între scolarii destinați a se trimite în
F ranța cu chiăltuiala Statului
pentru desăvârșirea învățăturilor în specialitatea drepturilor,
Măria Sa prin luminată
resoluție ce a bine-voit a da, poruncesce cele următâre:
A
«Recomandăm la Eforia sedlelor, ca să nu se mai
amâneze a sa trimitere.»

Secretarul grăbesce
'cu onsre a impărtăși Onor. Eforiei acestă inaltă poruncă
spre
aducere întocmai la indeplinire.»

Secretarul Statului, Plaiano.
«Recomandăm

la Eforia

sc6lelor,

ca si nu se

hatârul intervenind în urma acestei petițiuni:

nai amâne

a sa trimitereIl» Eacă

o
.

Prea Inălţate Dâmne,
Prin făcătârea de bine buna voinţă a Inălținei Veste,

așegat în pensionatul D-lui Monti

între suspendiști;

fiul meti Alexandru s'a fost

ucest tenăr băiat "și-a urmat în-

„ văţăturile sele cu cea mai mare rivnăşi silință, în cât s'a
fost distingat intre elevii
pensio
natului, atât în studii, cât și în conduită; pregătit astăgi
a trece în clasele specialităților, doresc prea Inălţate Dâmne, a studia dreptul
, ca să fie intr'o di folositor societăței patriei sele, dorință la care îl văd cu mare inclina
re.
Midlâcele mele pecuniare ca să *] pot trimiteîn Franța
sunt, precum cunâsceţi Inăl-

țimea Vâstră, destul de restrinse; singurul midloc
nu este altul, de-cât ca să se prenu-

mere între scolarii destinaţi a se trimite în Franţa, cu
cheltuiala din
Etorii a scâlei; bine-voiţi Prea Inălţate Dâmne, precum
până acum
pregătirea învățăturilor fiului mei, tot cu aceeași genero
sitate primiți
rugăciune și porunciţi a se prenuinera între elevii români
, destinați a
rile lor în Franţa cu cheltuiala Eforiei.
|
Scarlat Grigorie Ghica,
.
A

fondurile Onor.
ati contribuit în
prea plecata mea
săvârşi învățătu-

-

—
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“Eforia se supune a trimite acest fi de boier, in Francia, fără a“ mai supune la con-

curs oră examen, ca pe cel-alți: |
«Eforia luând în băgare de sâmă adresa.Onor. Secretari at, cu No: 4.0522, din 11 ale
următârei luni, prin care "i se comunică resoluția ini coprinderea urmâtâre: : «Recomandăm la Eforia scâlelor, ca să nu se mai amâneze a sa trimitere», ce Înălțimea Sa Domnul stăpânitor a bine-voit a pune asupra peliţiei prin care Luminăţia Sa Prinţul Logo-

făt Scarlat Grigorie Ghica, cere a se da o subvenție pentru fiul să Alexa” dru Ghica,
spre a se duce în Franţa a studia dreptul; considerând că acest scolar a unnat cu sueces sudiile sele în gimnasiul din capitală, Etoria hotăresce, ca să se trimită numitul
scolar în Franța, spre a face studiul dreptului în curs de 4 ani, dându-i-se precuni
pentru scolarii ce sunt a se trimite in străinătate galbeni 240

pe an subvenție" şi gal-

beni 40 pentru cheltuiala drumului la aducere.
|
“
D; casier conform cu acest jurnal va slobodi cheltuiala drumului acum, iar pentru
subvenție se va înțelege cu un bancher spre a da în primirea scolarului în Paris pe fiecare lună analogon din suma hotărită de galbeni 2240 pe an.»

P. Poenaru. C.: Bosianu,

No, 36.

|

1855, Octombme 13.
Raport

la

Domu

i

-

La concursul de la 1 'ale trecutului Septembre, care a fost publicat pentru
terea a 4 tineri spre a studia pe la universități străine conform

cu budgetul

trimiscâlelor

pe anul următor întărit de Inălţimea Vostră, nu s'a in tățișat de cât un singur concu“rent pentru studiul pedagogiei ; acesta este institutorele d6 clasa IVa-a al scolei publice
din Focșani, D. Grigore Vlădescu.
Din lipsa de concurenți nefiind cu putință a se face concurs, s'a numit numai 0 co=
misiune profesorală compusă din 5 membri, cu însărcinare de a examina pe numitul
candidat și dupe raportul ce a dat acestă comisie, candidatul a luat la examenul ce.

sa făcut notele următore:
La Gramatica română
La limba latină

)

Binişur

La Filosofie
La Matematică
La Limba francesi

|
| Bine

La. Istoria generală

Slab

Iar sciințele naturale ii lipsesc cu totul.
Etoria având în vedere. buna conduită și slăruitorea aplicaţie a D-lui Vlădescu în
funcţia ce a ocupat până acum; |
.
|
Considerând urgenta trebuinţă ce este de a se forina câl mai fără amânare institutară pentru secolele primare, este de păreree a i se acorda bursa solicitată,
No. 1.586.
.
,
1855, Octombre 22,

In 49 Iulie 185 5, s e proiectă a se mai trimite în străină tate 4 Lineri, din cari 2 pentru agricultură şi 2 la o scolă de arte.
D.. Petru Aurelian, fiul profesorului George Aurelian: (ardelen), cere să fie trimis

pentru agricultură.

n
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16) In diresțiunea de studii pealru care *e proievtasera aceste burse, hudzetul

pe

1855, coprindea scoli încă nu destul de bine organisate.

În anexa ce am promis a da, se pote vedea scâla de agricultură cu un venit de
300.000 lei, din cei2 lei contrihuțiunea ssitenilor pentru scâla săitâscă. 216.958 de lei

din acâsti sumă erati consacrați, în 1855, la acestă seslă de agricultură și la sedla de dugi..
Iu sclă se întreținea 20 de elevi interni până în 1855, de la care an S'aii adaos

“incă5 interni.

,

Ca personal udiclactic nu era de-căt un profesor

de linbu românescă şi [inerea comptabilităţei.
Nu prea ințelegein ce ficeaii2 funcționari

.

de ayronomie (4 4.800 |pe an) și uaul

de administrațiune

unul

cu numele de

revisor şi altul ca inspector, forte gras retribuiţi, cu: 800 și 945 lei pe lună.

In personalul scâlei mai aflâm un meșter ferar, pei leu fabricarea de pluguri și alte

instrumente agricole, și un meşter lemnar, asemenea.
Sela de duşi are ca personal un săditor

de duţi (9.729 lei), dvuă familii milaneze

pentru crescerea gândacilor și trasul mătăsei și un colaborator «ce publică prin baletin articole pentru prăsirea vitelor și vindecarea bslelor, câte 200 lei pe lună.»
O | sinecură dulce eşti |
Sela de arte are şi ea consacrat un venii anual «de 300.000 lei, tot din contribuţiu-

nea sătenilor pentru învățături. Sunt destinaţia se cheltui din acestă sumă 213.492 lei.
Se vor întreține interni, 60 de ucenici. Personalul scâlei se compune din un profesor de limba românescă, un meșter ferar, un ajutor al acestuia, meșterul ebenist, meşterul templar și meşterul dulgher.
|
-

Cumpărătâre de instrumente şi de material la ateliere se va face cu 90.000 lei.

17) In 1855, s'a agitat mult chestiunea înființărei în țera român Escă

a unei scoli de

comercită.
Eată oficiul Domnitorului Ştirbei, către Eforie, pe lângă care trimite în studiul ei
proiectul ce i-aii presintat inarele clucer G. Bengescu al Î[l-lea :

Copie dupe ofisul Mâriei Sale Prea Inălţatului Domn, către Departamentul
Credinței, dat la 20 Aprilie curent,

.

No. 598.

Intinderea şi desroltarea cunoscințelor comerciale, este din cele d'ântâii trebuin!e
în ori-care Stat, și cu atât mat mult în Statul românesc, unde lipsa de asemenea cunoscinţe este deobşte simțită. Recomandăm dar Eforiei seslelor alăturatul aci proiect.

care merită osebită luare în băgare de semă despre intocinirea unei scoli comerciale,
Multe cursuri, din care se iusemnâză aci, există astăgli în colegiii, unele mai s'ar putea amâna, iar pentru altele, care nu se vor afla înființate, invităm pe Eforie să găsescă

prin ori-ce chip profesori capabili și cu o desăvârșită practică, și să înființeze cursurile
de care se vorbesce in acest proiect la art.2 și 4, adecă: aritinetiea comercială, aplicaţia

algebrei la acestă ramură și comptabilitatea

comerciali.

Suntem în nerăbdare a pregăti în colegiile nâstre elevi cu tâte prelimninările sciințe
speciale, ca prin concurs să trimitem,

din

cei cu vocaţie,

trei in anul

viitor, să invete

tinerea comptabilităței și să practiceze în acestă lucrare dupe orânduiala ce se păzesce
la linanţe, la control și la bancă,
-

”

”
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Trebuinţa de cunoseințele ținerii comptabilitătei este mai cu osebire simțită aici, atât

la contsrele neguţii oilor, cât şi la exploatația moșiilor, pentru epistatii îngrijitori de
moşii, pe cari “i căutăm și nu "% găsim.
,
Eforia va prețui marea trebuință ce este despre acâsta, și va chibzui ori-ce midlâce
putinci6se spre a nu se mai amâna a ei indeplinire,
(Urmeză îscălitura Măriei- Sale).

Anexăm proiectul !) trimis de Cânpineanu, șelul Departamentului credinței, in studiul Eforiei, cu adresa No. 2.964, din 25 August anul 1855.
Eforia '] studiază și recunâsce, că scâlele de comertiti sunţ de dorit a se înființa. cEforia a adoptat în principii programa alăturată pe lângă predisul proiect, dar conside-

rând de o dată, că acâstă scolă este de cuviinţă a avea o întindere potrivită cu mnidlocele
nâstre, a alcătuit aci alăturata programă de cursurile ce s'ar putea înființa de o cam
dată; unele din acestea cursuri se vo» urma în colegii, iar pentru cele-alte se vor
orendui profesori speciali precum

se arctă in program.

|

Eforia a chibzuit de o dată:
1) Să se incredințeze direcţia acestei scoli unui director special, căci din experienţă

a cunoscut, că asemenea scoli nu pot prospera fără o direcție, care să posâdă cunoscintele cerute;
2) In acestă scolă să se primescă 40 scolari iziterni, cu plata de 40 galbeni pe an,
cari se vor întrebuința la hrana scolarilor și spălatul lor, la efi de guvernori și de repetitori ; se vor primi asemenea și scolari externi fării nici o plată...
3) Pentru lefile profesorilor, a directorului,

chiria uncă case in apropriere

cu cole-

șiul, unde scolarii sunt a urmao parte din cursuri şi pentru ţinerea muizăului și bibliotecei, să se dea pe fie-care an lei 100.000 precuin se arstă în programa de mai jos:
Programa scâlei comerciale

NUMIREA

STUDIILOR

OBSERVAȚII

|

L. Limba germană şi cea francesă.

II. Limba italiană. . . .

.

.

Lei

IB.

. | Se va urma în colegiii

gebrei la calculul comereial. . . . .
IV. Cunoscinţa universală a monedelor,
sistemele de "greutăți șşi năsuri în gener al
V. Elemente de geomeuie. -. ...,

1 profesor, cu lei 500 pe
lună

6.000; —

,
| Un singur profesor, cu

lei 1.000 pe lună

19.000| —

,

VI. Elemente de dreptul comercial . . . | La facultatea de drept
VII. Legislaţia vămilor statelor principale
'+ protesor, en lei 600
VIII. Statistica raționată. ,. ....
pe lună .
|
IX. Economia industrială. . . . . . .lldem
.
”

1) Verli anexa. !

pentru lefi

|

IL. Aritmetica comercială și aplicația al-

*

Sumele ce se
cuvine a se da

1.200, —
7.200|—|
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_

NUMIREA STUDIILOR

„

Sumele ce se
cuvine a sa. da

OBSERVAȚII

pentru left

—

Lei

X. Caligrafia și desenul liniar.

XI. Fisica și chimia.

XII Istoria naturali
|

. . „|

.

La colegiii
id

. .

NIIL. Cunoscinţa generală a comunicaţii

ji e

lor și transporturilor pe uscal și apă |
peste tot globul . . .
..
XIV. Geografia comercială, industr ială și || Un singur protesor, cu
„arici Pa
.
A
"lei 600 pe lună

. Istoria generală a comerciului, in=
Ai
manufacturei și agricole și a
invențiilor .

Lâfa directorului.

. .

Chiria unei îîncăperi pentru

B.

|
7:00; —

|

„11.000

”

,

19.000/—

scâlă, în apro-

priere de gimnasiă . . ......
Pentru bibliotecă șimusăi ,

,

Suma...

E

12.000/—
„29.000j—
100.000;—

Eforia cere aprobarea programei de sus, dar Vodă dă resoluţia acesta :
câcestă scdlă a'se intoemi de o dată este peste putinţă, din lipsa mai ales a profeso“rilor speciali, cari să unescă practica cu teoria, când tot scopul acestei scoli
este a' forma acum tineri buni, bine deprinşi la ținerea de socoteli comerciale, şi apoi să
pășeseii

treptat la dirigiarea operaţiilor generale ale comnerciului.
Drept aceea, spre a rosti formarea unei asemenea scoli, Eforia va lua îndată mâ&suri,
a înfiinţa de o cam dată cursurile de aritinelică comercială cu aplicaţia ci la așternerea

socotelelor și la ținerea registrelor şi cu cunoscinţe universale de monâdi, greutăţi
și
măsuri. Insă persâna ce se va alege profesor urmeză a fi dirigeat cantor
de bancă stii

casă neguțătore &scă, ca dini”acâsta să se pOlă forma

cei mai buni contabili.»

Se pare că lucrul rămâne baltă, dar în 1857 va interveni alt noti decret al Caimacamului Alexandru D. Ghica către Departainentul Credinței şi al instrucțiunei publice
cu No. 113 din 11 Ghenarie 1857.
«Relaţiunile comerciale și industriale ale (&rci nostre desvoltindu- -se din qi în di și
devenind astăgi cea mai principală condiţiune a av uțici naționale, trebuinţa de a se introduce și aici instituţiile ce în alte statuni sunt fârte simţitore,

duit, că desvoltarea ce a dobândit comerciul nostru

până

nala și fericita posiție

disposiții

a țărei nâstre,

iar nu

prin

căci nu este

de tăgă-

acum, provine din excepțiospeciale

luate de

către

guvern.
|
Indestularea acestei trehuințe cerend mai ânteiii întocmirea unei scâle de comereiti
in care să se potă dobândi cunoscințele speciale trebuinciose unci neguțătorii;
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Noi poruncim Eforiei secolelor, să alcătuiască şi să ne supună cât mai

in

grabă un

proiect pentru înfiinţarea unei scdle comerciale, luându-se pildă pentru organisarea ei
şi pentru programele invățăturilor, aședămintele de asemenea fire din alte staturi.
D-lui Şeful Departamentului Credinței și al instrucției publice este însărcinat cu aducerea la îndeplinirea acestui al nostru ofiţ.

Alex. D. Ghica..

!

In 4 August 185$, Marcu Antoniu Canini serie Ministerului cultului în al instrucțiunei publice, că volesce prin acţii să fondeze, aprobat de guvern, un institut filoloqo-

sciinţifico-comercial şi cere să fie recomandat cu eirculări la prefecți,
Acesta să și facu,
Nimic

"

insă nu resultă!

18) Pe lângă asemenea scoli speciale continuă și scdla ostăşâscă
casa sedlelor,
.
.

cu subvențiune din

In 18 Januarie 1854, Generalul adjutant Budberg, cu oficiul săii No. 69, ca comisar
extraordinar în Principatele Danubiene, încă ati cerut con tinuarea sub ențiunei
iu scâla ostășescă,.

pen-

19) In, 1855, tori ia aprope pentru ântâiași dată se preocupă de infiintarea unei scoli
norinale, care să pregătescă institutori și institutore. Pentru acestă scoli normală Efo-

ria găsesce cu cale a obliga 30 din bursierii pensionatului S-tului Sava și 10 din fetele
bursiere, și unii și altele de părinți scăpătaţi, să fie datori a da declarațiune, că vor în-

brățișa cariera de iustitutori și institutore și vor servi 10 ani în acestă calitate. Dar de -

o tam dată la atâta se mărginesce sedla normală preparandii, până dupe
torce din străinătate bursierul trimis pentru pedagogie.
Eată raportul Eforiei sedlelor către Domnitor in acestă privinţă.
Copie dupe raportul Efovici secolelor cu No. 981 dim: 18 Tunie
”
"
Măria Su Vodă

- Eforia văgend
considerând

ce se va în-

1855, către
"

lipsa ce este de institutori şi de institutâre pentru scâlele primare

că mai ales acesti clasă

de invtțături

publice spre a putea

delicata sarcină ce ai de a da educaţii mal vârtos. morale ast-fel

răspunde

la

ca fie-care institutor

să fie un exemplu chiar de modestie și de sirguinţă, a chibzuit ca până la întârcerea
scolarului ce s'a hotărit a se trimite spre a studia pedagogia și care la întorcerea sa va
fi însăveinat â dirige o seolă normală penru institutori, de o cam dată să se ia urmăiorele măsuri:
”

1. Trei-deci stipendiștdin.
i- cei cinci-geci ce se pun în pensionatul sucursal al colegiului din capitală să se primescă prin concurs, care se va face la inceputul fie-cărui an
scolastic,
IL. Un stipendist va fi dator, dupe săvirşirea studiilor, a servi în curs de dece ani Statului in calitate de institutor in scâlele primare,

—
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II. Stipendistii vor fi primiţi din scolarii seolelor primare ce vor. fi făcut clasa IV-a
și cari vor fi din familii scăpiitale,

enrieră pentru

ast- tel ca fuineţia

de institutore

să fie o adevărată

dânșii.

IV. Dece din două-deci bursiere ce se țin în pensionatul domnesc de fete din capiLală se vor lua tot din faunilii scăpiitate și asemenea cu indatorire. de a servi Statului
dupe săvirșirea studiilor, în curs de dece ani, în calilute de institutrice.
V. Pentru imbrăcăminte și cărţile trebuinciâse de fie-care stipendist, seu stipendisti,

”

se va da din casa scslelor câte lei (450) patru sute cinci-deci pe an, care fac, pentru
40 persâne, lei 18.000 pe an.
Acestaa ei chibzuire Eforia o supune prea plecat Inălțimei Vâstre, cii de veți socoti
de cuviință să bine-voiţi a da inalti aprobaţie spre a se pune în lucrare,"
Poenaru.

Floveseu.

20) Scslele de fete întâmpină multă intârgiere de a se introduce în sistemul de în- .
vățăment muntean. Li 18 Februarie 1852, Eforia supune Domnitorului raportul săi,
“cu No. 308, pe lângă care alătură devisul edificiului proectat a se face la St. Spiridon

pentru un pensionat de
Iată actele născute în
«Eforia supune plecat
a se face la St. Spiridon

fete.
,
acâstă chestiune:
Inălţimei Vâstre planul impreună cu devisul clidirei ce este
noii pentru un pensionat de fete, că den Inălţimea Vâstră

veţi bine-voi a ?] aproba să "i dați poruncă de urmare.»
„ Avsahi. Floiescu, Poenaru. C. Bosianu,
Cu adresa No. 309, Etoria înainteză acest raport Ministerului instrucțiunei publice

şi al cultelor spre a-l supune la aprobațiunea lui Vodă,

Respunsul Departamentului Credinței la acestă adresă, prin No. 940,
din 22 Februarie
Ciustitei kfovii u scolelur

Deparlimentul ar

fi amânat inaintarea raportului Cinstitei Etorii, cu No. 308, îm-

preună cu planul și devisul clădirei ce este a se face la St. Spiridon pentru un pensionat de fete, dâca n'ar fi observat trehuința de a se supune Măriei Sale Prea Inălţatului

nostru Domn Gre-care deslușiri indeplinitore

inaltelor resoluţii.

ment, Departamentul râgă pe cinstit Etorie, ca să complectucscă

Pentru acest rezonadevisul dupe invdul

cerut la alcătuirea obșteseelor devise devise de lueriiri publice, adică să le insumeze prețuirea în bani a tie-cărui articol de inaterial

și de operațiile

construcției, de și n'ar

i

cu

putinţii aci a se inchipui o prețuire exactă, dar în tâtă vremea cel puţin aproximitivă, ca potrivit eu londul electiv pe al căruii lomeiii se proecteză acestă întreprindere

sii se potă calcula midlâcele putinciose în destinderea cheltuelelor.
Pe lângă ucâsta este rușati cinstita E lorie, cn să explice cnusi cea staţilil-o de a [i
consecuentă luminatei vesoluţii comunicată Cinstitei Etorii, eri adresa cu No. 1.650, din
anul becut cum și necesitatea care o pune în impregiurare de a face să se zidozcă din

noii inciperi pentru prea arătatul pensionat. Asemenea sciinţă este trebuineiosă Depar-

tamentului, ca să o înfiițişeze Măriei Sale prin

sus pornenit al cinstitei Eforii,»

aportul săii,cu care ţa insoli pe cel mai
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"Cu tâte acestea Departiunentul

Credinței inaintezi

lui Vodă

cu

raportul

s&ii No.

1.657 pe acela al Eforiei cu:No. 309, cu planul şi devisul aşa fără aproximaţia preţurilor materialurilor de intrebuințat la construirea clădirei pensionatului de fete și Seerelariatul Statului, la 13 Aprilie, prin adresa cu No. 1.503, comunică Depart amentuIni Credinței cele următore:
|
«Infăţișându-se- Măriei Sale Prea Inălţatului nostru Domn raportul cinstitei Etorii a
sc6lelor, cu No. 309, alăturat pe lângă al acelui Cinstit Departament, cu No. 1.057, impreună cu tâte planurile și devisul atingătâre de clădirea pensionatului de fete de la

Șt. Spiridon, Inălţimea sa prin resoluţia pusă pe acel raport poruncesce cele urmiătâre:
«Prin tâte midlocele de publicitate se vor face licitaţiile și ni se va da în cunoscinţă

vesultatul.

i

«âcestea cu cinste se comunică acelui cinstit Departament spre cele de cuviință ;
tot de o dată iînsă i se inapoiază și tâte acele planuri alăturate pe lângă raportul de

mai sus,
Secretarul Shtului,
Eacă și raportul

[ou Manu.

supus Domnitorului :

Raport la Domn
Prin proiectul din anul

11846, pentru organisarea -instrucţiei publice, art, 9, se le-

giuesce, ca pentru învăţătura fetelor să se așeqe în capitală un pensionat, iur pentru
ce privesce ţinerea acestui pensionat, legiuirea, prin art. dis, se exprimi iin chipul următor :
«Să se dea pe tot anul în trebuinta acestui pensionat

,
câte lei 40.000,

sumă ce din

socotelile infăţișate se găsesce astăgi a fi prisos peste cheltuelile urmate dupe duhul şi
disposiţiile testamentarii ale fundatorilor, rămânend și reservă mănăstirei pentru cheltueli extraordinare; iar sporind veniturile, dupe vremi, se va adăoga şi i darea către pensionat.»

|

,

De aci se vede, că suma de lei 40.000 ce se hotăresce a se da prin proiect, sa dat nu
ca o sumă fixii, ci ca o sumă ce prisosea din venituri atunci, duhul dar al legiuirei este,

ca prisosul casei S-tului Spiridon noii să se intrebuinţeze la ținerea peusionatului şi
prin urmare capitalul ce se destină spre acest sfârşit, să crâșeă în proporţie cu venitu-

rile anuale.

A

Venitul anual regulat al acestei case pe anul 1846 a fost venitul moșiilor dupe contacte, lei...
. a
a
78.993418
Chirii

3,520,—-

Birul țiganilor

195,—

Suma . . . 82.66413
Venitul regulat în anii uvnători aii fost:
In anul 1847, afară de dobândi.

IAB

n

ide

re

840 ide
nn

o

n

e.

185lidem,

.

aaa
S-tului Spiridon, a luat o crescere

urmare cu duhul legiuirei sus disă, Eforia socotesce,

NRBLGOI

A820B4

1850idem,

De aci se vede, că3 venitul casei

95,047

189.968

149.626
insemnată, prin

că se cuvine ca și suma destinatii
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pentru ținerea pensionatului de fete să se măreseiă pe lie-care an, incepând
de la 1846,

in proporțiunea crescerei veniturilor.
Pe lângă acestea sumele sale

Ia

de reservă, casa S-tului Spiridon

se vede din socoteli

căi le imprumută cu dobendă; în acâstă reservă intrând firesce intrând şi capitalul
des- linat pentru pensionatul de feie, este drept.cuvânt, ca acest! capital ce încă nu-'s'a
răspuns din cașa S-tului Spiridon, să se dea pensionatului însoțit de tote. productele lui,
alică impreună cu dobândile ce a dat.

-

Da

Adaosul ce se cuvine pensionatului pe fie-care an dupe cele mai sus expuse, nu
nu-

-

mai că este drept, dar incă și de neapărată trebuinţă, căci dupe un simplu
compt aproximativ și la care s'a luat minimum cheltuelelor, aceste cheltueli urmeză
să se urce |
o sumă de lei 53.550 pe an, precum urm6ză :

"Ţinerea a 20 bursiere câte galbeni 60.

.

„+

Chiria casei, galbeni 400...

„Lem
de foc ne
50 stânjeni.

+ 87.800

2 1.219.000

. . .

3450

Suma . . . 58.550
Și afară de acestă cheltuială ce este să se facă pe an, dupe cele expuse mai sus,
este
încă neapărat trebuineidsă clădirea acestui pensionat: “
Ă
Acestea tâte Eforia supuindu-le Inălţimei Vâstre, aşteptă Inalta Măriei Vâstre
deslegare.y
Asupra acestui raport s'a primit, prin Departamentul Credinței cu adresa
Secreta- .
riatului Statului No. 1.744 din 29 Aprilie, resultatul următor:
„ «Asupra raportului Cinstitei Eforii a scâlelor No. 648, alăturat pe lângă acela
al Cin-

stitului Departament, cu No. 1.839, prin care

cere a se mări fondul pensionatului

de

fete ce este a se ținea cu prisosul ce va da veniturile mănăstiei St, SpiridonNoii din
"capitală, Măria Sa bine-voinda pus următorea resoluție:
.
«Eforia secolelor. impreună cu marea Epitropie a S-tului Spiridon, vor chibzui,
ca in
duhul legiuirci și potrivit cu întinderea trebuințelor respective să se împarță
prisosul
din venituri.»

Ş

Acâsta cu cinste se comunică atelui Cinstit Department, spre celi de cuviință.

Secretarul Statului, Ion Manu.

i

„No. 648.

„11852, Aprilie 9..

Copie «dupe raportul lforiei eu No. 941 din 906 Muiii
unul 1832
Eforia plecat supune în cunoscința Mărici Vostre că
pentru localul unui pensional

de fete ce este a se intocmi, potrivit cu raportul Eforiei No. 314, din
anul 1851, aprobat de Înălţimea Vâstră, sa luat cu chirie până se va clădi încăpere pentru
acest pensionat în curtea bisericei S-tului Spiridon noii, o casă dupe Podul 'Tergul
ui de afară,
numită a lui Manuk și acum proprietate a lui G. Hagi Anghel. Inchiri
erea s'a făcutpe
un termen de trei ani și cu preţ de 400 galbeni pe fie-care an:
Acestă urmare se supune plecat Inălţimei Vâstre

și se aşteptă înaltă deslegare, căci

inainte de a se da aprobația Mării Vostre, contractul nu este perlect, fiind-că s'a făcut

cu acestă condiţie, ca să nu fie obligatorii pentru Eforie decât dupe ce
se va întări de
Măria Vostră,
|
.
R
Și fiind-că unii din mernbrii Eforiei monăstirei S-tului Spirido
n-Noă, din venitul că-

ruia este legiuit a se sloboți o sună pentru ținerea acestui pensionat,
sunt a pleca afară şi nu le rămâne timp de a se aduna cu acâstă Eforie,
ca să chibrucscă
3) Câte-va

rânduri

lipsese,

rumpte,

,

:

-

......%)

|

9

=

Pentru aceste cuvinte Eforia socotesce, că întocmirea unui peisionat de fete esie o
trebuință de întâia importanță; însă un asemenea pensionat neputându-se ținea pe

sema Statului, urmeză a se însărcina cu dânsul o personă, care va fi dat dov edi de capacitate și de moralitate, prin ţinerea de asemenea așegăment in capitală pe vreme îndelungată, și stăpânirea să vie întru ajutorul ei, cu darea încăperei în Sf. Spiridon-vechiă
şi a 90 stânjeni lemne şi cu așegarea a două-deci stipendiste câte 60 galbeni fie-care.
Banii 'se vor lua din prisosul veniturilor acestei mănăstiri, și stipendistele se vor alege
dintre fetele de amploiați, cari vor fi slujit țărei cu cinste și râvnă, asemănat. disposițiilor art, 19 din prea însemnata legiuire. Așa dar cheltuiala anuală a acestul pensionat va fi de lei 41.737 parale 20, insă:
» 37.800 plata stipendistelor
»_ 3.937 parale 20 plataa 50 stânjeni lemne, câte 21/, galeasinjezul
» 41.737

»

90,

Atară de cheltuelile reparaţiei caselor, acum la început, când se va aședa pensionatul
intr'însele.
Programa. înv &țăturilor se va face dupe disposiţiile legiuirilor de mai "nainte și dupe
deosehitele proiecte ce stati adunat în pricina acesta, încât să corespundă cu cele de
astăgi trebuinţe ale societăţei române.
Eforia supune plecat acestă a ei chibzuire la înalta cunoscință și aprobare a Inălțiinei Vostre, adiogând că pentru direcţia acestui pensionat nu cunâsce
altă persână

cu

cunoscinţi mai bune decât pe D-na comtesă de Grands-Pres, pe care o și recomandă la
întărirea Inălţimei Vestre.»
.
. Alezandiu

Filipescu.

k

Arsaki.

“

Florescu.

“

P. Poenaru.S. Marcocici.

Am vădut că tote aceste lucrări nu: da resultatul dorit și budgetul din 1855, se reduce, cât.privesce educațiunea fetelor, la ținer ea în internate a câtor va bunsiere pe lu
pensionate private,”

*

.

Pia

|

Cu tote acestea nevoia unui institut anume organisat era destul de
şiă simțită. de
Eforie, care chiamă în fruntea pensionatului domnesc de fete, din banii S-tului
Spiri-

don și banil sodlelor, pe D-na Ana Iacobsohn,

În 97 August 1859, s'a deschis și la Buzăii un pensionat de' fete, cu
“tului,

banii magistra-

Nevoia de a da fetelor învăţătură era cgalinen te viii simțită de către părinţi Aceștia

prin unele județe 'și dăduseră fetele la scâlele publice de băetți. Eforia nu vădu
lucrul

acesta cu:ochi buni și opri chiar acesta, prin o circulară adresată la 27 Februarie 1852
către institutorii din Caracal, Pitesci, C.-Lung, Ilfov, Tergoviștea, Focşani
și Severin 2)
«S'a vădut din catalogele ce aţi trimis la trimis la Eforie, că între scolarii
băeţi „ce
ce urmeză in acea scâlă sunt și fete în vârstă până la 12 ani.
Eforia considerând că este impotriva bunei orendueli, că sexul femeesc, mai vertos
1) Vedi dosarul No. 697 da la archiva ” Sţatului din Bucuresci,
2) Dosarul No, 659, arehiva ministerului de culte din 1852,

_ pa.
când este de o verstă așia de inaintat, să fie impreună cu partea bărbătâscă și că de o

cam dată nu sunt incăperi deosebite pentru sexul, femeesc, pune indatorire D-le, ca de
acum inainte să nu maui primesci fete in clasele acelei scoli, și depăi tând pe cele ce
acum se află, să primesci băeţi în locul lor.»
Scola Lazăr Oteteleșanu, din Craiova, dispunând de fonduri proprii, este singura care
se organisăză mai cu înlesnire în 1854.

Dăm în anexă î) jurnalul Eforiei și budgetul proiectat de veniturile şi cheltuelile
acestei scoli, suma 77.272 de lei, în care intră stipendiul pentru 12 fete.
Sc6la de fete sărmane din Bucuresci, de sub patronagiul D-nei Știrbeiii, continuă în

„anii de cari ne ocupăm, de şi cu o direcţiune străină: și necorespundătâre scopului. In
1854 acestă scdlă primi o donaţiune de 10.000 lei de-la repnusatul Clucer D. Uriân.

21) Scslele primare primesc îmbunătăţiri importante în anii 1859—1855.
In 9 Aprilie 1852, Eforia presenteză Domnitorului următorul raport :

Raport la Domn, No. 647 din 9 Aprilie 4852
«Dupe programa întărită prin ofisul Inălțimei Vâstre No. 1.389, din anul 1850, se
hotăresce, ca în fie-care județ scâlele primare să se împartă in patru clase. Clasele I-a,
a Il-a și a III-a s'a înființat, iar clasul al IV-lea numai la judeţele Ilfovul, Brăila, Dolj
și Slatina, și pentru cele-alte 13 judeţe acest clas este a se înființa de la 1 Septembre
anul următor, potrivit cu budgetul acestui an.
Dar Eforia luând în băgare de sâmă, că la mai multe județe clasul al IV-lea chiar în
anul 1847 a avut un pfea mic număr de scolari, adică numai de la 6—10;
Că acesta provenind din micul număr al locuitorilor orașului unde este aşegată scolu
nu este de cregut ci numărul scolarilor să crescă în viitor, ast-fel incât, peste putin
timp să se simtă trebuință de a se înflința în tote județele clasul al IV-lea.
Că cu sumele ce s'ar cheltui pentru lefi de profesori la judeţele unde în disul clas
numărul scolarilor este prea mic, s'ar putea indestula alte trehuințe neapărate ale instrucțiunci publice, socotesce, că s'a cuveni ca la unele judeţe să se înființeze clasul
al IV-lea, iar la cele-alte clase a III-a și a IV-a

unindu-se

să formeze

un

singur clas

împărţit în duoă secții, corespundătere la fie-care din, aceste două clase (precum aii fost
şi până în anul 1847), lecţia să se facă în amândouă secţiile de același profesor, dându-i-se drept munca sa o lefă de lei 400 pe lună, adică adăogându-se câte lei 50 pe
lună la suma de lei 350, ce se dă acum profesorului clasului al III-lea.
Să se unâscă clasele a Ill-u

Să se păstreze clasul al IV-lea

1. Bucuresci,
9. Craiova
3, Giurgit
"4, Pitesci
1) Veji anexa,

|

|

i

și a IV-a

1. Câmpu-Lung
2. Caracal
3. Tergu-Jiului
4. Râmnicul-Văleei
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Să se păstreze clasul al IV-lea

|

Să se unescă clasele a Ili-a
_____Și a IV-a

5. Slatina

5. Călăraşi

6. Brăila

6. Severinul

7. Ploesci

-

8. Focșani

„7. Buzăul

8. 'Târgoviștea
9. Teleorman

Acestă a sa chibzuire, Eforia o supune plecat Inălţimei Vostre, așteptând
Inalta des-

legare.»

Adresa Departamentului Credinței cu No. 2.276 din 5 Maiii 1859, către
Eforia sc6lelor, prin care comunici, că la raportul Eforiei de mai sus reprodus,
cu No. 647, re-

lativ la județele unde

clasa IV-a primară să se înființeze, și la acelea unde clasele a

III-a și a IV-a să se unifice,

nepresentând

irebuința

încă de a fi separate;

Măria Sa

Domnul 'Țărei a dat aprobarea sa princiară ast-fel; «Se va pune in lucrarede la
Sep-.

tembre viitor.»

In 3 Februarie 1853, Eforia dă instrucțiuni în 37 de articole relative
la institutori,
la scslele din judeţe la scolarii din ele ete.; le dăm în anexă. 1),
i

22) Seslele sătesci nu se redeschid nici până la 1855, de și constatăm

pregătiri relative la ele.

facerea unor

|

În 43 Decembre 1854, Eforia a arătat Domnitorului, că banii ce se
string din cel dou

lei darea sătenilor, sunt distrași de la scop în favârea scdlelor de agricultu
ră și de meserii și se întrebi : cu ce să se reinființeze secolele sătesci? Departamentul
Credinței și

instrucțiunei publice, cu adresa No. 578, din 7 Februarie 1855, comunică
Eforiei reso-

luţiunea Domnitorului pusă pe raportul ei din Decembre, în coprinderea
următâre :
«Stabilimentele ce s'aii creat sunt cu totul în privința și folosul

sătenilor, cari ur-

-meză a “și lua treptat desvoltarea, încât dintiacest centru să se întindă
cercul până la
cele din urmă margini. Se vor deschide şi scâle sătesci centrale prin
fie-care judeţ, pe

unde dorinţa se va arăta și trebuinţa va dovedi.»
|
Departamentul Cvedinţei insistă pe lângă Eforie, ca ea să afle midlocul de
a împăca
trebuințele scdlelor de agricultură și arte cu nevoile redeschiderei seslelor
sătesci. Grea
chiămare pe care nu scim până la ce punct cea iai mare bună voinţă din
partea Efo-

viei ar fi putut?o împlini!

Eată în ce mod intervine Departamentul

bisericesc şi el însuși pe lângă Domnitor,

incă în Ianuarie 1855, cu anaforaua No. 148:

o

|

«Cu ocasia supunerei la cunoscința Măriei Vostre a raportului onor.
Eforii a scslelor. sub No. 1.409, prin care“solicită înalt ordin spre a "i se slobogi de
către Cinstitul Departament financial, atât r&mășița de lei 136.216, parale 30,
ce ar avea să primescă
până la sfârșitul anului 1852, din contribuţia a câte 2 lei de familie
at candidaților de
sate, cât.şi sumele de venit pe doui ani din urmă, Departamentul
cu grijă fiind a se
1) Vegr anexele,
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mărgini în cercul datoriilor impuse de legiuiri, și a făcut meditaţia sa asupra chipului |
stringerei acelui venit și a intrebuințărei lui, judecând că cea de acum destinație a lui,
de a se da spre susținerea scdlelor de agricultură și de arte, pote să se privescă mai
puţin în armonie cu principiul pe al cărui temeiii s'aii indatorat familiile sătene a face
sus arătata contributie, pentru că consecuentele acelui principii în timpul de atunci se
puneaii în vedere cum că acel sacrificii le va aduce folosul ce va istori din învățătură

prin scâlele comunale, coprinse in art. 2 și 3 din legiuivea anului 1847, p.ntru reorganisația instrucției publice, inchee prin combinațiile sale, că .este mai convenit pentru
dânsul a corespunde cu misia ce are, când nu va lăsa să "i scape din vedere a supune
cunoscinţe! Inălţimei Vâstre asemenea lucrare, ce i se pare neconsecuente cu sfirșitul
„pentru care s'a hotărit.

:

El cunâsce că, puindu-se în comparație realitatea scolelor de sate cu aceea a sus Qiselor duoă așegdăminte, mai cu sâmă acela de agricultură, pentru a căruia fondare se
prescrie midlece la $ 1115 şi 116 din iegulamentul 'scâlelur, nu este de tăgăduit tre-

buința ce de o potrivă se simte pentru amândout felurile de intocmiri spre avantagiul
nației; insă tot-d'o-dată are convicție Departamentul, că fie-care dinti'acestea urmeză,

dupe drept cuvent, a se întemeia, sâii a se modifica dupe impregiurări, pe basa de orendueli, cari se vor aședa de către Adunarea competentă și prin autorisatia Măriei Vostre,
vor lua titlul de legiuire. Decă Inălţimea Vâsiră veţi găsi de bune aceste ralionameate
ale Departamentului, veți bine=voi a porunci să se dea în deliberaţia și chibzuirea Cinstitului obștesc Divan.»
No. 148.

.

1855, lanuarie -17,

Eată acum și alte dou& acte provocate mai in urmă asupra acesteeași materii:
Lucrare dupe resoluţiunea Eforiei pe anesele de sub No, 54, către Ministerul

"de finance
«Se va serie mai ânteii onor. Departament al financelor, cerend
- care judet lista de numele satelor şi tergurilor cari

a

familii în

Eforiei pentru fieNo. de 100

sâi mai

mult.»
Departamentul Credinței și al instrucțiunei din principatul Roniâniei
Onovrabilei Eforii a secolelor
Pentru contribuția ce se obligă locuitorii tergului Roșesci a «da pe fie-care an pentru

susținerea sc6lei, potrivit adresei cu No. 1.498, s'a scris administratiei respective ca sii dea sciință, ca prin concurs sii se alegă invățătorii acelor sesle, Departamentul nu este
de părere, pentru că onor. Eforie cundsce însăși cu: câtă dificultate se gii:ese concucenți pentru posturi de profesari, unde folssele sunt mai mari, in vreme ce pentru în" văţătorii de sate nu o să se gisesci nici-o-dată ; prin urmare este rugată onor. Eforie
că, luând în consideraţie aceste irnpregiurări, cum și neapărata trebuință ce este de a se

înființa cât mai neintârgiat acele scâle, să bine-voiască a depărta oszi-ce pedici ar midloci punerea lor mai în grabă în lucrare și a se mulțămi, acum la început, că candidaţii
de învățători să trâcă un examen, prin care să se verifice decă sunt capabili

cinarea lor;
No. 6.075.

.

de insăr-

1855, Octombre 2.

«
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Resoluţiunea

«Se va răspunde, că Etoria are t6tă voința

didaților nu are de obiect decât a se examina

a înființa scdlele de sate ; că concursul can-

concurenții dâcă ati calităţile neapărat

trebuinci6se spre a fi institutor de sate, că prin urmare părerea acestei Eforii și a onor.

Departament nu sunt neunite, precum se exprimă acel onor. Departament; că, în sfirșit
onot, Departament fie incredințat, că acestă Eforie posede și voința şi midlocele de chibzuive spre a face tot ce este cu putință din parte'i spre înființarea scdlelor de sate.»

In Decembre 1$55, Etoria, prin raport la Domnitor, propune abia deschiderea la ju-

dețe a cursurilor pregătitâre pentru candidaţii de învățători sătesci. Eată acest raport:

«ln urma resoluțioi ce Inălțimea Vâstră aţi bine-voit a da pentru înființarea seslelor

de sate, asupra raportului acestei

Eforii cu No. 1.409, din anul

trecut, însoțit de al

onor. Departament el Credinței cu No. 148 din anul următor, Eforia a chibzuit asupra
chipului înființărei acestor scle cele următere:
_
I. In capitala fie-cărui județ se va deschide o seolă normală pentru învățătura candi-

_daţilor de învățătorii de sate.

II. Direcţia și facerea lecţiilor in fie-care scolă se va încredința unui singur profesor,

căruia i se va da o renumeraţie de lei 300 pe lună.
“TUL. Numai din satele de 1100 familii cel-puţin, se va lua câte un candidat.
IV. Alegerea candidaţilor se va face de însuși profesorul seâlei normale din judeţ.
Acest profesor se va preambla spre acest sfinșit in fie-care sat și va indemna
ce i se vor părea cu bune disposiţii naturale, a îmbrățișa cariera de invățător.

V. Candidaţii
16—20 ani.
VI. Candidaţii
tombre, iar de la
satului săii.
VII. Profesorul
bla prin judeţ in
„vea lecţiilor.

nu se vor lua decât cu huna

pe junii

voleu lor și numai în vârsta de la

unui judeţ vor urma in sedla normală de la 1 Aprilie şși până la 1 Oc1 Octombre până la 1 Aprilie fie-care candidat va da lecţie în scâla
scslei norinale va fi dator in cursul celor 6 luni de iarnă a se preămrevisia scâlelor de sat, observând și intrebând pe candidați în preda.

VIII. Fie-care candidat va fi dator a urna in sela normală în cursde Sani.
Cu aceste disposiţii Eforia socotesce că scâlele de sate “și pot da adevăratul folos, ce
se așteptă de la densele, :decă să fortilice în inima ț&ranului principiile religiei și să
facă dintinsul un om moral şi muncitor:

Decă Inălţimea Vâstră veţi bine-voi a aproba acestă chibzuire a Eforiei, ea vă aduce
prea plecată rugăciune, să bine-voiţi a da inalt ordin, atât onor. Departament din lăuntru pentru clădirea secolelor de prin sate dupe un plan dat de acestă Etorie, cât și către onor. Departament al financelor, ca să slobâdă în primirea Eforiei contribuţia de 2
lei de familie pentru candidați, din care contribuţie are a se plăti atât lefile profesorilor
din scâlele normale cât și ale candidaţilor de sate.»
No. 1.910.
|
1855, Decerabre 9.
Pentru a putea mai cu inlesnire activa deschiderea scolelor sătesci, Eforia, îîn 15
August 1853, a fost cerut Domnitorului, prin Departamentul Credinței, a se face l6fă

mai bună revisorilor scâlelor sătesci, din deciuiala lefilor învăţătorilor,

—
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Prea Inălţatului nostru Domn Stăpânitor, Gheorghe Dimitrie Bibescu Voevod

Departamentul Credinței

|
Raport.

“ Cinstita Etorie a seslelor, cu adresa No. 700, face arătare acestui Departament, că la
anul 1853, legiuindu-se I&fa învăţătorilor de prin sate, câte duoi lei de fie-care enoriaş săten, Eforia seslelor a intocmit pe acest temeiii scolele comunale, aședând din anul

1835, câte un invățător la fie-care sat ce s'a găsit a avea mai mult de 50 familii. TotWo-dată Eforia chibzuind și pentru miglâcele de privighere asupra acestor invățători, ci

„Să “și indeplinescă ale lor datorii, a orenduit, ca la satul cel mai mare din fie-care plasă,

eta de duoi lei de tâtă familia să se imparță între duoi invățători, din care unul să fie
indatorat, in timpul de iarnă a invăţa copiii în sedla satului, iar cel-alt, cu numire de

sub-revisor, să ămble

tâtă

iarna

necontenit,

din scâlă in seolă,

în tâtă plasa,

ca să

privegheze pentru aducerea la indeplinire a regulelor intocmite, și să raporteze pe fie-

care lună pentru ori-ce va cere trebuinţa, prin graiti sâii prin scris, protesorului de la

sc6la normală, ca și acesta să deu la fie-care trei luni Eforiei sciință despre (6te,

“Din cercarea de patru ani, Etoria a vădut, că cu aceşti sub-revisori precurm se află in-

tocmniţi, nu se pâte indeplini scopul, pentru că nefiind indestul plătită a lor slujbă, din
pricină că se imparte intre duoi învățători I6fa, ce se adună de la un sat, coi mai mulți
se l&pădă de slujba de sub-revisori, și mai tot-l'a-una este trehuință a se lua recruți in
invețătura acestei slujbe. Spre depărtarea acestei pedici in revisuirea sedlelor, Eforia a
chibzuit, că pentru a se face sub-revisorului o l€fă mai vorespundătore cu ale sale
osteneli, să fie dator fie-care invăţător a "i da deciuială din lea sa, plătindu'i
acea qeciuială in duoă câștiuri, adecă, jumătate la St. Gheorghe şi jumătate la Sf. Di-

mitrie, precum şi invăţătorul “și primesce de la sat I6fa sa. Cu aceste midlociri sub-revisorul unei plăși ar pute inchega o I&tă de lu 300 până la 400 lei pe an, cu cure

urmând a fi mai mulțămit se va indemna a nu se lepăda de acestă slujbă.
Acestă chibzuire a Eforiei scdlelor, Departamentul plecat o supune la cunoscința

Măriei Vâstre, spre a avea inalta deslegare de urmare.
Șeful Departamentului, Florescu.

No: 3.447,

,

Bucuresei, 1833, August 15.

În urma acestui raport, la 16 August, Ministerul

comunică Etoviei, prin

No. 3.448, inalta de mai jos domnâscă resoluție :

adresa cu:

Resoluţia Măriei Sale Domnului Bibescu-Vodă
«Primim vremelnicesce, până când cercarea va dovedi resultatul.>

23) In privința inv&țămentului privat, avem din anii aceştia de adus, in anexă,
regu-

lamentul intocmit de Eforie pentru

pensionate

și scâle private

de fete și băeţi.

Dupe

acest regulament, numai studiile primare se pot face în scoli private. Scolarii din
sc6lele private ajunşi la învăţămentul secundar, vox fi aduși de către directorii acelor
scoli
la clasele colegiului de la Sf. Sava, unde vor urina că scolari ordinari,
Studii secondare se vor putea face la scâlele private, dupe invoirea Eforiei,
nuraai in
alte judeţe decât acele unde Statul are un gimnasiă. 1)
|
1) Veţi anexa,

'

_—

108 —

La 925 Octonibre 1854, sub No. 1.991, Eforia serie Ministerului
durile scălelor nu se află în stare a putea înfiinţa atâtea institute

Credinței că «Fonde educaţie pe cât

cere neapărata trebuință, care este de comun simțită, și mai ales aci în capitală, ceea
„ce se verifiâză prin necontenita deschidere de scâle private, mai la tote bisericile; și
fiind-că din raporturile revisorului, s'a cunoscut că la cele mai multe secole dupe la biserici, scolarii invâţă alară, la zidurile bisericci, nedându-se nici o incăpere pentru scâle

și acâsta aducend cea mai inare stânjenslă instrucției primare și compromiţendu-se tot de
o dată sănătatea copiilor, Eforia, dupe chibzuirea ce a făcut, aduce plecată rugăciune acelui onor. Departament, că dâca şi însuși va găsi de cuviință, să bine-voiască a îndatora

pe epitropii bisericelor

locale, care au chilii, ca si dea câte o sală pentru ținerea de

sedlă privată, înființând întinsa și băncile
Orescu.

Florescu.

P.

Poenaru.

trebuinciose. 1)

C. Bosianu.

Secretar, St. Negoescu.
Eacă ce respunsuri dati epitropii de biserici:
No.
r&spuns

„Î.

Epitropul bisericei nouă din mahalaua diișumelei, dice că acestă biserică, abia acum
desăverșită, n'are nici o chilie.

» Epitropul
„acum se
cererea
» Epitropul
5, sunt

bisericei S-ţii Voivogi, că are două odăi mari destinate pentru scolă și
urmezi învățătura într'insele, numai vera când este cald es copiii, dupe
lor, afară, la umbră, pentru răcore.
bisericei Cișmelei, că n'are ihcăperi să dea pentru seslă, arătând că
pe seama preoților și cântărețului din drepta cu familiile lor. Una este

inchiriată cu lei 100, alta este dată unei femei care tămâe mortii, și cântăre-

țul din drepta are pentru studiă 7 până la 8 copii.
Epitropul bisericei S-tul Vasile, că biserica n'are midlâce ca să mai destineze încăperi pentru scâlă, și că stăpânirea viindu'i intr'ajutor pentru susținerea ei,
ar putea atunci chibzui.

10. Epitropul bisericei Olari, că incăperile bisericei se află închiriate şi acum n'are
de unde da pentru scdlă, decât că in viitor să scie să nu le mai închirieze.? )
Acestă lucrare a fost provocată de revisorul general
nute pe la biserici:
=y

3

5

NUMELE ȘI PRONUMELE

1|

Tudorache Negulescu ..

2
3]

Dumitru llie ....,
George Georgescu. .

4
5|

I&n Dumitrescu .
„.
Diaconu Spiridon Tătăr escu... .

pe lista următâre a scâlelor ţi-

LOCUINŢA
. | In curtea bisericei S-tul Apostol

|

In curtea bisericei Foişoru
In curtea bisericei Dâmna Bălașa

„+ | In curtea bisericei Slobodia
. | În curtea bisericei Sf. Gheorghe-Vechiii

1) Dosarul No, 304 din 1854, archiva ministerului de culte,
2) Comunicată de Eforie la Departamentul Credinței, cu adresa No. 1.194 din 1834, ca acel Deparlament să oblige pe egumeni a da localuri de scâlă.

!

=

i
NUMELE

ȘI PRONUMELE

6!

Ghiţă Ștefănescu.

7]

Diaconu Dimitrie Popescu...

8| Ion Cântărețu.
9|

.

10|

.

...

.

.

.]

. | In curtea bisericei cu Sfinţii

(localul miserabil cu totul)

.. . . | Olari (încăperi prâste)

...-.

|

!

Gheorghe Dimitrescu

.

-

.

In curtea bisexicei Curtea-Veche

(scolă fârte neincăpătore)

. .

.

.

. ..

|

. ..

Dimitrie Popescu.

IE

.

LOCUINŢA

.

.

. | In curtea bisericei Sf. I6n-Moși

(lipsă totală de mobilierul necesar)

. :. | In curtea bisericei Manea-Brutaru

11|

Gheorghe Popescu

. . .

12|
13|

Andreii Mihail. .
Alexandru Ionescu

ă
* (local forte prost)
. . . . | In curtea bisericei S<ţii Voivodi

.
.

.
.

. .
. ;

.
.

.:. | In curtea bisericei Mavroghene
. . | In curtea bisericei Schitu-Măgureanu .

Observaţiunea revisorului general.

îi

NB. «Decă s'ar obliga epitropii şi al bisericelor ce nu figureză cu scoli în lista trimisă
de Eforie pe lângă adresasa cu No. 507 din 13 Februarie anul curent, ca să dea localul și mobilierul necesariii, și cu acesta s'ar aduce un+ mare servicii instrucțiunei
publice.»
Dăm in anexă 1) lista generală a sedlelor private din curțile bisericelor din Bucuresti.

In 1852 , Domnitor ul a dat inai multe subr ențiuni și ajutre la câte-va scoli private;
În 18 Tanuarie 1852, Domnitorul a ordonat Eforiei, să dea o subv ențiune de 5.000

lei D-nei Maria Tepeghi6sa directâre de pension de fete. 2)
„In același an Aprilie, s'aă acordat subvenţii de 200 galbeni pensionatului Mitilineu.
In Septembre 1852, D-na Elisa de Blaremberg cere de la Domnitor un ajutor cu
care să organiseze o scâtă de fete. Domnitorul ordonă Etoriei să “i dea 200 galbeni. In
Septembre 1853, i sa mai dat 100 galbeni. 5)
Prin budgetele anuale um vădut și cele-alte subvențiuni regulate ce se acordati și la
alte scoli private,

24) Examenul din 1851 —1852, dete ocasiune directorului scolelor C. Bozianu să ros-

tescă discursul solemn din care se constată, că sclele primare s'ati redeschis în acest
an scolar, că Eforia s'a ocupat de metodul lancasterian ; că s'a îngrijit cu formarea
unei biblioteci speciale a acestei scoli și cu scăderea prețului de scâlă și că se va adăogi
în programul acestei scoli elementele de istorie naturală.
1) Vedi anexa.
_2) Dosarul No, 653, archiva ininisterului de culte.
3) Dosarul No, 668, archiva ministerului de culte,
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Vorbind de gimnasii, Bozian subliniază minunat importanța. limbei române ca organ
"de cultură. Studiul ei se va face în paralel cu limba latină, ceea ce lui Bozian i place
mult. 4) |
Ă
Pa
Solemnitatea impărțirei preiniilor se fiicu la 29 Iunie in faţa Domnitorului, care răspunse la discursul lui Bozianu. Domnitorul laudă instituțiunea internatelor și în mod
special pensionatul Bucholtzer; de altmintrelea nimie noii în acest discurs, ce dăm; în
anexă, 2)

,

Din statistica anului acestuia 1852—1853, aducem cifrele urmnătâre :!
" Gimnasiul cu 8 clase a av ul 333 elevi, iar facultatea de legi 21.

Cele+ scoli primare din capitală (Vede, Galben, Negru

și Albasteu) avură 828 sco-

lari, cei mai mulţi in colârea de Verde (250.)

Seslele primare de băcți din județe in număr de 16 (din care ducă in Craiova), co-

pringend și 43 de elevi ai'gimnasiului din Craiova

cu - 4 clase,

aii fost frecuentate de

2.915 scolari; deci o scădere asupra anului trecut.
Scoli publice de fete în județe numai duoă, cu 1135 eleve: Iarăşi scădere.
Invăţămentul privat e represintat prin 141 de scoli de băeți și de fete cu o populațiune de. 5.940 scolari. 3) Aci spor insemnat.

Examenele pe:1853—1854 4, ai inceput la 9 lunie 18544, și s'au terminat la 26 unie.
"Discursul solemn e fârte mic de astă dată şi fără de hici o importanţă, „totuși îl dăm
in anese.î)

e

i

“Comparând tabela statistică a anului acestuia cu a anului anterior, găsim citrele generale in scădere. Aşia numărul scolarilor din scslele publice cure era in 1859—1853
de 4.077, e redus la 1854 4 în sumă de 3.542 de scolari.
La fete constatăm un spor: cifia de 133 din 1853, se urci in. anul 1854 la 954,
Scăderea este egalmente în seslelee private, unde nu mai fvecuentă decât 4.217 sco-"
lariîn loc de 5.240. 5)
Credem că evenimentele politice și ocupațiunile străine să fie fost una din causele scăderei populațiunei de la 1852 incâce. Cu revenirea Domniei și a liniștei relative,
la moment lucrul, luă indreptatereși populaţiunea generală a scâlelor, de unde era la
1854 de 8.309, scolarii se urcă la Iunie 1855-la 8.377. 25) Socotim a fi folositor să dăun, in anexă, pentru scolele > muntene în genere lista ce

posedem în original a întregului personal didactic indicând numele fie-căruia profesor, |
1) Vedi anexa.
,
”
.
2) Vegi anexa. Dăm in anexă şi programul “serbăr e), împreună
lui Vodă, lista premiaţilor și cărțile date ca premit,
2) Veşi pentru detalit tabla anexată.
4) Vei anexa.

5) Vedi anesa.
5) Vegi

tabelui anexat,

”
:

”
|

cu cuventui lui Boziau, răspunsul

E

N

-
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catedra ce ocupă, dată de când funcţioneză și rangul de boerie ce aii dobândit până in

1852. !)

La Ianuarie 1852, in consiliul sedlelor «lin Iaşi, ahâm

triciu, IL. Lazarini, D. Pop şi D. Stoica.

pe lingă G. Seulescu, pe I. Pa-

. Săulescu “și dă demisia și ministrul bisericesc Gr. Cuza, in 5 Ianuarie 1852, cu ana-

toraua No. 17, recomandă în locul lui Săulescu pe A. Tr. Laurian, «fostul profesor de

istorie și filosofie în țera românescă şi care acurmn se află la Vi iena», cu salarii de 192.000 -

lei pe an şi spesele de drum, în locula 110.000 cât se plătea până acum

lui S&ulescu. -

Gr, Ghica aprobă, în.9 Ianuarie 1852, și în 10 Ianuarie acelaşi an, Departamentul scrie
lui Laurian, la Viena, adresa No. 52, invitându'l să viessă'și ia postul.? )

Numirea lui Laurian la postul de inspector general al secolelor și chiămarea ca protesor în același an, a D-lui N. Ionescu şi D. Chinezul, cuni și îmbunătățirea progiamelor,
dupe planul lui Laurian, 3) asigură sedlelor moldovene progrese reale.
Mersul seslelor din Moldova, abia inceput sub Gr. Ghica, este din noii

amenințat

în 1853, în timpul ocupaţiunei străine. Acâstă amenințare. vine de la ințelegerea tă«ută dintre boerimea nemulțămită cu deşteptarea publică și comandanții oștirilor străine.

Aşia, la 25 Noembre 1853, insuşi șeful Departamentului cultelor și instrucțiunei publice
din Moldova, Nicolae Suţu, presintă un memoriii în limba franceză, ce dăm în anexă, 4)
inemoriii care manifestă puţina incredere în corpul didactic românesc. N. Suţu dice apoi, că cu sistemul actual numai se «declasăză tinerimea. Ca remedii gă sesce scdla reală

şi se indigneză, că până acum nimeni n'a creat de asemenea scoli. Pentru a se organisa
scoli reale, Suţu nu vede decât2 midlâce: Ori să se aducă protesori capabili de a preda
în diferitele ramuri, cari privesc agricultura, comerciul și in zineria, suspendându-se pen-

tru o bucată de vreme disposițiunea regulamentului, care cere ca tâte studiile să se facă
in limba românescă, ori sii se trimită la scslele din Prusia elevi preșătiți, ca să "și termine studiile în diterite ramuri din străinătate.
Cârmuitorul Stat al țărei, cu raportul No. 3.385, supune Connisarului extraordinar și

plenipotenţiar Budberg, meinoriul de nai sus al lui N. Suțu. Pe marginea acestui raport un condeiii străin și simpatic pentru români a seris:
«Opiniunea mea este, că se pot aşeda profesori de agricultură, de architectură şi de
geometrie practică pe lângă gimnasiii şi să nu se strice gimnasiul, sâii să se înlăture
vre-una din clasele care 1 constitue.» 5)
Budberg, in anul următor 1854,la 25 Ianuarie, pune pe raportul Sfatului cârrhuitor
resoluțiunea următâre:
«Incuviințez, recomandând u se priveghia asupra alegerei protesorilor ce se vor aduce
din Prusia.»
Mai târgiii, ruşinat de curentul național-liberal triumtând, N. Suţu, serie, in Zimbrul de la 4 Iulie 1855, că nu e adevărat că el a fost contra scâlei romane, ci că fâră
1) Vedi

?)
3)
î)
- 5)

anexa,

In 19 Iunie 1852, cu No, 3.032, "i se comunică iarăși numirea fiind-că intârziă de a veni,
Vegi anexa.
”
Vegi anexa.
Acâstă observaţiune este făcută în limba francesă,
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a atinge gimnasiul, el a voit numai să se intiințeze și scoli reale, conform aședământu-

lui scolar, î)

In anul 1855,

.
)

|

Aga
A. T. Laurian,
Do

2

a

fu trimis in misiune in Europa,

i
>?

pe comptul Statu-

Imi. EL cercetă scâlele și organisațiunea lor. In Iași, eci de la Zimbrul, cam luai în ze=
flemea asemenea misiune... In lipsa lui Laurian, protesorul Barnuţ ținu locul de inspector general și președu, cu Ministrul D. Ralet, examenele anuale din 30 Iunie 1855.
”

7

Impregiurările răsboiului de la Dunăre, care aii adus necesitatea pentru muscali de a

evacua principatele, salvară scâlele de o nouă ameninţare. Ast-fel gimuasiul reorganisat

abia, continui a se complecta, și în 1835 ajunge u avea tâte 7 clasele, de aprope îngriJit de energicul și învățatul inspector general A. "Pr. Laurian. Ba inci se şi fac
pregătiri pentru deschiderea în 1856 a cursurilor superidre, sii de facultăți.
Dim în anexă 2) efemeridele diverse ale seslelor din Moldova, până la
1855.

|

Sedlu centrală de fete din Iași, până în Octombre 1852, a mai stat sub direcțiunea
lui D. Lăzărescu. Acesta dându'și demisiunea, postul a fost suplinit provisoriti de prote-

sorul D. Stoica, la 8 Octombre eu adresa Departamentului averilor bisericesci No.
4.896,

insă, neintârdiat, a fost numit definitiv director Sardarul Petru Constandache,

La 1 Ianuarie 1852, Domnitorul Gr. Ghica fundâză ortinotrofia, la care alătureză
o

scolă de moșit, care va prospera, nu târdiii, sub direcțiunea invățatului și caldului
patriot
doctorul Anastasie Fătu. Dăm în anexă 5) hrisovul domnese coprindend actul de funda-

țiune al acestui institut. In 7 August 1955, ati eşit cu diplome 15 mâșe,

i

Seminariul Veniatnin iarăşi trece prin o periodăde crisă. Dăm în anexă 1) corespondența

* schimbată întrerectorul Filaret Seriban, ca președinte Comitetului seminariului
și între.

“Epitropia seminariului, care nu este mulțămită cu administrațiunea lui Scriban. Acestă
stare inăsprită în relațiunile lui Scriban cu Epitropia şi in cât-=va cu
Departamentul
instrucțiunei publice, incepe a fi cunoscută şi de public, din care o bună parte
trece în
favârea lui Seriban. Aceștia, la examenul de veră din 1852-—1 853, fac o adevărată
manifestare lui Scriban, printr'o adresă publică de mulţămire pentru progresele
scâlei de
"sub rectoratul săi.
E
In anul scolar 1853—1854, s'a deschis și clasa a Vl-a la seminariii,
totuşi mai con-

tenit a abandona seminariul scolari numai cu câte 4 clase, și anume în
1852 ati eșit 75
de seminariști, in 1853 seminariști eșiţi 169, în 1854 numai 69, și în 1855
sati redus
numărul eșiților la 24.
Numărul internilor a variat în acesti ani intre 120—150.
1) Adevărul este, că N. Suţu luă și el parte in comisiunea care
proiectă, sub Gr. Ghica, noul aședăment al scâlelor, alăturea cu N. Ghica, L. Rosetti, Cr, Cuciurean
u. C, Hurmuzake, V, Alexandri
- şi P. Casimir.
:
2) Vegi anexa,
3) Vei anexa.
1) Vedi anexa.
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- În anexă am dat programa întocmită încă
profesorilor din. 1853-1854:

la 1851. Eată dupe

D.

Erbiceanu

lista

+ 1) Arhi. Filaret Scriban. Teologia lundamentală, Retorica și Omiletica.

9) Protosing. Melhisedel:. Teologia docmatică, seripturistica;
aia și limba latină.
|

Ermineutica,

Patrolo-

3) Arh. Neofit Seriban. Istoria universală pragmatică și limba elenă.

4) Dr. Anton Velini. Logica, Psicologia și Istoria lilosofiei.:
5) Hristofor Seriban. Archeologia biblică, Istoria vechiului și noului aşedămen
t, [storiu bisericâscă.
|
6) Ieremia Ieromonah. Liturgica și Aritmetica, Catihisul, Tipicul, Istoria sântă
și a
Patriei.
!
7) Alexandru Petrino. Musica vocală.

Ca -supleanţi erai:
1 Ierod. Climent Neculau. Inceputuri de limba latină şi elena.
2) levod. Policarp. Cronologia şi Geografia.
|
3) Ierod. Benedict. Mărturisirea ortodoxă și Gramatica română.

%) Diac. G. Sandovici. Cântările Disericesci şi explicarea noului testament.
Dăm in anexă 1) programa și orariul seminariului pe 1853—1854.
„de la 4 Martie 1855, la acea dată erati tâte 8 clasele.

Dupe Zimbrul

Din etemeridele seminariului Veniamin pe anii aceștia, amintim următorel
e:
In 1852, Filaret Scriban este ridicat la irâptu de archiereă, in 12 Ianuarie.
In acestaşi an seminarul serve de model Episcopului de Iluşi Meletie pentru in tocmirea seminarului eparchial de lu Huși.
Intre profesorii seminarului din 1854 » allăm și pe Dimitrie Stoica, protesor la liceul

din laşi, iar doctorul Anton Velini demisionez

recțiunea scâlei preparandale de la Trei-lerurchi,

de la catedra sa, avend să trâcă

la di-

”

La mănăstirea Neamţului lângedia seminarul. In 1855 mai
se dete programa publica lă in Zimbrul din 6 Mai 1855.

fu nițel

ualvanizat şi i

"La Ianuarie 1854 , Nicolae Istrate fiind director la Depar tamentul cultelor, rinduesce
o comisiune compusă din G. Asaki, G. Săulescu și Vlădica Suchopan, pentru a cerceta
starea seminariului și a propune modul organisărei. lui. Suchopan acuză, în. Februarie

1854 4, pe Neofit Seriban, că în retorica ce predă la serninariii, a pus
modeluri din Vol-,
faire și din părinţii apuseni. G. Săulescu incă din Ianuarie” și a dat
demisiunea din

omisiune.

Aceste diverse intrigi nu eraii de natură
precum voin vedea și în anii următori.

,

.
a asigura

mersul

liniștit ul seminariului,

Se cuvine a aduce măcar unul din budgetele anuale ale seminariului din anii
aceștia.

Anexăm ?) deci aci budgetul acestui institut pe anul 1853.

1) Vegi anexa..
2) Vegi anexa.

Suma totală a capitalului şi a venitului seminariului și a mănăstirei Socola era de
304.350 lei, din care ca lefi ramului didactic se plătea 61.100 lei, iar la 9 caticheți
prin jude;e și la 9 supleanţi ai lor se plătea 49.400 lei.
"Acest budget coprindea și câte-va sumi in folosul culturei generale, și anune 7.100

lei pentru biblioteca seminariului, din care 4.000 lei pentru tipărirea cărților scolastice
și 600 lei pentru gazete și foi publice.
Acest budget este semnat de epitropii Sofronie Mitropolitul și Gr. Cuza.
Ei

La rubrica scâlelor primare avem : înființarea, in 14 Septembre -1855,. a sedlei din
Tergul Odobesci. !) Acestă scolă sa cerut de tergoveți.
a
La Panciu se deschide egalrhente scâla primară urbană în loc de scâla sătescă. 2)
In 1853—18354, se infiinţ€ză la Piatra sc6la filială de fete, dar deschiderea ei va intârdia încă,
|
La Bârlad, din contributia orașului

cu-80 galbeni pe an și din fondul Codreanu, se

deschide scolă de fete în 1855, și D-şora Evolsky e numită institutâre, la Septembre
1856. Răposatul N. Codreanu, prin testament (30 Ianuarie 1854) lasă 8.000
galbeni, din
cari 6.000 galbeni pentru o scâlă de fete la Berlad și 2.000 la scâla de
băeți tot de acolo, spre a se plăti din venitul banilor 2 profesori, unul de limba franceză
și altul de

cea italiană... Epitropii testamentari: Log. Răducanu Roset, Vorn.
Negri, Dr. Em. Costin..; Ce s'ani făcut aceşti bani? | 3)
Sc6la de fete din Tecuciii este din 1854. La 15 Decembre 11353,
cu ordinea No. 6.697
a fost numită profesâre D-na Elena Cernat, de la 1 Ianuarie
1854. 1)

Dar pe când în unele părţi se deschid scoli noue, in Septembre

1854,

institutorul

Rosali arâtă, că oștirea austriacii "i a închis scâla și “i a luat localul
pentru densa..

" “Neonil stariţul mănâstiră Nearaţulși Secul construind, precum în'anii
trecuți vădurărn, un local de școlă primară în Târgul Neamţului, el dobândide la
Domnitor un hri-

sov domnesc pentru organisațiunea acestei scâle :

E

|
Hrisov. domnesc, din 22 “Lugust 1853, sub No. 4.086, prin care
su întărit fundaţia scâlei înființată în Tergul- Neamţul
ui de către S-ta mănăs-

live Neamţul.
«Prea cuvioșia sa părintele Archimandritul Neonil, -stariţul S-tei mănăstir
i Neamţul
și Secul, aducend la cunoscinţa Domniei Nâstre, ci în tergul Neamţului
s'a înființat o
scolă publici, cu miglâcele numitei S-tei imdnăstiri, ati cerut ca fundaţia
acesta să se
intărescă și de către noi, cu domneseul hrisov, spre întemeea
rea ci și asicurâre mânăstirei, că nu va (i bântuită în viitor,
|
.
LL

- O asemenea cerere privitâre pentru o fundaţie” atât de folositâre neamulu
i și mai
vertos populației numitului terg, primind?o cu tâtă mulţărirea sufletulu
i nostru, carele
în tot timpul s'aii consfințit ponteu binele |&rei acestia de Dumnegei nouă
incredinţată,

facem cunoscut tuluror ce se cuvine a sei, cii o asemenea cerere,
care cu scopul ei cu:) Dosarul No, 534 din 1855.

2) Dosarul No. 355 şi 4.254,
3) Veji

în anexă testamentul,

3) Dosarul No, 395 din 1853,
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racterisezi nobilele principii ale prea cuvioșiei sale, și generositatea vrednică de tstă
lauda, şi potrivit cu solia schimei ce representâză, o încuviințăm, subt următorele dreptură şi mărginiri
A) Scola acesta intru administrația sa din lăuntru vu fi supusă tuturor regulelor

ce

se vor statornici, numai de către autorităţile numitei S-tei mânăstiri, care va avea nea-

târnată inspecție morali și materială asupră”i.

|

B) Invă&ţăturile se vor propune în limba patriei, iar intinderea și orenduirea lor va
li pe un curs mărginit de 4 ani, şi dupe programele încuviințate pentru scâlele publice
primare din |cră, fără a fi îndatorită S-ta mânăstire a mai înființa clasuri pentru învă-

țătură mai 'nalte, sâă a inmulți cheltuelile peste acelea ce insăși va găsi de cuviinţă. 1)
C) Profesorul, ca unul ce are a fi plătit de către S-ta mănăstire, se va numi tot-d'auna și va atârna de a dreptul de autoritatea S-tei mănăstiri; el însă va fi ales dintre
acel cari vor avea autorisația Departamentului bisericesc și al învătăturelor publice,
pentru exersarea profesiei de invățător.
D) Fiind-că tinerii cari vor săverşi învățăturile în scâla acesta,

urmeză a fi pregătiți

ast-fel, pentru ca să “și pâtă continua învăţturile în scâlele mai "nalte din capitală, și
pe acest temeiii invățăturile urmând a fi uniforme cu acelea publice din țeră, în acestă
se6lă se vor întrebuința aceleași cărți autorisate pentru tâte sclele publice.
E) S-ta mănăstire va priveghia a se trimite regulat raport, potrivit cu glăsuirea așe“ dămentului scolar, la Departamentul averilor bisericesci şi al înv ățăturilor publice, care
este indatorat
din eră.

a avea tot-d'a-una sciinţă de starea
|

și progresul învățăturilor generale

F) Examenele la acestă scâlă se vor face regulat 'ca și la cele-alte scâle publice, la
care Departamentul va avea dreptul și îngrijirea de a trimite: un delegat asistent,
iar atestatele se-vor slobogi elevilor de către insiiși inspectia ce se va regulamenia pentru acâsta Sf, mănăstire,
Deci Domnia Nâstră, pentru păzirea cu nestrimutare a acestei orenduiri,și spre feri-

rea S-tei mănăstiri de amestecul ori-ciirei alte autorități bisericesci, sâii politicesci, in-.
tărim prin acest Domnesc hrisov ţinerea arătatei scoli, in mirginivea ar&tată mai sus,

Datu-s'ati hrisovul acesta in Politia Iașii, reședința Domniei, in anul de la mântuirea lumei 1853, luna August în 22 dile, iar al Domniei nâstre în principatul Moldavieă al 5-lea, pe care l' am întărit

cu însăși

a nâstră subscriere

și sigilul domnesc. *)

33

În anul 1853, se tac în line și in Moldova pregătiri

seribse pentru

deschiderea

de

sc6le sătesci..
Preocupațiuneu Ministrului instruețiunei publice este a crea locale și a pregăti inVățători. Avend a se da iu arendă moșiile mănăstiresci, ministrul bisericeşe cere Sfatului aprobarea de a se pune în contractele de avendare obligatiunea construcțiunei de
local de scâlă, dupe anume plan.
|

No. 4 'din anii 1853—1857

Copie scdsă din dosarul
-

|

-

Referat. 1353, Aprile 94.

In urmarea $ 16 secția I din regulamentul scolar, se prupune, dtca se va găsi cu cale,

cu în viitor cu prilegiul îinposesuirei moșiilor clerului, să se adaoge în condițiile vinds1) Prin hrisovul publicat la No. 933 al Manual, adin. se vede că ramul învățăturilor
aiă căpătat mat mare întindere prin înființarea serinariului din mânăstirea Neamţului.
2) Manualul

administrativ,

tomul

ÎI.

teologice

— Hl

—

vei insărcinarea de a:se înființa pe la satele populate peste număr,de 50 locuitori, case.

pentru scoli elementare,

măsură care fără

a costa d'inadinsi cheltuială intrun

timp.

scurt, ar înlătura una din cele mai principale greutăţi, ce se intâmpină astădi pentru
a se inzestra fiii locuitorilor cu cunoscințele neapărăt. brehuinci6xe stirei lor, spre avi
forma gospodari buni și cu irica lui Dumnegeii.

|

E

'Pot-odată posesorii pe lângă indatorirea de a inființa asemenea case, cu a lor cheltuială, a le pregăti în al duoilea an al posesiei, a le ținea și a le trăda în bună stare lu

eşirea de pe moșie, tă aibă și ingrijirea de a da, de la deschiderea sc6lei, câte
un argat
“ dintre suljbașii volnici ai moşiei, și a îngădui luarea din parchetul anual, a lemnelor
trebuitre pentru încăldirea ei.

Incwviințându-se acestă măsură, se alătureză și planul inchipuit acuin pentru aseme-

nea case de scoli, ca observându-se și imbunătățindu-se,

indatorirea a le înființa.
D. D. Istraty.

dupe acelea

posesorii să aibă

Entă incheerea Sfatului:
1853, Aprilie -24,

«Dupe deliberaţia urmată în fiinţa Prea Sfinţitului Mitropolit și a mădularilor
Statului

extraordinar, propunerea coprinsii în referatul de faţă vedendu-se conformă cu rostirea

Aşedămentului scolastic, rămâne Departamentul bisericesc indatorat pe viitor
a pune în

condiţiile contractului de imposesuire a moşiilor clerului îndatorirea de a se înființa
asemenea case de scâlă, dupe planul adeverit tot astăgi, și numai pe la satele cari
vor
trece peste numărul de 50 locuitori, care acâsti socotință Departamentul prin anafora
o va supune și la cunoscința Prea Inălțatului Domn, spre a câștiga Inalta întărire.
Sofronie Mitropolit. Se. Suţu. Mavrocordat. V. Ghica. G. Sturdza,

Potrivit jurnalului inchiat de mădulările Statului extraordinar, 'se va supune
prin
anafora împregiurarea la cunoscința Prea Inălţatului Domn, planul păstrându
-se la secție. În vremea cuvenită se vor da dupe el copii lă sămeșie, spre a le alătura
pe lângă

contractele posesorilor respectivi.»

:

S. Suţu.
Anafora la Inălţimea Sa

,

Anul 185%, Maiă 1,
«Una din cele mai fundamentale disposiţii ale așeglămen tului scolastic
fiind înfiinţare:

sc6lelor sătene, dupe modul prescris în capul al 2-lea, secția I, aplicaţia acestor disposiții aă trebuit mai cu sâmă a chiăma îngrijirea Departamentului, ca una ce nu se pâte
pune în lucrare inainte de a se zidi casele de scoli pe la locurile ce se vor insemna și
„a se pregăti învățători, dupe coprinderea $ $ 145 și 148.
Spre acest sfirşit se simte de nevoie a se lua de pe acum ore-cari pregătilore măsuri,
și a se închipui nisce disposiții economice, cari ar fâgădui intrun scurt timp realisarea

disei instituţii.

E

Acestea se inchee acum de o dată în urmiătorele puncturi :

1) Potrivit $ 16 din așegăment să se înființeze pe la moșiile mănăstiresci din copriusul țărei, case de scoli, despre care Departamentul dupe propunerea ce a făcut Sfatului
cârmuitor, la 24 a cugătârei, a luat deslegare a pune în viitor în condiţiile contractelor
de imposesuire a rnoșiilor clerului îndatorire a se înființa usemeuea casă de scoli dupe

planul incuviințat de Sfat şi numa) pe la satele cari vor trece peste numărul de 50 locuitori, subt ingrijirea posesorilor a.le ținea casele tot-d'a-una în bună stare și la des-

chiderea lor a da câte un argat dintre slușbașii volnici ai moșiei și a ingădui luarea din
parchetul anual, a lemnelor trehuitâre pentru încăldirea ei.
|
Măsura acâsta, pe de o parte s'a și aplicat de îndată, in condițiile - imposesuirilor ur-

mate chiar în aceeași di, şi anume pentru moșia Răchitenii și Adjudenii și pentru moșia

Păltinişiu, fără ca asemenea însiircinare să vădescă vre-o lovire simțită în prețul
șiilor, iar pe de alta plecat se supune cunoscinţei Inălţimei Vostre, dimpreună cu
nul pentru casele de scslă,.
„2) Si se pregătescă localul ocupat acum de canţileria „Departamentului pentru
nirea in internat a elevilor ce vor fi meniţi ca invățători la scâlele sătesci dupe $$

mopla-:
pri81,

32 şi 147 din așegăment, și prin urmare:

De la Sf. Dimitrie viitor, Departamentul să fie autorisat a inchiria o casă potrivită
spre a muta canțelaria lui din localul Vasilian ;
|
3) Să se insăreineze comitetele de inspecţie a da socotința lor despre. localităţile,
unde s'ar putea înființa case de scâle, câte una la fie-care ocol, dupe care Departamen-

tul, să facă apoi indemnare proprietarilor acelor locuri a zidi case de scâlă potrivit pla-

nului adoptat de Stat;

4) Prin midlocul ispravnicilor și a comitetelor de inspecţie ținutale, să se insemne
tinerii ce urmezi a se pregăti ca învățători și cari
de la Sf, Dimitrie viitor sar putea
primi ca interni;
e
,
|
5) Si se dea acum in concurs compunerea unui inanual ce are a servi de invețătură
seolelor elementare, potrivit programei statorniciii, păzindu-se întru acesta regulele-

prescrise în $ 19;

|

|

6) Pentru a nu veni casă sedlelor in neiichipuive

din adaosul cheltuelelor, ce din

"aceste măsuri sar putea prileji, si se mărginesci de acum numerul internilor dupe îngrădivea așefământului, și acâsta fără lepădarea acelor ce pâni acum ai câștigat.ase-

wenea drit, decât prin treptată mărginire și neindeplinive:
coverși ale numărului cerut de aședăment;.
|

locurilor vacante în cât” ar

7) Asemenea urmare si se păzesc și pentru scola fetelor, rămănând (până când în-

chipuirile vor ierta o nai mare intindere) numărul internelor inărginit cel mult la 50;
3) Precum asemenea urmare să se păzescă și pentru stipendiști, ul căror număr asLășli coverșesee acel fixat de aședăment, și dintre cari unii nici n'aii indeplinit, nici in-

": deplinesc condiţiile prescrise în capul III-lea al părței a Il-a din aședăiment.
“ Subscrisul păstrându'şi îngrijirea

a se ocupa cu

punerea în aplicaţie

Așegdămentului scolar, pe cât midlâcele vor ierta, acum de o-dată plecat

-

a disposiţiilor
supune

la cu-

noseința Inilţimei Vâstre aceste inăsuri, spre u primi deslegare de-urmare.»
D'asupra raportului resoluția Iniilţimei Sale:
«Incuviinţiim»
luare de disposiții

în consecuenţa

Spre punerea in lucrare a disposițiilor incuviințate se vor lua acu
torele măsuri:
i
|

de o-dată urmă.

1) Se va însărcina pe un revisor ul Departamentului a căuta o casă de inchiriat

pentru cancelaria Departamentului, de la Sf. Dimitrie viitor,

de nu se va putea și mai

"nuinte, şi care să fie în cât s'ar putea mai apropiati de localul scslelor;

2) Si se facă circulare ciitee comitetele de inspecţie spre
în tocmai aplicaţie a punclui=

lui al 3-lea din anafora;

|

3) In cât se atinge de punctul al 5-lea să se câră mai
ânteii

sciință de la D-lui in-

spectorul de nu se află în cărțile scolastice un asemen
ea manual, și la din împotrivă
îintemplare, să insemne uvragiile în cari sar
putea găsi materiile trebuitâre penru

compunerea acestui manual ;
|
4) Să se facă cunoscut D-sale inspectorului ingrădirile
coprinse

la punctul al Golea

și al 7-lea, aducendu-se tot o-datii și la obştesea
sciință prin Fuia oficială;

5) Seiințele trebuitâre în tru aplicația punctului al 8-lea
să se ice iarăși de la D-lui

inspectovul, dupe care se va înainta pentru acesta
cuvenita lucrare.

In cât pentru cele-alte alte disposiţii ale anatoralei,
vor [i in vedere dupe vegularea

celor de mai sus.
Se. Sulu,

|

|
|

-

|

Potrivit resoluțiunei aceștia s'a seris reviso
rului Homicenul, cu No. 1.860, din 7 Maiit,
„ acel an, inspectorului general cu No. 1.861
, directorului seslei de fete cu No. 1.863
şi comitetelor de inspecțiune scolare ținutale
de Galaţi, Berlad, Tecuciii, Focșani, Bacăii, Huși, Vasluiii, Roman, Peatra, Fălticeni,
Dorohoiii, Botoșani și Inși cu No. 1.738
și 1.750 inclusive.
Dămn în anexă 1) lista generală a scolelor la
care dupe Așediimântul scolar

se cerea
de fie-care câte v scâlă elementară. Atâtea scoli cite
se cercii era cu neputinţă să se organise
ze indată,de aceca se decide

, că in 1854 să se deschidă vre-o 15 ȘI se cor
peniru
acesta invățători dintre seminariști?), cari a venun
țat la preoţie. In acest sens se scrie
inspe

ctorului Laurian. Acesta, în 2 Dececembre 1
853, cu raportul No. 42, "Și arâtii
„bucuria pentru organisarea sedlelor sătesci și propu
ne ca să li se fixeze Ictă de 100 lei

pe lună.

i

Primele scoli proiectate a se deschide sunt la Pâuce
sci în județul Vasluiii, Riiehiteni

și Adjudeni în județul Doman, Păltinişu în judeţu
l Dorohoiii,
Bordia și Rotopănesci in județul Suceava.
3)

»

In 1854, prin reteratul No. 1.424 din 15 Martie,

Iezereni în județul Iaşi,

Ministerul - instrucțiuni public

e
cere a se indatori, să facă scoli pe moșiile lor
și mănăstirile pămentesci, care “şi admi-

nisiveză singure averile.

|

Eată ce ice referatul :
«Fiind în privire încuviinţările Sfatului Cârmuitor,

.

N

|

că potrivit cu glăsuivea Așegă-

mentului scolar, să se inființeze sesle sătesci,
atât pe la moşiile clerului administrate de
acest

Departament, cât și pe la acele inchinate locurilor
de jos; subserisul cere deslegare onor. Sfat administrativ, dâcă asernenea mesur
ă nu se cuvine a se aplica și pe la
satele mănăstirilor constiluate ca chinovii, precum
: Neamţul, Agapia, Vorona, Vărale-

O
.
1) Vei anexa.
|
,
2) La 7 Ianuarie 1854, sa primit răspunsul iconom
ului Idu Silvan predicator, înregistrat la No.
67, prin care răspunde la apelul ce “i sa făcut, comuni
câud lista de numele și pronumele seminiriștilor ceruți pentru a fi numiţi învăţători la sedlele
săleue impreună cu garanţia cerută,
5) Vei anexa.
!

3
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cul și altele, ecare este sciut că posedăză sate cu sute de locuitori. Asemenea dâcă iarăși
de acestă îndatorire pot fi scutiți egumenii actuali de pe la mănăstirile pămentesci : Slalina, Rişca, Bisericanii, Pângăraţii, Doljeştii și altele, cărora Li

s'a dat moșiile pe viață

și ticsuite în preturi mult mai înjosite decât cunoscuta lor valore.»
In 16 Martie acestași an, Departamentul aduce în desbaterea Sfatului țărci următovul referat, cu No. 1.428, prin care se pune fundamentele primei sedle preparandale
seri6se românesci.
„În

urmarea

încuviintărei. Statului Cârmuitor, din trecutul

an

1853

Aprilie, siS'ati

înaintat lucrări pentru înființarea de scoli elementare pe la tâte moșiile clerului care
ar numtra peste 50 locuitori, trecendu-se în condiţiile contractelor de împosesuire facerea caselor pentru scoli, dupe un plan încuviințat de Sfat încă de atunci. Tot o-dati .
Sati ficut provocaţii poftitre proprietarilor celor cu sate mai mari, de prin centrul oc6-

lelor ținutale, pentru înfiinţarea unor asemenea casc, pentru ca cu timpul să se rcali- seze scopul proiectat în Așegământ.
Dupe încuviințarea din urmă a Sfatului tinut sub prezidenția Ex. Sale” D-lui viceprezident, comunicată cu adresa Secretariatului de Stat No. 739, urmeză asemenea misură a se aplica șşi pe la moșiile mănăstirilor închinate locurilor de jos și pe la acele ale
mănăstirilor constituate ca chinovii.
|

Din acestea resultă, că peste un an mult duoi, are să se simtă trebuinţii de un insemnător număr de învățători, cară vor trebui a se aplica îni sedlele proiectate.

Decă fiind-că până acum nu s'aii luat nici o măsură pentru formarea unor asemenea

învățători,

de şi în budgetnl actual

al casei

soolelor se vede

afectat

un

condeiii de

"20.000 lei pentru învăătorii sătesci, subserisul se vede dator a prev edea consecuenţele
și a supune onor. Sfat alăturatul proiect de. organisaţia unei scoli preparandale

şi a “1

“poli de a lua în consideraţie motivele ce ”] îndâmnă de a presenta spre a "] autorisa
sii 1 pună în aplicaţie prin midlocul sumcă ce este afectati în budget.
Proiect pentr u înființarea institutului preparundal.

1. Pentru formarea învăţătorilor sătesci, să se înființeze un institut preparandal în
încăperile sedlelor din curtea 'Trei-Ierarchilor.
2. Un profesor preparandal să fie numit cu o 16fa de 500 lei pe lună, carele să țină
prolecţit de metoda învăţăturei și să aplice pe candidați a face practică în sedla primară
ce este in Trei-lerarchi.

|

,

3. Acest profesor va avea ingrijire, ca candidaţii propuşi săi şi înveţe prelegţiile, săsii'și

facă datoriile cu sfinţenie și să se pârle cu mor alitate.

4. Departamentul să se ingrijescă a regula o programă pentru partea sciințifică a clasci preparandale, care. să fie conformă cu principiile aşedărnentului scolar.
arunca în
5. In acest institut să se provâce a veni toți acei ce vor avea aplicare a se

|
cariera învăţătorilor sălesci.
Deparlala
inscris
ada
datori
6. Candidaţii ce se vor propune. pentru acesta să fie
ment că săvirşind cursul, vor merge ca invăţători ori şi la care sat le va recomanda
Departamentul și că vor păzi datoriile lor cu sfinţenie, dupe instrucţiunile ce din timp
în timp se vor da tuturor învăţătorilor publici.

7. In institul preparandal candidaţii să primescă pe lângă bine-facerea găzduirei şi a *

încăldirei, GO lei pe lună de la casa seslelor având a'și închipui hrana și îmbrăcămin tea
din lefa ce li se dă.

— 415 —

-

8. Candidaţii nu vor fi primiţi mai tineri de 18 any; vor fi inzestraţi cu cunoscinț
ele

elementare
de citire și scriere și să fie de religia ortodoxă,

9. Numărul lor să se sue'până la 95, și pentru

acest număr

i

să.se facă pe socotâla”

Departamentului nisce crevaturi, care să fie tot-d'a-una destinate
pentru candidați.

10. Invăţătorii pe la sate se vor numi de către Departamentul averilor
bisericesci şi

al învățăturilor publice.

N

|

”

|

E

AM. Autorisaţia de învăţători li se va da în urma unui examen ce tor
depune inain-

tea consiliului scolar;
,
|
"
12. Afară de candidaţii ce se vor pregăti în institutul preparand
al; Departamentul va
prefera cu deosebire pe preoții, diaconii și dascălii de pe
la sate, cari vor da dovedi că

sunt capabili pentru chiimarea de învăţători.
.
S'a obținut aprobarea la aceste ducă raporturi ale Departamentului
averilor clerului
prin comunicările ce *i face Secretariatul de Stat prin adresele
sale cu No. 1.338 și
1.802.din 40 Aprilie și 28 Maiui 1854, și se face cunoscut Mitropoliei
prin adresa cu.

No. 3.506, ca până la deșertarea încăperilor sedlelor din "Trei-Iera
rchi, să dea măcar 2

odăi din încăperile Mitropolici spre așegarea provisoriii a
25 persâne

ce vor forma de

același an,

se face raport la

o cam dată corpul învăţătorilor sătesci, și în-5 Decembre
Domn, cu No. 105, în următorul mod: |

Prea Inălţate Dâmne,

«Legiuirea pentru înființarea caselor de seslă pe la sate,
s'a adoptat până acum numai pe la proprietățile clerului pămenten atârnat de către
acest Departament, nu mai

„puțin și de ciitre un număr de feţe parliculare, care
ati primit fără a fi oblivate, ci numai din buna lor plecare. Moșiile îns ale mănăsti
rilor închinate locurilor de jos şi

a chinoriilor, precum : Neamţul, Secul, Văratecul şi Agapia, de și sunt datâre
a se su- pune acestei legiuiri, totuși până acum aii rămas exrepta
te.
|
- Acâstă impregiurare fiind o neînvinsă pedică la dobândirea
resultatelor ce.se aşteptă
din aplicarea Așegământului citat, subserisul ia indrăsnela a vă
aduce la cunoscinţă,
rugându-vă să bine-voiţi a indatori

pe citatele mănăstiri către grabnica punere în lu-

crare a citatei legiuiri, care se socote cu atât mai drept a se impune mănăsti
rilor, cu cât

"ele se folosesc de veniturile unor dăruiri, făcute cu scop de bine-facere
şi alte lucruri

plăcute lui Dumnegei.»

“Măsura luată de a se supune mănăstirile și cele inchinate la obligațiu
nea

de a des-

- chide scoli sătescă pe la moșiile lor a fost revocată în 26 Mai 1854, în timpul
invasiumei străine. Revenind Domnitorul Gr. Ghica pe tron, Departamentul
a supus din notă
anatora, în 7 Ianuarie 1855, suh No. 513.
|
o.
In cât privesee înființarea seslelor sătesci, regulamentul. scolar, $ 10
rostesce: «De«partamentul averilor bisericesci și al învățăturei publice

se va îngriji dupe vreme

și

«dupe inchipuirea miglâcelor sâle a inmulți asemenea scoli şi pe la alte
sate, începând:
cînființarea l&r mai ântâii pe la moșiile mănăstiresei din coprinsul țărci,
ca unele ce
«infățișeză mai multă înlesnire pentru realisarea acestui scop.»
In acest $, de şi la început se dice, că dupe închipuirea miglâcelor Departam
entului,
„ asemenea scoli urmeză a se immulți, însă acesti condiție ar privi
mai mult întreținerea
scolelor, iar nu înființarea caselor de scoli, cari ar trebui a se face
de către proprietari,
dupe chiar înțelesul cu care se închee $ 16.
LL
_Cu tote acestea spre a nu se în terpreta cu deosebire coprinderea
acestui $, Departa-

.

|

— Li0 =

|

,

mentul, în anul trecut, în cât privesce moşiile mănăstiririlor piimen tesci,
au trecut în-

datorirea facerei scolelor prin contractele, ce aii încheiat pentru
din ele. ?) Jar intru cât se atinge de acelea ale mănăstirilor

și chinoriilor, în anul contenit 1854, prin referatul No....

imposesuirea

inchinate

unora

locurilor de jos

aă făcut midlocire către

Statul extraordinar, de a se indatori pe aceste mănăstiri de a trece între condițiile
dupe

care urma a se imposesui, unele din moșiile lor, a căror termen expiră la 23 Aprilie
1855, îndatorirea de a se înființa asemenea case de către posesori.
Acestă propunere s'a încuviințat de către Sfatul cârmuitor, polrivit adresei secrelariatului de Stat sub No. 739, insă în urmă, dupe iânguirea ce aii adresat egumenii
Greci

D-lui vice-președinte, secretariatul de Stat, prin adresa No. 1.792, din 20 Maiă 1854,

comunică acestui Departament, «că Sfatul, spre dovadă de buna voință a guvernul
ui în

«lote prilegiurile, atingătâre de interesele acelor chiriarchii se unesce a suspenda apli-

„ «carea acestei măsuri. »
Din coprinderea dâr a aegstei inchceri se vede, că Sfatul a amânat
măsuri, iar nici de cumcă ar fi desființată.

aplicarea aceste)

Subscrisul der, cu supunere aduce la cunoscința Inălţimei Vâstre, cu rugămint
e de
a porunci, că asemenea măsură să se aplice chiar de acum în privirea midlcelo
r de cari
disposâză aceste mănăstiri, şi din care (6ra nu trage decât un prea ncinsemnător
folos.
Domnul apostilând asupra raportului sus reprodus, că: «Siatul nostru extraordi
nar

"«va lua în de aprâpe consideraţie propunerea Departamentului și va
iîncheea a sa hu«tărire;> Departamentul apoi, potrivit domnescci resoluţii, a inaintat raportul
Siatu-

lui, cu referatul No. 607 din 28 Ianuarie.

|

La rubrica culturei generale se cuvine a face menţiune de proiectele ce se urmărea
în era rorhânescă pentru clădirea unui local special destinat bibliotecei și muscului,
Protesorul de sciințele naturale Baraș,

prin

raportul ce dăm aci, provocă, în 1852,

cumpărarea primelor colecțiuni menite a constitui cu timpul un cabinet de sciințele
naturale, ca cel din Iași.
|
|
«Este cunoscut că pentru o bună instrucţie publică de istoria naturală,
trebue presența obiectelor din fie-care trei regnuri, adică: minerale, plante și animale,
ca elevii
să aibă înaintea ochilor lor un model din fiinţele naturei despre care
se tracteză.

Drept aceea m'am pus în corespondenţă cu mai mulți naturalişti,
și dupe răspunsurile primite de la. denșii, am onâre a propune onor. Etorii cele
următâre:

1. Cumpărătore de o colecţie de minerale formând dublete în vestita
colecție a D-lui
Acner la Amerdortf lângă Ermanstadt. Acâstii colecţie coprinde 150
specii de minerale
dintre care multe sunt din Transilvania ; sunt bine arangiate și
cu etichetele lor;

în-

insele se află nisce obiecte preţiâse: de aur, (teluri) și mangan ; costul
lor este la Sibit 180 sfanţi.
|
2. Un atlas zoologic compus de 20 broșure cu o mulțime de planșe colorate
fârte
frumose ; acest uvragiii împreună cu textul în limba germană „publicat
de o societate
1) Obliguţiunea de a face scoli pe moșiile lor estesimpusă mănăstiri
lor pămentesel cu adminislrajiuue de sine, prin anexată ordine, ce sati irimis la mat
mulţi” din egumnenii mănăstirilor - pi

mentescf,

Vedi anexa,

—
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de naturaliști, sub direcţia D-lui Colurd,

costul este până la 60 sfanţi.

zun comandat şi acum sc allă aci de vindare ;

.

|

E

3. Un erbariii de 1.000 plante uscate pentru instrucţia
botanicci am comandat la

D. Wilhelm Ditrih în Saxonia, lângă Dresda ; costul
erharului este 40 talere sei -180

sfanți; suma peste tot 400 sfanți aprâpe.>

|

Iulius Baraş.

Pentru prima Gră se deschide in Moldova o linie telegra
tică la 14 Februarie 1855.
Prima telegramă o dete pentru Viena, Domnitorul
Ghica. 0 telegramă de 25 cuvinte
costa 5 franci. Mult a contribuit la instalarea primei
linii telegrafice Feldzeigmeister

Baron

de IIess.

.

|

Tot in 1855 se deschide apoi liniile Iași-Berlad-Tecuci
şi Galaţi. Costa telegraina
pentru Bârlad 10 lei, pentru Tecuci 17 17, și pentru
Galaţi 20 lei!

In acestași an 1852, Statul orășenesc din

Bucuresci provâcă

intocmirea unci

comi=
siuni care să fixeze etalânele măsurilor diverse în uz
în ţ&ra românâscă.
In 12 Aprilie, prin ofisul domnese, sunt însărcinaţi profes
ori Iordache Pop și A. Marin
cu determinarea cotului, a unităței de măsurat
capacitiți și ma! apoi acestă

coini-

siune se ocupă şi cu cele-alte măsuri,
|
i
Dim în anexă corespondențele schimbate pentru
acesta. 1)
In 1855, ţările române fură din noii provocate
de 'Turcia, să ia parte direct la exposițiunea universală din Paris. Cu oficiul din
16 Ianuarie 1855, Domnitorul numesce
membri al comisiunei pentru adunarea obiectelor
de trimis la exposiţiune, pe D-nii Log.
G. D. Sturdza, G. Asaki, C. Negrutzi, T. Codrescu și Ilriste
a Gheorghiu.

Vechia chestiune binâscă dintre Epitropia
din Iași, se redeșteptă in 1853 sub altă formă,

scslelor și cabinetul

de sciințe naturale

„In 110 Ianuarie acest an, sub No. 57, Departamentul instruc
țiunei publice raporlâză
Domnitorului, că m'are de unde plăti casa scdlelor subven
ţiunea ordonată incă din

vechii pentru gisul cabinet.

”

Di

In 4 Februarie 1853, comitetul socielăței de naturaliști
dobândesce de la Statul extraordinar, «ca subvenția ce până acum “i se slobogia
din partea ocârmuirei pentru ţi-

nerea cabinetului natural, să urmeze a se slobogi ca și
până acum din veniturile sc6lelor, potrivit așeămentului intru acesta.»
Vornicul Gr. Cuza se înduplecă, a aproba numai. plata a
4.540 lei rest din trecul,
arttând acesta prin anafora către Domn şi dând visteriei,
pentru acâsta, adresa sub No.
1.408 din 30 Martie 1853...
,
|
Lucrul nu sc isprăvesce şi în 31 Decembre, cabinetul cerând
din noi banii subven.țiunei (câte 6.000 lei pe an), Gr. Cuza vornicul bisericesc
hotăresce ca, «Prin anatora
$ i se supună cunoscinţei P, |. Domn,
că budgetul scâlelor pe anul curent fiind mărginit, nu este primitor de contribuţii extraordinare,
»
1) Vedi auexa,.

!
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Nici îni Aprilie 1854 nu se mai liberase acci bani, cu tâte reclamaţiunile socielăjei.
La data acâşta fiind vornic bisericesc Mavrogheni, asupra cererei societăței, sub-No. 4

face referat la Sfat, cerându'i să scutescă casa seslelor de rostul din subvențiunea din
1852 și de intrega subvențiune de 6.000 Iei, pe 1853 și 1854, cum și pe viitor.
In Ociombre 1855, D ; Anastasie Fătul, primul secretar al societăței de medici, prin |

legitima sa influenţă în ţera română, isbulesce să se recunâscă din. not societăței dreptul de a primi tot ce i se datora de societate și a i se plăti și pe viitor.

Artele plastice nu fac vădute progrese în anii aceștia. In Iași, casarina de la Copou e

singura lucrare de 6re-care valâre architectonică

în cale de execuţiune.

Din țâra ro-

mânescă se subvenţioneză pentru pictură, la Viena, elevul Petru-Mateescu, în Maiii 1855,
cu 240 galbeni pe an și pentru duoi ani. El nu întârdie de a trimite Etorici o copie de

tabloti represintând fuga în Egipet a familiei sânte. ?)-

“La Iași, în 1855, Schiller, fratele unui vechiă şi bun farmacist, sc întrece în jeră de

la studiul picturei. Elev al lui Schiavoni (Natale), €I face o exposițiune de 20 de tablouri, din cari 5 de ale maistrului săi. Nu mulţi ani dupe aceea, Schiller, care era
forte abil în restaurarea de tabele vechi, este însărcinat de mine (eram ministru ad-in-

terim la instrucțiunea publică), să restaure, în curgere de mai mulţi ani, tabelele din
|_inacoleca de la Iași. EI muri în acestă funcţiune.

- Musica vocală și instrumentală face pași inainte.
Se introduce în Iași musica vocală, în Apritie 1852, la sc6la de fete, prin maistrul
IL. Cart.
|
La Bucuresci Eforia inchee, în Martie 1855, urmiitorul jurnal:
«Pe temeiul art. 151 din regulamentul organic și in conformitate cu budgetul anului curent întăvit de Inălţimea Sa atingător de inființareă studiului de musică vocală
în sedlele primare; Eforia, dupe chibzuirea ce a făcut astăgi, considerând capacitatea și

bunul metod al Domnului Wachman, profesor de piano și de musica vocală îl numesce
provisor profesor de musica vocală la sesla primară din văpscua de verde, cu I6fi de
lei 400 pe lună, indatorindu!l a intra în funcţiile acestui post, cu incepere chiar de
,

-

,

astădi,

„Arșaly. Î. Florescu, PP. Poenaru. C. Bozianu.»
N o. 13.

-

_

1853, Martie 12.

Ca probă că in Februarie 1853, se gândea, la Bucuresci, a se aduce în împlinire pro= !
icetul întocmirci unui aședământ coral, dăm aci următorul act :
Departamentul logoteţiei trebilor bisericesci şi instrucției publice din principatul
țărei românesci
Cinstitei

Efovii

a sculelor

-

«Pentru că Cinstitul obștese control prin adresa No. 154, face cerere a i se trimite
proiectul întocmit în privința aședământului coral, care proiect "l-a alcătuit Cinstita E
forie pe lingă adresa cu No. 7.577 din 15 Noembre anul 1850;
1) Dosarul No. 836, archiva ministerului de culte.

SE

.
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o

Departamentul cu cinste o râgă, să bine-voiască a i-l trimite cât star putea nai neintârdiat, impreună cu alăturatele ce ține de dânsul, spre a le înainta Cinslitului control.
Şetul Departamentului, (Nedescifrabil.]
A
Ă
Şelul mesei, /Nedescifrabil.]
No. 667.
.
DBucuresci, 1853, Februarie 9.
Anexăm imnul compus de YVachman şi cântat: de scolarii scâlelor primare

la exa-

menul gencral din 1853, cuvintele de Al. Lăzărescu. î)

Opera italiană la Iași si la Bucuresci continuă de a fi mult frecucn tată, dâr cu
paguba teatrului naţional. Pe scena acestuia, genului: de comedii naţionale. care o ilus=
tvaseră, cu încetul se substitueză, drama de Boulevard francesă și alăturea cu artişti ca
Milo, Sterianca, Caragiali, Merișesca, publicul incepe a aplauda arta falșă și declamatorie, care “și va avea culminanta în dirâcțiunea de mai apoi a lui Pascali. Nu că acesta .

n'a fost un actor de mare talent, dar el a introdus în scenă piese imposibile și bolnave
și imbolnăvitore, ca «Idiotul», «Băutorii. de absint», ș. c. |.

-

.

,

Neavând scopul de a urmări de aprâpe istoria teatrului, ne mărginim la acestă sim-plă amelințare

de condeiii,

și adiugim,

că

renascerea

teatrului român

se făcu

lot la

1804 —1865, când făcurăm ca administraţiunea teatrelor să trecă de la Ministerul de
interne la acel al scslelor. Ateneul român din Bucuresei contribui în cât-va la reînflorivea teatrului național, căci membrii săi sei iseră piese de un gen noii și mai bun,
ca «Domnița Ruxandra, «Răsvan Vodă», ete. Eă însumi citiiti mai ântâiă la Atenei

„piesa mea «Vornicul Bucioey, care avu apoi un frumos răsunet jucată de artiști ca Dumitriade, Velescu Stefan, Vlădicâsca, Matilda Pascaly, ele,

Bibliografia românâscă,
inai întâiii în Moldova, apoi in ț&ra românâscă, ia proporțiunni
mulțămitâre. Nu putem transforma acestă istorie întrun

catalog bibliografic, de aceca”

ne mărginim a face numai aci, unele mențiuni mai importante.
N
Apariţiunea în lași, la 1 Octombre 1855, a jurnalului Stâoa Dunărei, sub
s direcțiu-.
nea lui M. Kogălniceanu, face epocă în presa rowmiânâscă.
România literară a lui:V. Alexandri,

cădu

la finea anului 1855

luni Decombre, |

sub loviturile censurei netolciabile.
Și cu tâte aceste acte de netoleranță, Gr. Ghica semnă, tot în 28 Decembre
memorabilul oficiii al desrobirei țiganilor. (sub No. 1.166.)
|
Deja la 7 Iuhe 1855, D. V. Alexandri liberase ţiganii sti.

1855,

„Şi alăturea cu versuri pentru desrobirea țiganilor; presa neoficială, r&presin tati în
laşi la 1855, prin Zinuovul și prin Stâoa Dunăre, publică, de şi incă cu Gre-care timiditate, articole relative la unire, ete. D. N. Ionescu publică în Zimbru, în 1855,

primul articol dospre unire.
In Bucuresci, jurnalul Patria format po, cra cgalmente mult citit,
Eforia sedlelor, din Bucuresci, protege diverse publicațiuni comunicându-le pe lapprofesorii din județe pentru vândare; asemenea s'a trimis diferite cărți pe la egumenii de
mănăstiri de către şeful Departamentului
neanu, în 1855.

instrucţiunei publice

I

1) Vei anexa,

Ă

o

-

:

:

din Bucuresci, Câmpi-

_

E

Ş

—
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Dărm ca exemplu adresa acestui Departament, către egumen
ul mânăstirei Ducovăţu.!)

In 1855, Serdarul Gh. Costatoru, profesorul de dreptul civil,
ete., hotăresce să publice magasinul judecătoresc.
,
”
Dăm în anexă însciințarea profesorului Costaforu despre acesta,
adiogend infornaiunea, că Eforia sedlelor a impus acâstă carte profesorilor
din județe, in 19 Februarie
1855, cu circularea No. 170—186. 2)
In 26 Ianuarie 1853, Eforia incheie jurnalul săi, cu
No. 4, prin care Arsuki, Const.

Bozianu, P. Poenaru și Florescu, desființâză comisiunea orendui
tă în anii trecuți pentru cărțile didactice: .
«Eforia considerând, că pentru cercetarea cărților didactic
e este mai raţionabil și de

mai mare folos a se numi comsiuni compuse de specialități, relative

cărți, hotăresce :

1) Comisiunea specială

ființeză.

|

ce există acum pentru

o

cercetarea

“

la felul fie-cărei
|

cărților didactice se des-

2. Toţi profesorii gimnasiului sunt îpso-juve membrii ai comisiu
nci intocmite pentru

cercetarea prediselor cărți.

|

3. Dar Eforia va alege dintre D-nii profesori,

pentru examinarea fic-cărei

cărți di-

"dactice, o comisiune ad-hoc, compusă din membri cu speciali
tăţi relative la cartea de
examinat, de gramatici francese-române și germane-româ
ne.

Dicţionarul latino-român până unde este săvirșit, gcornetr
ia descriptivă, aritmelica și
geometria, algebra și trigonometria, ținerea registrelor dupe
dopiă-scriptură.
„Acestea sunt uvragiile celei mai d'ântee trebuință, și urmeză
a începe indată a lor
tipărire, ca treptat întw”un an de ile, de va fi putinţă, să iasă
din tipar.
Comisiunea se va aduna de trei ori pe stptămână, regulat, la
qile și câsuri hotărite;
ca se va îndeletnici:
1) A prețui fie-care uvragiii și a hotiiri de corespunde
cu țrehbuinţa scolelor și de me-

rilEză a se tipări;
da
la
va
da

”

2) De va găsi că un uv ragiii îndeplinesee conditiunile
cerute și este vrednice de a se

la lumină, atunci comisia va intra într'o cercetare cu
deamânuntul și il va îndrepta
stil, precum și despre cele-alte, cu pătrundătâre luare aminte.
Apoi îl va aproba, îl
iscăli la sfirşit și cu al săă raport îl va inainta la Etorie, care
ni-l va supune spre a
poruncă de tipărire ;
3) Fie-care autor va fi însărcinat cu priveghiarea
și corectarea tiparului.
Introducendu-se învățăturile limbei latine în tâte clasele
colegielor din Prinţipat,

cărțile

cele

mai

de

neapărată

trebuință

sunt

cele

latino-române, având

unul

şi

același profesor a preda de o dată limba latină şi română ; insă
fiind-că n'avem cărți
elementare de predare, se vor da pentru a lor alcătuiri
și premii potrivite cu gradul
trebuintei și cu meritul ciirțey.
LL
D-nii: Pop I&n, Massira, ILill și Crețescu, sunt insărcin
ați, in 28 Ianuarie 1853, cu
ad. No. 255 de Eforia seslelor să cerceteze cartea
lui [. Zalomit: Logica şi morala truducere.
1) Veţi anexa,
=) Veji anexa,

,
.

.
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In Februarie 1852, se lilografiază la litogratia Biltzi, 5.000 modele de caligrafie mici
și 34 tabele de geometrie descriptivă, în 500 exemplare. 1)
|
e
DE
In Maiă 1852, Etoria insărcineză, cu adresa No. 860, pe prolesorul Maxim să facă o
gramatică pentru limba latină în paralel cu cea română. 1 se va plăti câte 170
de lei
ela.
|
|
.
Se tipăresce și Fabulele lui Fedru, editate de Maxim, pentru clasa II-a gimnasială
,
In 25 Iunie, Eforia cugetă la confecționarea unui dicționar, latino-ro
mânese, de o
comisie compusă din profesorii Hill, Maxim, Fontanini și Nichefor.
Acest dicționar va fi

„redactat dupe acel frances de Quicherat. 2)
In 28 lunie 1852, In Pop este însărcinat de Eforie să traducă geografia
plătindu-i-se câte 1120 lei csla. 3)

|

lui Balhi,
,

La inceputul acestuiași an, Eforia a fost instrcinat pe Dr. Baraş să compună un
manual de istorie naturală. EI presintă Eforiei o traducere dupe Beltze, care este apro-

bată și se și imprimă.

|

_

,

In Septembre 1852, Maxim dobândesce aprobarea de către Eforie a unci gramalici
române pentru clasele primare. .
|
o
In acestași lună și an, Etoria însăreineză pe D. Marin să traducă:
1) Elemente de cosmografie, ale lui Cortanberth ;

2) Geografia fişică;
3) Aritmetica de Ritt, pentru sedlele primare.

In acestași an și lună, apar Minunile matureă de Baraș.
|
Asemenea geometria practică pentru clasele gimnusiale, de D. Pop.
.
Sintaxa limbei latine, de Hill.
.
a
Se litografiază 2.000 exemplare harta României și se aduce din Paris, atlas eleinen"tar de geografie veche şi modernă pentru scâlele primare, cum și planșe pentru
stu- |
diul geografiei în gimnastă, €)

Eloria din Bucuresci retipăresce diverse ediţiuni de cărți didactice, care e de prisos să

“le mat amintim aci, atât în anii 1859,

cât şi eci următori,

Se cuvine însă a spune, că ca a cumptrat 120 de exemplare din- Notiţele de stalistică
ale Moldovei, de N. Suţu.
|
|
|
|
.
In 1853, A. Creţescu, e însărcinat de Eforie să iraducă prescurtarea de istoria veche
a evului de midloe și a timpului modern dupe Duruy, în trei volume, plătindu-i-se
câte
120 lei cola.
"
|
'
“In 96 Maiti 1853, Etoria supune Domnitorului un proiect de budget pentru
editarea

unui jurnal de agricultură, subt redacțiunea Doctorului Baraș
și Slătincanu.

In acestasi an, Eforia refusă cumpărarea de 200 exemplare din traducerea
cărței «Dis„cours sur Phistoire universelle», traducere de Efrosin Poteca, a 7 sfanţi exemplaru
l în
două volume.
Alex. Pop, a fost însărcinat, în Iunie 1853, să luereze caligrafi
a pentru secolele pri-

“mare, care s'a litografiat la Biltz.
I. Zalomit traduce Cestiunile de filosofie ale lui Charme.
Se recomandă profesorilor cartea «Săteano-ereștină» a lui
C. Arislia,
1) Dosarul

No,

668,

archiva

ministerului

de culte.

*) Dosarul No, 663, archiva ministeruluide culte,
3) Dosarul No, 689, archiva ministerului de culte,
3) Dosarul No, 703, archiva ministerului de culte.

Lucru curios, în 22 Iuni€ 1853, Elori ia cumpără 1. 800. exemplare

din testamentul

noii, edițiunea socielăței evanghelică |

In Moldova cărţile didactice incep a se schimba dupe noul program al lui Laurian. :
» Acest distins bărbat redacteză el însuși aprope tste cărțile didactice primare şi găsesce
și timpul necesar pentr ua publica, însărcinat de nemuritorul Gr. Ghica, cronicele lui

Șincai, cu incepere din anul 1853. Publicarea acestui mare monument al istoriei naționale, constitue pentru Domnitor, ca și pentru ostenitorul editor, un noti titlu la re-.
" cunoseința națiunei.

i anul 1852, Gusti publică” la Iaşi prima odiţiune din: Retorica sa.
,
7. Alexandri publică repertoriul dramatic și Baladele, poesii populare, carte care
nule dice, că începe publicaţiunile nâstre. foleloristice.
|
- In curâhd Alexandri ne va da,la Paris, Doinele şi lăcrămidrele și in 1855, va inființa

în lași România literară, [60 « care a exercitat o f6rte mare influență asupra literaturi”
naționale.
"
Doctorul Anastasie Fătu, publică, in 18522, Manualul de învățătura moşelor,

A. Papiii Ilarian, publică Istoria Românilor din Dacia superidră,
D. Stoica, publică Gramatica latină.
Anton Pan, îmbogăţesce merei literatura populară și chiar și. cea musicală, pe când
„D. Asaki, publică 7 opografi a stii elemente de inginerie, cu planşe.
La ocasiunca aniversărei lui D. Ghica, D. Gusti“i oferă o colecţiune de poesii de di- verși autori, adunate și tipărite sub titlul «Buchet.»
Doctorul Polizu în Martie 1855, cere Etorici, să tipărâscă dicționarul germano-român
care *] are gata și care până astăgi a rămas în manuscript.

Institutorul Serghiescu traduce Economia politică, dupe Blanqui, în 1854

|

Din cartea intitulată: Recucil de morceauz choisis dăns les auteuis classirues des

littâvaturves grecque, latine et fi anțaise, et destinis d la râcitation, par M. Theil,
tipărită la Paris, în 1845, în șcpte volume, sati împărțit la D-nii profesori gimnasiali din căpilală, mat jos însemnați, spre a se servi cu densele la recitațiunea lecţiilor
respective.
!
|
E
(Urmeză numele profesorilor la cari sat dat.)
.
îi
!
1855, Mai 2,.
Se inființâză în Bucuresci o nouă librărie scolară de Iâniu, iar librăria G.
Isnid, cu

prospectul din Iunie 1855, ?) incepe seria de publicaţiuni de romane
dupe noi, literaturei cât şi morav urilor sociale,

mult daunătore, -

Să înregisteă im, spre neuitare, câte-va donaţiuni iin favârea secolelor. In August
1855.

Ciminarul Pavel Ștefănescu dăruesce 10.000 ci pentru elevii sărmani, din dobânda.
lor cu ipotecă, pentru a se trimite tineri să "şi complecteze studiile la universtăţ
i străine.
Exemplul admirabil al generosului patriot Dr. An. Fâtul!
1) Veţi anexa,

5ste locul aci, să amintim, că la 21 Martie 1855, neuitatul doctor fondase Asociaţiunea de incuragiare a iinerimci la învățătură, dotând”o cu 1.000 galbeni din neprisosul

„_avereă sale. La 3 Iulie 1855, se făcu solemnnitatea inaugurărei
Zimbrul publică versuri diverse în ongrea [undațiunci.

ci in sala Academică.
|

Bposatul Spiridon Gârncţă, a lăsat scoleă din orașul stii, avere nemișcătore: moșie;
locuri virane, 9 prăvălii, vii şi bani 30.094 li.

i

Tot in 1855, > Cost. Papadopolo,
po10, a dăruit un loc penru clădirea sedlet de la : Nicoresci
şi sinete cu subscrieri diverse, pe 4.000 Iei, și o vie de la D. Scarlat Vârnav.

CAP. V
AN

UI.

1
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Aceşti ani sunt plini de însemnate evenimente petrecute în scoli, și în Moldova și
în Muntenia, precum sunt plini și de fapte din ordinea politică,
In timpul resbelului din Crimeea, mai mult de cât ori când, opiniunea publică “și
indrepta privirea spre Franţa, de la care cu deosebire aștepta mântuirea. Impregiură
-

rile însă politice nu permiteati, mai ales în timpul ocupațiunilor austriace, acordarea
de fonduri mai deosebite pentru cultură publică.
|
Ii
Cu pacea de la 18 (30) Martie 1856, s'a intors Moldovei o parle din Basarabia, În
acești parte de loc guvernul Moldovei este chiimat neintârdiat să formeze, scoli.
La 14 lunie 1856, s'a întâmplat. finea domniei lui Gr, Ghica în Moldova și a lui
Știrbeiti in Valachia ; în locul acestora se renduiră Căimăcămii.
Aceste răpegi evenimente nu fură de natură a inlesni cu mult mersul inainte al sco„elor. Din contră, sub Căimăcămia din Moldova se vor nasce intrigă grave în sinul corpului didactic; caracterisate prin răscâle și acte de nedisciplină in liceă, prin demisiuni, greve și destituiri în corpul profesoral. și în fine tâte acestea se vor termina cu inlălurarea din corpul. didactic a unor bărbaţi de valâre ca Laurian, Papi Ilarian, ete. Noroc pentru scdlele moldave, că rămaserii la catedrele lor din profesorii chiămaţi de Lau-

„rian, și anume Barnuţiă, Stef. Micle, l$n Pop, etc.

.

“Sunt prea recente aceste fapteși mulți din autorii lor trăesc, ca să ne permitem a

le judeca mai de aprâpe și a pune nume

proprii la ele. Ne mărginim să dăm în anexe,

o serie de documente din cari, mai târdiii, alt cine-va va pulea face cu inlesnire ceea

ce noi ne reusim de a face astăgi : Istoria tulburărilor scolastice din Iaşi, de la anii de:
cari ne ocupăm.
!
“

“Credem insă cuviincios a înregistra chiar aci, următârele in formaţiuni.

Dosarele No.:1,185 și 1.187, archiva ministerului de culte, ne arstă, că dupe ce Lau-

vian isbuti să înlăture din gimnasiă și Trei-lerarchi câți-va din profesorii Moldoveni, desordinea în interrat ishuenesee, la 31 Ianuarie 1858, contra lui Iosef Patriciu, directorele internatului. 4)
o
Caimacamul print Vogoride, cu ofisul No. 7 din Ianuarie 1858, a numit pe Dim. .
———————————

.

1) Patriciu a fost bătut de elevi. Consiliul a isgonit din gimuasiă și internat pe N. Vidrașcu,
(.
Racoviţă și Stefan Potez, Atunci toți cci-l-alți elevi părăsiră internatul,

D196

—

Cantacuzin, Post. Panaite Balș și pe secretarul Statului Iancu
N, Cantacuzin, comisari
să cerceleze neorenduelile de la gimnasiul din Iași. |

Comisiunea a constatat vinovăția unora din gimnaziști
și de la Troi-lerarclii, Şi cere,
ca Anastasie Buzdugan și Vrânceanu I&n să se depărteze,
și pentru crima făcută să se

dea pe mâna poliţiei, spre a fi pedepsiţi. corecţional.
și publicați spre pildă, iar Vidrașcu, Racoviţă și Botez, cari ati fost de mai "nainte depărta
ţi de consiliul scolar pen“tru nesupunere și at dat motiv la aceste ncorendueli,
sii nu mai fie primiți iîn scoli, iar
Codrescu, Proca, Poni, Morţun, Odescu, 'T. Istrate

și N.

Nichitache,

fraţii Șendresci,

N. Kinez,. eic., cari ati [ost învitătorii celor-al
ți și cari s'ati arătat chiar înaintea comi-

sici cu obrăsnicie, să fie depăntaţi din seolă şi cei-alți
scolari să fie periovisiţi pe 4 săp*
temâni, fără să ias ă din internat.

Causele din lăuntru ale răsclei, comisiunea

le află ânttii,

că i colegiul e lipsit de

profesori... Insuşi inspectorul general e-silit a parados
i, ccea ce nu se cade. Deci să se:
numescă profesori la catedrele vacante.
.
-

Depărtarea profesorilor moldoveni în favorea celor :ardele
ni, încă qice comisiunea a.

“molival revolta, care a isbucnit la 21 Ianuarie
1858, contra
-

lui Patriciu.

i:

„La 30 Tanuarie 1858, 1) Cneazul Cantacuzin, atunci
ministru al cultelor și inStrue=
tiunei publice, face anafora la Caimacam, sub No. 13 şipropune:
1) Reorganisarea academiei cât mai în grabă, fiind astăqi
dela sine desfiiiințată, prin

cşirea elevilor, cu putere, din internat, afară de 92-cari
se află și acum în institut,
2) Incuviinţarea demisiilor alăturate aci în original, a D-lui
general inspector al scâlelor A. Tr. Laurian și a D-lui Dr. A. Papiu profesor
de legi, .T. Giușea directorul internatului gimnasial, Mihaiă Alboteanu profesorul: de
istorie in clasele in ferire și 10set Patriciu director și profesor la scâla pregălitore
;; dintre cari acest din urmă fiind
poftit a rămânea în postul stii, a răspuns că primesc...
numai până atunci până când

donor. comisiune se va bucura de puterea dictatorială nemirginită
şi fără apelăciune
în trebile scolastice.» Acesta nu pote admite guvernul,
deci se cere și demisionarea lui
Iosef
Patriciu,

:

-.

|

,

3) Invitarea profesorilor: retrași la catedrele or
și ocuparea prin concurs a celor ce
vor vtmânea
neocupate.

.

4) Primirea elevilor în internat dupe suplicile
«ce vor trimite la ininister, până' în 15
dile, afară de cei depiir taţi; «vor fi și ei primiţi dâcă
rinţă și i acelora vor depune ggaranție că
se vor purta bine pe viitor.»

Vogoride aprobii acest avis: «se vecomenduesee încuviințarea
mâsurilor propuse prin:
raportul de faţă, spre întocmai urmare, aducendu-se
la obștâsca: sciință prin publicare

"în Buletin

şi [dia oficială.» .

_.
"Pot o-dată în vederea celor expuse de către acest
minister (cultelor și iustrucțiune
publică) prin anaforalele din 27 Ianuarie, cu No. 436
şi din 2 Februarie No, 558, se
„renduesce o comisiune specială alcătuită de 7 membrii
şi anume: Presidentul acestora
D-lui Cneazul. Alex. Can tacuzino, Aga Anastasie Fătu,
și D-nil profesori Sim. Bărnuţ,
1) In 80 Ianuarie 1858, consiliul seslelor cra coins
din Laurian, Stoica, Giuşcă, Patriciu, Alboteanu și Metasa,
.

-
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Stefan Mielea, Petru Suciu, Spătar ul Ludovic Iordan

conca
și D-lui Filologul Frai, cari:

forin aședămentului scolar va regula primirea elevilor dupe cererile . ce vor aduce rai

ânteiă către ministerul de culte, și care ; suplică vor fi recomandate în cercetarea acestei

“comisii, avend în privire întârdiarea acestor lucrări, așia în cât în timpul prescris prin
raportul de față, a se-putea deschide cursul învățăturilor.
N. K. Vogoride.
Ne
|
1858, Februarie &.

“Acestă comisiune lucrezăîn 1858, 1) ca Consilii scol extraordinar. Ea se adună

în prima şedinţă, la G Februarie 1858, și decide a se aduna în tste gilele spre a se o> cupa de reorganisarea secolelor.
'
- La 7 Februarie 1858, Consiliul decide. a se rechema toți proteză demisionaţi din
cauea lui Laurian.
|
:
In 8 Februarie 1858, se decide inființarea Consiliul legal scolar, și deci se convâcă
profesorii în drept a alege.
Alegerea se face la 9 Februarie 1859.
Procesul-verbal din 9 Februarie 1859, constată că, din partea profesorilor. secondari
ati fost aleși membrii ai noului Consilii scolar. 7. Columb, Anton Partenie și D. Pop,
pe lângă profesorii cari intrati de drept: Parnuţi, Suciu, Apostoleanu, profesori de drept

și noul inspector general 'T. Veisa.

|

La 41 Februarie 1858, craii reprimiți 85 din olovii interni, și comisiunca cere Mi-

misterului a see publica reinceperea cuesurilor, la 17 Februarie 1859.
La 13 Februarie, comisiunea prin raport la Vogoride
ci ea “și-a terminat chiămarea, deci înceteză.
,

dă sema de lucrări și declară

.

Aga T. Veisa numit fiind inspector general al scslelor în 16 Martie 1858, se vestesce acâsta cu circulară la tâte secolele din judete, cu No. 1.716-—1.735, în 20 Martie
„1858, la (Mihăileni) Dorohoiă, Botoşani, IMârlăti,

Dacă,

Ocna,

Panciu, Focșani,

Galaţi,

Fălticeni,

Neamţu,

Piatra,

Roman,

Odobesci, Tecuci, Dorlad, Vasluiii, Huşi și

T.-Fr Uinos.

'

Circulare la comitetele. din județe

No.

1. 615-—1630 şi 1.774 —76

şi la -

„comilelul scolar, din 18 Martie, a Principelui D. Cantacuzino, în urma chiămiărei

săle la Ministerul instruețiunei publice.
«Vă atrag atenţia asupra unei impregiurări ce pe aprâpe
turilor scolare, dâcă privebherea

cra să fie funestă institu-

și energia guvernului m'ar fi luat măsurile cuvenite.

- «Nechibzuita purtare a unora din profesori, provenită din neexacta

:) Dosarul No. 4.485.

”

piizire a aședii-
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mântului scolar, aă dal pildă și elevilor și ati
înfățișat trista privire de insubordonaţie

şi călcarea disciplinei, cea 'd'ânteiti și mai
ncapărati

condiţie cerută de ori-care instiLuție publică.
«Măsurile luate de guvern ati pus de indată capăt
neorenduelilor și astădi tâte sunt
intrate în starea

lor legală. Totuși din causa greutiților, apelez
la consciința și patrioLismul membrilor Consiliului, cari legiuit
sunt puși în capul învățăturilor, și le preti
nd
să mă ajute printe”o privighere ncadormilă.
în (inerea disciplinei . ... . să îndemne pe

„profesori sii se ferâscă de la ori-ce amestec
ee nu privesce învățătura, și cu atât mai
mult de a propaga duhul de partidă, sei idei subver
sive, Elevii să nu facă manitestaţii
sgomotose, să fie deprinși cu necontenire în sântel
e dogme ale religiei, în iubirea de
patrie,
în dragoste, credință și supunere către guvern,
spre a se forma din că 6meni cu
rica lui Dumnejcă, cetățeni buni și onești
în tâte ramurile de carieră. Se alătură copie

dupe circulare la comitetele de inspecţie din județe
și la profesori primări (sui pu-

Vlicat în [dia oficială a țerei.]

|
Consiliul scâlelor, în Aprilie 1858, sub No. 65,
a răspuns că va stărui ca «profesorii să împlânte în inimile (scolarilor) senti
mente și principii demne de a face din ei
cetițeni buni,

iubitori de dreptate și folositori patrici
lor.»

În urma acestor prefaceri, personalul didactic al
seslelor din Iași se preschimbă cu
nouă elemente. La facultatea de drept profesori
noi în locul lui Papiii, G. Apostoleanu,

'T. Veisa. V. Al. Urechii nu de mult întors
de la studii din Paris, ocupă, prin
concurs, catedra de istoriă și literatură de
la facultatea filosofică și de la liceii. Dâr mai
cu deamă

nuntul se pot vedea tste imbunătițirile introduse,
“Cantaeuzino către Caimacamul Vogoride. Eală-l
e:
Mea

din raportul

Ministrului
.

pentru starea scilelov păblice, trimis Căimăcă
miei pe lângă auaforeua
”
secsiei II, No.....

«La numirea subserisului ca șet al instrucției publice,
scolele din |eră se găseaii în.
deplin
ă desorganisare şi neregulă.

Scslele private mai ântciti erai cu totul lipsite de
vre-o privishere sei controlă. *
Asemenea eraii în totul negligiate seslele primare ţinutal
e, Invăţătura în ele precum,
și chiar în scdlele mai superidre cra forte ră condusă,
pumai dupe un sistem de inemorisare, luesos dar cu totul stezp. Jumătate din catedrele
gimnasiului erati lipsite de
profesorii trebuitori și suplinite cumulativ. prin o parte din
profesorii celor-alte catedre.
„Asemenea facultăţile erati inchise din induoita lipsă de proteso
ri și de elevi. Internatul gimnasiului era lipsit de elevii ce fugise
cu mult scandal,

Aceca însă ce era mai răă, era intriga și o ură mutuală
ce domnea în corpul profesoul, care se inrădăcina din ce în ce mi mult, care
isbucnise de mai multe ori cu des- tul scandal și care în fine introdusese demoralisare
a cea mai complectă în ste ramurile
„edlucaţiuneă

publice. -

|

În asemenea stare de lucruri, cea d'ântâiă
lucrare a subserisuluia fost: a ridica morala invețăt

urei, adresându-se către profesori, chiămându'i
puternie pe fie-care la datotoria sa și la răspunderea, ce ati câtre patrie și
guvern. Inir'un asernenea, înţeles furi
adresate
circulirile ministerului călre Consiliul seslelor,
sub No. 1 .034, și Gitre comni-

,

ERE)
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tetele de inspecție, cari stati și publicat în numărul 23 al Fdei oficiale, căci subserisul
a fost pururea de socotință, că cel mai puternic reazim pe care guvernul se pâte spri- .
jini este opinia publică.
Trecând apoi la reconstituirea corpului profesoral subserisul a regulat de îndată nu-

inirea profesorilor la catedrele vacante, formarea Consiliului, numirea unui director la
internat și i caducerea elevilor în cl, așia încât de la Martie și până la Aprilie, clasele

„gininasiului, a facultiței și internatul

Sati giisil complectate cu
e desăvârșire și in slare

de activitate mulțimitâre;

Pentru a asigura apoi neturhburată mișcarea acestei reorganisiri

treruptă bună regulă, subserisul s'a îngrijit a numi

pe, o cale de. ncin-

un inspector, carele să privegheze.

și să controleze neabaterea tuturor de la datoriile respective. In vederea împregiurări- lor delicate, pentru a curma ori-ce stmință de intrigişi deshinare,
aii învoita se alega un
"asemenea de câtreiînsuși corpul profesoral, în persona

D-lui licenţiatului Teodor Yeisa,

„profesor de facultate, carele prin o constiincidsă purtare „până acum, a răspuns cu deplinătate la increderea guvernului; îndată dupe numire a inspectat ggimnasiulgisindluse indestul restatornicit ; subserisul intorcându” și îngrijirea asupra sedlelor ținutale, ”]
a lrimis spre inspectarea

tutulor așerămentelor

de învățături din 'Ţâra de Jos și Basa-

rabia, dându'i instrucţie-pentru reorganisarea lor, pe care insteucții subserisul credincios principiului mai sus citat, le a publicat asemenea și prin foile oficiale la No. ... .
precum a tăcut în tote actele scle; în afară de acestea subserisul prin circularea publicată, sub No. 3.745, a alras luarea aminte a profesorilor ținutali asupra vătămălo-

rului mod de memorisare, observat in predarea lecţiilor, asupra nelipsirei lor de la pos-

turile respective tiră anume invoire, trimiţendu-le condici șnuruite

pentru inscrierea

„ frecuentărei claselor și ținerea şedinţelor comitetelor ; asemenea și asupra neinchiderei,
' claselor, sub osebite pretexte, precum s'a fost urmat Lăte acestea până atunci. Aseme-

nea pentru sclele private, prin civcularea publicată sub No. 2.523, sai cerut de la di" vectorii osebitelor pensionate, stricta observare a regulelor prevădute de legi, a se da
pentru învățătura limbei naţionale locul și dest elirea cuvenită pentru trebuințe socielăței unci țări române; apof din raportul inspectorului și din inspecţiile făcute de către

însuși subscrisul, putându-se constata micul număr de scolari ce se găsâui [recuentând
sedlele publice, mai ales acele incepătâre primare și sătesci, subscrisul nu a socotit de
prisos a cere concursul moral al clerului pământean, adresându-se către șefii bisericei
Statului, prin circularea publicată sub No. 2.256, ca prin sfăluiri duhovnicescă să îndemne pe părinții familiilor să *și trimită copiii la scolă ; asemenea vădend că cei mai
mulți părinți îndată ce învâţă ceva de a serie, îi iai de la scâlă și “i dai

în canțelarii,

subscrisul, prin adresa publicată sub No. 3.745, a cerut de la osebitele instanțe a nu

primi in a lor servicii asemenea tineri, cari nu ar înfățișa atestate de săvârşirea măcar
“a învăţătueei primare și a prefera pentru posturi mai importetante pe acei cu atestate de

cursuri superidre.
""'Tote aceste îngrijiri nu ati rămas fără resultat: publicul ţărei s'a deșteptat... De
recunoscință împinși, câți-va particulari ati hărăzit averi pentru trebuinţele scslelor şi osebitele comunități aii inceput a rivalisa prin înființarea și înzestrarea deosebitelor aşe(ăminte de învățături, precum tote acestea se pot cunbsce din publicaţiunile făcute în foile
oficiale, :Un curs public de fisică şi chimie populară, în scop de a deștepta tendințele că-

„tre industrie și a stârpi multe superstiții, sai vădut visitat de un numeros și entusiast
auditoriii, din tote clasele societiței, Examenele ținute la finitul anului 1857—1 858, ati
|

”

9

— 130 —
înfățișat resultate mulţămitâre, precum se pste cânstata din raporturile delegațilo
r trimiși.:
Publicul a vădit mulţănnirea sa asistând la ele și dăruind premii de incuragiare, pe lingă
premiile publice date de minister. In împărțirea acestor premii, subscrisul a avut
ocaşia
a introduce o nouă imbunătiăţire, statornicindu-se un sistem dupe care din
un principii
de adevărată emulaţie pentru osebitele merite, restringendu-se numărul preiniilor
la o

cestiune materială, mai puțină -și mai mică,

le-aă dat adevărata lor valore şi greutate

- morală. Tot dintr'un asemenea mobil sati statornicit pentru prima dată un premi
mare

general, numit de bun merit, carele să se dea elevului celui mai covărșitor:, penru
îvte

notele și clasele.
i
i
„.. Dupe acestea şi altele asemenea măsuri luate pentru întâmpinarea lipsurilor, ce se
iveaii la fie-care pas în administrarea şi conducerea invățăturei, subscrisul a credut
de

a sa datorie a'și intârce ingrijirea asupra reformelor generale și alte imbunătățivi radi-

cale, cerute neapărat pentru a se aședa învățătura pe o cale, care să o conducă câtre udevărata ci omenire. Pentru acest finit inspectorul a fost însărcinal a propune mai ânteiti instrucţii din cele mai potrivite pentru imbunătățirea educaţiei în interesul public.

Instrucţiile pentru instrucția scolei centrale de fete, sati publicat prin foile oficiale spre“
ubștâscă apretuire,

|

Principiul pe care ele sint statornicite precum și osebitele regularisiri introduse in

„ administraţia lăuntrică a ministerului, sunt tâte purecse din punctul de vedere a tace din

acelea bune mume și soţii cu cunoscinți gospodăresci, pregătindu-le tot-Po-dată îndes-

tul pentru a putea servi țărei, în unele condiţii, și ca profesorițe şi erescătâre, spre a se
putea scuti societatea nostră de aducerea de guvernante din străinălate, cu multe chelineli și adesea cu ne nemerirea instrucției potrivite. S'ati statornicit asemenea și penru

internatul gimnasial regule comunicate direcției respective, sub No... ; prin aceste sati

avul cu osebire în vedere a se deprinde pe elevi cu o disciplină regulată, care să le insule

respectul câtre legi şi respectul către autorități, ținuți fiind in depărtarea de ori-ce amestec, care nu ar sta în raport cu calitatea lor de scolari. Modul primirei în internat, +
conform legilor, s'aii reformat pe principiile cele mai nepărtinităre, pentru adevăratul
merit și talent, in consideraţia numai pentru lipsa de înlesniri a familiilor și pentru o

drâptă repartiție între scolarii buni din tote părțile țărci; asemenea pentru a insulta
tot-db'o-dată tinerimei respectarea de sine, sau adoptat purtarea unei uniforme de
către toți elevii institutelor publice, fără excepţie. Dupe aceste regularisiră privitâre la
crescerea curat morală, subscrisul a chiimat luarea aminte a consiliului seslelor și a
corpului protesoral asupra reformelor de care experiența mai multor ani vădise că urma trebuință în programul învățăturilor, care prin sistemul stii de comparații, cu per.
lecțiune........:. și prin înmulţirea orelor de clase, nu lasă elevilor tinpul trebuitor pentru pregătirea și studiarea lecţiilor. Invăţăturile colegiale mai cu semă,
în fățișa o mare lipsă, căci nu coprindea studiul gramalticei române ; studiii neapărat pen-

tru o limbă a cărei variaţii de vorbire și în scris nu se găsesc statornicite în un mod fix.

Lăsăm a qice,că limba română în cărțile scolare

se găsea instrăinată dupe nisce prin-

cipiuri de un radicalism ades ridicul. Afară de acestea, învățăturile primare nu erati îndestul complectate, nici pentru a răspunde la căpătarea de cunoscințe mai 'superidre,
nici pentru a rămânea indestule prin sine însuși, pentru acei cari nu puleaiă trece mai

incolo de ele. Programul deci fu reformat pentru tâte ramurele invățăturei dupe un sistein mai rațional, mai consecuent și nai lesnicios pentru scolari. Ei se giisesce încă abia
la început pentru a se putea constata resultatele sele; la finitul anului curent însă,

— 131 —
când și elevii și profesorii lor pregătiţi cu cărțile treluităre dupe sistemul introdus prin
ele se pote spera, cii seslele nostre vor scâte bărbaţi presitiți” cu tâte cunoseințele trebuitâre pentru societatea n6stră.

In midlocul tuturor acestor lucriiri de imbunătiiţire și regulare pentru sesle publice
și private ce înființă la intrarea sa, subserisul a credut de datorie a gândi, atât la des-

velirea și sporirea acestor așediminte, cât și la îmmulțirea numărului și crearea acelor

ce lipseati încă, potrivit cu trebuințele sporinde a unei societăți in regenerare și dorilore de civilisaţiune. Din un asemenea punct de vedere, îngrijirea subscrisului s'a în-

tors mai ântiii asupra scslelor sitesti, cari lipsă cu totul, a ciiror trebuință

mai important simțită, și pentru care până

în anul

de față nu

era cea

era nimic fiicut, decât

numai condițiunea pusă în contractul de posesiune a unora din moșiile clerului piimenten, pentru zidirea unei case de sedle, din cari și acestea nu era, chiar nici una
„zidită,

,

In curs de mai mult de 5 ani, măsuri energice luate, și nici un sacrificii cruțat, ati

făcut, ca la 1 Octombre trecut: 25 scoli sătesci dupe lista lit. ai inceput a funcționa

pentru luminarea poporului de jus, care se găsea lipsit până și de cunoscința celirei ru-

giciunilor şi a iscălirei numelui. Aceste scoli s'aii deschis, cu profesori pregiitiți în ins-

titul preparandal din Teei-Erarchi, și în lipsă, cu seminariști, cari stvirşise cursul secunudar. Pentru a se intâmpina o asemenea lipsi pe viitor, institutul preparandal, în-

ființa anume ca o scolă normală, pentru scopul pregătirei de protesuri săteni, sai

restalornicit pe piciorul cerut de o asemenea instituție depărtându-se din elun număr
de seminariști abusiv introduși și inscrierea între preparangi sai invoit, nu numai ca

până acum, acelor ce ai absolvit patru clase primare ce şi seminariștilor cari ar fi stir- șit cursul secundar, adiogendu-se chiar cursul pedagogic și în programele seminarului.
Acesti măsură s'a făcut pentru înduoitul scop de a avea în tot timpul un număr în-.
* destulitor de profesori pentru numerâsele scoli, ce in curend „dupe măsura ce subserisul a avut osebit a lua în îngrijire, urmeză să se deschidă pe la tâte moșiile mănăstirilor,
atăt pămentene, cât și inchinate, punendu-se și în contractele acestora condiţiunea
iin-

ființărei de scâlă; și pentru a deschide o carieră mai onorifică și mai întinsă
luminat ce ese din așegămintele seminaresci.
.
O a duoa trebuință, nu mai puțin

clerului

importantă, simțită mai cu scină prin ținuturi, cra |

lipsa de scoli de fete, din cari nu există până acum, alari din capitală, decât numai trei

și anume la Derlad, Tecuci și Odobesci. La “1 Septembre, șepte noue scoli prinare de fete

s'ati deschis: la Galaţi, Ismail, Ocna, Piatra, Iuşi, Bacău şi 'Tergu-Frumos, cu profesoresc, cari s&virşind cursul. de scola centrală de fete din Iaşi, se găseaii întrebuințate ca
supleante in citatul institut.
|
O scdlă primară de fete are să se deschidă, încă în curând, în politia Neamţului, unde
acum se fac

pregătirile

trebuitâre pentru deschiderea ci.

4 scoli primare de băeți asemenea s'aii inființat
din noă, la Ismail, Kilia, Teni şi Ierţa,

„Tot la 1 Soplembre, sSa deschis un seminarii, cu uâ internat, în Roman, un colegiti
in Bârlad și 2 scoli reale: una în Iași și; alta în Galaţi, înființate din noii tote acestea
niunai acum.
|
:
Trebuinţa inființărei unor asemenea aședămin.te, subserisul a calculat”o dupe volumul
de dorinţe exprimate de tinerime și publicul țărei, mai cu osebire pentru învățăturile reale, -

cari mărginite numai la un curs de cinci ani și coprindând o enciclopedie de obiecte din
unul comercial și industrial, cele mai lrebuităre pentru viața practică cari complectate

—
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cu un curs real de o specialitate, înfăţișâză tâte inlesnirile
de o bună educaţie pentru fiii

lniliilor acelor cari nu sunt in condiții de a “i consucr
a mulţi ani unor studii mai *na-

intate şi adesea prisositâre pentru împregiuriările în
cară ati a trăi,
|
|
Seslele reale promit asemenea formarea în curând de
o stare de midloc (tiers ctat)
care
singură pdle face şi închezășui puterea și înflori
rea Statului,

Pecapitulând cele de mai sus, se văd înființate din
noii la 1 Septembre contenit: 25
scoli sălesci
, $ scoli primare de fete, & scolă primare

de băeţi,

si seminarii,

un
colegii şi duoă scoli reale; în:același timp S'ati dat
scâlelor inființate de nai "nainte
desvălirea cerută de marşa lor progresivă ; aşia pentru
scslele de băeţi din Huşi, Berlad
și Piatra, s'ati numit câte duoi supleanți în privire
a „numeroșilor scolari de cari sunt
frecuentale.
|
Mi
|
"La trei scoli de fete din capitală și la acele din
Berlad, Tecuciii și Odobesci s'aii sporiL cu clasa
Ill-a. La sedla centrală de fete din Iași, s'au
introdus o a şesea

clasă și un
curs de pedigogie inaltă în limba francesă pentru
elevele ce dorese a se deda carierei
de protesorese sâii crescătâre și cărora, pentru mai
bună practică, li sat prescrisa preda
lecţiile zilnice Ia clasele de jos, sub de aprope priveg
here a profesorilor respectivi,
|
„La facultate asemenea s'a deschis anul al II-lea
de leşi, precum și al duoilea de
filosofie.
|
||
,
In fine, pentru coloniile din Basarabia, ce nu aveati
nici un așeşiment de învăţătură
'și
cari se aflati în impregiurările grele și delicate

a unei anexări

prospele,

către ţâra
n6stră, s'a statornicit în v&ra anului curent un anume
așcdăment. promulgat prin un.
hrisov, prin care interesele limbei naționale române
și supremaţia ministerului instrueţiunei publice sunt asemenea garantate ; prin acel hrisov,
subscris prin înţelegere cu de- .
putații coloniilor, s'a isbutit a forma pentru scslele
bulgare, din antrepriza propi . . .

»* « tiilor un venit sigur și crescător, care ar fi de dorit'a
se putea crea 'și pentru

cele-alte scoli ale țărei.

|

|

|

Pe temeiul unui asemenea hrisov se găsesc funcționând
până acum

tâle

|
o seslă primară

de băeți și una de fete in Bolgrad, asemenea sunt scoli
sălesci prin osebite colonii.

Subscrisul nu a avut mai puțină ingrijire și pentru
comunităţile de situri străine aşe-

date in țâră. O scdlă protestantă înființată de trei ani,
sub patronagiul direct al consu-

lului prusese, s'a giisit funcționând în cea mai bună
regulă. Subscrisul nu a avut decât

a “i da autorisația cuvenită, prin care i se punea indator
ire a avea un profesor pentru
gramatică, geografie și istoria română, şi a depune examen
e publice în ființa unui delegat al ministerului.
Pentru comunitățile catolice, subserisul, s'a adresat către vicaria
tul misiunei în Moldova, carele prin răspunsurile comunicate s'a: indatorit
a regula” în curând înființarea
de scoli comunale pentru coreligionarii catolici. In asemen
ea scop subserisul s'a adresat
și către represenlantul comunităților evreesci, prin cireula
rea publicată sub No. ... ;
găsind insă din partea lor impotrivire și puțină voinţă, subseri
sul, intemeiat pe disposiliunile de mai "nainte legiuite in asemenea,și care se găsesce
expuse prin raportul supus guvernului de mai "nainte, sub No... . , ati: inaintat
înființarea sedlelor comunale

evrecsci, prin măsuri executive, cari insă nu aă produs
tot resultatul

lor, dâr cari to-

tuși ai pus pe deosebite fețe din străinătate în nevoie de
a'şi căpăla recunâscerea conli- nuărci micilor aședăminte private ce intrețin, prin căpătar
ea de autorisaţii legiuite și
supunerea la instrucțiile statornicite,
:
o
|
" Seolele armenesci din capitală, infiiințate de_ mai mulţi ani
și administrate de cormu-

—
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nitățile acelui rit, dupe un aședământ osebit, promulgat în
cea mai bună stare și regulă. Nu era asemenea și cu acele
de Roman şi Boloșani, nu se găseaii înființate nici Eforiile
Fownnarea unor asemenea Elorii și scoli primare s'a și
comunitățile din Bacău, Ocna, Focşani, Galaţi și Ismail.
Un

anul 18... , se găsesc. in
de prin. ținuturi, unde alară
cerute de citatul reglement.
regulat până 'acum pentru
-

aședământ important de învățătură industrială, inființat de mai mult timp, carele

până acum nu a adus decât resultate cu totul slabe în comparație cu uriașele cheltueli
"ce ati costat pentru întreţinerea lui, precum se limuresce din memuarul specail pentru
asemenea obiect, este scdla de arte și meserii din capitală. Cea d'ânttii ingrijire a subscrisului la intrarea sa în minister, a fost a vedea acest aședăment reorganisat în un
mod, care să garanteze resultatele așteptate de la înființare a lui, însă contraclul cu
care sc6la a fost dati și trecută în an.treprisă, către osebite feţe, cu osebite transacții și
condiții, tâte in defavorul scdlei, a lost o grea pedică pentru ori-ce îmbunătăţire. Tot
ce subscrisul putea face, a fost de a sili pe antreprenor, potrivit contractului, a repara

atelierele căgute în dărimnăre, înaintând asentenca prin chiar lucrările ministerului, pe
conta antreprenorului, până ce acum de curând Sfatul cârmuitor prin hotărirea sa,
din ...., comunicată prin adresa Secretariatului de Stat, No...., ati regulat desfiinlurea acestui contract. Ori--cari sunt condiţiile cu cari desfiinţarea este a se lacc,

sc6la nu pâte decât câștiga prin ea, căci va rămâne liberă de singura, dar puternica pedică, ce oprea a i se da desvălirea și'sborul cerut de menirea ci.

In afară de aceste așeăminte enumerate, până acum mai există unul cu titlul de seminariă,

în mănăstirea Neamţul,

întreținut cu cheltuiala acelei mânăstiri. La intrarea

su, subserisul a găsit'o figurând numai cu numele, căci in contra

hrisăvelor, Domnului

Ghica, mănăstirea, folosindu-se de oschitele împregiurări ale guvernelor provisorii, ai
isprăvit a o scote de sub priveghiărea șși legiuita controlă a ministerului, dupe care apoi
a desfiinţat și gimnasiul și internatul ce trebuca să aibă, reducând'o la simpla proporţie

de o scâlă catihetică. Subscrisul a ficut tot ce i a stat prin putință pentru restatornicirea ci, pe basa domnescilor hrisâve, adresându-s6 mai ânteiii către starițul mănăstirei,
prin adresa publicată sub No. ...., și apoi, către E. S. P. Caimacam, prin raportul
No.....
carele a și bine-voit a rendui o comisie. Lucrările acestei comisii însă s'aii
paralisat prin opunerea starițului, sprijinit de chiriarhia ţărei, precum se pâte vedea
"din raportul Ministerului, No. .... ,: de curând recomandat de E. $. P. Caimacam
in deliberarea Sfatului administrativ. Subscrisul speră, că ori-ce guvern va fi aședat

in fruntea țărci, nu va lăsa în părăsire o asemenea cestiune seriosă, ce pr in a ci importanță pentru țeră, a devenit o cestiune națională. ,

Tte aceste imbunătățiti și sporiră pentru aşegămin tele de învățătură din țeră de la
sine se, ințelege, că aii trebuit să immulțescă și cheltuelile casei sedlelor. și să coste în-

semnătore sacriliciuri băncsci; insă subserisul'a fost de socotință, că pentru nisce ase- |
menea importante trebuințe ale țărei, ori-ce guvern este dator a nu cruța finanțele sale.
"La intrarea sa în minister, subserisul a găsit casa sedlelor în.o.crisă financiară in-

destul de delicată. La inceput anume chiar budgetul acestei case întărit de Sfat și de
E. S$. Prinţul Caimacam, represinla un deficit mai bine de 20. 000 Iei, ce rămânea a se
acoperi din economii.
|
“Din acest budget, visteria Statului nu voia a recunâsce o subvenţiune de 348.000 lei,
ce dupe regulament urma a sc trage lotanul de la ca, în privire, că asemenea condeiă ni
fusese prevădut prin budgetul ci pe anul curent. Recunâscerea acestei subvențiuni de -

—
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cu care numai

subserisul

a primit a lua asupră”i

sarcina ministerului ; insă realisarea ci definitivă, nu s'a
ficul decât lorte de curând
prin slobogirea unui sine din parlea visteriei, cu care casa
seolelor se pole imprumula

de la bancheri, pe conta ci; aceea ce o va pune pole in
necesitate de a suferi o scădere
de dobândi,
Înființarea seminarului din Roman, a necesitat asemenea
asigurarea

unci cheltueli

peste 100.000 lei, ce ure din casa clerului.
|
Profesorii săteni urmând a fi plătiți de călre posesorii moșiilor
clerului, şi o asemenea *
condiţie nepulend fi prevăută prin contracte până la
noua imposesuire, lefile lor a
irebuit a fi asemenca plitite din casa clerului, care
plătesce până acum o sumă de
60.000 lei pe an.
a
i
Numărul secolelor primare de băcţi și fete înfiinţate din
noii, precum s'a probat mai
sus colegiul din Bârlad, scslele reale, indeplinirea
profesorilor pe la tâte catedrele vacanle, sporirea ce a fost de trebuinţii a se face lao pârte
din profesori, pensiunile, ce

potrivit legilor a trebuit a.se da acelor retrași, stipendiile
ce ministerul a trebuit să a-

cordeze elevilor, mici burse pentru a putea urma cursurile
facultative, ai necesita asigurarca unei nouă subvențiuni pentru casa seslelor în
sumă de 250.000 lei pe an, care
„să
se lragă din casa clerului. Un noi ajutor pentru casa
seslelor ati mai foşt și veniLu-

rile mănăstirei Mavromolului din Galaţi, ca la 50.000 lei
pe an, trecute ciitre ca de la
casa clerului pe temeiul vechilor hrisove domnesci, în puterea
hrisovului publicat, sub
No. + . +; și în o mică pante prin sporirea numtrului interni
lor solvenți în institulurile
publice și suirca plăţilor de la 1.200 la 2.000 Lei pe an, pentru
internatul gimnasial.
Insă tote economiile și prisosurile acestor nouă venituri asigura
te, sc găsci acoperite
și covirşite pentru acest an, prin costisitârele reparații radical
e ce a trebuit a se face la

biserica Mavromolu și la încăperile feredeului, ce cădea
în ruine, fâră să aducă nici un

venit și la încăperile scolăstiec din capitală ; cheltuelile se
sue peste 300.000 lei; asenenea

din despăgubirea ce este a se da pentru desfiinţarea!
contractului scolei de arte
in sumă de 4.000 galboni săi -148.000 Ici, osebit de
70.000 lei, costul reparalici [ă-,

cute la atelierele acelei scoli, și care a trecut peste suma
subvențiunci din care urma
a se face; asemenea pentru cheltuelile necesitate prin
cunpărări și tipărituri de cărți,
impănrțiră de premii, etc., încât deficitul anului financi
ar curent se pote calcula.

Un asemenea deficit în budyetul casei seslelor
nici pote a nu urma, căci afară de
câștiurile a trei inoșiă, tote cele-alte venituri alcătui
ndu=se numai din subvențiuni fi-

sate o-dată pentru tot-d'a-una, nici pot sta în vaport
cu cheltuelile necesitate și sporite
pe fie-care
an, cu desvălirea și sporirea progresivă

a aşedămintelor

de învățătură,

cari
abia fiind la inceputul lor, nu'i ai incă fixată
complectarea lor.
Statistica scolelor Moldovei infățișeză un număr
de 136 aședăminle de invățură pu- *
Dlică și privată dupe lista lit. ..,,
|
a
„Secolele publice infăţișeză un număr de 168 profeso
ri și profesorese de tâte rangurile
dupe lista litera... , şi 9.043 scolari, cari împreu
nă cu 937 cc feecuentati scolele privale, daii un total de 10.000 scolari, dupe raportu
l inspectorului generul, ficut la finitul anului 1857—1858, căci statistica anului
curent 1853—1859, nu s'a putut încă
pregăli.
Din aceste scoli, 25 sunt sătesci, 24 primare
de băeţi, din cari 5 în capitală, 19 primare de fete, din
cari 2 in capitală

, o scălă centrală de fete în Iaşi, cu
un internat de
60 eleve, din cari 50 gratuite și 10 solvente,
2 scoli reale în Iași și Galaţi, un colegiti

-

in Berlad și unul în Iași, cu un internat de 1160 elevi, din cari 126 graluiți şi 34 solvenţi; o facultate de filosofie și una de legi, cu câte2 clase; o seslă de arte în capitală
„şi tcă seminarii la Socola, Roman și Iluşi cu câte un internat de elevi gratuiți și-l

scoli catihetice primare în fie-care politie reșidenţială ; asemenea un internat de 50 de
preparanqi gratuiţi în încăperile de la Trei-Evarhi. Mai este Scola centrală armână din
Iași și Lei sucursale la Botoşani, Roman și Ocna.

.

Cheltuelile materiale ale tuturor aședămintelor publice din capitală și I6a prolesovilor publici din tâtă țâra sunt in sarcina casei secolelor. Cheltuelile inateriale a sesle„lor ținutale, afarăde Vasluiă și Mihăileni, sunt în sarcina comunităților respective, prin
Eforii și se giisesc forte răi ingrijite de către ele, cu tâte stăruinţele de la minister în
tu limpul. Seminariile "și ai veniturile lor proprii, scă subvenţii din casa clerului şi se

udministrâză in deosebi prin epitropii alcătuite de episcopul eparhiot și ministerul instruețici.
|
Secolele coloniilor din Basarabia precum

și sedle'e armene “și ati de asemenea veni-

turile lor proprii, administrate prin Eforiile respective, sub controla Ministerului.
TStă administrația morală şi materială a învățămentului public şi a scâlelor se urim6ză dupe legiuirea coprinsă prin Aședământul sedlelor, promulgat în anul ...., ca-

rele dupe o cercare de mai mulți ani a dovedit că lasă mult de dorit, sub osebite puncle
de vedere.
Lista de profesosii institutului gimnasialD-lui Aga 'Thoodor Vieisa, inspector general al scslelor.
» Dimitrie Stoica, profesor de literatura română și latină,de stil de antichităţi și
„Mitologie, la elasele gimnasiale superidre.
»
Licenţiatul Vasile A.- Urechiă, profesor de istoria universală“ţi a patriei; are
clasele gimnasiale superidre și facultatea de filosolie.
» Ştefan Mielea, profesor de istoria naturală ; are clasele superidregimnasiale.
= I6n Pop, profesor pentru matematici ; are clasele superidre gimnasiale.
-

Alexandru Metaxa, profesor de limba și literatura elenă; are clasele gimnasiale,.
Zaharia Columb, protesor de gramatica latină, română și germană în clasele”

»

gimnasiale inferidre.
Constantin Kirniski, profesor pentru istoria universală ; are clasele gimnasiale

in feridre.
» „Grigore Cobălcescu,

profesor

de istoria

naturală,

are

clasele inferidre gim-:

nasiale,
»
I6n Pangrati, profesor de matematici; are clasele gimnasiale inleridre,
S-ţia Sa Iconomul George Ionescu, profesorde religie și director al internatului gimnasial.
D-lui Anton Parteni, profesor de caligrafie și desemn; are clasele gimnasiale in [6rigre,
„Emilian Kertes, profesor de desemn și geografia descriptivă; are clasele supe-

riâre gimnasiale.
»

-

|

|

|

Malgouverne, profesor de limba francesă ; are clasele I-a, a V-a șia V-a

din

gimnasiii.
|
„Ludvig Iordan, profesor de limba francesă ; are clasele a II-a, a Il-a și a IV-a
din gimnasiii,
=: Iosef Maisner, profesor de limba germană ; are clasele superidre şgimnasiale,
» D. Botez, bibliotecar,
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Lista «de profesorii gimmnasiului din Bovlad
D-lui Ulis Filaletis, protesor

de gramatica

română,

-

caligrafie,

isturie,

geografie şi

limba francesă, cu indatorire a preda acestă limbă și
la secla de fete.
» In Vergolici, protesor de limba latină, aritmetică,
geologie şi botanică.
Pentru predarea religiei s'a însărcinat pe catihetul
acestei politii.
Lista de profesorii facultăței juridice şi filosof
ice

D-lui Dr. Simion Barnuţiiă, profesor de filosof
ie și drilul natural, cu indatorire de a

preda și în gimnasiti introducerea Ia filosofie.
V.AL. Urechiă, profesor de istoria și literatura
română și universală.

»
»

Petru Suciu, profesor de istorie, institutele
dritului roman și pandeetele,

>
»
»

Licenţiatul Teodor Veisa, profesor de dritul civil,
Dr. George Apostoleanu, profesor de dreptul penal
și procedura. penală,
Iacob Lupaşcu, profesor de dritul comercial.
.

4

Listă de profesorii sculei veale din capitală
Pentru predarea ma lematecelor, istorici natura
le şi a limbei germane, s'a insăre

inat
D-lui Dr. Anton Velini. |
Pentru predarea religici s'a insărcinat S-ţia Sa Icono
mul I$n Lohan.
Pentru predarea desemnului și a caligrafici sa însărc
inat D-lui Parteni Antoni,
geografici și limba

română,

s'a însărcinat

Lista de profesorii seulei veale din
D-lui Dimitrie Gheorghiu, prolesor de matem
atici, istoria

desemnul.

»
»

D-lui Mihail

n
cum și la gimnasiii,

Galaţi .
naturală

şi caligrafia

2

istoriei,

I6n Adrian, profesor de istorie, geografie
şi limba română.
Audisio Iasento, profesor de limba italiană.

» Dumbari, profesor de limba grecescă.
|
Pentru predarea religici, s'a însărcinat catihetul
politici Galaţi.

Lislci de profesorii sedlelo» primare din
capitală

D-lui Dr. Anton Velini, director și profesor
la scâla pregătitore.
» “I5n Darzeii, profesorul clasci a IV-a din
Trei-Erarchi.
= Neculai Măcărescu, profesorul clasci a
I[I-a din Trei-Erarchi,
> I6n Stavrat, profesorul clasci a II-a la acest
ă scslă.
„5 T6n Gusti, profesorul clasei I din acâstă
seolă.
» Mihail Colea, supleant.
S-ţia Sa Iconomul I&n Lohan, profesor de religi
e şi caligeafic, cu indatorire de a preda
şi la scola preparandală,
,
D-lui Nicolae Tureulețu, profesor la scsla
din Tătăresei.
S-ţia Sa Iconomul A mfilochie Ionescu,
supleant.

Ze

predarea

Ge

Pentru

Gheorghiu.
Ear pentru otuparea catedrei de limba italiani
la acestă sclă,
s'a publicat concurs,
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D-lui Toma Sivescu, profesor la sedla din Sărărie,
».. B. Praja... . supleantul acestei scoli.
„Ion Praja, profesor la scâla din Păcurari.
n» Alexandru Uezică, supleantul stii.
Dimitrie Ilaralambic, profesor la scola din Tergişor.
Basilie Ciornei, supleantul acestei scoli,
„Profesorii din scdla centrală de fete
D-na Elisa Barbe Andre, directore.

» Maria Costin, profesorâsă la clasa. I-a de externe.
»
Protira EHontru, prolesorâsă la clasa II-a de externe.
n Elena Boian, profesorâsă la clasa III-a de externe,
D-lui Mihail Georgiu, profesor de istorie, ggcovrafie și de sciintele naturale; cu înda_torire de a ține comptabilitatea și corespondina.
S-ţia Sa Iconomul I6n Poenaru, profesor de aritmetică, catichism şi duhovnic.
D-lui Teodor Zăhăreanu, profesor de gramatica română şi caligrafie.

» Mihail Tiedmain, profesor de limba francesă în clasele inferiore.
D-na Clara Dolniski Stasski, profesoresă de desennni,
» Ruxandra Gavriliu, invăţătâre la lucru de mână.
Sedlele. filiale de fete

D-na Elenca Ducu, protesoresă de clasa I-a și lucru de mână la scsla din Beilic,
D-lui I6n Ștetiinescu, protesor. pentru clasa a Il-a și a III-a.
D-na Ana Popovici, profesoresă pentru clasa I-a și la lucru de mână la scâla de pe
„Podul-lung.
”
D-lui Ştefan Zăhăreanu, profesor pentru clasa a I-a și a I-a.
Profesorii şi profesovesele scolelov [inutade

D-lui I$n Viţu, profesor la scăla de hăeți din Galaţi.
» Tertulian Tobias, adjunct-la acâstă-seslă,
». Roșanu, supleant la acestă scâlă.
:
D-na lristotor, profesorâsă la scsla de fete din acest lârg.
D-lui I6n Grigorescu, profesor la scâla de băeţi din Tecuci,
n
George Stănilescu, adjunct la acestă scslă.
»
I6n Smeul, supleant la acâstă scolă.
D-na Elena Cernat, profesoresă, la sesla de fete din acest târg.
- D-lui Vasile Cernat, supleant la acâstă seslă,
a
Popescu, protesor la sedla de băeți din Berlad.
»
I6n Smeul, adjunct la acestă scolă.
„n Stefan Georgescu, supleant la acâstă seslă.
D-na Zoe Evolski, profesoresă la scâla de fete din DBerlad.
m
su. Filaret, supleantă la acâstă scolă,
D-lui Isn Dunbravă, profesor la scâla de băeți din Huși,
» * Papazolu,-adjunct la acsstă scolă.

n

D-l Adrian,-supleant la acestă seâlă.

E
|

:
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D-na Profira Lupuşor, protesorâsă la seola de fele
din acest târg.
D-lui Vasile Casian, protesor la scâla de băeţi
din Vaslui,
»

”
D-na
D-lui
=
»
»
»
D-na
D-lui
”
»

Gheorghe Dumbravă, adjunct la acestă scolă,

3

3

Gheorghe Candelaș, supleant la acestă scoli,
e
Ecaterina tadovici, profesoresa scălei de [ete din
acest try,
George Rozali, profesor la scola de băeţi din Focșan
i.
Costache 'Ţelini, adjunctul acestei scoli,
Petrescu, supleantul acestei scoli,
A. Hristodulo, profesorul scolei de bioţi din "7,
-Ocnci.
A. Stavrat, adjunctul acestei scoli.
Georgie Stoica, supleant.
Maria Paladi, profesorâsă la scola de fete din
acest Lerg,
C. Platon, profesorul scâlei de băeţi din Baciu,
Mihail Frunză, adjunctul acestei scoli. |
Ștefan 'Țirţescu, supleantul acestei scoli.
ISn Zamfirescu, profesor la scsla 'de băeți din Doman
.
» . Ștefiinescu, adjunct la acestă seslă,
„» Paladi; supleant la acâstă seolă.
» Ion Ilomiceanu, profesor la scâla de băeţi din
T.-Petrei,
» alunga, adjunct la acestă seolă.
» Nădejde, supleant la acestă seslă.
D-na Elena Radovici, profesorâsa scâlei de fete din acest
lerg.
D-lui Nicolae Vergeanu, prolesor ul scolei de băeți din
Fălticeni.
» Cocea, adjunct la acâstă seslă.
» -Sivolea, supleant la acestă seslă.
= Mihail Averescu, al doilea supleant la acestă
seslă,
Costache Paulini, profesorul seslei de băeţi din Mihăil
eni.
= Nicolae Popescu, supleant.
"Mihail Alboteanu, profesor la scâla de băieţi.
din Dor ohoiit,
” Grigore Platon, adjunct la acestă scolă.
»
I6n Cornescu, supleant la acestă seslă.
„„» Vasile Paulini, profesor la scăla de băeți
din Botoșani.
» G. Vasiliu, adjunctul acestei scoli,
S-ția Sa Evreul Costantin Nădejde, supleantul acestei
scoli,
D-lui Ion Bunescu, profesor la scâla de baeți din
Hârlău,
D-lui I5n Verdeanu, profesor la scâla de băeți din
'P.-Frumos.
» Teodor Verdeanu, adjunctul acestei scoli.
|
” Ștefan Averescu, supleantul acestei scoli,
D-na Profira Bălăceanu, profesorăsă la scola
de fete din acest târg,
D-lui Constantin Rojniţă, profesor la scâla de
băcţi din Odobesti.
2 PD. C. Dobrea, adjunctul acestei scoli.
» George Scânteie, supleantul acestei scoli,
D-na Ana Nicolai, profesorâsă la sesla de fete
din Odobese
»
Elenca Nicolai, supleantă la acestă seolă..
D-lui Nicolae Brașov eanul, profesor la scola
de Dăcţi din Panciu,

n

A. Sava, profesor ul scslei de băcţi din Herza.

o
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Profesorii de pe la secolele de pe partea din Dusavabia anexată către Moldova.

D-lui Simion Brâncoveanu, profesor la scdlu de băieţi din Bolgrad.
- Alexandru Coșula, profesor la sesla de băeţi din Ismail.
.
Soţia Sa Ercul Constantin Buhnea, prolesor de limba română la scola de poți din
Tergu-Reni.
D-lui George Andrei, profesor tot la acâstă scală.
D-na Maria Dervini, născută Tutov, directore la sesla de fete din Isnail.
D-lui G. Ghelu, profesor la sesla din colonia Salul-Noii.
» George Moroşanu, profesor la scâla din colonia Taşbunari,

Ei

3

»
-

Ei

3

3

3

-

»

G. Steocanu, profesâr la sedla din colonia Volcineți.
B. Brânqă, profesor la sesla din colonia Şănirlikita.
N. Petru, protesor la sesla din colonia Erdekburno.

-

Dimitrie Moroşanu, prolesor la sedla din colonia Colibași.

Neculai Necolaii, profesor la scâla din Satul Babele.
Georgie Romanescu, profesor la scdla din Târgul Kilia.

Iân Sireţeanu, protesor la seola din colonia Sloboqia.
Em. Dumbrava, protesor la scdla din colonia Văleni.
Vasile Ștefănescu, profesor la scola din colonia Frecățiu,
4. Pănescu, profesor lu scâla din colonia Kartal.
Lista de profesorii sedlelor sătesci

D-lui Ion Borcea, profesorul sedlei de pe moșia Costuleni, propr ielatea cler ukui, |(1nutul Iași,
n: George Boleanu, profesor de la scăla ded pe moşia Paltinis, proprietatea elerului.
» Lupu Bondescu, profesor la scola de pe moșia Bor cea, proprietalea cler ului,
“ținutul Sucevei.
”
n
Scarlat Constantin, profesor laa scăla de pe moşia Duşii, proprietatea clerului.
»

Pandele Brădeanu, profesor la sesla de pe moșia Stănesci, proprietate a clerului.

»

„n

Georgie Mardari, profesor la scdla de pe moșiu Kordăreni, proprietate a clerului.
19n Antoniu, profesor la scâla de pe moșia Răchiteni și Adjudeni, proprietate
a secolelor, ținutul Roman.
„Dimitrie Dăscălescu, profesor la sedla de pe moşia Iărmănesci, proprietate a.
clerului, ținutul Sucevei.
|
„George Simionescu, profesor la-scola de pe moșia Gherăesei, propr iotateu clevului,

ținutul

Doman.

,

-

Ion Moga, profesor la scdla de pe moșia Ivânesăă, proprietatea clerului, ținutul
Falciă.
» Alexandru Ilăncu, profesor la scola de pe moșia Sinesci, proprietatea «cler ului,
tinutul Iașii.
S ţia Sa Erodiaconul Ion. Patron » profesor la scâla de pe moşia Miciresci, proprielalea clerului, ținutul Iașii.
i
»

= Evreul George Late, profesor
clerului, ținutul Sucevei.

la scol

de pe

moșia
IE

Nădășani,

proprielalea

D-lui Neculai Petcu, profesor la scâla de pe moșiaia Braniștea șiș Ţipesci, proprielatea
clerului, ţinutul Covurluiti.
.
Mae
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D-lui Gheorghe Nedelcu, profesor la sesla de pe
rului, ținutul Sucevei.
i
» Antonie Antoniu, profesor de la moşia . .
clerului, ținutul Dacă.
» Constantin Istrate, profesor la scâla de pe
|
lui, ținutul Neamţu.
„» Ton Florescu, profesor la scola de pe moșia

ținutul Sucevei.

|

|

y
moşia Bogdănesci, proprietatea cle. „.mănăstirei Bogdana, proprietatea
g
|
moșia Bicazul, proprietate a cleruPreutescii, proprietate a clerului,

î

»

Vasile Udrea, profesor la sc6lu

»

Kota, profesorul scdlei din Vrancea, ținutul Putnei.

a

.

AIA

de pe inoșia Boloșani, proprietate

profesor la scola din mănăstirea Vorona, intreținulă in lo-

lul de acăstă mănăstire,

„ S-ţia Lor Erodiaconul Markian, Erodiaconul
.
la scola din mănăstirea Doljesci,.
N
n» Erodiaconul Inokentie și Eromonahul
tirea Slatina, întreţinută în totul de
S-ţia Sa Iconomul Georgie Popescu, profesor
_prietate a D-nei Vornicesei Ecaterina

scâlă,
»»

a clerului,

e

-

|

Călinic și Monahul Sebastian, profesori
|
|
'Eroninm, profesori la scola din mănăsegumen.
la scola de pe moșia Miclăușenii, proSturdza, care intreține în totul acestă.

Ereul In Bâzgan, profesor la scsla de pe moșia Vălenii, proprietate a “casei
scolelor, din ținutul Fălciti.
Listă de scdlele publice şi private din teră

2 Gimnaziuri, unul în Iași, cu internat și altul la Berlad fără internat, inființat
in

anul 1858.

|

2 scoli reale, una în Iași, alta la Galaţi.
ă scoli primare de băeți in capitală și anume: 1 în Trei-Erarehi, a du -a i în suburbia

Sărărici, a 3-a în acea
Tergușor.

din Tătărași,

a 4-a în acel

din Păcurari şi a 5-a în acel

din

"1 scolă centrală de fete, cu internat în capilală,
2 scoli filiale de fete în capitală.
|
1 scolă preparandală în capitală.
„1 sc6lă de meserii în capitală,
1 seolă militară în capitală.
.
19 scoli primare de băieţi prin ținuturi și anume: 1 in'galați, 2 la Tecuciii,
3 la Lâr-

lad, 4 la Huși, 5 la Vasluiii, 6 la Focşani, 7 la Mihăileni, S la Dorohoi
i, 9 la Dutoşani,

10 la Hârlăă, 41 la Tergul-Frumos, 12 la Odobesci, 13 la Panciu,
14 la Tergu-Oena,
15 la Bacău, 16 la Roman,17 la Peatra, 18 lu Filticeni
și 19 la lerța.

10 scoli de fete prin ținuturi şi anume: 1 la Bârlad, 2 la Tecuciii, 3 la Odobesci, 4

la Piatra, 5 la Tergul-Neamţului, 6 la Ilusi, 7 la Tergul-Frumos,
8 la Vasluii, 9 la

'Tergul-Ocnei şi 10 la Galaţi.
|
"8 seminarii și anume: 1 la Socola,2 la Huși şi 3 la
Roman.

13 scoli catihetice, câte una în fie-care district,
i
25 scoli sătesci şi anume: 1 la Costuleni, 2 la Păltiniș,
3 la Borcea, 4 la Nuși, 5 la
Stănilesci, G la Cordăreni, 7 la Răchiteni, 8 la Iărmăne
sci, 9.la Gherăeşti, -L0 Ia Iva-

nesci, 11 la Sinesci, 12 la Măcăresci, 13 la Rădășani, 14 la Braniște
a și Ţipesci, 15 la .

|
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Bogdinesci, 16 la moşia m&năstirei Bogdana,

17 la Dicaz, 18 la Preutesci, 19 la Bo-

loşcani, 20. la Vrancea, 21 la mănăstirea Vorona, 22 la mănăstirea Doljăsei, 23 la
mănăstirea Slatina,24 la moşia Văleni și 25 la moşia Micliuşeni.
3 scoli armenesci și anume: 1 in Iaşi, 2 la Roman, 3 la Botoșani, 4 la Focşani și 5
la 'T-Oena.

"d penșionate private de băeți în capitală și anume +1 al D-lui Cazu, 2 al D-lui Ata-. .
nasiadi, 3 al D-lui Frai, 4 al D-lui Iordan şi 5 al D-lui Aivas.

: - O pensionate private de demoazele, din capitală, şi anume: 1 al D-lui Joşe, 2 al D- lui
Haidig, 3 al D-lui Petit, 4 al D-lui Maisner și 5 al D-lui Sachetti.

+

G pensionate private de: băeţi prin |ținuturi și anume: 1 al D-lui Terderber, în Boto-

„șani, 2-a al D-lui Pepi în Galaţi, 3 al D-lui Edinakevici, in Bacău, 4 al D-lui Eavorski
în Peatra, 5 al D-lui Karl în Bârlad și Ga D-lui Kvitnisky, în Botoșani:

9 pensionate private de demoazele prin ținuturi și anume:
tra,2 al D-lui Copel în Bacăii, 3 al D-lui

1 al D-lui Feici in Pea-

Maer la Bacâii, 4 al D-lui Ditru

la Roman,

5 al.D-lui Scoti în Galaţi, 6 al D-lui Papadopulo. la Galaţi, 7 al Diaconului N. Ionescu
in Dealea, 8 al D-lui G. Crudul la Focşani și 9 al D-ei Cocea in Fălticeni,
2 pensionate evreesci de băieţi în capitală și anume: al D-lui Şor și al. D-lui -Isaak

Şvalb.
.
„9
pensionate evreesci de fete în capitală. şi anume: 1 al D-lui Sireus și 2 al D-lui
Blumental.
”
|
“Soulele publice din partea din Basarabia anexată cătee Moldova.
1 scâlă centrală de băieți în
î Polgrad.
1 scolă de băeți în Ismail.
-"

1 seâlă de băieţi în Târgul Renii.
2 scoli de fete şi anume 1 in Bolgrad și 2-a la Ismail.
19 scoli elementare de prin colonii și anume: 1 la satu noii,

2 la Tișbunari, 3 la

Volcănesci, 4 la Minirlikita, 5 la Erdecburno, G la Colibași, 7 la satul Babel, $ la Slobodia, 9 la Tergul Rilia, 10 la Văleni, 41 la Frecăţei și 12 la Kartal.
136 total,

„Ear din statistica publicată în anul trecut 1,857 și coprinsă în memuarul
scălelor, la faţa 26, numărul scâlelor publice şi private cra de 62.

asupra

Listă de elevii aflători în scjlele din principat -

3.363 la scâle primare de păeţi.
1.204 la scdlele elementare din coloniile bulgare.
1.000 la seminari și la seslele- catihetice.

365

la seslele armene.

"238 la gimnasii.

a

615 la scdlele și pensionatele private din capitală.
306 la micile scolj eclesiastice, unde sc inveță cetirea, scrierea şi cântările hisericeser,
"499 la sedlele de fete.
342 la sedlele și pensionatele private din linuturi.
1.908 scolele sătesci, sâi comunale.
10.000 Tar dupe statistica publicată în anul: trecut 1857 șiî coprinsi în numărul asupra secolelor, la faţa 96, numărul elevilor, cari frecuențaii secolele. publice şi private
-

era de 4944,
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Acâstă dare de semă este forte complecti, de și cam optimistă,
mai ales considerând
marele deficit financiar de 436.000 lei ce exercițiul anului
1858, ati lăsat de plată anului 1859.
.
Acest deficit este constatat de președintele consiliului de miniștri
, din anul 1859, în

darea de sâmă călre Divanul ad-hoc din 1859. DI

|

,

” Administraţiunea Cneazului Can tacuzin, în Limpul Ciimăciuniei
lui Vogorire, nu pu-

lem dice

că n'a fost folositâre scolei:

interesat cum

era Cuimacamul

din corpul didactic, el primi nepregiititele propuneri ale ministr
ului

să'şi facă amici

sâii Cantacuzino,

în favorea înmulțirei de scoli de 'totă categoria, cu nepreve
dere de fonduri speciale;
de personal didactic, material scolar, locale, cărți, etc.,
ecea ce le compromise existena
chiar de a duoa di.
Alegerea Domnitorului Alex. Iân 1 Cuza, la 5 Ianuari
e 1839, găsi situațiunea seole-

lor fârte compromnisăși trebui (gti intelepciunea românescului
și luminatului guvern al

repoposatului M. Costachi, pentru ca acea situațiune a
scdlelor, să se indrepte și în urmii,

nemuritorul în memoria culturei naționale, guvernul lui Kogăln
iceanu, să înzestreze
Moldova cu nouă și de mare folos instituțiuni scolare

și culturale,

ereațiunea Universităţei din fași,la 1860.

.

incovonându-le

cu

.

Dar se cuvine sii mai spicuiri câte ceva din actele anului
1 858, relative
din Moldova.
.

la seslele

Restaurarea gimnasiului şi inființarea de scoli diverse
, aii ocasionat urmitorul rele=
at al unui harnic și iubitor de cultură românescă, impiega
l al secolelor, D. Melidon, pro- .

vocat de raportul inspectorului general Veisa:
«Subscrisul luând în de aprope cercelare devisul propus de D-lui
inspectorul general,
pe lângă raportul sii No. 82, pentru cheltuelile ce vor cere
așediimin tele de invățăturii
publică, ce urmâză a se înființa din noi; ei începere de la
1 Septembre viitor, cu cădutul respect refereză, că dupe calculațiunsa ficută, aceste cheltui
eli, pentru acei duoi ani

dWânteiă, vor [i numai următârele :

|

Pentru seolele de fete ținutale închirierea localului, cumpărarea
mobilaţiei și chel- tuelile trebuitâre pentru restul anului curen t, rămân a se
acoperi din banii adunaţi
prin subscripțiile inființate de D-lui inspectorul în fie-care politie,
la revisia ce a făcut,
vănânend ca restul unor asemenea subscripții să se intrehu
inţeze la zidirea sâă cumperarea unei case de scolii, pentru care s'a și scris comitetului de
inspecţie a regula stringerea subscripțiilor până la 12 August viitor, 'şi regularea celor
de trebuință pentru

deschiderea seslelor, Iar cu incepere

de la 1 Ghenarie,

anul viitor,

atât chiria, cât și

cheltuelile anuale, vor trebui să rtinân& în conta Eforiilor, confor
m pildei urmate cu
tte scolele primare ținutale, pentru care s'a și dat cuvenitele
ordine Etoriilor vrespeelive, pentru prevederea prin budgete a unor asemenea sumi, niidloc
indu-se acesta și la -

Ministerul din lăuntru; așia der, în privire, că acum de
îndată pentru cele Vântâiti 2.
- clase nu este nevoe de supleente, casa seslelor va trebuii
să în lâmpine numai salariarea
1) Vedi

anexa,
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unci protesorese pentru fiecare seolă, care pentru 12 scoli, ce ati a se înființa socolindu-se câte 3.000 lei de personă, alcătuesee'o sumă anuali de 43.200 Iei.
Pentru scolele sucursale de băeţi, aceea din Cahul va trebui a fi întreținută, conform
regulamentului de Eforie, aceea din Nicoresci de obștea

târgului,

contorm

declaraţiei

sele, iar aceea din Leova și Toceni de către proprietarii tergurilor, conform $ 16, din
aședămentul scolar; pentru care acestea asemenea s'aii înaintat cuvenitele lucrări, ră-

nânend casa scolelor a acoperi salariarea profesorilor, care pe analogia de 3.000 lei,
dupe pilda-altor asemenea scoli, va inchipui o sumă anuală de 12.000 lei,
Pentru colegiul din B&rlad, Epitropia proprietăţei acelui oraș a dăruit o casă încăpăLore, căreia însă "i trebuesce o reparaţie în sumă de 43.000 lei, dupe devisul făcut.

Pentru acestă repăraţie s'a fiicut potire Elorici a o face pe conta sa, de la care incă
nu s'a primit hotărâtore sciință deca primesce stii ba; la ori-co cas însi clasa I și a I-a

a colegiului se pot deschide în încăperile scolei primare.

Așia der, casa scolelor nu va

avea la inceput decât salariile a duoi profesori trebuitori pentru sciintele in limba ro=
inâuă, care pe analoghie, de -10.000 lei unul, dupe pilda colegiului din Iași, va alcătui o

sumă anuală de 20.000; cât pentru profesorul de limba latină, socotința subserisului
ar fi a se întrebuința
pe profesorul clasului Codreanu de la sesla primari din Perlad,
unde nu mai cere trebuința de afi un profesor de limba latină acum când este o catedră
latinii la colegii. Prin asemenea chip; scola primară redusă pe piciorul tutulor scolelor

ținutale ar înfățișa ieonotmnia letei unui profesor, care sporită puţin se va da profesorului
latin de la colegii, care

va trebui ca să predea lot-l'o-dată și limba francesă, atât la co=

legii, cât și la scola de fete din acea politie.
Sesla reală din Galaţi pote acum de o-lată, pentru cei duoi ani, ânteiii a se așeula în

coprinsul. scolei primare, dupe chiar încredinţările D-scle inspectorului; prin urmare
nu va trebui decât salariarea a «luoi profesori pentru osebitele sciințe, cari pe analogie
de 8.000 lei unul, adecă ceva mai puțin decât la colegii, unde că sunt cu 110.000 lei,
vor cere o sumă anuală de 16.000 lei.
Pentru Limbile străine, care va fi grâca și italiana, ce sunt limbele comerciale a por-

tului Galaţi, se vor întrebuința profesorii astădi afliitori 'a seola primară, unde nu mai
urineză acum asemenea trebuință.
Pentru anul L-iă, sc pote și pentru al II-lea, scăla reală din ași se va putea deschide,
in coprinsul colegiului; prin urmare nu va trebui altă cheltuială, decât salariarea a duoi
profesori, ca și la Galaţi, adecă o sumă anuală de 116.000 lei; cât pentru limba. francesă, elevii pot trecuenta catedra colegiului..
Dupe o asemenea regularisire, nu va cere trebuința pentru anul ântăiii deci de o
sumă de 103.200 lei, din casa secolelor, pentru ca țăte aceste noue așediiminte să poti
funcționa cu incepere de la 11 Septembre viitor, care analoghisindu-se numai pe restul
de patru luni a anului curent, pânii la facerea noului budget al casei seslelor
, se reduce numai la suma de 34.400 Iei.
Șeful secţiunei secolelor, JMelidon.
Dupe acest referat, s'a făcut raportul din 23 Iunie, cu No. 6.749, către Caimacamul
"Vogoride, cerend, în interesul propagărei luminei și a în linderei învățământului public,

a autorisa liberarea in casa scolelor a unei subvenţii de 250.000 din casa clerului, «deo-cam-lată, dice, din $ extraordinar, pentru

anul curent; iure penru viilor, să se rect

— 144 —

prin budgetul acelei case.» S'a publicat concurs, pentru 20 August, pentru locurile vacante de protesori și protesorese și s'a comunicat prin circularea Etoriilor scolare din

orașele Iluși, Focșani, Galaţi, Reni, Kilia, Cahul, Roman, Baci, 'Tergul-Ocnei
şi 'Ter-

gul-Frumos, Acestui raport dându-i-se de principele Caimacam aprobare, prin resoluția
de la 26 Iunie a. c., s'a comunicat ambilor casieri ai cultelor și clerului, în 28 Iunie,
cu No. 7.013 şi 7.014, spre cuvenita re; gulare din parte-le.
Lista de banii trebuitori pentru în îinţarea şi sustine ea,
următorelor scolă publice
Loi

Inchirierea unei case pentru scâla de fete, cu 5 odăi pen-.
tru clase, duct odii pentru profesoresii și o cubic,
PEDlEU UN An
Ronan

Plata unei profesorese. ,
Plata unci supleante. . .

e.
.

3.700
4.400
3.400

Iar întreținerea scdlei peste un an, râmâne în conta Ero-

viei, precum și inicile reparaţii de peste an.

Pucăti

Inchirierea unei case pentru scola de fete... "3.700
Plata ună profesorese e
4.400
Plata unei supleante .
a.
3.400
Iar întreţinerea sediei peste an, în conta Eforiei, prectun
și micile reparații de peste an.
Inchiri lerea unei case pentru scdla de fete...
Plata unei profesorese. . .

Târgul- Oenei

Plata unei supleante.

. .

....,

cc...

Iar întreținer ea scdlei peste an rămâne

2.200
4.400
3.400,

în conta Etoriei,

precum și micile reparaţii de peste an.

Vustuiii

Inchirierea unci case pentru scsla de fete.
Plata unei profesorese . ... .
Plata unei supleante . .
law întreţinerea

ci peste an

. , . 7,

2.500
1.400
3.400

rămâne în comptul Eforiei,

precum și micile reparaţii de peste an.

Focşani

Inchirierea unei case pentru scsla de fete. . ....
3.930
Plata unei profesorese .
i...
4.400
Plata unei supleante, . .
cc...
2.400
Iar pentru întreținerea scslei de fete din F ocșani, ca și a
celor-alte scle, rămâne în comptul Eforiei, ca și micile reparaţii de peste an.
„Inchirierea unei case pentru secli de fele.
Plata unei profesorese

Galuţi

„:.

. .....

cc.

„Plata unei supleante, .
a...
Iar întreținerea scolei peste an rămâne în comptul Etoriei, ca și micile reparaţii de peste an.

7.400
6.000
4.500

Par,
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“Lei

Ă

Închirierea unei case în comptul Eforiei din acei 12.000 lei.

,

“Ismail

4

Plata unei profesorese

.

..

Plata unei supleante

.

.

.

...,,

6.000

.

4.500

ar intreţinerea scșlei peste an rămâne în comptul Elorici, ca și micile reparaţii de peste an.
Inchirierea unei case pentru scâlă de fete .
Plata unei profesorese.. . ....,
Renii 4 Plata unei supleante. . . ,...
—

2.400
4.400
3.400

lar intveţinerea scâlei peste an pr ecun și micile reparații,

rămân pe comptul Eforiei.
Inchirierea unei case pentru sedlă de fete.
Plata unei profesorese, . . .
Chilia

3

Plata unei supleante.

. .

. .

9.400

4.400

.

3.400

Iar întreţinerea scolei peste an precum și micile reparații
din cursul anului, rămân în sarcina Eforiei,

1.500
4.000

“Inchirierea unei case pentru scâlă de fete . .
Plata unei profesorese, scolă sucursală, . . . . >
Cahul 4 “Plata unei supleante, nu trebue.
lar întreţinerea scâlei primare precum și micile ei repa-

“vaţii” de peste an, rămân

în comptul Eforiei.

3.000
4.400

Inchirierea unei case pentru scâlă de fete .

uşii

Plata unei profesorese
4 Plata unei supleante.

a.
, ..

, 3.400 -

„Iar întreținerea scâlei precum și micile reparații din cursul anului, rămân în comptul Eforiei.
" Inchirierea unei case pentru scolă de fete, se dăruesce de”
târg.
,

Târgul
Frumos

| Plata unei profesorese . , . ..
) Plata unei supleante, nu trebue.
Intreţinerea
“lui,

rămân

ei,
în

cum

şi micile

sarcina

reparații

4.400
din

cursul

anul«

Etorici.

Cumpărarea mobilaţiei . la fie--care din aceste scdle, o-dtă pentru tot-d'a-una, câte
1.000 lei pentru fie-care scoli .,
„12.000
Scoli de băeţi cari sunt 'de înfiinţat

Cahul

O scolă primară sucursalii, cu duoă clase.
„Plata chiriei localului. . .
Plata profesorului , .
cc.
..

1.500
4.000

„Iar întreținerea scedlei va rămânea în sareina tergoveților.

Terguşorul

O sedlă sucursală, duoă clase.
Plata chiriei localului, . ....

|
.
CI
Toceni | Plata profesorului a.
.
lar intreținerea ej peste an, pe conptul satului.

500
3.000
10

—
,

|
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Ă

Lei

[ O scdlă sucursală cu două clase.
pa
| Plata chirie localului.
Verguşorul
Plata profesorelui
„eova

Par.

500
3.000

—
—

,
.
aaa
PPE
lar întreținerea ciea va rămânea
în complul siitenilor
acelui Tergușor,
*

Terguşorul
Aicoresci

MA

-

n

Chiria casei se va putea plăti de către bocrii din acest tergușor, potrivit: inscrisului lor.
| 'Plata prolesorelui . .

a

a

a

e

3.000

—

Intreținerea scdlei peste an, cu tâte cele trebuineidse . . 9.500 —
Plata a câte un profesor de limba francesă în acele 15 scsle primare de
băeți, câte duoă ore și duoă ore pe qi în limba francesă în seslele primare
de fete.
2
22G0,000
3

Sedla reală din Iaşi

“Plata a duoi profesori, unul pentru gramatica română, istoria, geografia,
aritmetica şi altul pentru desemn şi sciințe naturale. . , , . . .
, „90.000 —
Un profesor pentru limba-franeesăi. :
eee
0.000 —

Chivia localului scâlei

a

2 249.000 —

Plata servitorilor și acelor trebuitâre întru ținerea seolei, peste an. .
.. 6.000
Sela reală din Galaţi asemenea celei din laşi ,
a
44.000
Gimnasiul

—
—

din Bârlad

Plata a duoi profesori pentru obiectele, cari se predaii în limba română,
în anul ne.
„a
+ 16.000 —
Un profesor pentru limbile latină și francesă
2
2 6.000 —
Intreţinerea scolei peste an...
4.000 —
Bine ar fi ca.pentru tote sedlele publice din Molduva să existe protesori
de desemn,

musica vocală și gimnâstică, precum există în Prusia.»

"Apoi, de aci în urma acestui proiect desiderat al inspectorului scolar,
și a aprobărei
. Prințului Caimacam a sumei de 250.000 lei, de care am vorbit
mai sus, se văd în răsfoirea dosarului, o mulţime de petiţiuni de bărbaţi, femei cu atestate,
și câte și mai câte,
pentru ocuparea acestor catedre de profesori şi protesâre, pentru
care s'a publicat concurs la 20 August; și dupe apreciarea meritelor ce ată probat
la concurs, se văd in do-

sar ordine date pentru numirea lor pe la locurile vacante.
1)

O numire curidsă făcută de Caimacamul Vogoride și Cneazul Cantacuzino în
administrațiunea scdlelor, la 27 Iunie 1858, este aceca a prolesorului Mulgouverne
in postul
not de revisor al sedlelor. Malgouverne care desorganisase, în favorea sa, în
ultimii ani
al Domniei lui Sturdza și apoi sub Grigore Ghica, părăsise țâra neimpăca
t cu opiniunea
publică românescă ; în vremile tulburi din urmă, se reintovsese în lași
și deschisese o
prăvălie de mode pe numele soției ssle,
î) Dosarul No. 403 din 1833,

Aa

—

In dilele de agitaţiune a corpului didactic în contra lui Laurian, Malgouverne căută
să se amestece in vălmășag și acum ca membrul comisiunci de cer cetare, apoi ca protesor în gimnasiul redeschis, dupe liniștirea turburărilor, ?] vedem îni Iunie devenit revisor scolar! 1)
7
.
În Iunie 1858, Malgouverne e însărcinat de Ministrul Cantacuzino să asistela examenele liceului. Acum

Malgouvernt

reiâtră în rolul săi vechii

mâne. În unul din raportele sele gice Ministrului,
sorii se adresezi numai la memorie «je ne crois pas
donner de Ia virilită ă Vintelligence des €l&ves dont
devrait principalement s'adresser le professeur, ne

gr6 de culture.»

|

de critic al seâlei

ro-

că se inveţă râă în liceii, că profece proced didactique de nature â
le jugement et Ju reflexion auxquels
regoivent ainsi qwun mediocre de-

La ce bun acest inspector ale cărui intenţiuni ostile

pentru sc6la română

erai cu-

noscute? Un inspector gerieral era în persâna lui 'I. Veisa, Acestuia i i se dete egalmente
instrucțiunile următâre:

1)
2)
3)
4)
ca să

Să
Să
Să
Să
“şi

,

”

inspecteze pe profesori și a le constata capacitatea şși progresele elevilor;;
aibă în vedere că religia străbună predomină ;
N
caute locale prin orașele unde nu sunt încă scoli de fete;
insemneze versta elevilor din scoli; să stărue la comitete și prin ele la „părin;
trimifă copiii la scolă, decă au 7 ani impliniți;

5) Să activeze intrarea la visterie a subvenţiunilor sedlel de arte de la Eforii; ;

6) Pentru părţile Basarabiei să dea raport de starea scdlelor:

|

«Te vei sârgui ca programul ce a fost dupe sistemul rosian ii fie reformat

dupe le-

gile scolare ale țărei nostre.
Vei înființa 4 clase primare în Ismail,

Cât pentru scola centrală din Bolgrad, pentru care s'a dat hrisov deosebit, vei convinge pe bulgari, că ati interes a sti românesce și vei introduce acestă limbă în clasele
superiâre, Țimba bulgură este lăsată la clasele primare, der şi limba
obligatorie,

“română este

Acesta este o concesiune mare , dobândită de patriotica resistență a Consiliuțui scolar
din Iași, de a se da așia diselor colonii bulgăresci din Basarabia, hrisovul,
iile ce le acorda Vogoridi, hrisov ce dăm în anexă. 2

cu privile-

O altă obligaţiune a inspectorului Veisa era de a stărui să se poti deschide, la 1 Septembre 11858, clasa | gimnasială în Botoşani, Berlad, Galaţi și Focşani, cum şi de a stărui
ca să se clidâscă locale acestor scoli din banii ce se vor aduna prin subscripțiune, ma-

terialul de lemnărie avend a se da din pădurile Statului.
Curată ilusiune | 2

La venirea la tronurile ambelor țări, în 5 Ianuarie 1859, a Domnitorului Alexanăru

,
|
I6n 1 Cuza, incepe epoca memorabilă a scslelor din Moldova.
Mai ântâiii, eată cum șeful de cabinet M. Costachi, dă semă de starea în care Căimă1) Veţi anexa.
_2) Veţi anexa.
|
|
_3) Dosarul No, 1.164 din 1858, archiva Ministerului seslelor din Moldova,

|
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-cămia lui Vogoride a lăsat seslele și de lueririle săvirșite de guvernământul noului
Domnitor în anul 1859: 1)
|
«Precum.în ordinul material, financele sunt Nervul societăţei, pe atâta în ordinul
moral și intelectual, Religia și instrucţia publică sunt sufletul unei nații. Decă tote rarnurile administraţiei publice ati fost parali ate, cu cât mai mult cultul și instrucţia pu-

blică, al cărui progres este subordonat liniștei și stabilităței, ai trebuit să se resimtă d6 |

“luptele trecutului, de lungul provisoriiice a trecut asupra țărei. Ciiire aceste influin
țe
„excepționale, aii venit apoi a apăsa asupra ambelor acestor ramuri. şi următorele
impregiurări:

Pa

” Așia la scoli: un deficit de 436.000 lei, ce exercițiul anului
anului 1859,

adusese sc6lele in cea mai grea crisă materială,

1858 a lăsat de plata
făcându-le

o adevăratii

sareină și pentru stat și pen ru profesorii publici de tote gradele. Profesorii nu primi"seră salariile la începutul anului 1859, pe câte 6 sâi 8 luni din anul 1858; internatele eraii amenințate de disolvare, lipsite fiind de gilnica cheltuială ; scolele de la
o-laltă,

sub influința „tristă a budgetului, eraii paralisate și în sistemele

liind de personal, unele de programele sistematice ; şi mai presus

de învățătură,

lipsile

de tste, sub o abso-

lută lipsă de cărți scolastice pentru tâte gradele. Așia : paralisie in acţiuni din causa
deficitului, paralisie din necomplectarea sistemelor și a personalului; ciitre
aceste .numer6scși presante reclamări din tâte părţile țărci de a li se da scoli, de
care atâta este. .
legată adevărata regenerare a patriei. Iată tabloul exact al acestui important
servicii
cu începerea anului 11859.
n
e
|
” Guvernul, preocupat
mai "nainte de tâte, a restatornici echilibrul între venituri şi

cheltueli şi ordinea în intrebuințarea averei publice, nu numai că deficitul de 436.000

lei, 's'ati acoperit, dar încă anul 1860 aNă o reservă în casele Ministerului
de 994.097
- lei, 88 bani.
”
Su
—. Decă de la aplicarea unei nouă direcțiuni pentru instrucțiunea publică,
nu sepot, dupe
un an, constata incă resultate insemnătâre, totuși ele se anunță

astă dată, sistemele.pentru tâte gradele de invățătură,

bine, secondate fiind

de un personal mult mai com-

plect decât în trecut, cât şi de un mai mare deposit de.ciirți
scolare,
greuni predarea celor mai elementare cunoscințe.

a căror lipsi în=

Resultatele acestor îmbunătiiţiră, vor fi mai evidente din următărele
cifre statistice:
În 1858, invăţătura publică număra 75 de scoli,cu 5.936
de scolari, în cât suma lo- |
tală a cheltuelilor acelui an, împărțită prin numărul
seâlelor, dedea.de fie-care seslă :

„24.000 lei; în 1859, numerul seslelor s'a sporit la 117 și
impoporarea lor la 8.700, iar
costul de fie-care scâlă in genere ati scădut la suma de
14.000 lei.
Instrucția elementară, temelia adevăratei nâstre regenerări
naționale, aii atras toti
îngrijirea guvernului. Cu tâte pedicele ce resultă din nepreviderile
legei în vigâre a instracțici publice, totuși guvernul pste anunța Adunărei, înființarea în 1859
a 25 scoli
sătesci, în care pe totă iua impoporarea sporesce, constatându-se cu
pliicere, cii pe
cănd cu câți-va ani în urmă, în secolele primare din capitală, de mai
mult timp înființate, nu erati mai mult decât până la 30 scolari, in unele din secolele
sătesci de abia
deschise, umărul

lor s'aii ureat până

la 40—50. |
.
Decă însă acest important ram al instrucțiunei publice”
n'a primit încă tâtă desvălirea şi intinderea dorită, -este că înființarea sc6lelor sătescinu se pâte
urmiri de guvern,
1)

Acâslă dare de sâmă o făcuiii ei, lucrând cu răposatul Manolache
Costache Epureanu, în casa

ce locuiam în strada Milo la laşi,

N
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cu sucees, până niai ânteiă nu se vor presăli invăţători, a cărora instrucţie și.mai presus de tote educaţia morală, să fie garanții solide pentru crescerea junimei române, în.

respectul legei și al datoriilor către patrie.

|

|

Pentru acest scop, guvernul pe de o parte va supune adunărei proiect pentru organisarea urgentă de scoli normale, cari să devină pepiniere
de învățători capabili, pentru
t5te gradele de insrucțiune, şi din care guvernul să polă alege pe conducătorii tineri-

mcă sătesci; iar pe de alta, spre a înlesni aplicarea acestui proieet,: Ministerul în contormitate cu reglementul instrucțiunei publice, sub un control și o privighere'seri6să, .
aceca ce lipsea cu-totul în trecut, aii trimis în străinătate şese juni, la” studiile speciale,

reclamate mai ales de asemenea scoli.
Invăţătura de gradul al 2-lea, mărginită la începutul anului 1850, maii mult îni gim=
nasiul din Iași, s'a întins în acest an, prin deschiderea clasei | gimnasială din Botoșani

și a unei a 2-a clasă la gimnasiul din Bârlad, spre a se pulea ast-fel mai cu grăbire
pregăti scolari pentru seolele speciale, precum : facultatea juridică, care peste câle-va
luni va da un ântâiii rend de amploiați pentru magistratură, sscola militară, acea de
genii, ele,

:

i

Educaţia scesului fomeesc E pus de guvern sub ingrijirea și inspecțiunea supreină
a Miirică S6le D-nei Elena. Acestă măsură, pe lângă că garan(6ză guvernului o solicitudine generâsă pentru moralitatea junimci și o controlă seridsă pentru progresul ci, ati
deşteptat tot-odată în damele nâstre române, dorința de a contribui la educaţia secsului femeese. Un orfelinat s'a format în Galaţi, sub patriotica inițiativă și direcțiune a”
“D-nelor : A. Ghica, C. Ventura, N. Vlasto, Celestina Scoti, E. Gerbolini, P. Răducanaki

și P. Fotti; şi ajutoruri insemnătore. se adună din t6te părţile pentru o faptă atât de
lilantropică.
In anul 1859, prin concursul Ministerului şi inițiaLiva orășenilor din Bacău »Roman,
Fălticeni, Galaţi, sai mat inființat scoli pentru fete și in aceste politii.
O scoli specială, care in Moldova de la aci înfiinţare şi până astădi, o mărturisin cu
părere de râii, a mers tot scădend și abătându-se de la importanta
i
sa destinaţie, a fost

scola de meserii. Defectudsa metodă de întreprindere, cu care acâstă scălă e ținu până
la 1858, a Licut pe guvernul din acel timp să cadă (vrând, credem a face mai bine) în

o grea complicare, de ale căreiu: consecinți a pătimit lot guvernul actual. Silit a respecta hotăririle mai de "nainte date în acestă cestiune,— hotărâri în parte şi aplicate,—
și spre a nu primi asupră'și o răspundere străină, guvernul a fost paralisat îni totă înn-

„bunătăţirea ce a dorit a introduce la acâstă scolă,
Totuși insă, guvernul s'a ingrijit a garanta

Mu

,

pe cât mai mult pe ininister in contra”

-eventualelor pagubi ce ar putea resulta din acele incheeri; și până la cercetare de că-.
tre Adunare a proiectului de reorganisare a scdlei de meserii spre a nu rămâne mai
mult timp fără de scop întreținerea de către municipalități, a linerilor scolar i, atelierele

ei s'aii redeschis și astăgi se află în stare lucrătâre.»
Din semile oficiale se constată un deficit mai mare chiar decât cel anunţat în expu“punere de D. Manolache Costache, către Cameră. Acest deficit pe 1858, a fost de 544.143
„lei, și plus o datorie de 126.000 de plătit în 1859, pentru desființarea contractului intreprindetorului scdlei de arte din Iași, lisând a gice, că profesorii nu
1 erati plătiţi pe
câte 6 luni trecute.
Venitul total de 1. 500, 009 oi, iar spesele neapărate numai pentru starea de față, la

finea anului 1858, se urcă la 1.000.600 lei, necoprindend
u-se-sumele arătate mai sus
de 840.14

3 lei.

i

|

Guvernul cel noii, cere deci pe '1859, un budget
normal: de 3.034.458. Un budget

normal insă nu se capătă de la Cameră

decât pe 1860.

|

Pe 1859, consiliul de miniștri decidea se urma
cheltuelile cu banii din casa cleru=
lui, pentru tâte condeile din not infiinţate sub
Câimăcămia Vogoridi, condeie arătate

anume în lista anexată aci. 1)
Der creaţiunile din 1858,

necesitariă, pentru a fi continuate, adăugiri
de spese în
1859. Divanul ad-hoc al Moldovei nu are timp a se
ocupa cu noul budget pe 1859, şi
deci adăugi
rile impuse noului guvern prin starea de lucrur
i din

1858, cum

și cele ce
însuşi le a socotit indispensabile, continuă a se prelev
a din venitul averilor mănăstiresti
Și a mânăstirei Mvromolul a cărui moșie a fost trecut
ă la scoli,
|

Si venim acum a ne ocupa mai in de aprâpe de fie-care
ram scolar,

Din insâși darea de sâmă a Cneazului Cantazino, am vădut
sc6lele inliințate in 1858,
fie de băeţifie
, de fete..
|
Principala preocupațiune a fost organisarea scdlelor din porțiun
ea din Basarabia cea
reintârsă patriei dupe 45 ani de instrăinare, .
.
|
In 1857, Petru Constandache, cu raportul No. 5,
din Martie 20,

propune Deparla-

mentului bisericesc următorele lucrări pentru seslele din Basara
bia :
E
«In urma şi a-altor repetitâre cereri din parlea acestuia s'a
luat disposiții prin inţelegere cu Departamentul din lăuntru și cel de finance și s'a statuit
trimiterea de 95
profesori trebuitori in Basarabia şi cerendu-se sciința institutului
preparatoriii, pentru

profesorii sedlelor sătesci,
i-a recomandat un număr de 4, pe care Ministerul cultuliu
i,
„cu adresa No. 5.326, din luna lui August, anul 1857, i
recomandă la Ministerul de
finance, ca-să ?i trimită pe la locurile cuvenite, iar pentru
11 de acești profesori ce mai

trebuesc pentru complectarea numărului, s'a luat disposiţii, dice
acel Minister, în adresa

sa, a se publica concurs,

acum recomandați

incheindu'şi

adresa

cu recomandarea suplicci

profesori, ca să aibă in vedere scumpetea

celor 14 de

lucrurilor
de hrană în

locurile unde se trimit și să li se sporâscă lefa, măcar până
la 200 carhove pe an, fiind

prea puțină suma,de 120 carbâve pe an ce li saă inchipui;
de asemenea să li se dea
cele trebuitore scâlelor pe unde se trimit, precum și lemne,
luminări şi argatul trehuitor, cum și hrana necesară pentru transportarea lor pe
la locurile ce li se vor destina.

A scris și tipografiei «Buciumului român », ca ea din cărţile
cumpărate de Minister,
să "i trimită 700 abecedare şi tot atâla număr de caligrafii.
Patru profesori la Ismail, și câte unul pentru fie-care politie
ori pe unde se aflaii
sedle elementare precum: Reni, Cahul, Leova, Kilia, prin tâte
coloniile bulgare şi în
trei sate din domeniile Statului, spre a se forma scriitori „pe
la cancelariile sătene;

dintre aceste scoli numai în Bolgrad și prin câte-va sate
ale coloniștilor bulgari se află

în fiinţă, iar tote cele-l-alte, precum s'a dis mai sus sunt
desființate.
Bolgradul fiind supus osebitelor privileghiuri abia și chiar acum
are o sedlă mixtă, '
nici primară nici elementară, compusă din două clase şi un
singur profesor; prin acele
1)

Vei anexa, ie

Î

40 sate ale coloniştilor bulgari se află câte-va scâle, cu profesori plătiţi de către obștiile
sătene și cari predat in limba vosiană. Scola din Bolgrad posedeză un fond îndestul de
insemnător, încât peste cât-va timp s'ar putea înfiinţa chiar un gimnasiii şi un internat. Subserisul ințelegendu-se cu notabilii din Bolgrad, toți in unanimitate, i aă declarat, că deca guvernul Moldovei le ar ingădui să predea catechismul și tot ce se atinge

de religiune în limba lor naţională, ei se obligă pe contă lor a inființa o scâlă mai sistematică, dupe programul ce li s'ar trimite de Onor. Departament, cu profesorii trebuitori, cari să predea tote obicetele afară de religiune in limba română ; tot asemenea

şi

prin cele-l-alte colonii bulgare.
Acestea, fiind lămuririle culese de prin tâte satele allătâre in acestă parte a Dasara"bici reîntrupată cu Moldova, subserisul socote de datorie a substerne în privirea viit6rci reorganisări a secolelor următorele :
1) În Cahul sâii Frumâsa,o politie principală a districtului de asemenea numire și în
care cea mai mare parte din locuitori sunt români, se va putea înființa o scdlă primară
intocmai dupe sistema seslelor primare din Moldova; de la sine se înțelege, că clasa elementară dupe metodul lancastric sâii mutual va fi basa acelei sedle, până când gradat,
se vor forma acele patru clase;
2) In Ismail, asemenea o politie a districtului de aceeași nnmire și în coprinsul căreca cea mai mare parte din locuitori sunt: rosieni, bulgari și greci, se va înființa, dâca
midlâcele vor ingădui, o sedlă primară și una reală, în care pe lânsă obiectele ce se vor
preda în limba națională, să se introducă dupe limba latină, grâca, modernă și rosiană;
acestă măsură va incuragia forie mult pe neguțătorii din Ismail și pe toți locuitorii dis-

trictului, cari nu vor mai fi nevoiţi de a trimite pe fiii lor in Rusia pentru indeplinirea
studiilor;
|
3) In cele-l-alte polilii şi:sate ale domeniilor Statului, precum: Reni, Leova, Chilia,
Tuzla, Caramahmet, Madgicurtu, Cismea, Gălileşei și Zolocari, se vor putea înființa scoli

elementare, dupe sistemul mai sus citat, indatorindu-se la intemplare de lipsă de pro- .
fesori chiar pe preoții sâti diaconii români, ce vor fi capabili, cu salariii hotărit de onor.
Departament și plătit din dările locuitorilor, precum ati fost sub guvernul rosian ;
4) 'Tâte casele trebuitore pentru aședarea seslelor, cheltuiala întreținerei lor şi efectele necesari), vor fi pe conta Etoriilor ce urmeză a se restatornici în. fie-care politie și

cu care subserisul înţelegendu-se, va grăbi cât mai curând executarea inființărei scâlelor in acestă parte a Basarabiei moldovene, unde se simte forte mare trebuinţă de in„ vățălura limbei naţionale.
Ă
Acestea expuindu-le cu respect cunoscinței Onor. Departament, subscrisul rezemat
pe increderea, cu care in curs de -10 ani al serviciului să&ă în ramul scolastic, tot-d'auna l'a onorat, nu va pregeta de a intrebuinţa şi astă dată tot același zel şi activitate

pentru incuragiarea și
acestă nefericită parte
ca Onor. Departament
fesorilor trebuitori, nu

răspândirea invăţăturei naţionale, de care acum de 45 de ani,
din teritoriul vechiii al Moldovei a fost de tot lipsit. Rămâne der
să bine-voiască a chibzui, cum va găsi de cuviință trimiterea pro- .
mai puțin şi un deposit de cărți scolastice, prin tâte politiile ci-

late, iar mai cu osebire abecedare române și modele de caligrafic, care sunt neapărate

pentru: scâlele elementare.
p

No. 30,

Constandache.

o

|

|

,

|
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I. Ionescu, fiind dregător. al coloniilor din Basarabia,
cere Ministrului de finance
în 11 August 1857, cu raportul No. 2.346, ca să midlocâ
şcă la Ministerul de culte să

se trimită 25 de invățători sătesci din scâla preparandală,
pentru

ca la 1 Septembre

1857, să încâpă sedlele din colonii.
I6n Ionescu, cu mult patriotism

cere scoli românesci prin coloniile chiar hulgăresci

şi artă că «posiţia ce coloniștii daii învăţătorilor de sate
este. fârte frumâsă

pâte de răsplătită.»

|

și cât se

-

,

La 14 August acelaş an, IL. Ionescu, cerea o protesâ
ră de limba românâscă

de fete din colonia Bolgrad.
Asemenea

,

frumâse stăruinţe

că plăceau mult guvernului

ale

la sesla

_

D-lor

lui Vogoridi.

Constandaki,

Acesta ținea

Ion. Ionescu,

nu

să plăcă Rusiei

"să lavoriseze sc6la română în Basarabia, “plâcă ureche
favorabilă
pentru limba română, cereri ale coloniștilor bulgari.

ni se

par

şi deci in loc

la initentionatele râii -

|

De aceea în loc de a trimite imediat învâţătorii ceruți,
Cneazul Cantacuzin, publică

* un inutil concurs pentru seslele de inființat

in Basarabia, iar pe sub mână favoriscză,

dâcă nu în toţesce pe bulgari, a cere recunâscerea de
către guvernul Moldovei a pretinselor priveleghii ce le ar (i avut sub museali,
Aceste machinaţiuni se termină cu faimosul hrisov
„al lui Vogoridi, din 10 Iunie
1838, 1) in contra căruia a protestat atât de energie Consiliu
l seslelor din Iași.

Sc6la primară din Ismail, se infiinţâză la 1 Aprilie 1858,
iar în 11 Septembre același an, tot acolo se înființeză și o scâlă de fete,
o
In 1858 la Ismail, erai 56 elevi, iar în 1859—1860,
se urca cilrala 96.

Scâla din Reni se inființăză la 29 Iunie 11858. 2)

La Cahul în i Septerbre 1858, se deschide scsla.

|

N
|

|

“Scoli elementare, graţie energicei stăruințe a lui
In Ionescu, se deschid chiar în |
" Octombre, anul 1857, in vre-o duo localităţi,
și anume: în Colonia Babele, la 21
Septembre 1857, 3) și in Colonia Cisrnecheoi, la
Noembre 1857. 1)

Numai

în anii următori

1858,

şi mai

ales

de la 1859

inainte,

se inființâză

tote

secolele necesare in Basarabia.
N
|
Secolele din Colonii avură o sortă dificilă, “căci fiind întreț
inute cu fonduri din Casa
„ coloniilor, Comitetul din Bolgrad făcea dile rele învăţă
torilo
r
români.
S
Numai graţie energiei unui Petre Costandache, a
unui I. Ionescu, și mai apoi a
unor energici revisoră ca Pavlov, ori a unor comitete de
inspecțiune ca acel în care cra
onor. D. Gabriel Teodoru Avineanu, judecător” la Cahul,
s'a putut în parte măcar
„realisa scopul cultural românesc in Basarabia, până la
giua neașteptatei. și nedreptei
“sale nove răpiri de la România. D. Avineanu a fost mai mult
"timp mâna dreptă a Ministerului instrucțiunci publice in Basarabia.
+

4) Vedi anexa.

:

2) Dosarul No. 1.256 şi 388,
3) Dosarul No. 1.268.
4) Dosarul No. 4.266,

.

.

.

Ă

Y
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- Din faptele cu referințe li sedlele primaree din restul Moldovei, inregistrăm aci ur„mătârele, pentru anii 1855—-1859 +
„In 1856, sub Căimăcămia lui Balș, Asaki acLivâză organisarea unei scole prâparande,
cu adăogire de studii practice agricole. “Tot o-dată cere: Sfatului, ca în contractele de
„arendare a moșiilor mănăstiresci, să se: prevadă sume mai mari pentru dotarea secolelor
ce se vor constitui și pentru lfa invățătorilor.
:
„Dăm

in anexe aceste acte din 1856 și 1857. 1)

|

La 9 Maiă 1858, continuă aceste lucrări prin raportul ministerului instrucțiunei
“publice către Caimacamul Vogor idi, No. 4.660. -Se cere autorisare :' a numi înv ățători
nu numai

din

preparandă, ci și dintre

preoți

și diaconi,

decă

nu sunt

preparandi

gata 2); “a plăti lefile învăţătorilor. sătesci (de 2.400 lei pe an și osebit 300 lei spesele

întreținerei scdlei). din venitul cler ului, până ce se vor fi trecut aceste sume in contractele nouilor arendași ;. Consiliu! scolar să fie provocat a pregăti programa preparandei, orariul şi manualul didactic necesar.

Se anexâză şi jurnalul din 4 Iulie 1858, prin care Consiliul seelelor indeplinesco
“cererile de mai sus, și constată că la examenul preparandilor scolarii din- lista anexată

ai răspuns . prea bine dupe

Consiliul propune

manualul metodic

ce li sa propus

de D. profesor Velini.

numirea celor 14 absolvenți ai preparandei la nouele scoli sătesci.

In lista anexată

se pote vedea.

șiî numele primelor scoli sălesci înființate cu pr cpa-

randi.

Catalogul preparandilor cari sai examinat laI 4 Iulie 1858

S

3

FAMILIA ȘI ANUMBLE

|

SA

Metodica

și pedagogia

.Ș
A

.

...,

bolnav A.

6| Florescu Ioane.
a.
7| Scaulat Constantin... ..
8| Bondescu Lupu. . . . .-

9|

Brădeanu Pandele ..

10|

Ririţă Constantin.

11|

Mardare George...

192| Antoniu Iane.
13|

14

.

.

LE
LI.
E
E,
...|

. . .
.

|

.
.

.

Simionescu George. a.

.

11
Brăesei ?
IL.
|
I.. -| Păltinişu.
E.

|. E. E."

„L..

E E,
E. E
E. E.

E:

E E

E

E.

EEE

E.

E

BE

..

IEEE:
E. E.
|.E..E
E. E

E
E.

...:

Dascalescu Demetru .

a gaui
renduit

sai

profesori

Borcea Ioane. . . :
|
EEE
2| Bobescu George... . ... . .|.1L
E.
3| Donea Irimia ;. . . .-. . | bolnavă.
4 Istrat Constantin. :
LE
Corivan Nicolae...

|Purtarea

-

|!

„5|

Caligrafia

|

A

E,

E.
.
+ 1 “| R.Roman
E. | Bordea
-

Î.

| Stălinesci

L
E.

| Cordăreni

E|EE

E.

| Băchiteni

E

E

E

E. E

E

E. E

E.

| Harmanesei

E.

| Costuleni |

| Doctorul a. Veelină, director şi profesor, Membrii consiliului: Y. A. Urechici. Doc-

torul Apostoleanu.
1) Vegi anexa,

2) Vedi anexa,

T, Zăhărescu. Barnuţiti, Suciu. G. loneseu Iconomu.

|

i

In 10 August-1857, comunitatea târgului Ierţa,' râgă pe Departamentul instrucțiunei publice să li se facă scdli, căci ca se obligă a da localul și lemnele.
„ Ministrul de atunci la scoli, Burki, face in 2 Noembre 1857,

Vogoridi, și el aprobă deschiderea scâlei în anul următor,

raport la Caimacamul

In adevăr, la 21 Ianuarie 1858, sosesce ln Ier ţa instilutorul A. Sava.
d
Scola deschisă cu 37 de elevi, avu în 1860 scolari 65.

Din 1857 este scâla din Panciu.
In August 1858, cer scâlă primară șii locuitorii din Burdujeni.
Octombre același an

Acesta se înfiinţă in

Sesla înfiinţată la Tergul-Neamţului cu fondurile mănastirei Ne amțului, continuă a

funcţiona având și un internat, și cu hudgetul următor :

Budgetul scâlei primară din Țergul-Neamţului, cu un internat de 18 elevi,
pe timp de la 1 Septembre 1856, până la 1 Ianuarie 1857
Sume

Sume

generale
Lei

+

.

speciale

|b.|

12.033140

Lei

-

—|
2.833|40|
_

”

-

|B.

1.666|80|
|

.

CIHUELTUELILE

1.933/40

1.500|—
9.000|—

2.000/—
200|—|
500|—|

-19.033|40

Cheltuelile claselor primare, insă :
D-lui Iosif Patrice, director şi profesor «de limba latină,

Profesorul de rugăciuni pentru tâte clasele.
»

clasei

»
p

l-a.

» a l-a,
na Ilha. -

»
» a IV-a.
Un rândaș.
Cheltuelile estra-ordinare,

Ş IL.
6.039| —

—
—|
4.000|—|

„ 500|—|
296, —
240, —
200,—|
296|—|
500|—]|

6.032 —

|

|

Cheltuelile internatului cu 18 elevi i, insă:
Cheltuiala ținerei a 18 elevi.

Un pedagog și repetitor.
Stolnic și sufragii,
Doui rândași.
Bucătariă.
O spălătoriţă ce vu fi şi la infirmerie.
Cheltuelile extra-ordinare.
.

|

NB. Şepte stânjeni lemne să se dea în natură.
18.065,40
Adecă : Opt=spre-gece mii, șese-leci și cinci lei, patru-deci bani, cursul pietei,
cuprind in total cheltuelile.
G. Asali.
1) Dosarul No. 1.224 și 858, archiva ministerului de culte,
2) Dosarul No. 63 și 1.290, archiva ministerului de culte,
.

.

-

"La 99 Octombre 1859, se înființâză a doua sedlă de băeţi la Bacăii, cu 60 scolari.
Scsla primară din Dorohoiti primesce in 10 Septembre 1858, o donatiune importantă
de la răposatul Căminar D. Vergolici; acesta “și lasă averea. pentru ajutorul: unor copii

din scâla publică.
|
i
Sedla primară din mănăstirea Vorona este forte importantă, căci în 1858,
290 de scolari.

numără

|

Mânăstirea plătesce I6fă profesorului și "i dă şi pimânt de lucru.
In Noembre 1856, orășenii din Tergul
T, Balş.
!

Neamţului cer scâlă

de fete, la Caimacanul
!

Acesta pune resoluțiune:
«Departamentul bisericesc se va înţelege cu D-na Ecaterina Balș, patrona scâlelor de
fete, pentru regularisirea inființărei unei asemenea scoli. Localul se va lua de la mânăs= |
tirea Neamţului, iar profesârea va fi plătită ca și la cele-l-alte scoli de judete.»
G. Asaki, care avea acum iarăși direcțiunea Departamentului instrucțiunei publice,
propune, ca localul să *] dea mănăstirea Agapia, fiind-că mănăstiraa Neamţului dupe
hrisovul, sub No. 40, slobodit mănăstirei de Câimăcămie, nu este obligală decât cu seminarul și sc6la primară de băeţi din Tergul-Neamtului.
|
|
”
In Octombre 1858, tot nu era-inființată scâla cerută. Statul orăşenesc al tergului in

28 Septembre anul 1858, cu raportul No. 1.100, cere din noti scâla de fete şi pe la finea anului 1858, se trimite inslitutore.
Scâla de fete din Berlad este din 9 Noembre 1856. S'a deschis cu 68 de eleve şi în .

1860 avea 118.

Ea

-- In 1858, se deschid secolele de fete din Peatra, din Botoșani (Septembre 1), din Gaaţi (Octombre), din Iluși (1 Septembre, institutorea P. Lupușor), din T.-Frumos (Septembre 1), din Ismail, precum vădurăm din Velcov, din Basarabia (Noembre); din Vasluiii, 2) din T.-Ocnei (13 Octombre, cu institutârea Palade).
:
In 110 Noembre 1859, se deschide scsla de fete din Roman. 2)
La 8 Octombre, se deschide sedla de fete din Bacăti, cu 64 de elevi, iar in 1860
erai

80 eleve.)

|

-

|

La 3l Octombre 1859, s'a deschis sc6la
de

7

fete din Fălticeni. 5)

Tâte imbunătăţirile proiectate in anul 1 859, sub Ministrul A. Tiriakiu,
in Moldova,

sunt arătate de V. A. Urechiă, 'pe atunci director al Ministerului instrucți
unci publice
din Moldova, atât în anexa explicatore budgetului pe 1860, căt și in volumul din
operile sâle complecte, sub titlul «Didactica.» Ar fi apr6pe cu neputinţă să înregist
iăm aci
extraordinar de numervse actele din 1859—-1860, imbrățişând scâla română
în genere
și diversele organe culturale.
i
|

1) Dosarul No. 1.363 și 406,
Da
2) Primele fonduri pentru 'deschiderea scâlei de fete din Vasluiii, sa adunat
prin subscripţiune pu-

blică în sumă de 240 galbeni. Scola s'a deschis la Septembre 20,
2) Dosarul No. 1.382,
1) Dosarul No, 1.379.

5) Dosarul No. 1.320, -

e

|

Se

6

“Totuşi dăm lvc în anexă "urmălârelor acle, cu referinţe- Ia sedla primară. b)

-

1) Instrucţiuni relative la predarea diferitelor materii în seslele primare dupe: programa lor. Aceste instrucțiuni scrise de mine sunt primele, care ati fost date: invăţă“torilor din Moldova. Ele pot [i în unele piuți modificate de didactica de astădi, der nu
mai puțin constitue un progres asupra trecutului;

2) Raport asupra budgetului secolelor din 1859;
Din acest raport: se vede, că guvernul din 1859, înfinţă mai multe scoli. primare prin
judeţe și destină 60.000 lei, pentru tipărirea cărţilor scolastice, pe lângă că dotă colec-"

țiunile sciinţifice şi regulă situaţiunea scslelor primare în mod avantagios

faţă cu pr i-

„măriile ;

>

3) Discursul la deschiderea consiliului scolar pe 1859, în care se “pote imbrățișa pla“nul aprâpe întreg propus de mine D-lui Tiriakiu ; 4) Se infiinţăză în 19 Decembre 1859, un comitet de Dâmne sub președința M. S$.
-Domnei

Elena

Cuza, însărcinat cu inspecțiunea supremă a tutulor scolelor de fete;

5) Memoriul despre starea învăţăturei publice în Moldova la 1859.
moriii se desfășuri și mai bine

planul urmărit

Prin acest me-

în invâțămenul naţional în genere. 2)

Tote aceste anexe privesc negreșit nu numai înv sțământul primar, dâr în genere,
tote scâlele de ori-ce grad. Să invegistrăm- totuși în mod separat și unele acte cu referinţă la scâla sătescă,
|
- Datori suntem să recunăscen, ca istoric imparțial, că anul 1858, de și an nefast âre-.
cum în istoria politică sub Caimacamul Vogoridi, este totuşi o dată memorabilă în istoria
scolei sătesci. din Moldova. Eată jjurnalul încheiat de Ministrul Principele D. Cantacuzin în luna Octombre 29, 3)
e
:
„ «Avendu-se in privire, că. cea mai importantă legiuire, pentr u [6ră este aceca prevădută la secţiaI, lit. A, din regulamentul scolar, unde prin$ 14, se legiuesce inființarea *

de scoli sătesci pentru a înzestra pe fiii locuitorilor, cu cunoscințe neapărat trebuitâre

stărei lor,și a forma din ei gospodari buni şi 6meni cu. frica lui Dumnedeii.

Avondu-se ini privive, că prin $ următor, sub No. 16, se prev ede acum de o-lală tur-

“marea unor asemenea scoli, câte una de fiezcare ocol, prin urmare în număr r de 09 și
ȘI se vor aședa in satele cele mai poporate din centrul ocdlelor.
A endu-se în privire, că pentru a se lace un inceput șși a se da un exemplu numai
puţin în privirea celor prevădute de același$ 116, pentru moșiile cler ului, pe lângă m&urile luate pentru clădirea de case de scâlă pe la tâte moșiile clerului, atât pămentene
cât și cele inchinate, subserisul a isbutit până acum a deschide la-1 „Septembwe conti- nit un număr de 25 de scoli sălesci pe la osebite moșii, cari acum șe > giisese tte funclionând,
.
Avend in veder c, că „pentru târgurile din noii înfiinţate, dupe lista primită de la Mi-:

nisterul de finance pe lângă adresa No. 6.661 din anul curent 1858, sati făcul midlo-.
cire la Ministerul din liuntru, prin adresa No. 7.012, pentru a se executa pe proprietar

a înființa soslele cerute de același $ 16, pe temeiul declaraţiilor păstrate in archiva
ministerului din partea unor asemenea feţe,
Avendu-se in privire, că în urma celor de mai sus expuse numai pentru înființarea

sc6lelor de ocole nu se găsesc incă luate inăsuri de aprăpe.
t) Vei aranexa.

+

2) Veţi anexa,
|
3) Dosarul No. 71 și 1,180, din 1858, archiva ministerului cultelor,

= 15 =
Subserisui recomendeâză: prin acesta secţiei respeclire (D. Melidoii) a inainta de indatii

„-următârele lucrări :

1) Să se ordone: tuturor administraţiilor, ca să chibzuâscă pentru fie-care ocol satul
cel. mai potrivit în care s'ar putea aședa scola elementară, conform celor prevădute de ,
mai sus citatul$ No. 16, „dupe care administraţia să raporteze atât de numele satului,
cât şi de număr ul fălcilor şi a populațiunei lui, precum şi numele proprietarului; - .
9) Indată ce se va pr imi sciința, să se facă pe de o parte îndemnare proprietăței a pune
:;: în lucrare casă de scolă, iar administraţiei ii se va recomanda a executa aducerea la in-

deplinire a unor asemenea lucrări, așia ca până la 1 Septembre anul viitor 1859, tâte
asemenea case să se găsescă. gata, impreună
- 3) Pentru pregătirea unui asemenea plan
tanovici, vecomandâridu-i-i-se a pr evedea tote
iru sedlă ;
|
4) Un asemenea plan. dupe ce se va pregăti

cu mobilaţia trebuitore dupe anime plan ;
se va pune insărcinare architectului Caetrebuințele unui așegăment destinat pen!
se va + supune aprobărci Sfatului spre în-

cuviințare cerendu-se tot o-dată deslegare și de către cine urineză a se plăti lefile profesorilor și cheltuelile sedlelor.»

Plariul în cestiune, mai sus, este gata nurmal îîn G Martie -1859, dâr e ficut prea lu-

xos de 6re-ce devisul taie suma de 77.298 lei. V. A. Urechii inapoesco ! acest pl: am
architectului, spre a | modifica la un preţ mult mai scădut.
Un plan mai pote ivit era cel. din 1857, proectat iîn forma acesta: .
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3. Ușile și ferestrele cu balamale şi incuetori de fer.
4. Odăile pardosite cu scânduri.
5. Băncile ca acelea ale sceâlelor ținutale..

6. Zidirea să se facă dupe plan, sub privigherea architectului ținutal.
Planul acesta se dă D-s6le revisorului Iancu Pavlov.

Mai târgiii numai, la 1859—1860, eu am simplificat planul'de scslă și "1 intoemiti
așia, ca să coste mal puțin și si fie mai comod pentru primirea în scoli și de fete mici.
_Eată acest plan:
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Plan

de scolă

sătescă

- Dupe acest plan urmeză a se construi binaua

de cărămidă in grosime

de una și ju-

metute cărămidă, decă cărămida va fi în lungime de o palmă prostă, iar fiind mai mică,

atunci va fi de două cârămidi. Temelia se va 'face de piatră, dâcă va fi înlesnire de asemenea material, iar de nu, se va face de cărămidă arsă, Acoperiimentul se va face! de
-
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=

„lemn de brad, acoperit cu șindrilă set draniţă. Dușume
lile

se vor face de scânduri de

brad, și plafonul de scânduri ceruite. Podul de deasupra va
fi lipit cu lut, în scop de a
ținea căldurii, și pe unde va fi mai mare înlesnire de cărămid
ă, se va pardosi cu de acest

material, aședat numai în lut fără var. “Ușile și ferestre
le vor fi de brad dâcă nu va fi
inlesnire de lemn de frasin sii stejar. Ferestrele vor fi
duble câte în două canaturi, fie„care legat cu 4 zăvâre și 8 bilamele şi câte două cârlige.
— Uşa antreului va fi cu lumine d'asupra şi în două canaturi, legate cu 4 balamele,
o brâscă și două zăvâre.
— Ușile
"înăuntru vor fi numai de un canat, legate
cu două balamele şi o brâscă.In sfirșit, totă
zidăria, ușile și ferestrele vor fi dupe dimensiunile arătate
în plan. — Fundamentul se
va săpa la adâncime de 4 palme, unde pământul va fi bun
și s&nătos.—Lărgimea teme-

liei va fi de 2 17, palme la păment senătosși de 3 palme.la păment
slab.—La didire se
va intrebuința numai var şi nisip.
a
a
|
Acesta e planul ce se impunea arendașilor moșiilor mănăstiresei
pentru construirea
localurilor pentru scsle.
Prima preocupaţiune a guvernămentului naţional al lui Alexan
dru IS I, a fost ne-

greșit scola sătescă. Mal "nainte de tote s'a gândit să îmbunăt
ățâscă cunoscințile învățătorilor, de aceea pentru pregătirea de invăţători se complec
tă sesla normală din
Trei-lerarehi (preparandă), cu profesori eminen(i ca D-nii
DB. P. Iasdeti, pentru parlea

literară și Gr. Cobălcescu, pentru partea sciințifică, pe când însuși
Directorul ministe=
rului instrucţiunei publice V. A. Urechiă conducea clasa Îlancasteriană din TreiErarchi, pentru

ca institutorij acestei clase

să introducă metodele

iidactice cele mai

noui, ca să serve de model candidaților din sesla preparandă. Este
de negriiit avântul,
ce luă preparanda Vasiliană şi scâla primară alipită la ca prin asemene
a împreună lucrare a atâtor bărbaţi.
i
Mă

O măsură importantă s'a luat în Iunie 1859,
siteni,

-

cât privesce învăţământul

|

fetelor. de

S'a decis, că în secolele de băeți din sate se pole a se admite și
fetele de lu 6—12
ani. S'a promis învăţătorilor o adăugire de remunerae îndată ce vor
proba, că aii in

scoli un număr de fete,

Să

Fată actele imnportante schimbate în acestă privinlă :

Copii din acta cu No. 1:373. din anul 1853

i]

Jurnal

,

,

|

"1859, Iunie 19.

Considerând că $ 96, lit. e, din regulamentul scolar, vede în sedlele.
de fete midlocul de a se forina din tinerele patrici, soţii și mume bune în
care: râzimă fericirea
casnică a familiei și Dasa pentru crescerea cetățenilor.
|
A

Considerând, că vitalitace: națională reșâde tot-l'a-una în
masa poporului şi că sin-

gurul midloc de
Considerând,
Considerând,
nci armonii și a

regenerare națională este regenerarea poporului.
|
că scoli pentru sexul birhătesc ati inceput a se face prin sate,
că echilibrarea de inteligență între ambele sexe este o garanție a
bumoralităței familiei.
,
a
!

Considerând, că educațiunea sexului femcesc este o ântâe
necesitate în regenerarea

poporului, fiind-că ele sunt menite a face din fie-ce familie câte
o scâlă, unde pe lângă
7

!

i-o
educațiunea

E

sufletâscă. sii pată da copiilor lor și primele noțiuni desvoltătâre

“genței;

”

inteli- ”

Ministerul simte vii trebuinţa de a se incepe înființarea giabnică de asemenea scoli:
și pe a sate..
|
|
„= Considerând însă strimtorarea de mi idl&ce în care se an pudgotul istrucțiune pu- blice;
Considerând și necesitatea de a se uniformisa

cât mai. mult învăţătura

elementară

"pentruu ambele sexe, spre a nu rumpe echilibrul lor de inteligență, ceea ce provâcă dde-:
sarmonie și nefericire in familie; ;

„Considerând că scolarii săteni de partea bărbitesci, atât dupe regulament cât şi dupe
experiența anilor din urmă, se văd a nu putea frecuenta

scolele sătesci decât.în timp

de iarnă, când nu sunt chiămaţi la lucrul câmpului;
Considerând că cea mai mare parte a anului scâlele rămân disponibile;
Considerând că fetele sătenilor mai puţin sunt ocupate cu agricultura, nai ales in
versta de la 6 ani până la 10—12
_ Considerând că chiar este de datoria guvvernului a conlucra la stavilavea sexului femeesc de la munci nepotrivite cuu slabele scle puteri fisice, şi prin urmare daunătore
"
sănătăței publice;
Ministerul crede, că lipsa de scoli de fete pe la sate, se pste, cu puțină cheltuială și
mai lesne înlătura, deeretându-se, ca cel puţin tot timpul în care scâla sătescă zor trebui să rămână închisă pentru băeți,.din causa lucrărei păimentului, ea să fie deschisi
pentru copilele sătenilor, de la vârsta de 6—12

ani, pe lângă care și iarna

asemenea otări câte-va ore, în duoă dile pe fie-te săptămână,
să fie iarăși acordat numai fetelor.

s'ar putea

în care beneficiul scolei

_

|

Secţia va comunica jurnalul de faţă Coasiliului scolar, cerând socotinţa în” asemenea |
cas, și fiind conformă cu aceea a Ministerului, Consiliul o-dată cu comunicarea observvăriloe sele, să chibzuescă grabnic statute și programul ce ur crede mai nemerit
pentru instrucțiunea elementiră a copilelorssătenilor români.
Directorul

Ministerulul,

V, A.

Urechiă.

Onor. Minister de culte si instrucțiune publică
Consiliul 'seolu»
.

.

Raporl.

La oficiciul Onor. Minister, No. 4.658, pe Lângă care comunică copie de pe jurnalul
incheiat, sub data 112 Iunie curent, în obiectul participării copilelor sătene Ia invăţătura publică, cu ondre se răspunde: că consiliul cu o vie mulțămire și în unanimilate
aprobă mesura ministerială și hotiiresce, ca pentru asemenea sole să se aplice programa *
și slatutele astădi in vigâre pe la sclele filiale din Iași, iar încât pentru

lucrul de mână,

consiliul lasă la disposițiunea onor. Minister, spre a cliibzui dupe măsurile pecuniare de .
are pote dispune.
Inspector general al seslelor, N. Ionescu.
|
|
Dr. Apostoleanu. Suciu. Micle. feonomuu.
No. 79.
.

:
pp

e

„1859, lunie 17.
Lă

.

a

Asupra raportului de sus, am dat următorea resoluțlune:
«Se va face referat la consiliul Miniștrilor, prin care se va arăta consideran
tele de pe
.

|
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“jurnalul încheiat de subscrisul, cât și modul. cum aceste scoli de fete! se pot intreține,
cerendu-i-se invoire de a se prevedea în contractele viitere de imposesuire de moșii, micul spor până la 3.000 pe an, pentru profesori, spre desdaunare pentru noua sarcină ce.

li se va da; de a avea clase și pentru fetele sătenilor, iară până ce asemenea spor se va
regula în așia mol prin contracte, pentru

moșiile deja în posesie,

să se invoiască Mi-

nisterul a le slobodi din economiile casei clerului,
A.

Urechiă,

PRINCIPATELE-UNITE
Referat
Ministevul cultului

|

şi al înstrucțiunei

„3

publice. Secţia I-a.

E

Considerând, că $ 96, litera C, din regulamentul scolar, vede în scâlele de fete miglocul de a se forma din tinerile: patriei, soţii și nume bune, în care râzimă fericirea
casnică a familiei și basa pentru crescerea cetățenilor;
Considerând, că vitalitatea națională reșede tot-d'a-una în masa poporului, şi că singurul midloc de regenerare naţională este regenerarea poporului;
Considerând, că numai prin răspândirea invățăturei și a moralităţei prin scoli, se pâte
ujunge la acest scop;
Considerând, că scoli petru sexul bărbiitese aii inceputa se face prin sale;
Considerând, că echilibrarea de inteligență între ambele sexe; eeste o garanţie a bunci armonii și a moralităței familiei;
Considerând, că cducațiunea sexului femeesc este cea d'ântâiă necesitate in regene-

rarea poporului, fiind-că ele sunt inenite a face din fie-ce familie câte o scâlă, unde, pe
lângii educațiunea suflelescă, se pâte da copiilor și primele noținni desvoltătâre inteligenei ;

Ministerul simte viă tr cbuinţa, de a se incepe inființarea srabnică de asemenea scoli,
și pe la sate;

Considerând însă strimtorarea de midloce in care se află budgetul instrucțiunei publice;
Ministerul, în unire cu consiliul scolar, ati chibzuit, ca învățătura fetelor prin

sate.

să se facă în aceleași scoli înființate pentru biieți, regulându-se pentru acesta ore și
dile osebite, în privire mai ales, că scolarii săteni

de partea Dărbătescă,

atât dupe re-

gulament cât și din experienţa anilor din urmă, se văd a nu putea frecuenta sedlele sătesci decăt in timpul de iarnă, când nu sunt chiimaţi la lucrul pământului, în cât cea
nai mare parte a acestor sedle rămân disponibile.
Acâstă măsură de cea mai ântte. urgență pentru ţâră, pe lângă că asigureză o largă
parte de luminare intelectuală pentru masa naţiunei, fâră a îngreuia Statul cu cheltuială impovarătore, apoi este si forte favorabilă uniformisărei cât mai mult a învăţăturei

morale pentru ambele sexe; subscrisul are onâre ondre a o comunica apreciației Onor.
- Consilii de miniștri poftindu” L tot o-dati, ca în privirea sporuluide munci, ce tor necesita
pentru profesorii sitesci o asemenea indouită sarcină și în privirea slabului salarită de 2.600
lei pe an, ce le este asignuit acum, să bine-voiascii a incuviința sporirea acestui salarii

până la, 3.000 lei pe an, care spor, pentru moșiile ce ati a se împosesui în viitor, să se
prevadă prin contracte în sarcina posesorilor, dupe pilda urmată şi până acum, iar pentru acele ce se găsesc acum imposesuite, să se > plătescă și acest spor tot din casa clerupi

41
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-

lui, > cu începere
de la 1 Septembre
anul curent, > (când urmeză a se deschide invătătura
p
p
+
pentru fete), precum se urmeză și până acum profesorilor de pe la moșiile, unde nu aii
urmat încă o nouă imposesuire, spre a o prevedea in contract.

"V, A. Ur echiă.
No. 4.937.

i

1859, Iunie 24.

Consiliul de miniștri aii aprobat măsura și atunci s'a luat disposițiunea următăre
«Se aprobă disposițiunile prevădute de consilii, pentru care se va și face cunoscut
protesorilor sătesci, a intepe cursurile pentru fete, dupe disposițiunile ce inșiși vor chibzui de mai potrivite în impregiurările locale, iar sporirea de salarii, prevădută pentru
asemenea măsuri, nu i se va slobodi decât de la data, când in catalogele ce vor presinta,
se va găsi coprins numărul de 10—15 eleve. >
V. A, Vrechiă.

Onor. Minister de culte şi de instrucţiune publică
Consiliul scola»

In urma oficiului Onor. Minister, cu No. 7.116, din anul contenit 1859, atingător
de reorganisarea secolelor sătesci, în chip de a putea fi frecuentate și de fete, insărci-

nând pe D-lui Doctorul Anton Velini, spre a studia și a presenta un proiect de cele
mai sus arătate, de la D-lui s'a primit referatul cu data din 13 Decembre, anul contenit, prin care opinâză, ca băeții să invețe numai in lunile de iarnă, iar in lunile de veră

să invețe fetele; Consiliul însă este de părere, ca să se lase în buna chibzuinţă a profesorelui, ca adeciă, să învețe băeţii inainte de masă, iar dupe masă să învețe fetele, iar

de cum-va D-lui profesorul ar socoti că ar fi mai potrivit, atunci pâte ca fetele si invețe
impreună cu băeții în aceleași ore, punându-se insă inaintea D-lor profesori, că numai
acei insurați, să urmeze a invăța și pe fete de la versta de gece ani înainte, iar acei ne-

insurați, numai până la aceea de gece ani.
Președintele consiliului, V. A. Urechiă.

|
Micle.

No. 10.

|

G. I. Iconomu.Z. Columb.
1860, fanuari ie 8.

Eată unele din datele, la care se deschise scoli sătesci, în 1858 și 1859.
In 27 August 1858, scâla la Hirmănesci, județul Suceava.
» Septembre

=

»»

»
n 99
n
»

»
»
n

»
m Stănilescă
pn
»
= Satul-Ruși)
|
»» Bogdănesci. 2)
»
» Satul Preutesci.

» August

»

„n

» Septembre
Decembre

»
»

»
»

»
»
»
>

3

m

1) Dosarul No, 73.şi 1,298,
2) Dosarul

No,

72

şi 1.297,

2) Dosarul No, 77 și 1.302,
3) Dosarul No, 79 și 1.303,

Coștuleni,

„aşi,

Mărășesci. 3)

» Rădășeni, județul Suceava.
2 Sinesci
»
lași, *)

,

:
În Octombre 1859,

»
»
>
» 92 »
n 17»

»
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sela la Cotul-Vameșului:

„
-

»
Pipirig, județul: Neamţu.
m
n Lipova,
„n Scdla mixtă din Ninesci, județul Bacău,
= Bunesci,
»

» Noembre

»

»

n

n

n»

m

» Sabașa, judetul Suceava:

Mănăstirea Coșula.

n
>
» Decembre

n
»

»
»

= Satul Creţesci.
» Budescii-Precestei, județul Neamţu.

» Noembre

1858

»

» Mănăstirea Bogdana.

In 26 Iunie 1858, D-lui Logofătul Iordache Costache Boldur, prin testament obligă
pe fiul sâă a ţine o scâlă normală pe moșia sa Hudesci, asigură 300 galbeni in moşie

şi cedeză 53.172 lei, ce are de luat de la Stat pentru țiganii desrobiţi.
In 110 Iulie 1859, sesla de la Bircu și Goșmani.

Invăţătorul, preotul G. Ionescu, primesce.l6fa incă de la “1 Martie.

Precend de lu scolele primare la cele secondare, constatăm următârele: Deschidevea de scoli reale in Moldova, în luna lui Octombre, de și ele nu figurai în budgetul
pe acel an.
Profesorii numiţi la scâla reală din Iași ati fost D-nii doctor A. Velini, M. Gheorghiu
și Partenie,
-

Noul guvern al lui Alexandr u I5n I Cuza, a găsit îni Ianuarie aceste scoli reale fără
nică o regulă și lefile neplătite până la Ianuarie. Eată reclamaţiunea profesorilor şi lucrările urmate in acestă

privință :

”

Onorabilului Minister al cultelor şi al instrucţiunei publice
Profesorii scilei veale din Capitală

Infiinţându-se, conform regulamentului scolar, scola reală aicea in Capita'ă, subserișii,
prin decrete chiar de la infiinţarea acesteea, ai fost însărcinați cu predarea diferitelor
obiecte prescrise în programul respectiv. Despre succesul acestei scole, Onor. Minister |
se pâte convinge de pe notele examenului ântsiii al anului 1858—1859 şi din raportul D-lui delegat, ce ati examinat la acâstă scolă. Insă subscrișii, pentru asemenea posturi de șepte luni, adecă: de la Octombre anul - 1858 şi până acum, n'at primit nimic
din salariile, ce li s'aii asignat prin decrete.
De aceea deră, cu respect se r6gă Onor. Minister să bine-voiască de a regula solvirea.
salariilor cuvenite lor până acum,în privire, nevoilor urgente.ce "i înconjură.

Dr. A. Velini. Partenie. M. Gheorghiu.
Referat

Sămeşia sedlelom şi a milelov

Mai "nainte de a se pune in lucrare resoluțiunea însemnată. pe suplica de față, subserisul cu respect refereză Onorabilei Camere, că Onorariul acestor profesori nu figureză prin budgetul anului trecut 1858, dupe care ar trebui să se urmeze potrivit con,
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-vebțiunei,; în câtă vreme acest al anului curent nu va fi întărit; insă D-nii profesori
dupe ordinul No. 10.641, ce se păstreză la casierie, se cunâsce funcționând încă de. la
„4 Oetombre anul trecut, și suma, ce li se cuvine până la 1 Ghenarie anul curent, s'a
dat in rămășiță, ce are a se plăti prin suma anului trecut 1858 ; prin. urmare se cere
deslegarea atât pentru anul lrecut, precum și pentru acest curenl.
*
„ Sameș, Antoniad.
1859, Maiii 3.

Resoluţiile puse: «Va regula slobo jirea salariilor cuvenite.» Alta: să se slobodă.»

„Nică în 17 Octombre 1859, nu eraii plătite aceste lei, precum
rea ordine către sămeșia scâlelor:

se v.de din ur măld-.

Ordinul cu No. 892, din 17 Octombre 1859, către casieria Statului

Asupra tânguirei primite de la protesorii sedlei reale din capitală, că nu Li s'ar fi plitit salariile cuvenite, să scrie casieriei a regula de îndată pliitirea.
V, 4. Urechiă.

La Galaţi îincă era scola vealii, care merge tot așa
a de răi, în tote privințele.
La Berlad gimnasiul Codreanu, înființat în Octombre 1858, cu 18 elevi, in 1860
abia are 39 de scolari și incâ,.dupe ce in 1859 Ministerul a acordat acestui gimnasiti
„două burse de scolari. 1)
Gimnasiul din Bârlad *]-a cerut Epitropia proprielăței orașului, oferindă case pentru
„instalarea lui. Până ce să se repare casele acestea, clasa I gimnasială s* a deschis. cu 16:
scolari, la 1 Octombre, chiar in localul scâlei primare, cii duoi profesori: D-nii Ve rgolici
și Ulis Filalite. Mai apoi, în Martie 1859, Ulis Filalite a trecut la scâla din Galaţi, în locul demisionatului Adrian, iar în locul

Chenciu. 2) .
La 1: Septembre 1859, directorul

lui Filalite, | a Berlad, a fost numit D. Panaite

.
Ministerului

instr ucţiunei publice, V. A. Ure-

chiă, a deschis cu solemnitate gimnasiul din Botoşani, punendu-l sub divecțiunea profesorului Paulini. 3) Deschis cu 10 elevi, la 1860, abia avu 43, in duoă clase.

0 bună măsurii s'a luat de guvernimentul cel noii al lui Aesandru ln 1 Cuza, prin

” desființarea sedlelor catihetice din judeţe:
.
„În urmarea măsurilor luate de acest Minister, pentru întrunirea sedlelor catehetice
Hinutale cu acele publice primare ordinare, se publică spre sciința și regula cui se cuvine,că scolarii desființatelor scoli catehetice, urmând cursul primar, vor avea aceleași
drepturi şi beneficii ca până acun, fiind-că in sedlele primare pot. învăța, în ore libere .
și benevole, obiectele speciale ale programului catehetic, precum: leturgia, tipicul, cântiivile, ete. *)
|

No. 11.233.

o

a

1) Dosarul No.
:) Dosarul No,
2) Dosarul No,
„$) Desființarea
dul mniţlăce' mal

-

4859, Decembre 15,

1.378, archiva Ministerului de Culte:
472, din 1859,
1.376,
sedlelor dise catehetice, a curmat abusur ile hirotonirei de candidați îgnoranți și a:
multe la completarea per sonalului sedlelor primare la sate și din orașe.
:

—
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“Acestă desființare, pe care o aveati în vedere și guver nanţii de la finea anului 1858,
necesitase înființarea seminariilor eparchiale. Am vădut mai în urmă înființarea seminariului de la Huși, sub Gr. Ghica.
La Roman

Iconomul

D. Matca

este insărcinat, în Martie 1858, cu adre:esa No. 22.008,

dată prin telegraf, ca impreună cu locotenentul de Episcop, să caute-case
inființa seminarii.

penru a se
!

* Cu raportul No. 2.358 al.Directorului-Depar tamentului cultelor, din 12 Aprilie 1858,
să cere aprobarea Caimacamului Vogor idi, să se organiseze seminariii în Roman.
Seminariul se deschide la 1 Septembre 1858, în presența delegatului Minister ului,
ID. Christodulu-Cerkez. î)
:
Acest seminariii avu în anul | 76 de scolari și în anul următor» 86.
La mănăstirea Neamţului incă era un seminarii, conform hrisâvelor

unteriore, dar

mergea fârte răii. In 10 Aprilic 1858, cu adresa No. 2.382, prâvăcă Ministerul pe sta"_riţul mănăstiri. şi pe Sobor, dicendu-le ::
«Cu mâhnire se privesce, că acele sânte mănăstiri, în contra principiilor- consfințite
de chiar aședămen tul de care se cârmuesc ....,

stă pe loc de ani îindelungaţi

și nu

face nimic pentru luminarea t&rei. Prin urmare, dâcă din trecut se scie, că a pus atâta
ingreuere la înființarea de sedle-inăuntrul mănăstirilor și la 'Tergul Neamţu, precum ânteii se proectase ; dâcă se scie, că desființând internatul din Tergul-Neamţului iin timp,
de iarnă, de ati mai remas copii rătăcind, până ce i a adunat părinții lor...
Ministerul face mănăstirilor severe imputări și pe lângă acesta le mai cere:să oblige
pe atendașii lor în deobște, să facă case de scsli, dupe planul trimis de mai "nainte de

Mitropolie, să dea acestor scole câte un rândaș, luminatul și incălditul și să plătescă..
invățătorilor câte 2.400 lei pe an, oră să numescă mănăstirile învăţători dintre călugării
bătrâni, cari să deprindă pe fiii de săteni a ceti, a serie, a socoti și principiile religiunel.

Seminariul de la Socola atiage atenţiunea Departamentului bisericesc încă din 1857,
dupe cum am vedut, dupe intrigile mai cu semă a Vlădicăi Suchupan, care 'era renduit.membru în comisiunea

de anchetă a seminariului.

Adevărul e, nu

că

semina-

” riul mergea ră, ci că Filaret Scriban se declarase partisan al unirei Principatelor şi
deci Căimăcămia voia să ”] inlătureze spre pedepsă, din fruntea seminariului.
Se născu conflict inte Mitropolitul Sofronie, care |inca cu Soriban și intre Șeful Departamen tului bisericesc.
Dăm in anesă ?) actele: relative la acest conflict din 1857

“In 1856, Archimandritul” Melchisedec, abandonă postul
seminariului Veniamin

de profesoi şi inspeotor al

şi trece ca vector „la seminarul din Iluşi.

În același an, se trimit la Atena pentru
-laă, Filaret Dimitriu şi G. Erhiceanu;

”

studiile teologice absolvenţii : Clement Nico-

iar Ghenadie: -Enăceanu

şi Erodiaconul Damas-'"

„chin a fost trimiși la Halchi, în seminariul cel mare al putriarchiei de Constantinopole. Personalul didactic al seminariului Veniamin, in 1858, se imbogăţesce prin numirea
lui Aug. Scriban, care a studiat la St. Peterburg, la catedra de retorică, ete.
In 1859, Departamentul instrucţiunei publice intră cu referat la consiliul de mini1 Dosarul No. 19

2) Veţi anexa,

din 1858,

-

|

„-
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ștri, sub No. 7:367, din 15 Septembre, și cere desființarea Epitropiei speciale de la seminariă și trecerea seminariilor sub directa administrațiune a Departamentului, pe

considerantele ce se pot vedea mai la vale.

Referatul No. 7.367, adresat Consiliului de miniştri la 15 Septembre 1839
Monitorul

oficial de Sâmbătă

31

Octombre

1359.

Din alăturatul in original raport, sub No. 26, presentat de secretarul cancelariei Epitropiei seminarului central din Socola, Onor.'consiliii se va putea lămuri indestul de
impregiurările complicate, în care ati cădut lucrările privitâre, atât pe a Epitropiei, cât
și pe acelor alte 2 seminarii eparhiale din țeră, şi care până acum aii adus dupe sine
intrerumperea şi desăverșita desorganisare a unor aședăminte de educațiune publică, cu

atât mai importante, cu cât ele se găsesc menite specialmente, a produce

pentru

țâră

preoții trebuincioși pentru. conducerea morală și religiâsi a naiunei.
- In vederea unor asemenea împregiurări :
Considerând cap. . . . din regulamentul organic;
Considerând art. . ... din actul constitutiv din 1/19 August;
Considerând, că părtăşia Mitropolitului la atribuţiile Ministerului cultelor şi instrucțiunei publice, legitimă sub Regulamentul,
care făcea din religiunea ortodoxă o religiune |
domnitâre în Stat, este nelegitimă dupe convenţiune, prin care tâte culturile creștine
sunt nivelate în drepturi și datorii;
|
|
Considerând art. 37 din acestă convențiune, prin care acâstă garanțiă, exclusiv a P.

Ș. Mitropolitul, se cunâsce abrogată, ca contrarii noului regim ;

Considerând, că incă de la 1849, și chiar sub regimul reglementar, s'a constâtat neeficacitatea comitetelor asupra inv&țăturei publice, prin oficiul princiar No. 46 din acel
an; (Manual tom. II, pag. 303), şi le ati și desființat in genere, incât, numai prin o cu» ri6să contradlicere, măsura găsită de nepotrivită pentru instrucțiunea din feră,s'a menținut totuși în privința instrucțiunci din seminar;
|
'
„ Considerând, că chiar și dupe oficiul No. 46, ati urmat noui dlesaprobări a menţinerei
Epitropiilor, atât prin tristele resultate ale învătăturei și ale neuniformisărei şi spre ve= derata daună a educaţiunei nalionale, cât și prin promulgarea noului așegământ scolar
din 1851;
A
Considerând $ 98 din acest așegăment, care special abrogă sistemul de Epitropii;
- Considerând $ 63 din acest aședăment ;

i

Considerând, că statutele pentru reorganisarea seminariilor, alcătuite in 1851, de şi
voind prin $ 8 6re-cum a se intemeia pe $ 64 din regulamentul scolar, sunt insă în
vederată imponcisiere cu principiile generale pe care legiuirea seslelor din 1851 este intemeiată; .
a
Considerând necuviinţele urmate în anul acesta, la seminarul din Socola;
Considerând, art. 4 din jurnalul încheiat la 23 Maiti contenit, intre P. S. Mitropo-

litul şi Exc. Sa Ministwul cultelor, și prin care P. $. insuși

recunoscea

reorganisare radicală la seminariă, spre a "| pune în stare. de a produce

se aşteptă;

neceşitatea de

tot binele ce

„Considerând, în fine, că prin acelaşi articol P.S. Mitropolitul pătruns de
convingere,
că progresul scslelor cere privigherea directă a Ministrului de instrucțiune
publică,
forte nemerit subârdoneză studierei și aplicărei acestui Minister,
proiectul de reorganisare al scâlelor clericale, în care prin acel jurnal s'a însărcinat Epitropia.»

—
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Pe asemenea considerante și pe temeiti

că convențiunea

cere centralisarea tutulor

averilor Statului, precum în curând se și recularisară și averile mănăstiresci, seminariile
se luară de minister și ele primiră prefaceri, sub noua

administrațiune a Departamen- -

tului, ba şi o nouă organisațiune..
In darea de sâmă a Ministrului Manolache Costache, către Divanul ad-hoc pe 1859,

se amintesce despre anchetele urmate la EEpitropia seminarescă în 1858 și în Maiti 1859

şi despre concentrarea administrărei centrale, cu avutul lor, în Ministerul instrucțiunei

publice, spre a se pune capăt decadenței, în care se inglodaii mereii acele importante
așcgămente, menite a ridica în țeră raorala şi respectul către religie. Acestă măsură a avut
imediate resultate de economii în cheltuelile sclelor calihetice, cari existaii necomplete,

in neregula cea mai mare și de prisos, alăturea cu cele primare, unde aspiranţii de a
intra în seminarii puteată găsi aceleași studii pregătitâre. Un alt resultat al concentrărei administraţiunei secolelor seminaricesci, în Minister, a fost progresiva lor reimpopo-

rare cu scolari. Nu trebue însă să negăm, că adevăratele resultate ale acestei măsuri,
staii atârnate de la sârta ce se face clerului in ţâră, dupe cum 'din proiect urmeză a se
supune studiului Adunărei, cât şi de la aprobarea ce Adunarea va da proiectului de lege,
pregătit pentru radicala reorganisare a seminariilor. Inflorirea acestora, fiind în legătură cu chirotoniile incredințate clerului înalt, sa

stăruit cu tâte puterile,

de a se opri acele nelegale.. Dâcă promisiuni

solemne, că

nisce asemenea hirotoniri vor conteni, sai dat Ministerului, ele totuşi s'aă reinnoit, cu

» dauna a unui însemnat număr de candidați eșiți in 1859 din seminarii.

_Eată publicaţiunea înaintată, pent» u a opri chirotoniile de preoţi și chiar de călugări
ignoranți :

Ă

«Este cu d'inadinsul oprit, de a- se mai primi în tagma preoţescă alți candidați, decât
numai pe acei ce vor fi deplinit cursul invățăturilor teologicesci. De unde de la sine se
înțelege, că acestă legiuire privesce nu numai pe acei ce ati a fi preoți de mir, ci mai.

vextos și mai mult pe acei ce aii a fi asupra

lor povățuitori;

apoi, fiind-că

numai

din

„preoții din partea monahicâscă, dupe canâne, se pot orândui în treptele cele mai “nalte.
bisericesci ; pentru acesta, pomenitul articol al reglementului se aplică, dupe drept cuvent, mai vârtos asupra preoților monahicesci ;; drept acesta, 'sus pomenita legiuire,
va

avea deplină a sa aplicaţie, la darea de ori-ce fel de cin, sii dregătorie bisericescă, adecă,
la întemplare de loc vacant, de protoereii, proestos, dicasteriot, egumen, archimandrit

și archiereii, nimeni nu se va putea rendui, nici hirotonisi, ci numai din acele feţe, cari

„vor înfățișa mai ântâiii atestat de deplinirea cursului învățăturilor teologicesci, de cari
fețe se află acum destule iin țeră, parte intrate în cliros, parte doritâre de a intra, înțelegendu-se, că asupra acelor din Ieromonahi, cari ati apucata lua cinuri bisericesci și
“antame: : Archimandrit şi protosingel, acâstă legiuire nu “şi are lucrarea ei.»

Pen.ru pregătirea de profesori superiori, primele guverne ale Domnitorului Alexandru
[, ajută cu burse pe scolarii din facultatea filosofică, ba chiar și pe acci de la facultatea
de drept. Așia resultă acâsta, din actul următor:
Copie dupe adresa Jinisterului trebilov străine, cu No. 1.711, din Ianuarie 1859,

:

către acela al cultelor şi al înstr ucţiunei publice

Referatul acelui Onor. Minister, sub No. 3.992, arătător cererei, ce ati făcut studenții
din facultatea juridică şi filosofică, de a li se sloboi subvențiunea cuvenită pe lunile de

108 —
la 4. Ghenarie' anul curent, din economiile casei seslelor » resolvindu-se de Consiliul Miniștrilor, în coprindere: câvendu-se în privință, că propășirea invățăturilor trebue să

«fie ținta cea d'ântâii a guvernămentului; că o asemenea

«guvernul nu ar veni în ajutorul celor
«sibesc prin talente și zel;
«Considerându-se, că stipendiștii aci
«de 75 lei pe lună de fic-care, de la 1
*- «Luându-se în privire lovirea ce sar

nu ar putea fi ajunsă, decă

“lipsiţi de midlocele de existenţă și cari se deoarătaţi, au şi fost primiţi in asemenea stipendii
Septembre 1858, din economiile casei seslelor.
face în viitorul tinerilor, arătați în referatul de

«faţă, și în general şi studiilor juridice, decă guvernul de astădi ar fi mai puțin generos

„adecât cel trecut și am retusa așia stipendii;
«Consiliul închoiă:
«Că Ministerul cultelor să slobâdă stipendiile coprinse in referatul de faţă, conform
«regulei păzită, de la 1 Septembre 1858, până la 1 Ianuarie 1859.»
Conform der acestei încheeri, cu onor se face cunoscut acestui Onor. Minister, spre
regulă.
.
p. Ministru, Antoniad.

Cu acestași scop se trimit bursieri și în , străinătate, la studii speciale.

Așia în 1859,

dupe propunerea directorului Ministerului de culte din Moldova V. A. Urechiă, din luna

iulie, Consiliul Miniştrilor aprobă, ca din sporul arendărei

moșiilor din

acel an, să se

trimită 3 tineri în străinătate și anume : Bosie, Ciurea și Codrescu, cel Wântsiii pentru
drept și cei doui din urmă pentru medicină.. Asemenea profesorul Cobălcescu, dobândesce in acestași an, o bursă de 240 galbeni „pe an, ca să studieze la Paris sciințele naturale. Tot ast-fel D-nii P. Poni și Alex. Odescu in Septembre 1859, dobândesc burse,

în Franţa, cel d'ântâiii pentru sciințele naturale şi al douilea pentu litere,
” Deja la Paris, eraii mai mulţi buvsieri din Moldova, din cari cei mai mulți și astădi
sunt ilustrațiuni ale țărei. Așia vom cita pe D-nii: N. Culianu, G. Mârzescu, A. Peiu
(răposat), C. Vasiliu Pilat (acum general), V. Agapi (Doctor med.), D. Chinez (e âposnt),

D. Ulea (Dr. med. r&posat), etc.-)

In 1859, Ministrul insteucțiunei publice din Bucuresci, propune celui din Moldova,

cu adresa No. 643, din 14 Martie, să se numescă corespondenl și ingrijitor de
bursieri

profesorul de la facultatea de drept din Paris, D. Rover Collard. Acestă numire este aprobată la 1 Iulie 1859. %
Am vădut, că și alți bursieri s'ati trimis din partea seminarului Veniamin : -Mitropolitul Moldovei, cu anaforaua No. 36, din 29 Aprilie 1856, a cerut Domnitorului Ghica

trimiterea la Atena a 3 „clerici,

conform $ 16

S'aii trimis Erodiaconul Clemente,
unul pe an. 3)

din aședământul

G. Erbiceanu

- In același an 1856, s'âti trimis și la Ialchi

seminariului

alți trei tineri și anume: Erod, Eronim,

Erod. Damaschin și Monachul Ghenadie, cu câte 80agalbeni, unul pe an.%)
1)
2)
3)
4)

Dosarul
Dosarul
Dosarul
Dosarul

No,
No.
No,
No,

1.297
1.830,
1.048
1.052,

din 1859,
archiva ministerului de culte.
şi 1.625, |
archiva Statului,

central..

şi G. Dimitriu, cu câte 120 egalbeni,

-
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La ocasiunea îrmpărţirei premiilor pe 1859—1860, V. A. Urechiă, Directorul Minis- _

terului instrucțiunei publice, va obține de la ilustrul săi Ministru, M. Kogălniceanu, să
“se trimită: alți 5 juni bursieri, de astă: dată în Italia, Vom reveni asupra acestui fapt,
maiai depar le.

In anii 1858 și 1859, se ţin in lași primele cursuri libere gratuite. Cel Wânttiti curs

liber a fost inaugurat în diua de Duminica Tomei 1858, de către profesorul Stefan Miclea. Consiliul scolar, compus din D-nii: f. Veisa,D. Pop, 7. Columb, Par tenie Antonie, Dr. Apostoleanu, Barnuţiii, Suciu, cu jurnalul No. 48, din 17 Mar tie 1858, ai aprobat
facerea: cestui curs liber, de fisica populară, îni sala cea-mare a Academiei, de la 12 până
la 1 p. m
Experimentele făcute de profesorul Miclea atrăgea numeros auditoriti la aceste
cursuri.
a
In 11859, cu adresa Minister ului trebilor

străine

No.

4.166, din 10 Septembr e,

se

comunică Ministrului instrucţiunci publice scirea, că la cererea D- lui D. S. Miclescu
Ministrul financelor, consiliul de miniștri a aprobat deschiderea unui curs public de.comptabilitate și de economie politică și finance. Ac6stă aprobare a dat”o, cavând în
vedere răspândirea luminilor iîn teră prin ori-ce midlâce, caGa cea mai salutară măsură
peutru inaintarea naţională. »
:
I. Ionescu, a fost numit chiar cu decretul

domnesc

No. 7.565, "din

19. Septembre

1859, de si fără ll, să facă cursul public, mai sus arătat, «pen tru a se pr egăti
un per=:

sonal cu asemenea cunoscinți speciale fârte neapărate, in privința” nouei'or:
ganisațiuni
a diferitelor ramuri de administrație.»
-

|. Ionescu dă, în 25 Septembre, programa cursului. Avea să ţină 15 lecliuni
din
comptabilitate și 16 din economia politică. ,

„Toţi funcționarii de pe la Ministere sunt indemnaţi cu stăruință,
să urmeze la ascultarea cursurilor acestora, cari se vor ține în sala gotică de la Trei-Erare
hi,
Profesorele a ţinut câte-va cursuri de sâră. La unul din acestea,
fiind de față Mi-

nistrul de finance Miclescu, a făcut o verde critică a actelor acestuia,
“Inde irae!.

Președintele Ministerul, M. Costache, serie : Ministrului de Culte,"
er iakiu, că «luând
iner edinţare, că cursul de economie politică şi de comptabilitate, deschis
de D. 1. Ionescu,
a trecut peste scopul menirei lui și a eșit din sfera specială, care
a motivat intocinirea

acestui curs, transformându'l dintr'un studii special de comptabilitate,
intr'un curs de .discuții și apreciaţii politice, 'subserisul are onorul a pofti, ca să bine-voiți
a avisa la inlocuirea D- lui Ionescu prin o altă:persână, care in predarea lecţiunilor
sale să se ocupe

cu stricteţe : numai cu materiile speciale unui asemenea
curs.»

-

Ministrul Teriakiu face cunoscut acesta D-lui 1. Ionescu, cu adresa
No. 9.497 din 29

Octombre.
*
'
Profesorul Mandinescu a fost invitat să continue cursul liber
iîn Tocul D-1 lui. Ionescu: -

El Nu era tocmai lesne lui Mandinescu: să succedă unui
]. Ionescu

aceea lucrul Teniase baltă, î)
1) Dosarul No. 1,310.

(de la Brad) și de

!

”

Ne rămâne a inregistra câteva informaţiuni și despre scâla de arte din lași.

Dăm în anexă 1) catalogul ucenicilor din acâstă scslă, la 23 Aprilie 1858.
Un alt catalog, iarăşi anexat?) aci, coprinde numele elevilor pregătiţi până la 1859,
pentru a căpăta calificațiunea de maistri și de călfi.
In acâstă listă se aretă și județele, unde aveaii să fie așegați. |
Conflictul cu fostul antreprenor al scâlei de arte și meserii, continuă în 1859 şi
* inainte, d&r sc6la se readuce în stare bună, restaurându-se localul în 1859, dupe planul aci anexat. 2)
Anesăm aci programele de la aprăpe tote categoriile de scoli din Moldova, la finele
annului. 1859. 4)

s

Scslele private din Moldova sunt mai de aprope priveghiate în anii aceştia şi mai ales
de la 1859 inainte.
Deja în 12 Aprilie 1858, atât prin” făia olicială, cât și direct către conducătorii scâlesecolelor private, Ministrul instrucțiunei publice a scris circulare dicendu-le: câvendu-se
in privire, că pe la unele din aședimentele de învățătură privată predarea limbei române se găsesce în mare neingrijire, că pe la unele nu este obligatorie pentru elevi și
că pe la altele nu se găsesce de fel coprinse între obiectele de invățătură», Ministerul
face obligatorii cursul de limba românescă, sub pedepsă la din contra de închiderea
scolei, 2)
“Ministrul din 19 Mai

edlelor private.
a

1858, mai scrie institutorilor din județe, să aibă ochi asupra

”

Ă

.

1859, Ministerul instrucțiunci publice a constrins

îi

mai de aprope secolele private,

să se supună la prescripțiunile legei scolare, în privința programei și a limbei.
In 15 Iulie 1859, Ministrul

instrucțiunei publice

din Iași serie tuturor

directorilor

sedlei private, trimițendu-le programul public, lista cărţilor didactice și aceea a individilor, cu dreptde a profesaşi li se vestesce, că la redeschiderea în tomnă a scâlelor, Mi- .
nistrul va opri de la profesiune pe ori-cine nu va avea în regulii autorisare și va inchide 1) Veţi anexa.
2) Veil anexa.

|
”

-

3) Ver! anexa.
4) Veti anexa.
5) Principalele

pensionate

câr ora li Saii

trimis

circulare

sunt

acestea:

Katz

(No.

2.542),

Atana-

siade (2.513), Frei (2.544), lordan (2.515), Eivas (2.546), Joye (2.517), Hadik (2.548), “roblesky
2.549), Petit (2.550), Meisner” (2.531), Ferderber (Botoșani 2.559), Quitnisky (idem2.553), Peri (Galaţ) 2.55%), Scoti

(idem

2 .559),

Edinachevici

(Bacău 2 56), Kopel (idem 2.557), Mayer (idem 2.558),

Iavorsky (idem 2.559), Friiseh (Piatra 2,560), Piuconul N, Ionescu (idem 2,561) Kayol (Berlaa 2.362),
2
"Bitrou (Roman 2.563), Crudul (Focșani2.56%), Metei (Botoșani), Gall (lași), Sacheti (Iași). In 1859—
1860

mal

sunt următârele

pensionate noul : Pondichi

la Bârlad, Blanchin la Botoșani,

Danilan

la Bu-

toșani, Simionovici idern,: Olivare (Bârlad), Pupadopolu (Galaţi), Mitropolu (idem), Tecla- -Zgorska (Focşani), Sofia-Cociu (Fălticeni). Mai erai şi scâle speciale pentru evret,
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ă

"acele institute, cari s'ar găsi incă in stare anormală, nepotrivită
cu tendințele de uni“formisare ale educațiunei românesci.» 1)

i

-

|

a

Mare svon se ridică din. partea directorilor de scoli private, cari
pun în mişcare pe toți consulii contra acestei măsuri. Ministrul explică prin jurnalele
oficiale, că el «n'a
ințeles a nesocoti meritele multora din directori de scoli private şi n'a
pus în categorie
de anormale tâte scslele private. Deci directorii, cari ati pensionatele
in regula aședată
de lege, n'ati de ce să se temă ... Cât pentru obiecțiunile adusela aplicarea
programelor publice prin scâlele private, Ministerul nu leiea în sâmă, căci nu le
admite legea.
Tot-d'o-dati, cu asemenea explicaiuni categorice, V. A. Urechiă, publică
în Sttoa
Dunărei, din 25 August, următorul articol CR
!
hesvrătivea

Directorilo» !

a

,

S'aii ridicat limbele asupra Ministerului de culte și instrucţiunea publică 1...
Când gicem limbele, trebuesă se ințelegă acele ale unora din D-nii şi
D-nele directori și director
de pensiona
esete private.
|
|
Și pentru ce acestă cruntă răsvrătire ? Pentru ce pe tâte stradele Iaşilor,
la otelul
de Europa, ca și la preămblări, si n'auşi decât recriminări și blăsteme
de directori de
pensionate? Fi-va că adresa Comisiunei centrale le-ai pus d la grande
mode? Și acesta
se pote, căci adevărata causă întru cât-va sâmănă : şi aci este de impulat
Ministrului de
culte și instrucțiune publică o aplicare de lege, dăunătâre in tereselor
unor individi...

Der lăsând pentru astădi comparațiunea, să vorbim numai
despre năsura luată de
„Ministevul cultelor și instrucţiunei publice și asupra căreia
limbele directoresci sati

răsculat.

|

$ 261, din așegământul în vigăre al instrucţiunei din eră,
dice : «Spre a nu putea

[i vătămătere elevilor schimbarea lor de la un pensionat la altul, sâă
la vre-o scslă publică, învățăturile pensionatelor vor fi conforme și asemânate cu
acele ale seslelor

publice.» ”
|
$ 264, mai dice: «Cursul învățăturilor în pensionate
mul secolelor publice.»

|
ra [i, împărţit
|

dupe proyru-

Ministrul instrucțiunei publice, chiămat de a aplica cu serupulozitate
legiuirile exis=

tente, necontrare Convenţiunci, sa credul dator, și ca organ
al legei și ca român, dea

cere prin circulară, (în interesul atât al țărei, cât și al părinților,
ce ai copii în pensionate), de a se aplica de D-nii directori în totul programele
scslelor publice, conform

„$ 261, 264 și 265,
Inde îrae !

|
_
Şi fiind-că, de la sentimentele unora din străinii, directori
de pensionate, până la acele
ale multora din boeri, educați prin ele, nu este departe,
nici ca întârdiat unia din

protipendadă a face chorus cu directorii și a imputa Ministrului
aplicarea legilor în vi- gore şi tendința de a realisa $ $ cele mai românesci şi mai de
viitor pentru educaţiunea

pe base vomânesci a generațiunilor actuale!
“
"Ceea ce. supără și mai. mult pe D-nii directori este,
că circulara ce Li s'a adresat de
astă dată, le declară, fără mai multă parigorie, că neaplicâ
nd ei Ş 261, 964 şi 265, Mi-

nisterul va aplica asupră-le $ 274, care stipuleză că :

1) Dosarul, No. 1.296 din 1859, archisa Minislerului de
culte,

112

—

.

„_-""«Neurmiaiiea acelor instrucţiuni din partea directorului, adeverindu-se prin inadineă - «cercetare, și dupe ce Departamentul va vedea,

că deşteptările

ce va

tace rămân

“ «vesultatul dorit, va trage dupe sineși inchiderea pensionatului.»
„Pentru astăgi, în
i privirea incriminatei circulări, ne mulțămim

a arătă,

fără

|
cu legea

în

mână, legalitatea ei cea mai mare. Curând vom dovedi şi aceea, că legea scolară, în acestă

privință, este naţională și de cea mai sublimă prevedere pentru naționalitatea română
şi viitorul învățăturilor din pensionate din țâră.
i
“ In adevăr țâra, în suveranitatea sa, în juridicțiunea ei omnipotentă dinăuntru, ce
voesce să. facă decât că, cu un regulament de instrucțiune, în vigâre încă, tinde de a«
stabili un principi ale căruia consecinți să fie, ca românul, învățat în sinul patri iei, ssă

iasă,
blică
Pe
vedea

mai "nainte de tâte, român cuuirup și suflet, din ori-ce scoli, fără excepţie de puscă privată?
lingă tâte cele-l-alte privilegii ale unui trecut riuginit, um avut și pe acela de a
o mare parte a elevilor, produși de pensionatele particulare, neposedând cele mai

“mici note de istoria sâii literatura naţională; numai și numai pentru că în acele pensionate, afară de câte-va precepte de limbă, literatură, istorie și geografia francesă, nu

se predă mai nimic. Regulamentul învățăturilor publice, pe cât vădurăm, elaborat în”
întâi ani ai domniei răposatului Principe Grigorie Ghica, a țintit intre alte prevederi,
rămase. in germene, la stârpire a şi a acestei anomalii predomnitre și ea în felul că, de
stat în stat.

i

i

Am intreba pe D-nii directori, ce posedă pensionate particulare, pe D-nii dircetori,
cari incrimineză demarșa Departamentului cultului și al instrucțiunei publice, pe. care
nu putem a] liuda destul pentru buna, de și tardiva sa, măsură, când românii, petrecă"tori în statele cele-l-alte, ar cuteza a blama o măsură analogă din partea guvernelor

respeelive, ce li sar răspunde ?
Vom întreba pe toți străinii bine cugelători și iubitori ai aulonomici pulrici lor, suferire-ar ci acasă la dânșii, ca câţi-va interesați să prindii a pune programa lor mai pre“sus decât programa generală, dupe care se invârtesce educațiunea publică a țărei ??
Vom mai întreba pe părinții, cară ai avul copii dați prin cele nai multe din pensionatele private, cât de in urmă i-ati a găsit la ora trecerei in colegiul național,și câte

duzini de cunoscinţi le ati fost de' lipsă, spre a “şi putea reincepe cursurile regulate, pe
băncile unde studiază cei-l-alţi fii ai patriei ?
"
Ne imputați, D-lor, puţin patriotism în menţinerea, sii exercițiul drepturilor nâstre
„naționale, recunoscute de curând, cu alâta solemnitate, de Europa

intregă, ne inerimi- |

naţi, când nu vă atinge cine-va la o atare cârdă ; de indată insă ce nu văvine la socotelă fermitatea tenacităței nâstre, vă siliți a vă preface singuri în cei inai aprigi incălcătoră aj cil.
.
| Socotelă rotundă :. un român “și pâte face instrucţiunea ori unde, iar educaţiunea,
"dâcă “şi o face în patrie, trebue a avea de scop ca să 1 formeze român, o mai qicem

incă o dată] Ministrul de cu'te “şi a înțeles
lui: EI nu, nu voesce a exclude nici pe una
vale, der voesce, dâr este dator de a pune
ca limbă predomnitore în stat, ca limbă aptă
nele virtuţi de alte dăți, singure proprii a ne
Altă dată mai mult.

“ Steoa Dunărei No. 173...

fârte bine misia in faţa țărei și a viitorudin limbele străine din pensionatele pripe cea română la locul cei se cuvine,
de a trezi în inimele nostre marele și demconstitui în vrednici cetățeni ai viitorului.

„

Taşi, 1859, August.95,

In anul 1859,
am făcut prima statistică scolară

în reguli, dupe formularul acesta:

Formular de statistică scolară în 1858
(iătve;

|

|

pr

|

Pentru luna Octombre cureul să se trimită, până la 15 Noembre viitor,
care scolă, următârele insemnnări statistice asupra elevilor: înscriși : *

pen tru fie-

s'3| No.
2 E total

.

u

Număr ul total al elevilor ,

Impărțire stutistică
oo

Ortodosi.,

ES]

ZE

SSI

CU
|
95|
2)
=

3=

Catolici.

|

e

Armenia
Pre

eu

Diverse.

-

Români
Greci
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EMA
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Toia.

.
eu

a.

+

-

n

o

Până la ani

=

Mai SUS

î..

e 58

Vaceinaţi.

=

Nevaccinaţi. ..

|

Pi
= z! Forul scolei.
m

Vecini.

Total,

a

Negustor,
Meseriaşi,
Agricultori
Solaria

Clerici.

E

n.

Privilegiați

zi

3]

Motal,

7

Ma

2

|

.

e

£ |
28)
z
5

:

cae

Armenia
G

Cre

|

.

a.

a
pt

i

Total .

ca
PD

-

.

.

RR

Ă

PI

|
|
A
e

Total.
e
„Total A

:

.,
|

Ciitre aceste, D-nil profesori sunt invitați a adăugi şi de la sine or i-ce notiții partia
lare vor putea da asupra scâlelor, din punctul de vedere statistic.
Director, V, A. Uvechiă. - Ai
a
„Capul oficiului administratie,
7

”

— 174 —

0“z'1
Bg
403
206
016
89,

„rosi
1osqy

11002

|68564
j0rvs
je8vv
|GeLe
|zeve
|se85

0903314

2

—

8

6c8r
868:
LSBI|—
9681
SS8I|—

AY

|
SI
|—
—.
—
|—

IL:
ps
ao

198

+
[9
187
|rg
156
j8r

'ep
lg

se
[ap

88

&

a

* Jos9fioq

a

|—

7

.

I0|1I2Ţ095 12 Ţe303 "0

..

SCI

g i

3

!

etaour v Ît

tewmsi

| 0 e ceata vii
ră + «pezălou gi
i."

eee

.

;

i |—

ș lea

7

lOv

I0[11EŢ09S 12 [e0y *0N

80
[dA
ua

.

2510 plaga aa ars
.

415

e aere
> SI aa

9

| * “perdea utp |9
1319] op ulpos ir

|6

la

| *eooucaA utp

|ncza ap tos

pi
EL)

p

|tt

6

Lp
WE

032] 9puioas

VIEI1U32 21098
125340p0 ujip
murat

g

PTVOSVUATUA 910951
* * nuca

* * "19saqono

|-

* ** ionva

: sd atata aa atarigasibe
otmou

"2unr-npod z1'0V.
****

” * Teuolieu

2. Ad 3124 40 3131

LYy
02

AOpţIer025 [e 12304 *0N

"9 * DINISUA
IL
+ * tudO=ta, și I
e led gl
* SOUINII
Lp
||—
: AQ 2124 24 31410
”*

* “ULiuoy

“stuoui ulp*os|—
**

u1p 1nacuţu5ş
ee Per

“ 3IUoItA

|-—-

utptuţă use)
*
e tetusi3 |—
* *“juuSao |
up vuautiy
9sS
... * peulsi g ||—
- * Rao
p
2000 144 au d
ISAF u'p *uioS |£p
* * nmmdoţăv 0y|—

+ I843e904L, vi|G
** e “poat ep

*

“4oiWaatuls19 Zu

9

|—

6t

* osoupolod 0p—
* + * epoqois 6 |—

*_ HSeqHIoD 8

“oloqea

: BTUA0100 Sia
e *țuou a

*oudnqui oja

*natunqiseL £

**

*

un

[
Ş
2
2E

a
UI ea
1
Fa
& o
2

e
>
ta
e.
£=

<8P

9
—

Dew
=

TITIgTSzessaŢ
3)

—
od
VItAS

NY AUVoa
V'IVILOL
:
+ + * pooa3

l—
|—

| urp_ une asur |-

| cozonoo vos
* + "ueleo

Se

49|

i—

$Z

|

za

zip

zl

Soelu

aui =] 2

282.

E 2

w
S|s|

Re
|—
|—

ze! * niweaN=:r, L!—

%€|* * meoea utp
| puowae vis

m

* * * piSnzr G

[aie » eaterd1.9
Gy|*

z

$Z

=

[2
a

a

e

e

28

"48

(msun2
11AJ0sq» Ne 1122 11at[09S

VOlLSiLvuis

Insana
JIAȚOSQE DE fie jiae[o0s

2
ici

Z

IOȚȚIE[098 [E 12303 *0N

oustu

6
07

13

Qâ
66

va

- * “sserulpz
19 IULBOIOLI |.

e av)

0Ț9[02S

2u!p

i 40”

eo.

[995
” DLI-VII

81

Hut

"“1Snp

* * RIONDOL
* *"1unSa0ul

LȚ
9p

* “MeILO

> 9 MIDISCA
* * "Deoeu

4
Sr

p

3

y
€

eASI= 04,

- ŢIVIN22d

** Didius
niosniay,

* ltuavurr, a

njurt N=

* 1Ud2pv1 Zr

** 0ud0-1, ap

.

sowui-"[
* RIOtţo4eq

9

Vp
O
6
8

..

” DUBLE
o AIA.
”* Toll0u
“ vreSuţog

.

* * UDUIOI

NU

2 up sava op
121095

UIp 10[9[995 1on3n] 9[t 991S1/E)s 2124712 vit! *G887 mpnur vouy

V1O09S

o

22
+Z

jnsano
A|ALOSqE Na Ța29 jatl09s

x
“

d0prăt]02s e [303 "0

is

6c8r

.
.

Wmsan2

Dr

I0Ț4E1098 [E 12703 '0N

-

-

p

)
-

Gemuse
m
-

„m

rare

țasan2
MAȚOSQE RE j1t2 Ț11e105$

|-

ce

>
SG

ON
IOȚȚIVț095 [e 1203

ILIA
LI
JIAȚOSQe NU jI29 jtdt1095
:3
&

ş
68

3
$

JOŢtAnțaos Ţe Ţeyoy *0N

34 uo1iu

e

insano
MATOFȚ NE ȚIco I1It100$
IO[IIe[09S [e 1230] '0N
e

.2

Insaud
1IAȚOSQE NC Jae9 [raeio9s

IP
SIBI
LII
1neano
MIAȚOSQE NE 1409 Ţ110[02s

>

6881—Y381

a

_IALOSqe ne jaeo jțarooz

aa

l
1asan2
JAȚOSQE 0 129 11121095
A0ŢIJe[o2s Ţe eo *0N

LII]

I0II2Ț09S [e [2303 *0N

— 175=

In 1858, comunitatea evreească din lași, încercă a deschide scoli, punând
pentru acâsta darea gabelei. 1)
|
în Jași funcţiona scoli private evreesci și anume, pentru fete a lui Leon Sirkus, u lut
Bhunenthal, a lui Zwalb, iar pentru băeți a lui: Winternitz.
Se cade a nu uita, să menționăm incercările de a se deschide scolii vomânâsc
ă la schi-

tul român din muntele Athos.
|
|
Domnitorul Gr. Ghica, patronă înființarea acestui schit şi» pricepend însemnăt
atea
culturală a unei scoli române în părțile acelea indepărtate ale peninsulei balcanice
; o

ajută cu bani.

MUNTENIA
Anii, de care m'am ocupat cu scslele din Moldova, sunt egalmente de mare importanţ
i
și pentru sedlele muntene.
Redeschise scâlele, tot pe temeiul legei celei reacționare din 1847, am
vădut, că din
dată s'aii fost rânduit comisiuni cercetătore programelor. Deja in 1856,
comisiunea însărcinată cu cercetarea și formarea unei programe de învățături 2) a presin
tat în 112 Ianuarie raportul săi şi programele elaborate. 2)

Acestă lucrare a comisiunei rămâne neaplicată in anul 1836.
La 2 Decembre acest an, G. Costaforu e numit de Căimiciămie- director
al sedlelor,

cu ofisul No. 575.5)

a

In: Octombre, anul următor 1857, G. Costaforu e trimis in Europa,
să studieze orga-

nisațiunea gimnasiilor şi să iotocmâscă şi un plan de bibliotecă sistemati
că,
|
Mai mult de G luni călătoresce Costaforu prin Belgia, Francia, Prusia,
Elveţia, Ita-

lia, Saxonia, etc., și intoreându-se, presintă, în Iulie 1858, raportul
său, care acum, dupe

ce a costat pe Stat, 1.500 galbeni, va activa cel puţin
românescă. *)

|

reforma învățămentului în tera
o

In lipsa lui Costaforu din ț&ră, Ministrul instrucțiunei publice, Gr. Bengescu
, supune
Domnitorului planurile lucrate de architeetul Șlater, în ințelegere cu D-nii
arehitecți
Orăscu și Beneș, pentru edificarea palatului Academiei, pe locul unde a
existat. colegiul lui S-tul Sava.
În Septembre 1857, Caimacamul decretâză acestă construcțiune.

|

„Fată oficiul Caimacamului Al. Ghica, pentru inceperea construirei noului
palat:

Noi, Prințul Alexanâru Diinitrie Ghica,

er

Caimacamul Ț&rei-Românesci.
Către Departamentul cultului şi al instrucțiunei publice

Văgdând raportul acelui Departament, din Septembre, No. 2.752, prin care ni se
arstă,
că locul, ce slujesce astăgi învățăturilor publice in capitală, nu corespun
de în nici în1) Dosarul No. 1,162, archiva ministerului de culte,
2) Acâstă

comisiune

era

compusă

1. Maxim şi Em. Constantinescu,

3) Verji anexa,
4) Dosarul

No,

906

5) Dosarul No, 57.

din

1856.

:

din

G,

Hill,

Ulis de Marsillac,

,
|. Zalomnit, A, Creţescu,

A. Marin,

|

— 176 —
tun chip trebuințelor destinaţiei s6le și că este cu totul nepotrivit unui așegăment,
ce trebue să fie centrul învățăturilor din ţâră.
Considerând, că sunt trecuți acum dece ani, de când legiuitârea obștescă Adunare,
a declarat neapărată trebuința de a se clidi cuviinci6sele încăperi pentru învățături,şi

a pus în disposiţiunea guvernului, prin art. 10, din
sele fonduri pentru indeplinirea unci așa de simțită
Considerând, că ori și care ar fi starea lucrurilor
față, importanța și folosul unei asemenea clădiri va
Considerând, că este o sântă datorie, impusă nou

legiuirea anului 1847, trehuincidtrebuinţă ;
ce vor isvori din împrejurările de
fi tot aceea;
prin legiuire și prin voinţa acelor

iubitori de omenire români, cari ai inzestrat cu atâtea bogății așegămentele de bine-fa-

„ceri, de a nu lăsa să se mai amâne o ășia importantă lucrare.

Văgend planurile alcătuite de comisiunea instituată de acel Departament, șși corhpusă
de architecţii A. Orăscu, Șlater și Benez, pentru clădirea unei academii, pe locul cole-

|

„fiului S-tului Sava, dupe programa ce s'a dat acelei comisiuni;

Vădend devisul aproximativ, alcătuit tot de acele persâne, și care se urcii la suma

de

un milion opt sute nout-geci și două de mii șâse sute nouă-deci (1.892.690) lei.
Noi, pe temeiul art. din regulament şi art. '10 din legiuirea din anul 1847, aprobâm raportul acelui Departament, pentru clădirea Academiei, dupe planurile și devisul insemnate mai sus, și cu orenduelile propuse in acel-raport, ca adică executarea lucrărei

„să se facă prin de aprâpe stăruință și privigherea Eforiei secolelor;
Ca architectal lucrărilor, sub directa privighere și controlare a Eforiei, Noi, din acele
Wei persâne, ce ni se recomandă de Departament, orenduim pe D. A. Orăscu, inginerul

și architectul Statului, căruia i se-va da un ajutor desemnator, cu o lefă pe lună
de 500 lei, un scriitor. cu o I&fă pe lună de 200 lei și doui conductori impirică de
clădiri, ce se vor orândui de catre Depar tamentul din intru din. funcţionarii în fiinţă;
se va pune în disposițiunea D-lui Orăscu, pentru diferitele sele cheltueli în implinirea
insemnatei insărcinări ce se pune asupră'i, o sumă de galbeni una mie 4 .000), cari sii

i se răspundă treptat, dupe trebuințele scle.
Suma de 1.892.690 lei, trebuincicsă pentru clădirea Academiei, se va lua treptat;
“dupe trebuinţă, din casa centrală; viind și Eforia secolelor în ajutor cu suma ce va chib-

zui că pole dispune din capitalurile sele.
,
Pe aceste temeiuri,
acel Departamentva invita pe Eloria scdlelor, a lua indată cuviincisele inăsuri penru dărimarea indată a vechei zidării și punerea fondatiilor nouei Academii.
Cunoscând și prețuind cea bine-făcătâre stăruință a membrilor Eforiei, pentru des-

voltarea instrucțiunei publice, suntem îner edinţați că vor pune stă stăruința într”o lucrare, prin care vor dobândi

noui

titluri la recunoseința publicului.

„Cu plăcere exprimăm via nâstră mulțămire

şefului ad-interim acelui

Departament,

pentru lâudata iniţiativă ce a luat în acâstă bine-facere.
(Uvmeză iscălitura Măriei Sale).
No. 1. 290.

|

|

A

:
1857, Septembre

10.

G. Costaforu reintors la post, se pune pe lucru, și în 41 August 1358, obține decretul Caimacamului Al. D. Ghica, aprobând nouele programe gimnasiale. 1)
1) Veţi anexa. Modificaţiunile principale din Eforie in anul 1838 suut:
.
In 22 Martie, Arsaki cere Caimacamulul să fie demisionat din Eforia scolelor, in. care se allă de
la 1850. In 20 Maiă acelaş an, demisioncză și D, colonel Florescu. In 31 Iulie acelaș an, D.L. 4.
Filipescu este nurnit efor, cu ofisul Caimacamului Alexandru Ghica No, 1.004. Apoi în 27 August

uculași an, sunt numiţi în Eforie Aristid Ghica, Gh. Costaforu și AL. G. Golescu,

„În 28 August 1858, prin raport. la Caimacam, Eforia organis
tză colegiii şi la Craiova.
„Anexând 1) aci programa, dupe care s'a ficut studiile
secondare superidre, de la 4
» Septembre 1855, până la 1 Iunie 1856, lectorul va
putea însuși compara noul program
adoptat la 1858, și va găsi, ca și noi, acest din urmă
program, superior tuturor. celor

anteridre.

e

„ Alăturăm și statul lefilor din F ebruarie 1857, în
care se pot vedea de-asemenea tâte
„..„modificaţiunile supravenite in personalul tuturor
sc6lelor din Muntenia, până la acestă
dată, în comparaţiune cu statul modificat, din 1850,
E

. În Octombre 185, nu: mai este director scâlelor Costafo
ru. Eforiase tânguesce în
contra ui, că a dispărut de la post, lăsând și catedrele neocupa
te. 2)
a
V. Boerescu este apoi însărcinat cu direcțiunea secolelor.
In acestă calitate el provâcă
-o adunare a profesorilor primară din Bucuresci, în Octorabre
1858, punendu'i următ6=:

rele însărcinări:

a

«Comisiunea compusii din D-nii profesori primari din Bucure
sci, convocată în urma

-

jurnalului Etoriei de la -10 Octombre, are a se ocupa

și a da relaţiune

Eforici despre

" următârele obiecte :
cc
..
|
o
DA lua în considerare raporturile D-lui revisor, precum și
programele presintate de
profesorii primari la 1857, șia expune opiniunca sa asupra
modificărei, ce s'ar. putea.

face in programul actual;

i

a

9) A arăta decă metoda lancasteriană are inconvenient
e, și deca este bine a se inai
“consemna acestă metâdă ;
LL
a
3) A se pronunţa deca este bine a se mai consemna divisiu
nea actuală de pateu clase
elementare, sâii dâcă n'ar fi mai util ca instrucțiune
a primară să se împarță în două
divisiuni, dintre care una elementară și alta reală;
-

A

:

!

4) Asemenea din cărţile didactice, cari există,-a arăta pe
acelea cari presintă in= conveniente, sc

ce cărți lipsesc și s'ar putea adăoga.
|
3
- Comisiunea va rai putea examina şi pune pe tapet
și alte chestiuni decât cele ară
tate aci,
a
DI
m
Pentru o mai regulată mergere a desbaterilor; se va alege
un vice-president și” doui
secretari. Vice-presidentul va conduce deshaterile în lipsa
presidentului, care este directorul sedlelor. Secretarii vor linea procese-verbale regulat
e de ceea ce se dice. Asupra
fic-cărei materii se va redae

apoi un raport, care se va supune la cunoscința Eforiei
.»

B. Boerescu.

-

'

_

1858, Octombre 17.

Dim în anexă 2) și posedăm chiar în original jurnalele
incheiate de acestă comisiune,
care urmăresce chiiimarea sa; până târdiii în G Iunie
1859, când “şi închee lueriirile sâle
“definitive,
o

-

a

1) Verdi anexa.

2) Veji anexa,
-

2) Vedi anexa.

ia

o

A

|

să

:

Tot în Septembre 1838, Eforia inchee jurnalul No. 46, prin care înființeză o comimisiune consultativă pe lângă Etorie, alesă „din corpul didactic și numită Comisiune
_Şimnasială.
Fată jurnalul, prin care acestă comisiune sa constituit;
Copie din dosarul No. 1.005 din 1858, pentru alegerea unei comisiuni
„din corpul profesoral,

cu însărcinarea asupra

metâdelor,

cărților

didactice și a

regulelor de disciplină
Jurnal

«Eforia scâlelor, considerând, că de la D-nii profesori depinde în mare parte buna aplicare a programului; că D-lor pot a se pronunţa mai bine asupra metâdelor, cărților didactice și chiar.regulelor disciplinarii; că din unirea și constituirea D-lor în cor p,
depinde în mare parte progresul instrucțiunei naţionale ; sa chibzuit a se convoca. de
D. director toţi D-nii profesori gimnasiali, pentru ca din sinul D-lor să se alegii o comisiune, compusă din 10 membri. Acâstă comisiune, care se va aduna și va delibera îm- preună cu D. director, va avea vot consultativ și va putea face cunoscut Eforiei re'sultatul deliberărei scle asupra cestiunilor de aplicație de metâde, de cărți didactice, "stu și alte cestiuni, care interesâză instr ucțiunea în general.»

iu

Profesorii se adunară la 19 Septembre 1858. .
i
Dintre 17 profesori cari stai întrunit, “ai ales prin vot secret membri,

D-nii: Za-

lomit, Iill, Roques, Aaron, Cernătescu, Marin, loranu, Nicefor, Neimaister și Orăscu.
Sub președința lui 1. Zalomit, având de secretari pe Nichifor și A. Marin, comisiunea,

în ședința din 26, acecași lună, a alcătuit statutul următor:

Statutele comisiunei gimnasiale,
Compunerea comisiunei

Art. 1. Comisiunea gimnasială se compune din 10 membri, prolesori i, aleși prin o
.
tul tuturor profesorilorgimnasiali.
„Art, 2, Acestă comisiune se va realege dupe duoi
d
ani, la inceputul anului scolastie,
„ Menabriă actuali pot fi realoși.
„Art. 3. Presidentul stă de drept este D. director al seslelor. Comisiunea va mai alege
un vice-președinte și duoi secretari.

-

Avt. 4, Președintele va conduce desbaterile, el va midlocitor între Eforie și comisiune și va avea vot deliberativ ca şi cei-l-alți membri. Vice-presidentul va ramplasa
pe president la trebuință. Secretarii vor line procesele verbale și vor încheia jurnale,
despre desbateri ; și vor face raporturile către Eforie.

Atribuţiunile Comisiunei
Art. 5. Puterea acestei comisiuni este consultativă, și opiniunile ci se vor supune la
aprobarea onor. Eforii.
Art. 6. Acestă comisiune va putea discuta cestiuni de aplicaţie, de metâdii, de disci-
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plină, de cărți didaetiee, să i şi alte cestiuni, cari interesăză instrucțiunea publică în ge„neral.
Dreptul de iniţiativă este al comisiunci, ca și al Eforiei.
Modul de a lucra al comisiunei :

N

Art. 7. Comisiunea 'se va aduna de ordinar la fie-care două stptămâni, Luni sera, la
7 ore, în sala Eforiei. Se pote insă convoca şi extraordinar de citre presidentul săii.
Când 4 membri vor susține ; și vor motiva formarea unei Adunări extraordinare, proșe- .

dintele va fi dator a o convoca.

Art. 8. Ilotăririle se vor adopta prin vot secret şi dupe majoritate.
N
Art. 9. Spre a fi aceste hotăriri valabile, cată să fie faţă cel puţin 7 membri din 1.

Art. 10. Hotăririle adoptate se vor comunica prin prezident la Eforie. Eforia i va face
observările sele, până ce în fine i va da votul. săi definitiv şi se va pronunța, decă încuviințâză sâii nu a se lua măsurile cuvenite pentru aplicarea lor. Elorici însă i se va
face cunoscut și opiniunile minorităţei.

Art, 11. Fie-care din membrii va putea pr imi din partea comisiunci lucrări analoge
cu specialitatea sa.
.
|
se supun şşi la apr oba«
Art. 12. Aceste statute fiind aprobate de membrii comisiunei,
rea Onor. Eforii.
Art, 13..Nică o schimbare nu se pote face la aceste statute, decât tot inpe modul cum

s'a ficut și ele.
B.

Boerescu,

Joranu.

II, IHll, Aaron

Florian.

R. Neimaister,

Nichefor. P. 1. Cernătescu, 4. Orăseu.: A. Marin.

Zalonit.

G. E.

1858, Septembre 20.
Dintre cele mai importante lucrări ale acestei comisiuni, avem a menţiona proiectul
„de or tografie cu litere latine, presentat de D-nii Poenaru, Nichetor și iNestor, procct pro-

„vocat dă Eforia scolelor, b) Vom reveni asupra acestuia la rubrica culturei generale,

In vedere cu noile programe, se fac unele modificațiuni în personalul didactic. Acestea sunt arătate în următorul raport, către Domnitorul Alexandru ISn'1, pentru se
mestrul scolar 1859-—1860.
Măriei Sale Alexandru
Moldova
-

i

I6nI, Domn

Prea Inălţate Domne,

al Principatelor-Unite

Ţera-Românescă şi

7

In conformitate cu progresul instrucțiunei publice, s'a simţit neapărată trebuință de
a se face 6re-care modificări în programa gimnasiului de aci şi din Craiova, pentru curentele an scolar 1859—1860, cari modificări s'ati și pus în lucrare, dupe disposițiunile
precisate în jurnalele acestei Eforii, de sub No. 75 și 76, din 31 ale trecutei lui August,
iar modificările privitâre la partea financiară și care variază de apuntamentele, ce erai
fixate dupe programa de mai 'nainte, sunt cele următore:.
1) Dosarul No. 1.003,
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ÎI: In gimnasiul capitalei |
1. D-lui Alecu Pop, profesor de calcul şi caligr
afie, cu I&fa de lei 500 pe lună, i se .
adaogă incă lei 100 pe lună, căci în loc de
opt lecţiuni dupe programa veche, face acum
12 lectiuni.
.
.
|
„9. S-ţiei Sale diaconului Theodor, profesor
de religiunea ortodoxă, pe lângă I6fa sa
de 150 lei pe lună, i se mai adaogă încă
lei 150 pe lună, căci leafa ce avta era prea
mică și în disproporţiune cu a celor-l-alţi
profesori.
E
D-lui lulii Baraș, profesor de istoria naturală, pe
lângă I6fa sa de let 600 pe lună
i se mai adaogă încă lei 200, căci mai "nainte avea
în trei clase șese Iccțiuni și acum
are a face în 5 clase 10 lecțiuni.
Da
Acești 200 se vor da din cei prevăduţi în progr
ama veche, pentru un curs de istoria

naturală la clasa VIII:

II. In gimnasiul din

Craiova

a/ D-lui G. M. Fontanini, inspectorul gimnasial şi
profesor de limba latină în pararel cu cea română și de geografie, pe lângă l&fa
sa de lei 750 pe lună, i se mat adaogă
Iei 50
sprea se face 800, căci i s'a mai

adăogat

două lecţiuni prin

noua programă, și
pe lângă Ifa sa de inspector de lei 300 pe
lună—afară de lei 100 ce primesce acum ca
diurnă—i se mai adaogă Iei 100, fiind-că
l&fa ce avea este în disproporţiune cu greulatea sarcinci;

|

|

i
b] D-lui... . Arnold, profesor de limba germa
nă i se mai adaogă 50 lei pe lună, pe
lângă lei 450, ce aveiă,
pentru ca să aibă aceeași I[ă,

cu alți profesori

de categoria sa ;
c] D-lui Basiliu Caloianu, profesor de istoria,
generală i se adaogi Iei -100 pe lună,
peste lei 500 ce avea, spre a se mai apropia
de lefa aceluiași profesor, din gimnasiul
|
capitalei,
i
Acâstă chibzuire Eforia o

supune, dupe datorie, la cunoscința Mărici
Tale, și vă rog
să bine-voiţi a “i da inalta aprobare, de a se
pliiti numitele adaose, de la Septembre Cu
rent, din fondul
economiilor scâlelor,

i

Membrul Etoriei instrucțiune publice, B.
Boerescu,
Deja în 22 Iulie 1859, Eforia cu jurnalul
No. 46, a chiămat să ocupe catedrele
cursurile superiore anexate la liceă, pe
următârele persâne :
"DA. Te. Laurian, pentru catedra limbelor
clasice, cu lefa de 800 Iei pe lună ;
2) 1. Eliade Rădulescu, la catedra limbe
i şi literaturei române. 1).

din

i) Eliade refusă catedra prin următârea
adresă, ce conservăm in original:
.
Onorabilei Eforie a instrucțiunei public
e
Simţitor la propunerea Onorabilei Eforie
, prin adresa cu No, 1.776, din 25
Iulie anului curgător,
de a accepe catedra de literâtura român
ă în “colegiul capitalei, cu durere am
ondre a arcta, că inaterialemente timpul nu *mi ajunge nici
pentru ocupaţiunile cu care deja sunt
indatorat călre public,
şi nu pot lua asupră'mi sarcine noue,
fără a compromite și pe, cele: vecht,
”
"Mal tării m'ași slima ferice de a'mt
termina viaţa ast-fel cum am inceput'o,
impărtășind, câte
am putut culege in curs de atâția
ant, studidsei junimi.
JI. Heliade.
„Bucuresci, 1859, August 45,

Resoluțiunea lui .V, Joerescu

Se va conserva catedra până ce D.
Eliad se va îinlesni a
primi, fiind-că nu o refusă absolut
nu i se va plăti I6fa, decât când
, insă
va primi cursul.
Y
!
|

!

„VW,

Boerescu,
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3) Pană Buoscu, pentr u catedra

de âconomia rurală

și agronomie,

“catedră care Sa

alăturat ca curs superior pe lângă gimnasiă, cu lefă de' 500 lei pe lună..
La 22 August 1859, 1. Maiorescu e numit de Eforie profesor de istoria critică şi slatistică la clasa VI-a, a VI-a și a V-Ill-a, cu I6fă de 800 lei pe lună, iar D. Cernătescu
-x&mâne pentru clasele a III-a, a IV-a şi a V-a de aceleași materii. .
In Octombre 1859, C. Aristia este numit profesor de limba elenă la liceul S- tul Sava,

pentru clasele a VII-a și a VIII-a.
|
B. Boerescu, care cu ofisul No.-1. 190, din 1 Septembre 1858, succedase lui G. Coslaforu la direcțiunea scdlelor, se demite. In 2 Octombre 1859, I. Zalomit ține pe câteva dile postul de director al seslelor, până la 15 Octombre, când este renduit definitiv.
director al sclelor profesorul IL. Maiorescu.
|
In lunie 1859, D. A..G. Golescu, este absent din Etorie fiind la Iaşi. Laurian e numit in locu'i, ca membru onorific, prin raportul către Domnitor, semnat de C. A. Cre- :

țulescu, sub No. 2.016.

-

i

Din directoratul lui B. Bocrescu, avem regulamentul intoemit'de el asupra datoriilor
şi atribuțiilor sub-directorului și a epistatului colegiului, pe care le dăm aci în anexă. )

Scolele primare din ţera românescă, întâmpinând dificultate de a fi ocupate cu buni institutori, Eforia se gândeşce la acâstii lipsă și crede

a o înlătura, prin măsurile

pro-

puse in actul de la vale:
«Eforia văgend lipsa ce este 'de institutori și de institutrice pentru secolele primare,
considerând că mai ales acestă clasă de învățători publici, spre a putea răspunde la delicata sarcină ce aă de a da educaţiune, mai vertos' morală, poporului, este trebuinţă a :

lua ca însăși o educaţiune specială, ast-fel ca fie-care institutor să fie un exemplu viii
de modestie și de sirguință, a chibzuit, ca până la întârcerea scolarului, ce s'a hotărit a
se trimite spre a studia pedagogia

Și cate. la întârcerea

sa va fi însărcinat

a dirigia

o

„se6lă normală pentru institutori, de o cam, dată să se ica următârele măsuri:
1) Trei-deci stipendiști din cei 50, ce se ţin în pensionatul sucursal al colegiului din
capitală, să se primescă prin concurs, care se va face la începutul fie-cărui an scolastie;
2) Un-stipendist va fi dator, dupe săvirșirea studiului, a servi în curs de 10 ani Statului, în calitate de institutor în seslele primare;
i

3) Stipendiştii vor fi primiţi din scolarii secolelor primare,
și cari vor fi din familii scăpătate, ast-fel ca funcțiunea de
"carieră pentru dânșii,
3) Dece din 20 bursiere, ce se țin in pensionatul domnesc
lua tot din familii scăpătate, și interna, cu îndatorirea de a

ce vorfi făcut clasa a IV-a
institutor să fie adevărată
de fete din capitală, se vor
servi Statului, dupe săvir-

şirea studiilor, în curs de 110 ani, în calitate de institutrice;
5) Pentru imbrăcăminte și cărțile tr chuincise, de fio-care stipendist sâu stipendistă,

se va da din casa sedlelor câte lei 450 pe an, cari fac 40 persâne lei 18.000 pe an;
1) Vedi anexa.

SA:

n.

P
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Acestă a ci chibzuire, Eforia o supune prea plecat
Inălţimei Vâstre, că de veți socoti
de cuviință să bine-voiţi a “i da inalta aprob
ație, spre a se pune în lucrare.» 1)

In 25 Ianuarie 1858, cu jurnalul Eforiei
No. 997, se cere Caimacamului înființarea
de 5 scoli primare în Bucuresci, adecă
câte una din fie-ce despărţire.
|
Eforia dice in raportul săă către Caimacam
: «Luând în considerare, că potrivit cu
disposiţiunile regulamentului scâlelor,în
capitala Bucuresci trebue să se afle înființate
d scoli primare, adecă câte una de fic-care
despărțire; că de la început sati și înființat
acest număr de scoli și sati aflat pe deplin
până 1848, iar la redeschiderea scslelor,
dupe suspendarea ce li se făcuse la acea epocă
, a rămas scâla la despărţirea din Roşu
neinființată până acum», din causă că nu sa
aflat local potrivit, Eforia dispune să se
deschidă âcâstă scslă în decurgerea anului scolas
tie 1858, în coprinsul localului de la
S-tul Sava, numai clasele I-a şi a Il-a, iar
a III-a şi a IV-a se vor organisa treptat.
Caimacamul' aprobă acestă propunere, o
|
|
In 1859, se aplică la scslele primare noul
program, la elaborarea căruia a luat,
parte dupe cum vădurăm, institutorii prima
ri, adunaţi în conferinţe.
Fată circulara, prin care acest program
se pune în aplicațiune:
A
E
Circulară către tăte comitetele din județ
e
«Vi se alătură... exemplar din noul program
al sedlelor primare, care ar a se pune
in lucrare de la 15 August anul curent, împr
eună cu instrucțiunile relative la punerea in lucrare a acestui program. Veţi împăr
ți aceste exemplare pe la toți D-nii profesori publici și privaţi și la D-nit membrii ai
comitetului, și sunteți invitaţi a priveghia
intoc

mai a sa urmare,

| *

o
Cărţile didactice cele noui se vor termina mai
târdiiă tot în curentul anului acestuia, când vi se vor face cunos

cut, Până atunci D-nii profesori se vor
servi cu cele vechi, scii
își vor face texturi, conformându-se, pe
cât se va putea, cu textul programului,
care se
va afişa în fie-care clasă.»
”

10 exemplare Comitetului districtului Mehed
inţi No. 1.915 din 37, 1859.

10 idem
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1) Dosarul No. 839, din 1855,
2) Dosarul No. 45, din 1859,
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n
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+
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Acâstă circulare, aprâpe identică, este comunicată și celor4 scoli primare din Gapitală în 5 August 1859, sub No. 1.910—1.914.
Asemenea se comunică noul program și următorilor directori de sesle private:
«Vi se comunică și D-vâstre câte 4 exemplare, impreună cu instrucțiunile relative la
executarea sa. Sunteţi invitați, D-lor, a substitui în locul programului vechitipe cel noă,
şi a priveghia ca D-nii profesori, ce aveți, si se'conformeze intocmai. >

D-lui N. Mitilineu.
» A, Tabacopolu.
> A. Șevilz,
»

St. Rașianu.

- “A. de Vuiţi.
» L. Riureanu.

n
„n

.

LL Gat,
Î.
n Â.
„LI.
» A.

Pop,
Vichy.
Deliani.
Apostolatu,

D-nii C. Codreanu

și N. Florescu.

D-lui A. T. Mavrocordat,
Programul comunicat pe lângă circulările de mai sus, se pote vedea în anexa 1) de. la
acestă pagină.
Acest program se punea

!
din nenorocire

in execuțiune,

inainte de a se fi pregătit |

cărţile didactice în raport cu el. Şi cu tâte acestea Eforia credu util, cu referință lu cărțile didacti e, a comunica

instituorilr,

in 28 August 1859,

sub

No. 2.007—2.02 3,

„următârea circulare:
Domnule,
cAmestecul

|

cărților didactice, ce s'ati vădut prin. cele mai multe scoli, la revisiile

făcute atât de D-l revisor, cum și de către

subsemnatul, este nu numai o abatere din

insteucţiile Eforiei, dâr și o pedică pentru progresul scolarilor, căci, spre exemplu, la lectură, cum s'ar putea trage atențiunea scolarilor asupra unui capitol, pe care e D- ta îl ci-

- tesci scolarilor, când ei toți nu aii aceeași carte?
_

”

Esti der invitat'ca să nu te servi cu alte cărți, decât cu cele în fiinţă ale Eforiei, până .

la tipărirea altor cărți mai proprii, cari s'au și pus în lucrare.
Acesti măsură o- vei comunica și colegilor D-tale.y
No. 9.927, orașul Severin, și termină cu No. 2.942, la profesorul superior al l oraşu-

lui Brăila.
U

,

- "Tot cu referință la unele cărți didactice, s'a mai dat și următârea circulare către institutorii secolelor primare din capitală, scâla de arte, de agricultură, acdla de medicină .

și chirurgie, și către pensionatele private din capitală :
Domnule,

Eforia a recunoscut de necesitate absolută și a decis,ca între cărţile didactice de clasele a II-a, a III-a și a IV-a primare, ca carte de citire să se introducă și cartea intitu1) -Vedi anexa.
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lată: Evangheliile şi epistolele

Duminicilor

şi ale sărbătorilor de peste lot anul,
de
- părintele Nifon Bălășescu.
aa
„
Si
Sunteţi deră invitaţi, D-le, ca în tote Sâmbetele
și ajunurile sărbătorilor mari, să se
citescă în clasele mai sus arătate, apostolul

și evanghelia'dilei următâre. Cu modul
acesta
scolarii din frageda lor copilărie se
vor familiarisa cu S-ta scriptură, care
este
legea
lui
„Dumnedei și prin urmare fundam
entul unci bune educațiuni.
Veţi bine-voi, D-le, a comunică în copi
e acestă decisiune a Eforiei și celor-lalți D-ni
colegi ai D-tale, spre a se conforma
întocmai.

Preţul unui exemplar este doui slanți.

“No. 3.002. Inst. superior» al colâ
rci de Verde.
No.

3.003,

|

n-

|

n

n

n

pă

»

Roșiu.

A
-

1859, Octombre 23.
|

pa

i

.

- Pentru a împedica abandonarea
scâlelor primare de către scolari,
încă inainte de terminare, a tus-patru clasele primare,
se inființâzună absolutoriii â unei
scoli primare şi se
» Cere presentarea lui obligatoriă, pent
ru acei ce vor să între în gimnasiti.
Eată circula= |
“vea pentru acâsta, adresată tutulor
institutorilor superiori:. |
|
Circulare către îinstitulorii superior
i ai scâlelor primari din districte
şi capitală
Ca scolarii să nu se lase de scâlă mai
“nainte de a f terminaț tâte învăţătu
rile celor
4 clase, Eforia a socotit de cuviință,
ca pe viitor, incepând chiar de esti
mp,
să
se
dea scolarilor ce vor fi terminat tâte clasele
câte un certificat. Pentru acest sfirș
it,
se trimile
D-tale un număr de certificate potriv
itcu numărul scolarilor ce ati fost în anul
trecut
in clasa IV-a, din care să dai numai la școla
rii ce vor fi demni de a eşi din acestă clasă
.
Int:'insul se. vor trece tâte însemnăr
ile, ce se aretă şi iscălindu-se de toți
prof
esor
ii
claselor respective, se va da apoi scolarul
ui.
i
|
”
Vi se adaogă,că fără certificat complect
al claselor primare, nici un scolar nu
va fi
“primit a intra in clasele gimnasiale.
|
n.
E
i

1859, August 18.

N

Seola din Ploesci, care, precum scimn,
se bucură de fonduri proprii, primesce
in 1859,
o adiugire de studii, care:o disting
de tote cele-l-alte scoli primare
din |eră. Anume se
adaogă o clasă comercială. și prin urmare
programul, întocmit pentru scola din
Ploesci,
este modificat, dupe cum se pote
vedea din anexele 1) la. acestă pagină,
relative
la
afacere.
!

”

In acest an 1859, luptele dintre part
idele politice daă ocasiun e -la o neințelegere
.
„intre Eforie și ministrul instrucțiunei
publice, A. G. Golescu. Acesta seric,
în 20 0etombre 1859,

sub No. 3.013, Eforiei scdlelor:

Domnilor efori,
«S'a observat de multe ori, că unii
din profesori iati parte

la manifestări politice, pre"cum se aduce d. e. alăturatul în
copie răspuns al institutorului de
la Duzăti ; și fiind-căacesta pâte să vatăme autoritatea şi
respectul ce se cuvine unor asemenea
funcţionari,
-%) Veji anexele,
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o

subsemnatul vă+ invită, D- lor tori, ca prin circula
re ssă dați in cunoseință tuLuror

pro-!
fesorilor de prin districte, :cum și a face cunoscut celor:
din capitală, a se abține de la

asemenea urmări.»
Ministru, A. G. „Golescu.

o

|

Suprarea pe institutorul

,
din Duzăă

provine din faptul, că acesta manifestă senti-

mente ostile noului guvern, prin declarațiunea lui, adusă
aci în întregime :
,

Copie dupe hârtia D-lui Dimitrie Kirculeseu,
către administraţiunea

cu No...

din 26 Aiagust 1859, -

districtului Buztă

:

«Subscriindu-mă la împrumutul naţional cu suma de lei
500, ce "mi-a fost prin
|
pu
tinţă,

am fost mâhnit, că mărginitele'mi. midlce” nu'mi
permit a veni cu mat mult în
„. ajutorul de care acestă sir mană țâră este
atât de mult întrebuințată. Aslăqi insă; când

împregiurări cu totul neașteptate ivite de curând
în acest district, mă fac a perde
„aceeași incredere ce aveam mai 'nainte;
„Vii D-le administrator . a vă anunța, că ahtinendumă de o cam dată

de la ajulorul

cu care atunci m'am oferit îl păstrez a 1 depune pe altarul
patriei, într un timp. mai
favorabil principiilor ce profesez.»
îi
.
î.
„D. Kineulescu.
n
a
.
Şi
|
- Ministru A. G. Golescu superat, pune resoluţiunea
următre :
«So va face o nouă circulare către D-nii institutori
de: distriele, avendu-se in” vedere

circularea cu No. 1... din Decembre 1858, către comitet
ul de inspecţiune. ?) Iar D-lui
Kireulescu, pe lângă circular “i i se face aspru reprimandă
pentru adresa către admiis“"tratorul de Buzăui.> |
1859, Octombre 21,
Hi

Ca să satisfacă cererea Ministrului, Eforia adrestză institu
torilor următorea circulare:
Circulate către D-iuii institutor aă. scdlelor
primare din capitală, şi districte

«Prin circulara sa, comunicată D-vâstre, prin comitetele
de inspecțiune, în luha De„eembre anul expirat, Eforia instrucţiunei publice,
provocată prin ordin. guberniale, va
scris ca să vă feriţi de ori-ce ar putea vetima ordine
a legal şi specialmente de mani„festări politice, |
Adresându-se către p- vâstră, către partea cea mai
inteligen tă a najiunei, Eforia era

"convinsă, că cuvintele ei vor fi bine înțeles
e. de către toți, că nu va mai fi adusă în
trista posițiune de a repeți asemenea admoni
țiuni. Cu tote acestea, ca a primit din noi”
„adresa

Onoratului Minister al cultelor și al instrucțiunei
publice, cu No. 3. 013, prin
care, asupra unora dintre D-nii institutori se ridică
cele mai grele imputiiri, probate |
prin acts, la ă cărora citire Eforia n'a putut a
nu simţi cea mai profundă durere.
D-lor, scâla fiind destinată a răspândi adevărata
sciință iin'tâte clasele sogietăţei, fără

distingere, luminând mintea tineriraei, formân
d iinima, deșteptându”i , din cea mai fra-.
1) In 1858, Ctimăcărnia cerea institutorilor
să se abţină de la politică, pentru că denșii,
ca tot ce
inteligent in țâră, se declarascră pentru
unire, principe Slrein, elc,
Căimăcămia; ca tote guvernele rele, împedi
ca pe corpul didactic, nu de la politică, ci de
la: “politica
care nu'i conșenea dense,
era mai
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gedă a ci etate, ideca de autoritate și de sanctitatea legilor; și depringend'o în respectul
şi supunere către ordinea legală și către autorităţile Statului, ce o menţin, e din natura
„sa un institut univer sal, și prin urmare ncutral, cu care scoborirea în arena luptelor
politice și participarea la manifestări de acestea e cu totul incompatibile. Profesorul ori ”
" institutorul, care nu pste resista pasiunei de a se amesteca

în aceste lupte

de partide

și de a lua parte la manifestări politice, arctă în fapt că n'are cea mai mică idee de natura scâlei și de misiunea sa într” insa, șși că prin urmare e nedemn de numele ce porlă
și de postul ce ocupă.

E

a

,

Etoxia scie prea.bine, că cei mai mulți dintre D-vâstre se mărginesc în cercul atribu* țiunilor lor;

are însă și probe, că unii

s'aii depărtat din acestă sferă.

De aceca, ea se

vede constrinsă, a ridica pentru cea din urmă ră vocea sa cea admonitovie, ca să vă pt„ trundeți de sanctitatea misiunei ce vă e concredută; căci dupe acâsta, veri-ce abatere,
de natura celor specificate,mai sus, se va pedepsi cu depărtarea din funcţiune.
No. 3.201. Institutorelui superio» din Mehedinţi.
No. 3.202,
»
i
» Dolj.
"No. 3.203.

n

n

»

Gorj.

ete. până la 3.021.

.

„>

.

1859, Octombre 31.

In special institutorelui Kirculescu Eforia i adresâză următârea admoțiune:: :
2

Către institutorul clasei superidre primare din Buzăi. Aceeaşi dată

“Domnul mei,

-

e

«Cireular ea, ce astădi s'a trimis și D- tale, e provocată mai de apr Spe, prin pur tarea

D-le, și specialmente prin actul ce ai adresat administrațiunei locale, în privinţa par Li- cipărei D-le la imprumutul naţional.
Citind Eforia acâst act a r&mas în.uimir e, și nu găsesce cuvinte spre_u'și exprima
t6tă indignaţiunea sa, precum și severa veprimandă ce meriţi pentru o faptă, care a aruncat umbră peste tot corpul institutorilor și 71 a compromis inaintea guvernului.

Eforia speră. că aceste observări, precum și cele coprinse in circularea de astădi, vor
ajunge ca să cunosci D-ta, gravitatea abaterei, de care te ai făcut culpos, precum și n6-'
cesitatea de a

te mărgini în cercul atribuțiunilor unui institutor.

Acestă speranţă e singura causă a indulgenţei, ce a avut astă dată Eforia către D-ta,»
Asemenea admoniţiuni, adresate corpului didactic, provâcă în Divanul ad-hoc o furtună contra Ministrului A. G. Golescu, și pentru ca să imblânzescă răul efect produs,

se grăbesce a scrie din noi Eforiei, inculpând'o că a făcut exces de zel, că el nu i a cerui mustrări de felul celor comunicate tuturor institutorilor. Ministrul ia ocasiune din
acestă impregiurare, ca să propună Eforiei publicarea unui buletin al scolelor, care să
serve de organ de povăluiri didactice, ete. -

"Copie dupe adresa Ministerului cultelor cu No. 3. 284, din 24 Noembre 1859,
către Eforia scâlelor
|
Domnilor efovi,

|

|

e

Circularea D-vâstre, din 31 Octombre, către institutorii primari din judeţe,nu reproduce intocmai spiritul adresei minister iale, care a provocat! 0. Subsemnatul ţintea la un

.

—
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indemn, iar nu la o mustrare, Dâcă ar fi cugetat o mustrare el ar fi cerut'o anume pentru profesorul ce a meritat”o, iar nu pentru toți în deobşte,
Acestă 'neințelegere subsemnatul nu o pâte atribui decât la un exces de zel, provenit din o greșită apreciare a spiritului politicei, care insutlă pe guvernul actual. Pentru aceea el se crede dator, a vă declara D-lor Efori, că guvernul doresce,

peste tot ce .

se face si se gice în numele lui, un spirit împăcător, fără ca acesta să împedice câtuși
de puţin măsurile de represie la cas de trebuinţă.
Ministerul se unesce a crede cu D-vâstră, că nu se cuvine institutorilor primari a se
cobori in arena luptelor de partide politice, şi că în loc de a perde timpul lor in preo»

cupaţiă și lucrări de o natură politică, cu totul străină ocupaţiilor pentu care sunt plătiță, mai bine ar face, și ar da o adevărată probă de patriotism, dâcă sar ocupa cu zel,

„în tot timpul ce le rămâne liber, spre a se iniţia inai'adânc în cunoscinţele pedagogice,
care le sunt neapărate la misia importantă ce le este încredințată. Spre a putea insă

a se ajunge la acest scop, circulările trebue să fie bine voitâre îndemnătâ
re şi considerate ca cărți de învățătură, iar nu ca epistole de admonestațiune. Institutori
i primari la

noi ati o mare trebuință de asemenea circulare instructivă și subsemnatul aștâptă'
in
privința acesta de la D-vâstre tot concursul, ce este în drept a aştepta de la -un corp

atât de invățat; convins despre acesta, el profită de ocasiunea acesta, ca
să vă invile,
D-l6r efori, a delibera asupra înființărei unui organ oficial, care sub numire
de Buletin

al înstrueţiunei primare, si potă servi de intermediar didactic intre
D-vâstre și cor=

"pul institutorilor primari.

|

,

|

,

Instrucţiunea primară se adresezi la o vârstă Iragedă, când inima
e primitâre de ori-

” ce impresie bună sâiă rea ; misiunea institutorelui der este fârte
delicată, şi nu trebue să

1 lăsaţi făvă busolă şi fără ajutor.

- Buletinul va avea deră de scop a lumina pe institutorii primari
asupra datoriilor lor,
a întreține și a desvolta în ei cunoscințele, cari se raporteză la
materia lecţii'or lor și la

metodele de învățătură și de disciplină scolastică ; a răspândi în același
timp cunoscin-

țele cele mai usuale de igienă, de economie domestică, rurală
și industrială, a presenta

Fă

in fine pe lângă acestea o mică scolă,de morală practică, pe
de o parte faptele frumose
de curagiii, de virtute, de devotament și de bine-faceri, culese din istorie,
ca nisce fapte
cari fac gloria și mărirea omenirei ; pe de altă parte, exemple bine
alese, de greșeli, de

rătăciri şi de nenorocirile cari decurg, din ele, și cani pot servi.
de învățătură morală,

pentru stârpirea viciurilor în societate,
A
|
„Sunteţi rugați, D-lor efori, a grăbi preparativele pentru înființare
a unui asemenea buletin, fără a vă lăsa impedicaţi de lipsa de fond, pentru care
Ministerul va face cuvenita punere la cale, dupe chibzuirea şi socotâla ce “i veți trimite
în privința acesta,
Ministru, A. G. Golescu,

.

i

-

Eforia răspunde Ministrului, cu raportul No. 3.018, din 29
Noembre 1859, căulând

a'şi justifica circularea, iar de buletin nu face multă vorbă.
|
Fată răspunsul Eforiei și replica ultimă a Ministrului A. G. Golescu
:

Ră&spunsul Etoriei, cu No. 3.618, din 26 Noembre acelaşi
an

“

„Domnule Ministru,
Adresa D-vâstre, cu No. 3.248, din 21 ale lunei curente, a lăsat
în inimile subseri-

șilor, o impresiune cu atât mai neașteptată, cu cât acest corp, ca unul
ce este însărci-

—
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nat nu numai cu privegherea, ci și cu administraţiunea instrucțiunui publice,
osebit de
"consciința ce avea de modul cu care se cuvine a'și îndeplini acestă
induoită a sa îndatovire, se felicita, că la două ședințe, la care ați bine voit a asista
și D-vostre, s'a aflat in

perfectă coinţelegere cu D-vâstre, atât asupra principiilor relative la conducerea
şi desvoltarea instructiunei publice, și la menţinerea unei discipline mai rigurse,
cât și asupra modului de a aplica aceste principii. .
|
o
|

“Diceţi, D-le Ministru, că Eforia cu circularea sa din 31 Octombre,
nu ar reproduce intocmai spiritul adresci ministeriale (No. 3.013), care a provocat'o;
că ea ar fi o mustrare - pentru toți profesorii în general, când adresa ministerială țintea
numai la un îndemn,

și in fine că circularea Eforiei ar fi o epistolă de admoniţiune, în loc
să fie o circulare
„bine-voitâre, îndemnătăre și consideratii carte de invățătură.
Eforia “șica libertatea, D-le Ministru, a. vă supune spre răspuns,

că ea însăși are a.

veclama o mai drepti apreciare a circulărei sale, care subscerișii
nu sunt la îndouire, că

o veti acorda, dâca veţi bine-voi a lua în considerațiune
următârele explicări :
"Prin adresa D-vostre, cu No. 3.013, în care diceți, că s'a observat
de multe ori, că unii

din profesori iaă parte la manifestări politice, piecum se vede din
actul ce aţi alăturat,

și în care adăogaţi, că acesta pote să vatăme autoritatea și respectul
funcţionarilor, in-

vilaţi pe Eforie, ca prin circulare sti dea în cunoscința tutaror profesorilor
de prin ju-

dețe şi din capitală a se'abţine dc asemenea urmări,

e

.

Etoria primind acestă adresă, nu s'a preocupat şi nici s'a gândit, că
ar fi în căderile

ci, de a se preocupa cu spirirul politic, ce insuflă pe guvernul în fiinţă,
— datoriile ci r&mânend tot acelea sub veri-ce guvern legal, —ci având în vedere casuri
excesive, analoge

aceluia pentru care ați alăturat actul menționat, casuri de
cari D-vâstre și în adresa
din urină, cu drept cuvânt diceați, că nu pot fi apărate de măsuri
de represiune, şi a

recapitulat în spirit, grelele îndatoriri puse asupra ci, prin legile în
vigăre, și în cons-

“ciința acestor datorii sacre, a scris circulara din 31 Octombre,
care dupe părerea sa are

tocmai caracterul instructiv și bine-voitor, ce pe bun temei pretindeţi
de la asemenea

cireulără,

.

|

Da

Eu e instructivă, pentru cii definesce natura scdlei, arclă scopul

,
ei și specifică ocu-

„pațiunile unui institutore; ea e tot de o dati bine-voilore, pentru că
declarând amestecul în luptele partidelor politice şi participarea la manifestări
de acestea, ca necompati-

bile cu misiunea institutorilor, și admonindui a se feri de acestea,
voesce in interesul
lor propriii, precum și al instrucțiunei publice, a menţine principiul
de inamoribilitate,
și a feri pe institutori de sărta partidelor politice, cari se ridică
și cad, dupe impregiurări.

Afară de acâsta, Etoria, dupe adresa D-vâstre, cu No, 3.013, ar fi putut
emite cireu-

larea sa către toţi profesorii, ea însă a mărginit'o a institutorii primari
; asemenea, cu

observaţiunea exprimată

în general

în adresa D-v6stre cu No. 3.984, că «preocupațiu-

nile și lucrurile de natură politică sunt cu totul străine, ocupațiunilor,
pentru care sunt

plătiţi institutorii,» Eforia a restrânso numai la participarea în luptele partidelor
polilice și la manifestări politice, fiiră a gândi că ar putea contest institutorilor
exercițiul
drepturilor politice ca cetățeni.
» Aceste explicări, s'a simţit Eforia datore, a vi le da, D-le Ministru,
pentru că crede, :

că nu i s'a apreciat circularea, din adevăratul ci punct de vedere,
și pentru că se teme,
că observațiunile coprinse in adresa D-vostre, ocasionate de
divergența din punctul de
înțelegere al acelei circulări, ar paralisa ttă activitatea Eforiei,
în implinirea grelei sale

sarcine, pentru care Iluminatul și patrioticul concurs al D-vâstre i este
neapirat de lipsă.
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„In fine Eforia, insutiată de sincera dorință de a păşi în tste lueriiril
e sale în perfectă armonie cu D-vâstre; speră că acest incident, dupe explicările date,
nu: va altera acordul
dorit. Cât pentru cea-l-altă parte a adresei D-vâstre, relativă la Buletinu
l instrucțiune,
se va ocupa cu acâsta, îndată ce Eforia va termina lucrările
relative la budgetul ce se

grăbesce a incheia.

|

|

Replica Ministerului cultelor, adresa cu No. 3.418, din 5
Decembre,

-

Eforie pe care se vede scris de 1. M.: »La dosar:

către

"Domnilor efori,

Subsemnatul n'a cugetat a vă causa, prin adresa sa, sub No.
3.284, 0 impresiune neaș=

teptată, s6ă câtuși de puțin neplăcută ; el scia că onor.-Etorie este
însărcinată și cu pri-

vegherea și cu administrarea instrucţiunei publice și tocmai
pentru aceca s'a adresat la
-intervenirea ei, pentru redigiarea unei circulări, ce
cerea trebuinţa a se face către cor-

pul profesoral, mulțămindu-se a indica numai sensul și tonul
ci general, prin o vesoluțiune pusă în teimenii următori: «Să se invite Onor. Eforie
« îndemna pe toți prote-

sorii a nu mai lua partela manitestaţiuni politice.»
'"ANând mai în urmă, că acea circulare

_

nu s'a fâcut tocmai

|
pe un ton. indemnător,

subsemnatul a trebuit să caute din ce a putut proveni acâsta,
și. a giisit în adevăr, că

adresa sa, sub No. 3.013, n'a reprodus dicerea a îndemn
a ; acestă schimbare insă _tol
nu i s'a pirut de natură a mnotiva, în: casul de faţă,
o mustrare sei admonițiune gene-

vală, și
plicări,
„ Este
pentru

pentru aceea el a creddut că este de a sa datorie a da Onor.
Eforii Gre-care exspre a preveni oii-ce neinţelegere de asemenea natură,pe
viitor,
adevărat că subsemnatul a fost și este încă în pertectă coințel
egere cu D-v6stre,
menţinerea unci discipline mai rigursse in scoli; acâsta
privesce însă numai la

disciplina intericră, numai la faptele cari se petrecea
iă în scoli, iar nu la cele externe,
cari numai atunci: pot provoca înterveriivea guvernu
lui, când degenerăză în manifestări

politice. Cât despre institutorii primari, pe cari cu drept
cuvânt îi deosebiți din cei-l-alţi
profesori publici, părerea subsemnatului este că timpul
lo trebue să fie consacrat in 10talitate pentru instrucțiunea primară şi pentru studiile
complimentare și pedagogice,
care sunt de lipsă spre o mai bună indeplinire
a datoriilor lor, Pentru aceca sunt
plătiți de ţeră, pentru aceea cugetă guvernul a mai
adăoga la onorariile
lor actuale. Așia

der, nu numai că ei nu trebue să ica parte” la manifes
tări politice, dâr nu se cuvine
nici să se lase a se absorvi în preocupări străine,
de la, misia pentru care sunt plătiți; ..
„se ințelege de sin
că e,
acâsti regulă disciplinară nu pote fi impinsă până
a“i împedica în libera exersare a drepturilor lor de cetăţeni.
|
A
|
Aci totul depinde de la apreciarea și de la tactul direcțiu
nei secolelor. Midlocul care
se pare mai nemerit spre a menține pe institutorii
primari în calea cea bună, este indemnul ; de aci necesitatea unui buletin special pentru
instrucțiunea primară, când
insă nu va fi nici acâsta îndestul, atunci se cuvine a
se lua măsuri excepționale de mustrare să de represie; insă individuale, și numai
pentru fapta dea se [i părăsit

interesele
instrucțiunei primare, iar nici o dată pentru natura
opiniilor politice, cari vor fi causai
"acestă
abatere.

.

De

|

„Aceste reguli sunt dictate de natura lucrului, de in
teresul instrucţiunci primare, pre"cum

și de cea mai strictă echitate către institutorii primari.
Subsemnatul este încre-

dințat, că și D-vâstră sunteți de aceeași convinctic
întru acesta:și explicările sâle nai

Ă

i

ps

”

-

—

190

—

alt scop, decât a ridica ori-ce nedoimiri ui ar mai [i putut r&mânea asupra unor pasagii
- repetate de D-vâstre din precedenta sa adr esă, și a consolida cu atât mai bine acordul,

ce cu marea sa mulțămire vede, ci domnesce între Ministerul săi și corpul atât de luminat, care presidă la direcțiunea instrucțiunei publice, £)
A.

G. Golescu,

În August 1859, din ordinul consiliului de
blică la Olteniţa.
In acelaș an și lună, conform celor dise la
anului 1859, aprobat de Cameră» și conform
cere numirea lui Teodor Ciocaneli, ca revisor

miniștri, se decide a se deschide selă pu- .
cadaosui la paragraful ww, din budgetul
art. 21, din regulamentul scâlelor, Eforia
pentru pensidne și scoli private de ambe

sexe. ?)

In Iunie 1859, se “înființeză o scâlă de 4 clase, la Rușii-de-Vede, din venitul S- tului ,
Spiridon. De 11 ani de când nu mai este capitala județului Teleorman, nu mai are seâlă”
primară. Rușii-de-Vede este pe moşia S-tului Spiridon, deci el să plătescă lefă învăţătorului de 400 lei pe lună.
y
2

În anul acesta, , 1859 , Etoria averilor Brâncovenesci, , fie din scop p de propagandă
ris
Y poliLică, fie din sentimente mai nobile, promite Eforiei să înființeze scoli primare de fete în
„tâte orașele de reședință județiană și la mănăstirele de călugări și de călugărițe.
Epitropia Aşedămintelor Brâncovenesci
Onor. Eforiă a instrucțiunei publice
Mănăstirile și schiturile brâncovenesci, care în virtutea dr epturilor familică, consfin-

țite și prin legile țărci, se află sub patronagiul mei, aă avut de la fundarea lor destinațiunea de a fi locașuri sfinte, pentru-mărirea luk Dumneşei, și locuri de retragere
pentru persânele, cari fugind din valurile lumei, doresc a'și căuta pacea și liniștea în. acele adiiposturi. Ori cât sunt de laudabile scopurile ce le ai avut fericiții fundatori, la
înălțarea și dotarea acelor aședăminte, trebuințele de acum ale ţărei, spiritul timpului

şi progresul care ne împinge, cer ca aceste fundațiuni religisse și pidse, să$ fie produc„live de fol6se reale, și pentru ţcră și societate.
Am socotit, că n'ași putea respecta intenţiile fundatorilor şi tot-d'o-dată a corespunde
la glasul presentului, decât, când cu destinaţia ce aui acele mănăstiri și schituri de a fi

locașuri pentru mărirea lui Durnnegeii și locuri de adăpost pentru persânele cari se retrag din lume, a'şi uni și pe aceea, dea fi mănăstirile de părinţi, scole și seminare pentru băeți, iar schiturile de maici, pensionate de educaţiune și învăţătură pentru fete. Spre
a avea în privința acâsta şi aprobaţiunea puterei bisericesci, m'am adresat către Prea
S-ţia Sa Părintele Episcop al Râmnicului, chiriarhul locului unde se află mai tote așe- dămintele mele 'ctitoricesci; de la care am primit răspuns, că intențiunea mea nu este
„contrariă dogmelor și canânelor bisericesci și că prin urmare i da, bine-cuventarea ceî Spre a
- guvernelor,
vingerea, că
țiunt.
) Dosarul

se vedea cum consideraţiunile politice determinaii ma! adesea simpatiile, ori antipatiile
pentru corpul didactic, aducem în anexă unele acte, din care lectorul 'ŞI va forma conCaimacamul din urmă, între 1850—1858, curtenea pe institutor și le acorda gratificaNo. 54, din 1859, archiva ministerulul de culte, -
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„rută. Nu *mi rămâne acum alt decât, cu reserva ce a rămas din administr ațiunea aședă- mintelor pe anul trecut, să încep cu mâniistirea De-un-Lemn, spre a realisa ideea unui
pensionat de fete, ținut in tâte cele trebuinci6se, cu cheltuiala din fondul aședămintelor.
Dar in drumul acesta, am de învins multe şi mari greutăți : să construesc un edificiii,

- destinat pentru a fi institut; să pregătesc personalul, care va fi destinat cu direcțiunea

pensionatului, și cu invățătura fetelor; să compun un regulament pentru întrega organisațiune şi administrațiunea institutului; să destinez din fondul așegămintelor un

„fond special, din care la eșirea fetelor din institut să li se facă un ajutor în bani, ca
zestre, spre a se putea căsători cu folos, și altele asemenea.
Avend destvir: șită încredere în zelul și activitatea, cu care Onor.
sprijini tot ce privesce la educațiunea și învățătura

junimei țărei,

Eforie este gata a
mă adresez la lumi-

mile ei, și cu onsre o rog ca, luând îîn considerațiune intențiunea 'mea, să bine-voiască
a "mi comunica tot ce va socoti că în teresâză fundarea institutului de care e vorba, pre-

„Cum și desvoltarea și prosperarea lui. Aceste opinii bine-voitâre mă vor ușura la greu-

tățile ce am să înving, 'mi vor servi de normă la tot ce am să fac, și decă institutul
va
merita vre-o laudă, acâsta din cea mai mare parte se va cuveni Onor. Etorii.

„Principe, Bibescu Basarab Brâncoveanu,

|
Director, Aaron Florian,

Eforul principele Bibescu cere Eforiei scâlelor să publice concurs pentru scâlele ce

va înființa de la anul 1860, la Severin, T.-Jiu, I.—Velcea, Pitesci și Tergoviștea.

Pentru local şi mobilare,, Eforia Brâncovendscă publică concurs pe 1 August 1800.
In 28 Iunie 1859, ctitorul aşegiimin telor Brâncovenesci “și propune să inființeze 20 -de stipendii pentru băeţi și fete sărace.
|
- Dăm în anexă 1) adresa către Eforia seslelor și regulamentul de admisiune al bursierilor, acte redactate de directorul Așegiimintelor Brâncovenesci, profesorul Florian
|
Aaron.

- Intrat iîn calea facerilor de bine, Pricipele Bibescu, propune e Eforiei secolelor, tot în

Iunie 1859, să inființeze 5 externate de fete iîn Bucuresci. Dim în anexă ?) actele relative la acestă fundaţiune,
e
.?

2.

Fiind-că ctitorul Așegămin telor Brâncovenesci mai pr opune Eforiei şi diverse premii

literare, Eforia scolelor, invitând pe principele Bibescu, în ședința ci, din 113 Iulie 1859,
incheiă un jurnal pentru tte donaţiunile, pe care le acceptă în numele țărei, mulţămind titorului, Micele modificaţiuni ce introduce Eforia se pot vedea în anexatul jurnal din
13 Iulie al Eforiei sedlelor.
Câte s'aii realisat din atâtea aderenitâre promisiuni ?
La Decembre 1859, Noembre 16, 17 şi 18 sati deschis, ce e dreptul, scâle gratuite
de fete, din capitală, din fondurile Brâncovenesci. Acum ctitorul adreseză Eforiei scâlelor
adresa, ce dăm la vale, și din care apare, că principele Bibescu, dupe ce în Iunie
trecut

1) Veţi anexa.
2) Veţi anexa.

o
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“* promisese scoli 'da fete prin tote orașele. de reședință din“ ţâră,
acura se mărginescea
cere autorisare, să deschidă scoli de fete în Oltenia, incepend cu
Craiova și Caracal.
Dim aci numai adresa titorului” din 41 Decembre, dupe dosarul
No. 58, din 1859,
archiva Ministerului de culte, iar actele isvorite din acâstă adresă
le anexăm. î)

“Adresă titorului cu No. 4.378, din 44 Decembre anul 1859.
Domnilor membri ai Ieforiei instrucțiunei Publice
Seslele gratuite de fete, instituite în capitală și sustinute din fonduril
e Aședămin telor
Brâncovenesc, aducând, prin cficacele concurs ce ați bine-voit a
“mi da la înființarea

lor, 'resultatul dorit, am hotărita intinde acestă facere
de bine, prin creaţia de as*menca

institute, și în alle părți, unde doresc ca sexul femeesc să
se împărtășescă

de folâsele

crescerci și înv&țăturei,
e
.
PI
i
|
Pătruns dar de datoria mea de ctitor și luând în Dăgare
de sâmă, că mal tâte proprie. tăţile Aședămintelor ce patrână, se află în districtele
României mici, am găsit de cuviință,

a întemeia aci asemenea sc6le gratuite de fete, dupe forma celor din
capitala Bucuresci, -

începând cu orașele Craiova și Caracal, și dupe cum mă
vor ierta fondurile de care dis-

„pun, mă voiti sili a intinde acâstă facere de bine treptat în
tâte districtele, începând cu
cele cari posed proprietăți de ale Așcqămintelor; încât
folosele educaţiunei sexului fe- mcesc să se lăiţâscii cu încetul în tâtă ț&ra, acesta fiind dorința
mea, mă adresez la luminele
şi huna-voinţă a D-vostre, rugându-vă cu ondre, ca dupe
zelul și activitatea cu care m'ați
ajutat la înființarea institutelor din Capitală, să bine-voi
ţi amdai.
concursul D-vostre
și la realisarea celor proiectate pentru Craiova și Caracal și
succesiv pentru cele-alte *
capitale ale districtelor țărei.

i

o

|

N

„Îndată ce voii avea respunsul D-vostre, aprobaţiunea și ajutorul
co cer, voiii lua din
parte'mi tote măsurile necesare pentru efectuarea acelei intențiu
ni,
Principele Dibeseu-Basavab de Drâncoveanu.
i
|
|
| .
a
|
Director, Aaron Florian. 7
,
- Până în fine, > în 1861. >sap
sa promis de titovul

„fete și prin cele-alte judeţe ale țâroi.
.

“

-

Aședimi
ntelor Brâncovenesci;la scoli de
Şer

a
:

In privința seslelor sătesci din România, extragem următârele
documentate informa=
țiuni, pentru anii 1855—1859,
din cartea nostră «Sedlele sătesci în România» (1863

Bucuresci). Pâte e cam aspră critica acestei lucrări la
adresa Eforiei bucurescene, der nu

e mai puțin adevărat, că acea Eforie lucra cam nepregă
tită,
La inceputul anului 1855, aflăm în Ţâra rominescă înainta
te unele lucrăni dovedi- *
tre a unci salutare reacțiuni in favârea scdlelor sătesci
desfiinițate in 1848.
Incă din 7 Februarie 1 855, Departamentul Credinței comunic
ă Eforiei scâlolor sciinţă
că Domnul Stăpânitor, asupra referatului acelui Depart
ament, cu No. 148, insoţit deal |
Eforiei sedlelor, cu No. 1.409, din 13 Decembre 1 854,
catingător de rămășițele ce pre- !
tindea din contribuţiunile a câte 2 lei de familie ai candida
ţilor de sate, (anexele No. 54),
1) Ve] anexa,
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a bine-voit a aproba reînființarea de scoli sătesci. — Departamentul credinței vogă der
Eforia să grăbâscă a organisa în scurt timp scâle sătesci.»

Eforia procede dupe vechiul obiceiti ; ea nu se preocupă decât în mod fârte secundar
de local și de invățători, 1) ci asupra adresei provocătâre a Ministrului credinţei decide:
să se câră visteriei seiință de numărul satelor și târgurilor din fie-care judeţ, care aii familii în număr de 100 și mai mult.
|
Visteria trimite în 28 Februarie 1855, cu adresa No. 1.298, listele cerute, iar Efo-

ria inchee, asupra adresei acesteia, resoluțiunea : «Când se vor deschide scslele se va lua

in băgare de s&mă alăturata listă.»

Episcopul de Râmnic, intre acestea, audind de lucrările pentru organisarea de scoli
sătesc, cere de la Domnitor invoire ca să deschidă scoli sătesci preoții pe la sate. Eforia

vestesce în 23 Aprilie 1855, acestui episcop, că se învoesce preoților de la unele sate,

ce dupe cercetavea îi va socoti capabili, să deschidă scâle de sate, în care.să facă stu-:

diile insemnate în acest program :

Clasa

ÎI.

1) Silabire, cetire și scriere;
2) Inv&ţătura pe d'inafară a rugăciunilor;
3) Deprindere la scrierea numerilor aritmetice ;

4) Principii de numărat și calcul din gând.
Clasa

«
II].

1) Cetirea ;

2) Scriere dupe model de caligrafie și dictando;
3) Prescurtare de Istoria sântă ;
4) Elemente de aritmetică: cele 4 lucrări cu numere întregi;
5) Catihismul.
“

Eforia vestesce, prin cireularea sa din 6 Maii 1855, No. 637— 641, către comitetele

scolare din Gorj, Dolj, Mehedinţi, Vâlcea şi Romianaţi învoirea dată unora preoţi de
a deschide sesle prin sate.
Dâră Episcopia nu urmăria simplu deschiderea scdlelor, ci remuncrări pentru preoți.

Ea cere, prin adresa No. 608, din 16 Maiu 1855, lefi pentru preoţii ce ati să deschidă
scoli sătesci. — La acestă cerere Eforia r&spunde in 3 lunie, cu adresa No. 849, că:
«nu are miglâce spre a face remuneraţii preoţilor şi că a socotit că S-ția lor preoții,
luând sarcina inst ucțiunei copiilor din sate, aii voit a indeplini o datorie crescinescă.»

Nu avem sciință, că în urma unui ast-fel de răspuns să se fi inființat scoli sătesci de
câtre preoți. Un singur raport de la administratorul din Mehedinţi, cu No. 7. 380, din

11 Iunie 1855, artă că deputaţii satului Broscarii

şi Bânju mare într6bă: «cine să

plătescă preoților dascăli lefile ? Părinţii copiilor ce ati copii la scdlă, sâii toţi la o laltă?
1) De invățători

tot sa nai

preocupat,

cum

vom,
N

vedea,
Pi

43

=
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și câte cât? și de trebue să se repare casa de scâlă, şi de cine 2—La acest raport
Eforia

răspunde : că «acelor scâle nu li se dă nici o subvenţiune din partea Eforiei, nici în pri-

virea remuncrațiunei preoților, nici în privirea veparațiunei caselor de sedlă.
î

Mai duoi ani trecuse de când se ordonase înființarea de scoli sătesci și nimic
litate nu se dobândise. Acesta indemnă, se pare, pe Domnitor, ca in Septembre
să mai restringă numărul scdlelor,. pe hărtie proiectate, hotărind, ca în loc de a
fiinţa scoli prin' idte satele, să se deschidă : scoli centrale sătesci prin lie-care

-

"pe unde dor ința va arăta şi trebuința va dovedi.
Etoria, care la începutul anului ceruse de la visterie listă de satele din țeră, întrebă

acum cu circulările No. 1.315 —1 .330, pe comitetele scolastice: «Câte sate fruntașe se
ullă în coprinsul acelui judeţ, și ce populaţie are fie-care și la care din ele, dupe părerea
comitetului, ar fi mai de neapărată trebuință a se înființa» de o cam dată scâlă comunală 9? — In fine urmărind de la comitete adunarea listelor satelor, Eforia deschide
in
„94 Septembre, 1855, publicațiuni la Vestitorul românesc, „pentr u concurs de ocuparea

scâlelor sătesci.

”

a

_„.Eată în extenso publicaţiunea Eforiei: :
|
|
„.. «Conform înaltei Măriei ssle resoluțiuni, dată la rapor tul onoratului Deparlame
nt
al credinţei, cu No. 148, din anul următor, și al acestei Etorii, cu No. 149,
din 13 De-

cembre anul trecut, urmând a se deschide scoli sătesci centrale prin fie-care judet, se.
publică, că la 1 Decembre viitor, se va deschide la Eforie concurs pentu institutorii
ce
sunt a se numi i la aceste scoli, Cunoscințele ce se vor cere de lu concurenţi sunt :
:

1) Cetire ; .
9) Scriere;

a

:

|

7

.

3) Religiune: Istoria sântă și Catihismul ;
4) Elemente de Gramatica. română ; ;

5) Din Geografie : divisiunile principale ale globului și mai înn special geografia
g
|ărei
cu cunoscințe istorice;

6) Aritmetica: cele 4 lucrări, numere complexe, sistema gr cutăţilor și măsurilor din,
târă;

|

o

7 Cunoscinţi de plugărie și din geometrie : aplicaţiune la măsurătârea pogonelor.

" În 92 Octombre acelaș an 1855,

Departamentul credinței

serie Eforiei,

cu adresa

No. 6.075, (anexa No. 56) că: «cât insă pentru măsura luată, ca prin concurs să se
- alegă învăţători acelor scoli (sitesci), Departamentul nu este de părere, pentru că onorata Etorie cundsce însăşi cu câtă dificultate se găsesc concurenți pentru posturi de.
profesori, unde. folssele sunt mai mari, în vreme ce “pentru învățătorii de sate nu o să
se găsescă nici o dată; prin urmare este rugată onorata Etorie, ca luând în consirlerațiune aceste impregiurări, anume neapărata trebuinţă ce este de a se înființa cât mai

curend acele scoli, să bine-voiască a depiirta ori-ce pedici ar midloci cât mai in grabă
punerea lor în lucrare și a se mulțimi acum la început, ca candidaţii de invăţători sii
trecă un examen prin care să se verifice dâcă sunt capabili de însărcinarea lor.)
Premisele adresei D-lui Câmpineanu, Ministrul credinței, ar fi indreptățit pe nescine
1) Veţi in lucrarea mea
gust 1855,

:

în rea-.
1855,
se inÎneţ,

„Sedlele sătesci in Roimânias, respunsul, Eforiei, cu No. 1.485, din 1 Au.
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să aştepte alte conclusiuni; R&i a făcut Etoria: glicea D-sa, de a deschide concurs, când

bine scie Etoria că nu se giisesc decât cu anevoe mare profesori de județe, necum să se
găsescă învățători pentru sate cu mica 16fă ce li se acorda. D-lui ar fi putut adăogi:, cu
lipsa de săteni cari să fi trecut cel puţin duot clase primare. Conclusinnea logică era : :

-să se pregătescă învățători întrun timp dat, pentru școlele ce erati a se deschide. Zelul

patriotic impinge
i
pe Ministrul insă să gică Elori ici : luaţi pe cine s'o în templa, daţi titlul de învăţător și, fiat--luz, si se facă scdlă. — ltoria se sperie ea însiiși de realitatea

negativă a concursului și se grăbi a răspunde Ministrului er edinţei, la adresa mai sus
adusă că : «Eforia are t6tă voința de a înființa scâle de sate; că concursul candidaţilor
mare de ohiect decât a se examina concurenții decă ai calitățile neapărat trehuinci6se

spre a fi învățători la sate, că prin urmare părerea acestei Eforii și a onoratului Depar-

tament nu sunt neunite, precum se exprimă acel onorat Departament, și că în fine onoratul Departament, fie inciedințat căă acestă Eforie posedă voinţă , ., . „spre a face tot
ce este cu putinţă din parte'i spre înființarea secolelor de sate.» 1)

|

Trei qile dupe acest răspuns, Eforia institue o comisiune de profesori, compusii de
„D-nii Maxim, George Pop și Alexandru Pop, ca sii examineze candidaţii penru reinfiin-

țarea sc6lelor comunale, care candidaţi

vor incepe

a se înfățișa la Eforie de la 1 De-

.

cembre viitor și vesultatul examenului să 1 comunice Eforiei, etc.

Resultatul concursului fu cel prevădut de Ministerul er edinţei.
nătâre raporteză, cu adresa înregistrată la No. 1.876,

Comisiunea exami-

din-7 Decembre

1855,

că sati

presintat numai duoi candidaţi 2), pe cari i-au examinat dupe programul publicat
la
concurs. Eforia vEdend asemenea resultat, amână pe altă dată pe cei duoi coticurenţi și
se hotări să iea o măsură inai radicală. Ea supuse Domnitorului, cu raportul No. 1.910,

din 9 Decembre 1855, o chibzuire nouă, următârea:

1) In capitala fic-cărui județ se.va deschide câte o scălă normală pertru învățătura |
candidaților învăţători 'de sate;
2) Direcţiunea și facerea lecţiunilor în fie-care scdlă se va încredivla un singur profesor, cu onorar de lei 500 pe lună.
.
3) Numai din satele cu 100 familii cel puțin se va lua câte un candidat ;
4) Alegerea, candidatuliri se va face de iinsuși profesorul sedlei normale de judeţ. „Acest
profesor s se va preâmbla, spre acest sfirșit, in fie-care sat şi va indemna pe junii ce
i-se

„va părea cu bune disposițiuni naturale a îmbrăţișa cariera de învățători ;
5) Candidaţii nu se vor lua decăt cu buna voie a lor şi numai în vârstă de la 16 până
la 20 de ani;
:

6) Candidaţi unuijudeț vor urma în scâla normali de la d Aprilie până la Octom9, Vei adresa Eforiei No. 1.799, din 23 Nocrmbre 1855,
:
>) Departamentul credinței No. 7.378, din 20 Decembre 1855, aalătură Efor ir petiția a« 4 jun
românt, cari cer să fie candidaţi:.
'
Resoluția : se va răspunde, că pentru organisarea seâlolor de către Eforie a făcni la Domn
raportul stă No...
și dupe întărirea acestui raport, Eforia va face cele cuviinţă, “lar dintre caudidaţi nu s' a înfățișat la Efori ie decât duoi la giua ce era hotărită pentru examen, cart stati examinat
îndată, șși li s'au dat voie să se reintârcă la locul Ier, «că se vor insciința despre hotărirea Eforiei

in a lor privinţă.

-

Duoi din + reclamauţi sunt iocrmai cel deja examinaţi,

|
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tombre, iar de la 1 Octombre până la 1 Aprilie fie-care candida
t va da lecţii în scâla
satului săi ;
o
7) Profesorul scâlei normale va fi datorin cursul celor G luni
de iarnă a se preămbla prin judeţ în revisia seslelor de sate, observând și indrep
tând pe candidați în pre= :
darea lecţiilor.
,
|
|
8) Fie-care candidat va fi dator a urma în scola normală
cinci ani.

Eloria cere in fine urdine către Departamentul din lăuntru pentru
clădirea de scole
dupe anexatul plan.

In 22 Decombre acelaș an 1855, secretarul

de stat, cu adresa No. 5.058, serie Elo-

rici, alăturând copie dupe o adresă Episcopului de Râmnic, cu No.
1.048, din 8 Decem-,
bre, pentru înființarea de scoli prin preoți pe la sate, cu resoluţi
unea Domnitorului :
«In de aprâpe băgare de semă și chibzuire a Eforiei sedlelor.
>
Episcopul cerea de la M. S. Domnitorul, că «pentru cele câte
dece scoli ce ați (Vodă)
chibzuit a se înființa în fie-care județ, si fie aședateîn satele ce se
coprindîn alăturate
listă; apoi indică și preoții, cară se găsiră destoinici de acele scoli, şi cere
să poruncâscii |

Domnitorul «pregătirea imcăperilor, hotărindu-se de către M.
Sa şi lefile»; mai cere,

ca tot-d'a-una glisele scoli să aibă învăţători clerici şi să pârte numiri
de scoli Visericesci.
„Mai adaugă dupe aceea, să se dea ordin ocârmuitorilor, să executeze pe
cântăreții și pavacliserii, ce nu ar ințelege si mârgă de bună voie la sclă.
Eforia cu raportul No. 75, din 27 Ianuarie 1856, r&spunde Domnito
rului în privința
cererei Episcopuluide Râmnic, că îndată ce se va aproba raportul
ei, cu No. 1.210,
din anul trecut, atingător de înființarea sedlelor de sate, va
chibzui, ca la alegerea invă-

țătorilor acelor sedle, să se prefere preoții, cari vor avea o capacita
te egală cu cel laici,
însă preoții învățători să fie în privința instrucțiunei de a dreptul
sub ordinele acestei
Etorii, care "i va numi, «numai dupe un examen ce vor da inaintea comisiu
nei ce se va

rendui de densa și Eloria va avea drept a destitui tot-d'a-una,
când nu şi vor indeplini

datoriile de institutori.»

Nu e de prisos a mai inșira aci vanele corespondențe urmate intre
Minister și diverse
autorități în curgere de mai duoi ani de dile. Destul este pentru
istoria nâstră să arătăm, că trecuși anul 1855, 1856 și 1857, mai tot, fiirii
să (i realisat măcar o scolă să-

tescă; numai în acest de pe urmă an reincepe lucrări pentru
reinfiiințarea seslelor
sătesci.
.
!
.
„ Prima

lucrare „ce aflăm in dosarele

Eforiei relativă

lu acestă

la acestă afacere este

din 19 Ianuarie 1857. Acâsta este o adresă a Ministerului
Cultului și instrucțiunei publice din Muntenia, cu No. 237, care vestesce Eforiei
sedlelor

și i alătură copie dupe

oficiul Caimacamului Alexandru Dimitrie Ghica, cu
No. 12, din 11 Ianuarie 1857,
pentru redeschiderea seslelor sătesci. Ministerul adaogi
Eforiei invitare să ica disposi-,
țiuni pentru aflarea și alegerea institutorilor trebuitori, anuățân
du'i că el a luat ințele„gere cu Ministerul din lăuntru pentru reparaţiunea sedlelor
ce vor mai fi existând și
reclădirea celor din noii dupe trebuință,
”

.

—
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Oficiul Căimăcămici hotăria înființarea scslelor sătesci, începând de la satele
cele mai
mult populate, și pentru acest scop ordona Eforiei, să deschidă concurs pentru
examinarea candidaților, cari, găsindu-se

destoinici,.

să se numescă . institutori, folosindu-se

Etoria de preoții bisericelor sătesci, acei cari la ântâia intocmire a acestor
scâle ati fost

pregătiți (2) a fi învățători.

.

e

,

»Institutorii săteni vor fi indatorați să nu lucreze vâra pământul, să mârgă
la sedla
centrală a județului, unde vor urma sub de aprâpe direcțiunea
profesorului a se împuternici și a se desăvârșila cele ce ar 'mai fi de lipsă, pe timpul

ce se va găsi de Eforie

că este de ajuns. Se va publica în tâtă țera, că toți acei cari pe viitor
vor voi a se inrola
intre candidații de institutori, să fie datori a urma învățăturile scâlei
centrale din judeţ,
și găsindu-se destoinici, se vor numi institutori în locuri vacante. Până
în primăvera
viitâre sc vor repara încăperile de scâlă ce s'ati fost inființat și care astădi
sunt în de-

răpănare; asemenea unde nu vor mai fi existând asemenea cliidiri să
se îngrijescă a se
„găsi incăperile putinci6se. Cărţile elementare, ce se vor hotări pentru
învățătura copiilor de săteni, se vor vinde lor cu cel mai mic preț și se vor da gratis la
cei straci. Fie-care

proprietar va fi de aprâpe priveghetor pentru buna stare a scâlelor și silința instituto
-

rilor, ințelegându-se pentru acest stirșit cu profesorul

districtul
— Cârmuitor
ui.ii jude-

țelor sunt chiămaţi de aci înainte a avea cca mai mare silință la înaintarea învățătur
ei
“şi moralei în judeţele lor, ca să merite cu d'inadinsul titlul de președinți ai comitetel
or
de instrucțiune publici. Sumele ce se vor aduna pe anul curent și in viitor
din cei câte
duoi lei de familie,

se vor vărsa regulat

în casa Eforiei scâlelor, rămânând

de acum

" înainte în primitiva şi speciala lor destinaţiune. Departamentul Credinței
şi instrucţiunei publice, in înțelegere cu cel al trebilor din lăunteu, al finanţelo
r și cu Eforia sc$-

lelor va aduce la indeplinire, ete.»
j

|

.

ă

In consecință cu oficiul de mai sus,

ES

Ș

i

|

in extract adus, Eforia inainteză

publicațiunea

prin care, intre altele, spune, spre a putea pe loc pune în lucrare patriotica dorinţă a

principelui Caimacam, «de o cam dată nu va cere la numirea de învățători decât a sei
să citâscă și să scrie, catihismul și cele 4 lucrări de aritmetică.» Nivela culturale
vii-

tre a candidaților o stabilesce publicaţiunea ast-fel:

Cetirea, Scrierea, Catihismul, Istoria sântă.—Din geografie:

|
Divisiunile princi-

pale ale globului, Geografia Europei şi mai în special aceea a Ţărei-lomânesci.— :
Din aritmetică: Aumerile compleze, sistema greutăților şi măsurilor din țeră.— Cu-

noscințe de plugărie și din geometrie: aplicațiune la măsurătârea stânjinilor şi
a pog6-

nelor.

|

-

In urmarea acestei publicațiuni, Eforia scâlelor, inchee in 18 Februarie 1857, jurnalul cu No. 9, prin care hotăresce, in vedere cu fondurile, 654.814, parale 26, anuala
contribuțiune a satelor, pentru instrucțiune, inființarea a 2.000 scoli, pentru satele cele

mai populate.

e

Intre acestea, in 26 Februarie 1857, Eforia primi adresa Episcopului Filoteiu de Buzăti, cu No. 357, prin care observă, cât de anevoe este ca candidații de învățători să |
vină spre examinate la Bucuresci, şi vestesce că P. $. Sa, a îndemnat pre preoții epar»
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hiei sâle, să se facă ei învăţători, decât cere de la Eforie, să incuviințeze exainina
rea lor
în capitala fie-cărui judeţ de către profesorii respectivi de acolo. . -;
ii
La acâstă cerere Eforia răspunde,în Martie 1 5, cu adresa No. 405, cum că
va profita
la timp de bine-voitârea proposiţiune a episcopului.
:

e
De ce Eforia nu profită indată ? Ni se pare, că din câusă, că dupe publicați
unile ar&-:

tate, iarăși nu găsi candidați, ori cât de injosită, cum sa vădut, lăsă
nivela examenului,
Acâsta o documenteză insuși jurnalul Eforiei, din 9 Martie 1857,
prin care, revenind
asupra jurnalului din Februarie, dice'că: vâdend că în urma publicaţ
iunilor ce am
făcut nu s'a arătat mai nimeni 1) şi atribuind „acesta la puţinăt
atea lefei mai cu
semă, ridică lefa la 600 de lei pe an, plus pog6nele,, etc., și seade
numărul de scoli

” pe hârtie de la 2.000 Ia 11.000, hotărând tot-d'o-dată, că examinarea candidați
lor, să
se facă de institutorii scâlelor centrale de judeţe. Acestă disposiţiune Eforia
o supune
“la aprobarea domnâscă, în 12 Martie 1857, cu raportul No. 378.
In 25 Maiii 1857, incă nici dupe atâtea concesiuni făcute în favorea ignoranțe
i do- ritorilor de a se face învăţători sătesci, nu se găsiseră decât prea puţini invățător
i, dupe
cum stă dovadă deelaraţiunea ce face Eforia către Ministerul de interne,
cu No. 737.
Atunci cere Eforia de la acel Minister, ca să repeteze poruncile către
cârmuitori pentru găsirea de învățători și numai la satele, unde nu se vor putea
găsi, să se îndemne
a trimite candidat la scâla districtuală, "care indemnare, spera
Eforia, că satele o vor

încuviința cu tâtă a lor mulțămire.
E
|
.
In cât-va, acestă măsură a reușit a da pe ici ge colea, câte un ixnorant
candidatde
învăţător, dâră ca să se vâgă cum de puțin se. realizase inființarea
de scoli, dupe atâta
timp și preschimbări de hârtii, vom aduce aci in resumat raportul
revisorului scâlelor
sătesci, din districtul cel mai aprâpe de centru, din districtul re-cum
model. Acest
vaport artă starea în care s'a găsit

fie-care scolă

la 18 Septembre 1857.

ice

acest

raport, care de bună sâmă numai pesimist nu era, că în plasa Snagovu
se află 25 de

scoli, însă dinti'acestea, abia vre-o 11 in bună stare, bine
inţelegându-se, că starea.
bună era numai că nu ploua întinsele. Cele-l-alte, sii că
nu există de loc, sâii, că re-

visovul le adnoteză, că sunt în prâstă stare.
Plasa Mostiştea şi Dâmboviţa 42 scoli, însă din acestea
17 nu sunt, seii sunt in
„. prostă stare, adecă iarăși mai prâste de cum sunt
proste cele-l-alte; dovâdă pote sta la

acesta răspunsul ce dă revisorul in același tabloii la
intrebările despre mobilierul şi
învățătorii la aceste scoli; el: constă că din 07 scoli 44. n'ati
bănci, 46 n'a semi-cer=

curi, 5% n'a table de litere, 55 w'aii tabla de socotelă,
48 n'a scaune şi m6să pentru

învățător şi 47 n'a învățător și pe unde sunt învăţători,
aceștia s6iică n'a scolă, sei
că n'ai mobilierul necesar încât de la ci nu se pâte nimic
aștepta. (Vedi anexa).
!

Situaţiunea scâlelor din judeţul Ilfov, cel mai apropriat
de centrul de unde se deea
impulsiunea, este tristă oglindă și acelci acelor alte
județe. Acestă situațiune ceru

de la Eforie formarea de instrucțiuni pentru, revisorii
și învățătorii secolelor sătesci
î) Vedi anexa,

.
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Acest regulament

este întocmit. in Octombre

"virea de a învăța impreună cu învățătorii

7
1857. EI impune. revisorilor indato=.

sătesci cursul invățăturilor

din

“cola

cen-

“teală a judeţului și anume invățăturile din clasa I-a, a I-a şi a III-a, precum și aplicaţia geometriei la măsuriiterea pământului șși măsurilor obicinuite în țră; elemente din
istoria țărei și ere-care cunoscințe plugăresci. Prin același regulament se hotăresce vârsta

de admisibilitatea scolarilor la sate intre 7 și 15 ani; cei cari trecu peste 15 ani se pot
primi dâră se pun pe o bancă deosebită ; iar la- art. 25 din acest regulament

se hotă-

resce ca la nici o scâli comunală de pen să nu se primescă în scâlă de fete.
In fine regulamentul impune metoda lancastriană in scdlele comunale.
„_ Puțin se putea delinitivmente aştepta de la revisori, luaţi tot din învățătorii de sate,
cari erau de o egală ignoranță, cu cei pe cari urma să”i revisuâscă: Dâcă ne am mulțămi

numai cu cifre, am conştatu la 16 Noembre 1857, dupe adresa, cu No. 2.345, către Ministerul financelor, pe lângă care Etoria anexâză lista tutulor invăţătorilor de sate spre
scutire de bir, că in toti România de dincâce de Milcov (Muntenia) existat la acea dată

un.nume&r de 471 scâle sii cel'puţin de învețători plătiţi,

-

In Mai 1857, Eforia ordonă, ca cu inceperea anului scolastic viitor, institutoril se6lelor primare districtuale, să fie indatoraţi-a primi candidațide învăţători din sate şi să-i ”
pregătescă in curgerea semestrului de iarnă..

Eată circularea acesta:
"Copie dupe ordinul Efoviei scdlelor, cu No. 840, din 30 Maiii 1857, către inspec- torul gimnasiului din Craiova. 2)
!

- Etoria a găsit de cuviinţă, ca cu inceperea anului scolastic viitor, D-nii institutori a
- scdlelor primare districtuale, să fie indatoraţi a primi pe candidaţii de învăţători i, ce se
vor te imite de către cârmuirile respective din acele sate de lu o sută de familii in sus,

unde nu se vor putea găsi învățători, care candidați să se așede intre elevii regulați şi
să se pregătâscă la învățăturile preliminarii, în cuigerea semestrului viitor de iiarnă, ca”. ”
indată dupe aceea examinându-se, să se și numâscă invățători la satele lor respective.

„Drept aceea, Eforia vă invită a indatora pe D-nii profesori ai scâlelor primare locale,
ca pe de o parte să nu inceteze de a se sili să găsescă învăţători de sate, cari examinân-

du-se să se raporteze Eforiei ; iar pe de alta îndată ce se vor reincepe scâlele la 15 August viitor, să primâscă între scolari, pe candidaţii ce vi se vor trimite de cârimuiri şi
sub-cârmuiri, şi să se silescă, ca preparându'j până la primăvera viitâre, sei și mai cu-:
rând de se va putea, să faceți cunoscute numele lor și satele unde vor a fi orenduiți, spre

a li se putea trimite cărţile de numire.
Comite! de instrucțiune publică.

Veţi face cunoscut acâstă ordine

chiar Onor. .

:

:

Se mai adaogă fiind-că dupe sciința ce a luat Eforia, mulţi din D-nii institutori fac
pedică la primirea candidaților, sub pri icinuir e, că n'aii dovadă in regulă de a lor bună :
conduită ; de aceea, se face cunoscut D-vâstre, că asemenea neorendueli să faceţi să în-

- ceteze, și pe viitor, cercetându-se și giisindu-se destoinic candidatul numai

la 'cetire,

scriere, cele 4 lucrări și catihismul, se-va recomanda Eforiei, mulțămindu-se: D-nii în-

t) Vali anexele.

2) Dosarul No. 944, din 1897,
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stitutori numai pe sciința ce vor avea, sâii de-adreptul, sâi de la proprieta
ri, sâă de la

sat, s6i de la sub-cârmuire, că infățişatul candidat este om

cunoscut

și tără vele pur-

tări. Și asemenea dovadă se va trimite Eforiei, d'impreună cu notele
examinărei vârsta

candidatului, religia, numele plăşei și al satului unde este
a se orândui.

Mai înregistrăm aci următorele acte, cu referință la scâla
sătescă, acte cari nu se altă

anexate la lucrarea nstră anteridră despre scdlele sătesci.

“

Circulare către institutorii superiori din tote județel
e
Domnule,

Dupe atâtea circulări instructive şi. în mai multe rânduri repetite
, în privinţa forme- 'lor, ce trebue a se observa la numirea și destituirea învăţătorilor
sătesci, Eforia vede cu
o mare neplăcere, că în corespondenţa D-vâstre, nu observa
ți strict îndeplinirea acelor
formalități .și cu acâsta ocasionaţi o corespondență zadarni
că și o încurcătură în comptabilități, incât Eforia se vede, mai adesea expusă la observa
ţiunile Controlului, şi fără a
merita câtuşi de puţin acele observaţiuni, pentru că autorul
faptei sunteți D-vâstre,
Pusă inti”o asemenea posiţiune neplăcută, Eforia -se vede
constrinsă a vă observa
încă o dată şi pentru cea din urmă ră:
|
«
" 1) Asupra admisiunilor: se va respinge veri-ce raport
al D-vâstre, decă nu va fi insoțit și de demisiunea în scris a demisionatului, scrisă
de însuși și insoțită de cartea de
autorisațiune a sa;
:
|
2) Asupra destituirilor:
“Se va respinpe asemenea veri-ce rapori de destitui
re,

dâca nu va fi acompaniată

de

un raport al revisorelui, în care să se arâte motivele pentru
care se destitue, și pe care
raport original îl veţi trimite pe lângă raportul D-vâstre
la Eforie ; sâii act legal din
partea satului coprindător de abaterile din datorii ale
invățătorului, și acesta numai

când invățătorul ar fi cădut în viciuri imorale, precum
este beţia seii furtișagul dovedit;

3) Asupra lefilor:

„Se va respinge asemenea veri-ee raport de destuire,
de morți, sâii de demisiuni, dâcă
nu veți precisa data, precum și deca în intervalul
veră-uneea din categoriile numite,

Etoria, necunoscând împregiurarea, vă va trimite I6fa,
sunteți obligaţi a inapoia l€fa
acestuia, fără să mai așteptați ordin anume
într'acâsta.
Decă, și în urma acesteea, D-le, vă veţi abate
din noi de la cele în acestă descrise,
Eforia va fi nevoită a alerga la măsuri neplăcu
te şi D-vostre și ei.
No. 3.425, către institutorul superior din Sever
in.
No. 8.426,
»
»
»
„> Tergul-Jiului,
No. 3.427,
No. 8.498,

No. 3.429,

n
»

»

»
n

»
n

»
>

No. 3.430,

»

n

n

n |
n
n
n».

» Giurgiu.

»
.
n
»

»
n
n

-» Tergoviștea.
» Câmpu-Lung.
» Buzău,
». Știrbeii,

No.
No.
* No.
No.

3.431,
3.432,
3.483,
3.434,

No. 3.435,

»

-

SE

n

no

n»

Caracal.
Râmnicul-Vălcei.

Tumu,

Brăila,
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“No, 3.436, către institutorul super
ior din Ploesci..

No. 3.437,

»

No. 3.438,

»

»

„

n

»

No. 3.439,
No. 3.440,

n

„
»

» Focșani.

»

„

»
gimnasiului

»
»

Pitesci.
Slatina.
Craiova,

Copii din dosarul No. 953, din 1858.
Circulare către institutorii superiori ai
scolelor publice din 99 Februarie 1853,
din veşe dinţele districtelor.
Eforia, şi print”'acâsta, repetâză indatorire
a pusă asupra D-tale, prin ordinile ating
ătâre de acele

condiţii, cari trebue a se păzi la vecomandaţiile
candidaților, pentru numirea «de învățători sătesci, cari condiții urmâzăa se indeplini pe viitor cu exaclitate,
adecă se va insem
na in lista de vecomandaţie

1) Numele și pronumele candidatului ; -

:

-

2) Numărul actului legal de nascere şi botez,
prin care se verifică a sa vârstă, ce se
cere de la 20 ani in sus;
|
3) Numărul sub care s'a legalisat, d e către
administrație,

actul prin care locuitorii satului garanteză despre moralitatea individului și
îl recomandă a se numi invățător ;
4) Număr

ul populației satului în care se cere a se înființa
scâla, de a (i adecă de la.
100 familii în sus;

5) Notele despre învăţătura candidatului să fie
în adevăr recomandabile, |
Tote actele atingătâre de recomandarea candid
aților și a lor orânduire de invălători
au a se păstra in arhiva acele i.scâle şi se vor
revisui din timp în timp de către D. revisor general al scâlelor.

Examinarea candidaţilor se va face sub președința
unui membru

al Onor.

Comitet,
de către D-ta și cel-l-alt profesor. Resul
tatul examinărei se va subsemna iarăși
de
către D-vâstre amânduoi institutorii,
și se va inainta la Eforie. Candidaţii de invățători sc vor alege numai din fiii de
săteni seii preoți și să se prefere cel
ce se află locuitor în acel sat, Logofătului. de
sat şi epistatului de moșie nu le este
ertat a ocupa

și funcţia de învățător sâi vice-versa. Prec
um nimeni nu pste fi numit învățător dupe
principiul adoptat, decât numai
înde plinind tâte condiţiile de mai
sus fixate; asenenea. trebue să fie și stabilitatea sa gara
ntată de ori-ce intrigă, spre a nu se
destitui
invățătorul decât în casuri de adevărată
abatere a sa de la îndatoririle prescrise
pentru
exactitate in exercitarea de

serviciti și moralitate ; tot asemenea
și insuși nu se pote re-:
trage din Iuncție, decât dându'și forma
l demisia, insoțită de cartea orânduirei
sele; care
aceste duoă acte le va da prin revisor, spre
a se inainta de către D-ta fări amânare
la
Eforie,

Nu va putea insă demisionatul a lipsi
mai "nainte din funcţie, decât numai dupe
numirea unui alt invățător în loc; iar lipsind
din funcţie, fără a implini acestă formalit
ate, i
se va popri lefa pe acel trimestru. :
Aceste disposiţii D-ta le vei face cunoscute
și D-lui revisor al scslelor din acel district,

mai adăogându'i a avea în de aprope
vedere, ca în casul când in vre-un
sat, unde este
renduit invățător, nu

ar fi in buna stare, să ingrijescă atunci,
ca
teia, învățătorul să adune pe scolari i n
casa de sfat, sâii in a sa
ă nu se intrerumpe cursul învățături!
or; căci sub nici un chip,
„putea suteri a lua l&fă, fără de a a avea
scolă, și neindeplinind

până a dregerea acespropriă locuinţă, spre
învățătorul nu se va
datoriile s6le, cu tâtă
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ceruta exactitate, nu i se va da deslegare de a primi nici cele duoă chile de bucate ce
legiuirea acordă invățătorului din nagasia de reservă a satului, care deslegare urmeză
a se da de Eforie, numai dupe decurgereca a ducă trimestre.
:
In fine, D-ta vei avea de aprâpe priveghere și asupra revisoruliui, ca să pâzescă cu
exactitate indatoririle funcției săle, și să raporleze fără amânare, pe fifie-care trimestru,
despre câte se6le va [i revisuil in acest interval, arătând dâcă învățătorii se află la pos-

tul lor şi cum își implinesc datoriile; fiind-că mai "nainte de a se primi raportul revisorului nu se pote elibera inv&țătorilor lefile trimestr iale, nici preţisele duo chile de
bucate.
Circulare către comitetele de inspecţiune: scolară, din 9
-

.

Ă

1.

Mai

1858.
.

Cu inceputul lunei curente, s'a inceput vacanţiile secolelor comunale, și conform instrucțiunei pentru revisorii şi invățătorii sedlelor sitesci, fiind acești indatorați a urma

in sc6la publică din reședința districtuală, prescrisul curs de învățătură, spre a se forti“fica toți dupe cuviinţă la învățăturile destinate,

atât penru

cariera revisorilor, cât și a

invățătorilor comunală; de aceea este, cu onâre invitat acel Onor. comitet, ca în privinţa
disului curs, să ia cuvenitele disposițiuni de ă se > pune i în lucrare şi a se păzi regulele
-următâre:

ii

1) Conform pregiselor instrucţiuni ce se alătură aci, să se urmeze regulat predisul
curs de învățături de către revisor și învățător;
2) Revisorul este obligat, să dea ajutor institutoruluii superior, întru a fortifica la in- -.
vătăturile clasei I-a și a Il-a pe cei mai slabi dintre invățătorii actuali, şi pe nouii can-

didați, până la facerea examenului, care se va ţinea la 16 August viitor, potrivit art. 6
din predisele instrucţiuni,și resultatul examenului se va iscăli de Onor. Comitet şi de
institutorii examinatori ;:

-

8) Fiind-că pentru cariera învăţătorilor sătesci este o condiție indispensabilde
ă a .
cunâsce aceştia și cântările 'bisericesci, drept aceea, în casul când nici unul din D-nii institutoria) scolei centrale de district, nu ar cunâsce arta acestor cântări „să ingrijescă

apoi Onor. Comitet, ca prin influența sa morală, să induplece pe unul din cei nai ca-.
pabili, dintre preoții, diaconii scii cântăreții pisericilor locale, de a se insărcina, să invețe gratis pe invăţători cântările sântei nostre biserici, în tot timpul citatului curs de

învățătură ;
:
|
|
a
” 4) Examinarea candidaţilor pe timp de vacanţii și in tot cursul anului scolastiv, se
va face de către institutorii scâlei publice, din reședința districtuală, sub pieședința
unuia din membrii Onor.-Comitet, şi reesultatul examinărei, se va iscăli de citre D-lor

impreună;
5) Cât pentru datoriile revisorilor şi ale învăţătorilor de sate, în tot cursul anu-.
„lui se vor observa articolele respective, din prescrisele : instrucţii intru t6tă intin-derea lor;

:

-.

,

,

RR

6) D. institutor superior; să aibă mai cu gemă in vederi e, de: a invăţa pe invâța pe în-:

v&;ători și pe 'revisor, metâda de învăţa pe copii, adică midlocul cel nai practic, cel
“mai lesnitor, cel mai ralional și cel mai firesc, de a face pe copii să "înveţe învățăturile

elementarii; să se silescă invețătorii a [i iubiți de copii, şi a atrage pe aceştia să vină cu
plăcere lu sedlă.
|
,

|

| 03
-

Copie dupe

-

_

adresa Ministerului cultelor, cu No. 1494, din 22 Tulie 1859,

„către Eforia scdlelor naționale *)

| | Domnilor

Efori,

„D. Ministru, Secretar de Stat la Departamentul

afacerilor interne,

prin adresa

cu

No. 3.434, de la 14 ale curentei, comunică sub-semnatului, că D. Ministru
al finance-

“lor, a primit listă de numărul ainendamentelor depuse și. primite
de Onor. Adunare
electivă, cu ocasia: cercetărei budgetului acelui Minister pe anul
curent.
Intre aceste amendamentfiind
e, și acela pus de D. Brătianu, ca adaos $ 19 din budget, pentru sedlele sitesci, și alăturatin copie pe lângă men/ionata adresă,
sub-semna-

tul grăbesce, cu ondre a "1 comunica D-vostre, D-lor Etori, cu invitare, ca
să luaţi dispo=siţiile cuvenite, pentru regularea intrebuințărei' sumei coprinsă în acel
amendament,
comunicând și subsemnatului resultatul spre sciință și cuvenita urmare.
Ministru, Constantin A. Creţuleseu.
„Şeful secției, Turnaritu,
Copie dupe amendamentul dis la $ 19

«Se deschide Ministerului de instrucțiune un credit de 20.000 lei la Ministerul de

: finance, ca adaos la art. 19, din budget, pântru adăogirea scâlelor
stitesci.» .
;. Primit de Adunare in unanimitate, in ședința ținută de dânsa la 25 Iunie
trecut.

7

Cireularea din 13 Septembre 1858, către Comitetele de inspecţie a
scdlelu»
a
jos însemnate
"
o

Etoria scolelor având, in vedere ingrijirile particulare ale înaltulu
i guvein, cărora
“seslele comunale sunt un obiect special, precum viitorul ce prepar aceste
scoli națiunei,
nâslre, prin propagarea bine-tacerilor instrucțiunei în masa poporulu
i ;pe de altă parte

luând în considerațiune, că: numărul de 1920 scdle, ce midlocele sele
de astădi a ficut'o
sii hotărâscă pentru fie-care district, nu este incă complet, şi e departe
incă dea îi
coinplet;
i
a
_
ÎN
Invită pe acel Onor. Comitet, ca pe de o parte să "i dea cât mai
fără intârdiere rela-

ţii despre adevărata starea scolelor în fiinţă, iar pe de alta să “i facă
cunoscul; causele
“pentru care acestă instituțiune frumâsă a progresal aşia de puţin,
precum și midlâcele
"proprii ce Onor. Comitet crede, că i ar putea da tâtă impulsiu
nea cuvenită.
|
Spre a tace să inceteze asemenea neregularități,

a chibzuit, că dâcă

instilutorul va

„lipsi din scâlă peste voia acordată, fără ca” mai ânteiu să arete Eloriei
stii Comitetului
causa legalăa lipsei lor; sâii decă va lipsi fără a ingrijica alt cine-va
să le implinâscă
locul, li se va opri din l&fă o parte analogă dilelor de lipsă, spre a se da
supleantului,: .
s6ă institutorului, care le va ține locul în lipsă. Acestă hotărire se
va face cunoscut institutorilor primană din capitală şi comitetelor din județe, pentru-c
a acestea, să o facii

„cunoscută institutorilor de județe.

Si

up, Poenaru. A. Ghica. G. Costaforu. V. Boerescu.

i

Civculaiea din 11 Noembre 1858, câtre Comitetele scolar
e : Mehedinţi, Gorj,

Vâlcea, Argeş, Muscel, Dâmboviţa, Prahova, Buzăii
şi Râmnicul-Sărat.
Prin D.'revisor obtescal sedlelor, Eforia a luat sciință,
că invăţătorii comunuli din -

"acel judţ, n'ar fi ţiind scolele deschise în timpul prescris
de lege, adecă de la 1 Noem- .
1) Dosarul No. 1, din 1859, -

—
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bre și până la ultima di a lui Aprilie, sub cuvânt, că părinţi
i își iai copii la munca cârn-

pului, mai "nainte de finele lui Aprilie.

-

|

Eforia, ca să pâtă pe de o parte a da copiilor țărani învăţăt
ură, iar pe de alta a nu-i
smulge nică de la munca câmpului, invită pe acel Onor.
Comitet, a da informaţii positive Eforiei, de epoca în care copilul ț&ranului ese la câmp,
precum și de aceea când inceteză munca câmpului, in fine ca să se potă modifica
instrucțiile in interesul cât se va
putea și al instrucției și al agriculturei.

!

”

za
: Intre măsurile luate de Eforia secolelor, in favârea
scolarilor săraci, a fost aceea din

9 August 1857. Etoria provâcă prin circulări, pe toți institu
torii din țâră și Comitetele
de inspecţiune, ca să înființeze, prin subscriere benevolă,
fonduri pentru ajutorarea sco=
Jarilor săraci, cu cărți și unelte de scslă,

Ei

Cât privesce gimnasiul de la S-tul Sava, din -anexatele
raporturi, la ocasiunea exa-

menelor anuale, pe 1855—-1856,

1856—1857,

1857—1858,

1858—1859,

se

pot

constata realele progrese din toțe privințele, a învățământului
secundar și superior din
Muntenia.î)
La examenul de veră,

din 1859, statistica

scâlelor

aretă,

o
|
că in scolele publice de

băeţi din tote gradele, fusese o populațiune de 4.634 elevi,
şi 469 fete. Populaţiunea

scdlelor sătesci, ori-cât le am vădut funcţionând

cu anevoie, era de 35.450 scolari, iar

populațiunea scâlelor private, se declară a fi fost 4.219
scolari şi 597 fete.

Pe când sedlele ast-fel prosperaii, Comisiunea centrală din
Focșani, in interesul uni-

ficărei legislaţiunei seâlelor din ambele Principate, căuta să inzestre
ze scâla cu o nouă
lege, comuni la ambele ţări,
,
In 6 Lulie 1859, cu adresa No. 72, Comisiunea centrală cere Ministr
ului instrucțiu-

nei publice din Iași, să“i comunice sciințe statistice despre starea
scslelor din Moldora.
Ministrul acesta, cu adrâsa No. 6.311, din 18 August 1859,
declară existente in Mol=
dova, la data acâsta următârele scoli:

_19 scoli sătesc,

35

»

A

primare județene de băeţi.

|

Pa

|

a

1»
„
»
n fete.
|
1 scâlă centrală de fete, cu 158 eleve in 6 clase, cu 7 protesre și
5 profesori,
1 »
pkeparandală de învățături sătesci,cu 38 elevi.
il»
I
»
1
n

12

de arte și mesteșuguri, cu 7 ateliere.
militară, cu 22 eleviîn 3 clase, și 7 profesori.
reală, cu 22 elevi în Iași. |

n

1) Vedi anexa,

219

»

la Galaţi,

- 1 gimnasiii la Iași, cu 195 elevi.
1
2
» . Berlad.
IE

o
,

.
|
1 bibliotecă, cu un cabinet de aparate sciinţifice. Clase:
facultative, cu 24 studenti.

3 seminarii, din care unul cu 8 clase.
12 scoli private în Iași,şi
Ia
99

n

»

2 judeţe.

.
.

î n
armenesci în Iași, T.-Ocnei, Roman, Botoșa
ni și Foeșani.
4 pensionate evreesci in Jași..
a
11 scoli elementare în coloniile din Basar
abia. t)

"De la Ministerul instrucțiunei publice din Bucur
esci, cerând egalmenle Comisiunea

centrală informaţiuni, ca de la cel din
Iași, eată actele cari urmară :

Copii scâse din dosarul No. 40, anul 1859.
al Eforiei scâlelor

Copie dupe ordinul Ministerului cultelor,
cu No. 1.843, din 8 Iulie 1859,

|

către Eforie

a

Domnilor Efovi,

Comitetul ales din sinul Comisiei centrale,
insărcinat cu elaborarea proiectului de
lege, privitâre la organisărea instrucțiunei
publice, prin raport către comisiune și care
s'a primi
t aci, pe lângă adresa acesteia, cu No.
71, cere sciințe relati

ve la ramura instrucțiunei publice. Sub-semnatul grăbesce dâră
a comunica D-v6stre citatul raport în
copie, și vă invită cu si bine-voiţi a trimite
sciinţele cerute, cât mai nein târdiat, spre a
le putea transmiteși dânsul dupe cerere
.

Ministru, Constantin A. Creţulescu.
Copie dupe adresa menţionată a Onor.

Comisiuni

centrale a Principatelor-Unite

“Comitetul însărcinat cu elaborarea proiectelo
r de lege puivitâre li organisarea instrucţiunei publice, avend trebuință de a avea
la disposiţia sa, atât legiuirile actuale, ce
reguleză acest ram al administrațiunei public
e, cât și părerile Ministerului instrucţiunei
publice din Moldova și a Elorici scdlelor din
"Ţâra-Românâscă, asupra - imbunătăţirilor,
ce socot că ar trebui a se face în inveţătuva
publică din Principatele-Unite, are onâre

a ruga pe Cmmisiunea centrală, ca să

bine-voiască a migloci către autoritățile
mai sus
„citate, trimiterea cât mai în grabă a legiuirilor
și sciințelor mai sus-cerute,
"CN.

Prăiloiu. Stefan Golescu. JMălinescu. Kogăl
niceanu.

”

-

P. Roset,

REspunsul Eforiei dat Ministerului

Domnule Ministru,
„La aduesa D-vâslre din 8 ale aceștia, Eforia
a chibzuil cu, seriositale,

asupra cererei
"UOnor. Coinitet al Comisiunei centrale. “Reor
ganisarea instrucțiunei, dupe trehuințele
speciale ale țărei.n6stre, este o cestiune,
care cere mult lucru și multă deliberare.
A se
da numai nisce idei generale asupra modului
cum să se reorganizeze acestă instrucțiune,
asupra principiilor fundamentale, lucra
rea ar fi mai scurti și Eforia ar putea
-o face in
1) Dos, No. 1.308, arhiva Ministerului de culte,
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maj puțin timp, dâr ea se leme ca acâstă lucrare
să nu fie prea încomplectă, și să nu
presinte lacune a căror lipsă să facă a nu se înțelege fondul. Eforia der ar fi mai dispusă a face un proiect complect, in care să'și dea ideile stle pe larg asupra tuturor cesliunilor, ce ating instrucțiunea, și trebuințelor ce Eforia cunâsce din experiență ; însti
pentru acesta ii trebue un timp lung, meditații și consultări de legi din alte ţevi, căutări

statistice,

și altele cari nu se pot termina

aproximativ, “dgcăt

în -timp

de vre-o

şese luni,
Bine-voesce der D-le Ministyu, a tace acestea cunoscute Ono. Comilet'al Comisiunei
"cen trale, rugânduil,|, ca să ne răspundă despre cele arătate.

- No. 11.676.

Se

|

Bf

Ministerul prin adresa „No. 2.390, din 95 August acel an, comunică Etoriei încuviin(area opiniunei emisă în 15 Iulie de către Onor. Coinisiune centrală, în următovul mol:
” Domnilor. Efovi,

Coprinderea adresei D-vostre, cu No. 1. 676, de la 16 Iulie din urmă, comunicându-se
D-lui președinte al Comisiunei centrale, acesta răspunde, prin adresa cu No. 197, de la

19 curent, că comisiunea a declarat, că va'avea mulțămire să primescă de la acea Onor.

Etorie un proiect, ca acela ce promite a elabora; ; prin urmare, sunteţi invitati, D-lor, a
“vă ocupa in facerea disului proiect, spre a se trimite în limpul ce ați promis. .
p. Ministeu, Gr. Alezand» escu.

Cursurile speciale și inalte, incă merg prosperând în TȚera-Românescii.

In 18 Iulie

1859, Directorul de atunci al scslelur V. Boerescu, conformându-se invitațiunei Ministerului justiției, din Octombre 1858, îl trimite o listă de Linerii cari ati trecut faculta-

tea de drept, spre a putea ocupa tribunalele cu 6meni speciali și luminaţi.
Lista e de 58 de nuime, pe când în 1856-1857,

era de 27.5

-

Pe lângă cursurile obligatorii de facultate, se mai deschid iîn 1858—1859 și cursuri
libere. Așia, De. Iulius Baraș, este autorisat să reincepă in Noembre 1858, în tote Du-

minicile de la 12—1 p. m., un curs gratuit si popular de astronomie. 2)
Asemenea se aprobă lui Marsillac, facerea unui curs liber de literatura francesă,
dupe următor rul program !
"Cours d'histoire litteraire autoris6 par le Conseil de Linstruction publique.
_V=eme

annece

Ilistoire de l'eloquence sacice en France

4ore păriode. —2-e periode. —

Lutte contre le Paganisme. SL. Polyearpe; St. Pothin; SL. Irene.
Lutte contre l'Hergsie. St. Ililaire de Poitiers; St. Martin de “Tours;

Sulpice-Severe.
1) Vedi anexa.
-2) Vedi anexa.

—
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3-e păriode. — Promulgation du dogme. st. Loup de Trojes; Rucher
de Lyon ; Ger!
„main WAuxerre; Sidoine Apollinaire ; Salvien ; Avit de Vienne; C&saire Arles; Mâdard de Nojon; Grâgoire de Tous; Fortunat de
Poitiers; Eloi; Ouen, ete.
o
â-e per iod. — Justification et developpement du dogme par la
science. Scolastique.
Alcuin ; Flodoard; Sylvestre II; Berenger; Lanfranc;

Roscelin;

St.

Anselnie; Abailara ; Pierre le vencrable ; Pierre Lombard; ; Royer Ba|
„con; Bonaventure ; Pierre d'Ailly; Gerson.
D-e ptriode. —- Peâdication populaire, Pierre L'herinite;
St. Ber nard ; “Foulquss de

Neuilly; ; les Dominicains et les Franciseains.
|
6-e ptriode. — La Reforme. Les Jesuites. Calvin: Anne
Dubourg. Theodore de Băze.
Le cardinal de Lorraine. Le cardinal de Pour non. Les3 predica
teurs de
la ligue.

7-e ptriode. — Asedtisme. St. Frangois de Sales; le ptre d'Argentân ; le
pere Lejeune;
le pere le Colombier ; le pere Croiset; le pere Crasset, ete.

bă

3-e ptriode. — Jansenisme. Port--Royal. Saint-Cyran-Antoine.
Arnaud; Pascal; Ni- A
cole; Arnaud d'Andilly; ; Silv este de Sacy.
_
9-e ptriode. — Les gloires de la chaire, Bossuet ; Fenelon ; „ Bourdalo
ue; Flechier ;

,
„40-e
ă

!
Massillon.
|
pâriode. — “Lutte contre la philosophie. Don Calmet; Der thier; Gutnte; Bergier;
Nonotte ; Poulle; Neuville, etc.

Al-e periode.—

Controverse moderne. De Maistre; Chateaubriand ; de Bonald; Lamennais; Frayssinous ;; Lacordaire; Gerbel; Veuillot; Ravignan ; ; Ni>
colas; Desdouits, ete,

12-e periode. — Predication dogmatique contemporaine. De Quâlin ; Comhalot
; Coeur;
-. Coquereau ; Bautain ; Felix, ete.
vu lbysse de Marsillac.

«Se aprobă, reserivânidu?ş i dizecțiuniea dreptul de a face D- lui Mar sil: ne obseraţii
în
„curentul anului; i se va împărtăși acâsta.»
V. Boerescu.

„- * În anii de cari ne am ocupat până în acestă par de: a lucrărei nâstr
e, ses organisăză de
neuitatul Dr.Davila sc6la de chirurgie, .acâsta

"Am

a fost înființată

in spitalul

oștirei.

arătat, că prima scdlă de chirurgie, se datoresce D-lui Dr. N. Crețules
cu. Acesta

a suferit apoi într erumpere. Acum, cu circulară. către institutorii
superiori din capitală,

“din 29 Februarie 1856, li'se face cunoscut, să
acei dintr'inșiă, cari ar a: ca aplicare a se forma
„soțiți de părinţii lor a se înfățișa Sâmbătă la D.
la 9 ore dimineţa, in cancelaria disului spital.

vestăscă scolatilor din clasa ultimă, «că
pentru cariera chirurgiei, să mergă, inOberstab De.DDavila, Li 3 a viitoreii luni,
1)
|

Tinerii se cer să fie de 15 ani, şi cel putin cu 4 clase primare.
1 Dosarul No. 868.

„=
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“Dăm în anexă actele diverse, impreună cu proiectul de organisare
al scdlei, din care
nai pe urmă avea să nască actuala facultate de medicină.
In primul an, sedla avea să primeâscă 50 de elevi. La 23 Noembre
1857, in urmă
asimilațiunea scâlei de medicină din Bucuresci, cu scslele
din Francia, prin decretul

Impăratului Napoleon 1).No. 4, s'a adoptat un regulament noi,
fixându-se studiile teoretice pe 5 ani, iar cele practice pe 3 ani, in total 8 ani. La 1801—1862,
dupe unirea

Principatelor, s'a primit în scâlă:
40 de elevi din Moldova *), pe lângă 67, cari erati din
ț&ra Muntenâscă.
Ia

“Importanţa acestei scoli devine pe tâtă giua mai mare, graţie fundatorului
ei Dr. Da-

vila. In curând scâla de medicină numără 46 de elevi din
Bulgaria și Rumelia și 35 din

alte provincii române.
|
Până l+ 1861—1862, dintre elevii scolei de medicină, 14 au
isbutit să iea diploma
de doctori în Paris, 14 in 'Turino și 2 în Florenţa. Ajunge aceste
cifre, ca să se vadii

” însemnătatea spornică a sclei. 2)

”

Pe lângă acesta se înființă în curând și scâla de veterinărie și
de farmacie.

De mai multe ori, dupe cum am
scdlă de comereiă.

vădut, a fost vorba

să se inființeze în Bucurescio

|

:

In August 1855, Puharnicul Gr. Bengescu II, propuse Domnit
orului organisarea unei
asemenea scoli. Domnito.ul o recomandă lui Câmpineanu,
Ministrul credinţei, cu ofi-

sul No. 558, și acesta o trimite în studiul Eforiei, cu
adresa No. 2.264, din 25 August.
Numaila Il August 1837, Departamentul tredinței,
cu adresa No. 4.091, către Eforie,

revine asupra inființărei seslei de comerciii. Eforia present
ezi Domnitorului anaforaua

sa,.cu No, 804.

|

Asupra acesteea, Domnitorul pune următorea resoluțiune:
cAcâstă scolă a se întocmi de o dată este peste putinţă,
din lipsa de protesori speciali,
cari să unescă practica cu teoria, când tot scopul
acestei scoli este a forma

acum
tineri buni, bine deprinși la ținerea de socoteli comerci
ale și apoi să pășâscă treptat lu

dirigiarea operațiilor generale ale comereiului,

|

Drept care, spre a rosti formarea unei asemenea scoli,
Eforia va lua indată măsuri a
inființa de o cam dată cursurile de aritmetică comerci
ală, cu aplicația ei la așternerea
socotelilor și la ţinerea registrelor și cu cunoscinți
universale de monedi, greutăţi şi mă-

suri, însă persona ce se va alege profesor, urmeză
a fi diriginte de cantor, ori de bancii
- s6ă casă neguțătorescă insemnată, fie și în limba
străină, ca dintr'acestia, să se potă
forma cci d'ânti comptabili.»
Apoi la 11 Ianuarie 1857,

Principele Caimacam Alex. D. Ghica, urdonă Minist
erului credinței: « Relaţiile comerciale și industriale ale
țărei nostre, desvoltându-se din
1) Dăm în anexă acest decret, cu corespondenț
a relativă,
*) Dosarul No. 1.290, Davila cere, cu adresa :No
205, din 23 Aprilie 1859, la Ministerul de culte
din Moldova, să i se trimită 15 elevi, câte unul
de fie-care județ. In 17 Septembre 1858, Domnit
orul Cuza, ordonă, și Directorul Minislerului V,
A, Urechiă, a dispus alegerea prin concurs de
băeţi,
cu 4 clase gimnasiale,
,
3) Vedi anexa,
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di în gi și devenind astăgi cca mai principală condiţie a ăvuțici î6sfre
națională, trebuinţade
. a se introduce și aci instituţiile, ce și în alte staturi, sunt destinat
e a desvolta

și protege comerciul, a ajuns a fi fârte simțitâre, căci nu este
de tăgăduit, că desvolta-

rea ce a dobândit comerciul nostru până acum, provine din excepți
onal și fericita posiţie a țărei nâstre, iăr nu prin disposițiuni speciale luate de guvern..
.» Domnitorul cere
înființarea unei scoli de comerciă, și ordonă Eforiei sâ”i presinte proiectu
l grabnic. Etforia dice, că.nu are bani în budget pentru asemenea scâlă, dâr că va face
subseripliuni

intre neguțitori, pentru fundaţiunea ei.
|
”
|
e
Cu multă ințelepciune, Eforia nu inființeză o anume scâlă
de comerciă, în care să inveţe scolarii aceleași obiecte, în cea mai mare parte, cari se
predaii și la gimnasiă, ci
adaogă pe lângă aceste obiecte, pe cele speciale comerciale,
in gimnasiii, și închee jurnalul No. 64, ce dânn in anexă, 4), și prin care, se explic
ăîn ce: mod tinerii comercianti,
urmând de la clasa V-a liceală, materiile comerciale, în
timp de duoi ani, vor avea drept

la diploma de scâla de comercii,

Cu referință la comerciă, găsim în 1859, următârea adresă a Ministrului de finance,
către cel de instrucțiune publică:
a
|

Ministerul financelor 'Țărei-Românesci 2)
Domnule Ministru,

,

Am observat D-le Ministru, că mai pe tâte dilele mulțime
de comercianţi și industriaşi, încetând din viâță, înceteză tot-d'o-dată de mat
multe oră, și operaţiile stabilimentelor lor, mai cu sâmă acolo unde răposatul nu se bucură
de vre-un moștenitor de
genul masculin, ajuns în vârsta majoră. Acâstă impregiurare
m'a impresionat, căci perind capul familiei, nar trebui să lăsăm a peri și elementele,
ce a aduce cu sine desvoltarea comerciului și a industriei, isvor fârte necesar
inti'o societate ca a n6stră, care

a intrat pe cale de regenerare și de progres. Acesta gic, m'a
făcut, in preocupațiunile

mele, să cuget la midlâcele ce ne ar mântui de acest
r&ă, încuibat in țera ngstră și am
găsit, că singurul remedii în acest moment oportun
de regenerare, ar fi acela de a se

introduce în. stabilimentele de institute, pentru crescerea
și instrucțiunea junelor Tomâne,
ținerea registrelor necesarii veri-cărui comerciant
și industriaș,

”

Deușind la introducerea unei asemenea sciințe, puteţi judeca,
D-le Ministru, la ce re-,
sultate salutarii vom ajunge pentru societatea ndstră; putem, ic
in curând,
a avea resul"tatul, că junele roinâne, chiar de n'ar deveni s6țe și mame
de familie, tot ar putea
aduce un mare bine părinţilor lor, fie ci de ori-ce profesiune,
mai ales comercianții și
manufacturieriicăci
, care tată n'ar avea.0 deplină satisfacere moralăa
îngrijirilor ce |
a depus
pentru fie-sa ? Cu atât mat mult când ele ar deveni
sâţe, căci atunciar depune concursul lor !a ușurarea ocupațiunilor bărbatu
lui, tovărăşie dreptă la osteneli,
precum legei naturali comandă. In fine, in casurile
de mârte a soțului, o femee ins-

truită ast-fel, in ținerea registrelor şi cu cunoscințe complec
te de tâte afacerile stabili-

mentului consârtelui săi, pote continua comerciul,
sâii industria ce moștenesce; ea de-

vine ast-lel folositâre și sieși, pentru că.nu declină din
posiţiunea sa; ea se face folo„Sitore și societăței, ciici cu cât comereiul se lăţesce,.
cu cât industria 'se desvoltă şi se
—————
1) Veţi anexa,

i

2) Dosarul No. 36, din 1859,

”
14
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intinde, cu atât concurența cresce,

|
și din ea isvoresce

_
reducerea obiectelor

de consti- maţie, în sfirșit ea, femeea, devine direct folositâre
și Statului, căci continuă a plăti
imposițiile fiscale, pentru comerciul, seii industria
ce exercită.
Sper, D-le Ministru, că veți privi aceste consideraţii,
cu tot interesul ce merită şi că
acum, cu ocasiunea formărei budgetului pentru
anul viitor, veți insera și prevederile,
cuvenite,
ca să ajungem la ținta ce ne propunem.

p. Ministru, C. Bălcescu.

.

No. 7.163.

O altă scâlă specială, plătită din fondurile
scolelor, este aceea militară, pentru fii de

militari, din Septembre 1859.

|

|

”

Ss

In Octombre 1855, pe lingă Eforia drumu
rilor de la Ministerul de interne, aflămo
scolă-de elevi conductori, din scâla practică
de poduri și şosele.

La $ bursierilor in străinătate, în -] 856,
dupe aprobaţia Consiliului administrativ
extraordinar, asupra raportului Eforiei No.
7 77, din 25 Mai, sunt trimiși la Paris
D-nii

Ananescu (sciinţe matematice), N. Capşa
, sciințe aplicate la arte.și mesteșug
uri și Au-

relian (agronomie).

|

In acestași an 1856, la Iunie 18, archi
diaconul Iov, lost egumenul mănăstirei
Văciresci, lasă 20.000

Eforia decide, ca
Dim in anexă ?)
hail Capuţineanu,
unele acte relative

lei 1) pentru scălele naționale.
,
cu venitul acestor ban), incă să se trimi
tă tineri la studii,
raportul Eforiei, No. 308, pentru trimi
terea ca bursieri a lor MiD. Petrescu, I6n Maxim și Alex. Creţe
scu. Anexim egalmentă și
la studiile D-lui Petrescu, cât și in gener
e la stipendiști în Paris.

Observăm, că în 4 Decembre 1858,
bursierul Paul Viorânu,

terminându'și studiile de
drept, din bursa lui s'a dat ajutor D-lui
C. Boerescu, până la 1861.
|
E
In 1859, se diii ajutâre de câte 100
galbeni la Paris, pe 2 ani, pentru studi
ul
drep=
:
tului lui P. Pizu şi L N. Șoimescu.
|
Asemenea D-lui Anastasie Stolojun. Mai
mult, chiar și cvreului Solomon Golde
nstein,
feciorul Minzei TelelGicăi, se dă ajuto
r de studii in Paris.
-D. I$n Burlan, fost stipendist la Cons
tantinopole, inci capătă un stipenditi
de 100
galbeni, pentru duci ani
la Paris,

.

E

”

In August 1859, direcțiunea seslei
de arte din Bucuresci, cu raportul
No. 134, din
18 August, cere Eforiei sc6lelor, să se
trimiti în Belgia şi Franţa elevii absolven
ţi: Pătărlăgeanu Ghiţă, I6n Pavelescu, Steli
an Stroe, Constantin Stan, Mărăcine
seu Mihu1) Dosarul

No,

2) Vegi anexa,

894,

|

IN

-
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lache și Albotescu “Tache.

practice.

|

Aceștia sunt trimiși pentru a terminat studiile techni
ce și :

i

„ Eforia aprobă, prin jurnalul No. 73, din -17 August 1839. 1)

|

a

"Deja în 13 Octombre 1858, Eforiaa fost acorda
t subvențiune de 50 galbenila duot
din scolari ai seslei de arte, cari la Viena invăţaii
la fabrica de mașini K. K. Wurm.
;.„

Din Iunie 1857, era bursier la Paris și D. Spiridon Jorcea
nu, inscris la scâla poli-

technică. 2

e

Despre scdlele private dizi Muntenia se cade a
inregistra actele din 1856.

Prin raportul Eforiei către Vodă Barbu

Știrbei, sub No. 578, dm

110 Aprilie 1856,
se spune că: din capitală se află 80 secole privat
e de ambele sexe, cu 4.614 scolari, din
care 9 internate de băeţi și 9 de fete, și 62
scoli private de băeți și una de fete.»
Eforia

areti, că aceste scoli sunt obligate să păzescă instru
cțiunile ce

Li s'a dat. 3)
In 8 Martie 1852, cu jurnalul Eforiei, No. 539,
Eforia cere, de astă dată, inființarea
„unui revisor special, pentru revisuirea lor,
cu l6fă de 600 lei pe lună.
|

Puternică este bagheta patriotismului, cu
care, in pustiul secularei ignoranţe, a fost
“isbită stânca, din care țișni isvorul cultur
ei, Pârâiaș mic de tot, la'1828, 30 de
ani .
dupe acea, pârâiașul a devenit gâvlă mare
şi de nu va întâlni stavile noi, va răcori
și
" nănoșa, din ce in ce mai mult, câmpi
ile țărei,
|
|
i

Nu cun6scem dobândă mai mare culturală, ca
aceea a lepădărei alfabetului cirilice în
lavorea celui latin în 1859—1860,
o
„2 «Cea d'ântâiii autoritate din Moldova, care
adoptă scrierea cu latine, fu Ministerul
de culte in 1859 și 186V, adecă mai "naint
e de decretarea alfabetului

latin de Ministul din Muntenia D. 1. Ghica. Pentru a se
putea introduce scrierea cu litere latine
cât mai uniform în scoli, autorul acestor anale
a intocmit în 1860, un alfabet mic în
tabele separate. Civcularea No. 1.152, din
Aonitorul oficial No. 283, din 27 Septembre

1860, sa ânunţat editarea ucestoi cărţi, dicen
du-se :

Ia

|
"«In vederea trebuinței de uniformitate in
scrierea cu litere latine, în scolele publice
“din țeră, nu mai puţin și pentru a se inlesni
copiilor începători cumpărarea celor d'ânteii pagine de abecedar, (cari ei le rump atât
de mult până să inveţe), se publică, că s'a
tipărit pentru scoli, alfabetul în pagini despăr
țite. Fie-care costă micul preț de 4 parale,
încât presintă şi inlesnirea de a și le procu
ra și scolarii

cei maj săraci, cari, invătându'și lecțiunile. pe asemenea pagini separate,
vor avea și avantagiul a nu strica în câte"va dile o carte întrâgă.»y
”

"In puţine luni, se serie cu litere latine la
tote Ministerele Moldovei. Acest mare fapt
se petrece și la Bucuresci,
1) Dosarul No. 1.728,
,
2) Veţi in anexă tote actele relative la
bursieri.

3) Ver anexa,

—
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Raport

la

Domn

Literile cirilice sâi slavone sunt o introducțiune străină în limba nostră,
incă din
secolii barbarismului, când s'a-lepădat literile nâstre străbune cele
latine, și când na-

[iunea română s'a cotropit de alte elemente. Eforia instrucțiunei publice a lepădat
incă

de mai mulți ani litorile 'civilice și ati introdus pe cele latine cu
un sistem de oxtografie. Acum, dupe o nouă discuţiune a Comisiunei gimnasiale, cu data
de la 23 Octombre -1858, 4) Eforia a adoptat o ortografie simplă, însă fondată-pe
rațiune și pe natura limbei nâstre. Der literile străbune nu se pot propaga destul de răpede,
pe cât timp
autoritățile publice vor întrebuința tot pe cele străine;pe de altă parte,
din nerecundscerea oficială și neexplicarea publică a unui singur sistem de litere
și ortografie, resulti
o mare confusiune în scrierile autorități,
Ă
o
De accea, Eforia cu onâre recomandă

Miiriei Vostre

sistemul

săi de ortografie, pe

care il alătură aci, și decă îl veți incuviința, să binie-voiţi, Prea Inălţate Dâmne,
a or-

dona tuturor autorităților civile și militare,

străbune, dupe sistemul ce se presintii.

No. 1.382.

ca. de acum inainte să se serve cu literile

o

:

|

"1859, Iunie 18.

Intervenind la Ministerul cultelor, pentru a "1 înainta acest raport Domnitor
ului,
Ministerul îi întârce Eforiei răspunsul acesta:
Domnilor

Iifori,

Raportul acelei Onor. Etorii, cu No. 1.382, pentru introducerea alfabetului latin
și

a ortografiei chibzuită de Comisiunea gimnasială

în cancelarii, de comun, subsemnatul

nu l'a supus la cunoscința Mâriei Sale Domnului, fiind-că nu s'a cregdut în
stare a ']
susține, mai înainte de a lua o ințelegere cu toți D-nii Miniștri intru acesta.
Spre acest

sfirșit, subsomnatul
's'a și adresat către toți colegii săi în parte, trimiţendu-le și câte un

număr de exemplare dupe modelul primit. In adăstarea răspunsurilor, s'a primit
acum de

In D. Ministru al afacerilor interne, adresa cu No. 3.651, prin care declară,
că este determinat a adopta sistemul de scriere cu litere și ortografia recomandată
de acea Onor.

Eforie, și a *] practica, cel puțin acum în cancelaria sa; dâr fiind-că spre acâsta,
ure tnte=
buință de mai multe exemplare modeluri, spre a se impărți amploiaţilor din diferitele
secțiuni, cere a i se trimite un număr de 65 exemplare din cele tipărite.
Subsemnatul
vă comunică cu onâre D-vâstre acâstă cerere, şi vă invită, D-lor Efori, ca
să bine-voiţi a
trimite la acest Minister, un număr mai însemnat de aceste modeluri de
scriere cu or-

tografie, spre a se putea trimite, atât Ministerului
dupe cererile ce i se vor presinta.

interior, cât .și celor-alte,

treptat
”

“Ministru, Constantin A. Creţulescu.

„No.

2.038.

Iulie 27.

I s'a răspuns la 4 August, cu adresa No. 1.894, trimițendui spre sfivşilul acesta
200
exemplare. Aci încheindu-se lucrările dosarului acestuia.

"Deci introducătorul în cancelariile mun tene a alfabetului latin, a fost D. președint
e

al Academiei române, I&n Ghica, fost Ministru de externe în 11859.
1) Dăm în anexă procesele verbale ale Comisiunet
iru limba romântscă,

renduită cu regularea noului alfabet latin, pen-

-In același timp, în care limba “și relua haina străbhnnă atât de frumosă,
în'care latinitatea ei devenea necontestabilă chiar pentru dușmanii cei mai inverșuna
ți, Eforia

sedlelor din Bucuresci, ca și Ministerul instructiunei publice din Moldova, ' se
preocu=
pati și de istoria țărei.
at
Am vădut, că la 1856, Eforia din Bucuresci ceruse Domnitorului autorisar
ă de a Lipări unele manuscripte istorice de la: biblioteca de la S:tul Sava. 1) Am văgut
iarăși inființarea Comisiunei documentale. —
a
"În 1859, Comisiunea documentală, care nu făc& mare trehă, cere
totuși un adaos de
+ scriitori, și 200 lei sporire la l6fa secretarului,

„Acâsta la 41 Maiii 1859, cu raportul săi No. 36,arstă că nu pâte face mari
progrese;

din causă că n'are destui scriitori |

„In 1859—1860, e vorba dea se face mai bine, constituindu-se
o societate, cu misiu„nea de a aduna materialul necesar la istoria țărei. Se prevăd chiar
fonduri, pentru asemenea constituire a societăței, prin budgetul Statului.

-

-Eată junalul de constituire:

Dosarul No. 344/4, din anul 1860, relativ la Comisiunea întocmită pentru
|

- adunarea materialului necesar la Istoria Ţărei.
Jurnal

Astăgi la 5 Noembre 1860, subserişii, convocați de D. Ministuu
al cultelor și instrue-

țiunei publice, prin circulările cu No. 3.462, 3.468 și 3.726, a compune
o comisiune,
cu scop de a se ocupa cu sorgințele istorice ale națiunei române, dupe
cei d'ântâi ter-

-meni fixaţi de D. ministru, pentru 30 Septembre şi 25 Octombr
e, s'aă adunat în localul Ministerului cultelor, și sub președinția D-lui Ministru
, a luat următârele decisiuni :

1. Am ales de președinte provisor pe A. T. Laurian, și de secretar
pe D. G. Sion.
2, In viitârea ședință, care se va ţinea în localul Academiei de la S-tul
Sava, la 12
ale curentei, sâra li 6 ore, D. secretar va presinta Comisiunei un proiect
de statute,

pentru constituirea și modul lucrărilor Comisiunel, -

Mi

3. Aceste statute se vor determina prin deliberațiuni comune, și se vor
decide prin
inajoritatea voturilor.
|

"4. Statutele se vor inainta D-lui Ministru al cultelor, spre a le supune sancţiun
ei

Domnitorului.
|
Ministrul cultelor și instrucțiunei publice, Dimitrie Ghica.

Laurian, I. Maiorescu. G. Sion. Aron Florian. P.],
Cernătescu.

No. 4.085.

"
Odobescu.

1860, Noembre 9.

D-lui Ministru secretar de Siat la Departamentul cultelor
şi instrueţiunei
publice din Iloldova

Dupe iniţiativa luată de Adunarea legislativă de aci, S'a luat disposiţ
iuni prin acest
Minister, spre a se constitui o Comisiune pentru elaborarea
istoriei țărei, la care s'a

invitat a lua parte mai mulți bărbaţi competinți, și anume
D-nii Laurian, Maiorescu, |.
1) Vezi anexa. .
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Eliade, Aron Florian, |. Brătianu, P. Cernătescu, G. Sion și Odobescu,
cari adunându-

se în ședințe, se procedez dupe nisce statute regulate la complectarea acestui
mare op.
Și fiind-că la o asemenea lucrare naţională și de mare importanță, are
de o potrivă interes și [era suroră, sub-semnatul

are ondre a vă înaintaîn copie adresa

circulară, cu

care predecesorul meii Ministru, s'a îndreptat la fie-care din membrii
aleși, și tot-d'odată vă râgă, D-le Ministru, ca considerând importanța
acestei lucrări,

să bine-voiţi a

lua și din parte-vă disposițiile cuvenite, pentru constituirea unei
asemenea Comisiuni
in țera suroră. Din parte'mi vă'promit a vă comunica și basele
dupe care are a se con- duce Comisiunea de aci, în lucrarea sa, ca avându-le in vedere,
să putem printr'o prealabilă înțelegere să facem, să fie o omogenitate de lucrare ast-fel,
ca producţiunile ambelor Comisiuni, să coprindă dupe una și aceeaşi sistemă, sorgintele
ce vor servi mat în
urmă, la complectarea istoriei țărei.
a
|
In adăstarea răspunsului D-vâstre, am onâre, cu acestă ocasiune,
a vă mărturisi simțimintele de stimă și prea osebita mea considerațiune.
i
"

Ministru, Dimitrie Ghica. -

|

ici

Ministerul Moldovei, prin adresa No. 15.560, din 24 Noembre 1860,
răspunde, că la
votarea budgetului viitor, va migloci la Cameră acordarea midlâcel
or pentru cheltuelile
ce necesită o asemenea lucrare; că până atunci el adastă realisar
ea promisiunei deai
se trimite basele dupe cari se conduce Coruisiunea din Bucuresci,
spre a le avea in vedere, .
Comisiunea a fost apoi convocată cu adresa următâne:
Domnilor, „

«Istoria României,
așia precum o at națiunile civilisate, este o operă, care incă
nu o
avem; D-vâstre însă simţiți ce este pentru o naţiune istoria sa ;
ea este imaginea trecutului, din care resultă invățăminte și exemple pentru viitor, ea conserv
ă drepturile și
ne aduce aminte datoria, ea laudă virtutea, trâmbiță gloria, dă omagii eroilor,
și ne
face a ne înfiora.de viţiă, a desprecia lașitatea, a admira bravura. In partea
sa analitică

istoria ne face a vedea trăind nisce fapte și evenimente, ce alt-lel
sar crede mârte;
prin partea sa sintetică, istoria ne argtă rațiunea de a fi a lucruril
ar, și ne explică fe-

normele vieței sociale, precum sciințele naturale ne explică pe acele
ale vieţei fisice.
Cum dâră o naţiune ar putea progresa fără istorie, pe când nu
pâte progresa fără

alte sciințe positive? cum o naţionalitate

ar putea

cresce,

pe când

îi lipsesce. istoria,

basa individualităţei sâle? Dâră Românii sunt o naţiune ce voesce
a progresa ; Românii
ai o naționalitate ; istoria lor există prin faptă, se conservă prin
acte, se constată prin
drepturi ; răinâne ca aceste elemente primordiale să se adune,
să se compileze, să se

coordoneze, și să se combine, spre a forma o âdevărată istorie.
Deja mai mulţi români de

merit, în trecut și în present, ai tractat istoria nâstră, în diverse
epoce, sc sub diferite puncturi de vedere; der tâte aceste opere, cari pot fârte mult
a veni in ajutorul
unei istorii naţionale, se pot considera ca nisce părți izolate
ale unui tot incomplect ;
despre acest tot este acum vorba.
|
"Ceea ce ne lipsesce mai ales spre formarea unei istorii naţiona
le este adunarea documentelor relative la densa. Acâstă singură lucrare preliminară
pâte cere mai mult
timp, spre a se putea realisa. In budgetul Ministerului instrucțiunei
publice se află prevăgută o sumă pentru premii și încuragiări sciinţifice ; ce altă incurag
iare mai productivă s'ar putea face decât lucrarea pentru o istorie națională?i
“De aceea, o parte din acea sumă din

anul acesta, se destineză

pentru acest scop.

e

: “In miglocul preocupărilor nâstre politice și
de reforme sociale, nu trebue să se uite
sciința și mai
ales istoria. Acestă lucrare este cu atât mai
necesar a se incepe acum, că
pâte dura mai mulți ani, şi un' început de timpu
rii ne face a câștiga în viitor.

»... De aceea, D-lor, m'am adresat la D-vâstre, ca
impreună să formaţi'o Comisiune spre
adunarea materi
alurilor, și formarea unei istorii naţionale.
Singura

mea preocupare in
acsstă materie a fost specialitatea, şi m'am adresa
t lu i6te persânele ce am cregut mai
speciale în istorie; sciinţa le este ținta, și sciinț
a este câmp întins de exploatare, abs" tractă de ori-ce altă consideraţiune.
E
Aceeași măsură am comunicat și guvernului
din (6ra suroră, și sper că aceleași dis-posiţiuni se vor lua și acolo.
|
Bine-voiţi
der, D-lor, să vă uniți într”o ședință prepa
rativă la Ministerul cultelor, la
3 ale aceșteia, la 11 ore. In acea şedinţ
ă se va trata cele d'ântâi măsuri, ce ar
fia se
lua, apoi avend și comunicarea ce ni se. va
face din Moldova, se va procede la alte măsuri, până ce

se va constitui definitiv acestă Comisiune. In
ori-ce chip, până la acea
epocă, bine-voiţi a ne onora cu răspunsul D-vâst
re. Sper D-lor, că apreciind interesul
aceste
i misiuni, nu veţi lipsi a servi prin lumin
ile

atât de mult națiunea română.»

D-vâstre

o cestiune,

ce intereseză

|
e

In anul în care România se gândea la istoria
ţărei, „Domnitorul Alexandru I6n, nu
putea să uite ce datorie are România pentru
Nicolae Bălcescu. : Cuza cere Miniștrilor,

să se aducă în țâră cenușa marelui istorie și să i
se publice operile, cu adresa No. 450,
din 12 Octombre 1859. 1)
i
i
|

„Se

scie că D. N. Ionescu, a fost însărcinat să
mergă

r&mășițele lui Bălcescu.

a

Se scie și aceea, că D. N. Ionescu,
marele scriitor...

.

:

la Palermo, pentru

a readuce

n'a mai găsit nimic 'din ceea ce fusese altă dată
;

Din respect al sciințelor, tot lui Davila se cuvine
onorul iniţiativei luată în 1 Mait |
1856, de a se înființa o grădină botanică, pe câmpia
de la Cotroceni, plătindu-se pentru
loc embatie la mănăstirea Cotroceni. Domnitorul a
aprobat propunerea lui Davila, cu
vesoluțiunea următâre:
|
.
Ii
cRecomandăm la șeful Departamentului credinței,
ca să chibzusscă asupra intocmi=
"vei unei grădini botanice. Lu diva şi ceasul hotărit
, se vor afla faţă D-nii: Dr. Davila
și. Ogman grădinarul, spre u «da tste sciințele. Este un
obicet din cele:mai de neapărată
trebuință în ori-ce societate ce începe a se regula.
Urmeză der a nu mai întârgia de a
introduce și la noi asemenea înlesniri, făcând incepe
rea și desvoltând din an în, an,
dupe midlâcele ce vor avea.»
o
In 18 Februarie 1858, se inființeză societatea inedica
lă, sub președința D-lui Dr. N.

Creţulescu, având de secretar pe Dr. Davila.

Caimacamul aprobă statutele 'societăței, cu ofisul
No. 11.727,

:) Veţi anexele,

— 9216 —:

„_ Ia Iași continuă a se desvolta societatea de medic
i și naturalişti, mai ales dupe ce, în
17 Mai 1856, Domnitorul a ordonat Ministrului
instrucțiunei publice, să i se'plătescă
tote sumele datorite din trecut, 1).
Ma

. Biblioteca din Iași, la 94 Octombre 1859,
este sub direcțiunea prea învățatului bărbat B. P. Hasdeiă. In curend D-sa o va înzest
ra cu un forte fumos dar de numerâse

„cărți, din partea părintelui săi,
In Noembre 1856, Minist

rul pe culte din Bucuresci G. Bengescu II,
iea decisiunea
- să se înființeze o bibliotecă specială pe lângă
Ministerul de culte. Acestă bibliotecă n'a
prospe
rat.

Acum, înainte de a termina, câte-va informaţiu
ni relative la bibliografie.

In 2 Noembre 1859, directorul Ministerului
de culte Y. A. Urechiă,

provâcă înfiin“țarea unei foi speciale, pentru instrucțiunea
publică :
«Considerând sporul însemnat ce ai luat şi
trebue să iea în viitor afacerile relative
la instrucţiunea publică ;
«Considerând izolarea în care staii profesorii
din districte, și mai ales magistrii sătesci,

cum și lipsa lor de tâte isvârele de lumin
are;

librării, biblioteci, musee, foj lite-

vare și sciințifice, etc., din care să'şi pOtă îmmul
ți cunoscințele

nobilei lor profesiuni ;

|

de tot felul, necesarii

-

«Considerând, că Ministerul este in imposibilitate
de a povățui pe junii magistrii săteni, adesea și prin ciroulări, in (te cestiunile
atât de importante ce se ridică, cu prima
înființare, în anul acesta de pe urmă, de scoli eleme
ntare pe la sate;
«Se decide:
.
a] Se va înființa

o Revistă septemânală

a instrucţiunei publice,

vedaciată sub
privegherea directorului Ministerului şi a secțiu
nei respective, dupe. impulsiunea subscrisului ;
”
„
b/ In acestă fâie se vor publica tâte actele relati
ve la instrucţiunea publică, prescripte-verbale ale Consiliului scolastie, examene,
concursuri, ete. Asemenea se vor publica extracte din cele mai bune cursuri superi6re,
articole asupra sc6lelor, a instrucțiunei,
a met6delor,
a pedagogiei, a statisticei seâlelor, etc.»

7

Acestă foie nu va apare decât la 24 Ianuarie
1860, și nu va putea continua din causa
demisionărei lui Urechiă, din postul de Director
al Ministerului de culte din Iași. 2)
Mai cu temeiu 'se face lucrul la Bucuresci, prin actele
următâre, din dosarul No. 47:
Jurnal

Fondul de 10.000 lei, prevădut prin budget, pentru
întreținerea unui jurnal, se va
întrebuința la
formarea unui asemenea jurnal numit

Instrucţiunea public

ă.
Lei 400 pe luni, cari se dati din ast-fel de fond,
adecă 200 D-lui Barach, pentru

1) Dosarul

No.

57

curent,

2) Dosarul No. 4,314,

archiva

Statulut,

,

Ă

.

.

jurnalul lui Isis, și 200 lei D-lui Buescu, pentru jurnal
ul ss Agronomia,se vor desființa de la 1 Ianuarie 1860, căci aceste ajutâre se daii
pe cât timp Eforia nu avea un
Jurnal'al săă, iar acum ăcest jurnal înființându-se,
tot fondul cată să 'se in trebuințeze
numai pentru dânsul,
,
e
Numitul jurnal se va incepe de la 1: Septembre, format
ul săii va fi hirtia în patiiu,
va eși o dată pe săptămână.
|
!
|
Ia
Acest jurnal va coprinde articole de fond, asupra instru
cţiuni, literature, sciințelor,

„agriculturei, economiei domestice și altor cestiuni instruc
tive. Intr'insul, se va publica

asemenea tote jurnalele și actele Eforiei, cari merit
publicitate.
|
Se va numi un administrator cu lefă de 400 lei pe
lună, care să lie insărcinat cu
aranjarea și publicarea acestui jurnal, cu facerea unui
articol de forid, și cu aflarea materiilor, spre a se umplea colânele jurnalului.
|
Una sută lei pe lună, se va mai da la unul din impiegaţii
tipografiei, care să fie însărcinat cu expediarea jurnalului, cu ținerea listei de abonaţ
i și cu comptabilitatea.
Când trebuința va cere, se va mai da 2 galbeni pe lună la
un impărţitor pentru Bucuresci. :
a
|
„Așia în cât cheltuiala vedacțiunei acestui jurnal va fi:
MI

Ma

Lele

4100 lei pe lună, remunerarea administratorelui, pean .. .
. . . . 4.800 —.
100 lei pe lună, remunerarea unui expeditor, pean . .
. , . . „
1.200 —:

63 lei pe lună, I&fa unui impărțitor, pean

.

750

i

Peste tot.

. 6.7
.
56 —

„Din fondul de 10.000 lei, mai rămâne, prin, urmare, peste
3.000 lei, cu care să se
acopere în parte cheltuelile imprimatului.
'
Imprimarea se va face in tipografia secolelor, și fie-car
e număr, cu hârtie, va costa 93

lei, așia încât pentru 52 numere pe an, costul va fi de 4.836
lei. Acâstă sumă se va implini parte din restul fondului menţionat, parte din venitul
ce va produce jurnalul,
„dâcă se va imprima.500 exemplare; iar pentru un mai
mare număr, se va adăoga numai hârtia,
Jurnalul se va triinite gralis pe la tâte seple primare
, câte un exemplar, precum.

și

la membrii Etoriei, iar restul se va împărţi numai ca abonam
en t, care va fi de 12 sfanţi
pe an, sâi un sfant pe lună, și se va primi abonament
chiar pentru o lună.

Redacţia va fi la tipografia seslelor. Expeditorul,
dirigiat de administrator, va ține o

condică regulată de numele abonaților,

precum

și un. registru dat de Etorie pentru

comptabilitate. La finele fie-cărui an, se va presint
a Eforiei, de către administra tor, un,

tabloii de starea jurnalului; se vor extrage din venitul
s&ă cheltuelile in lotal, sâii in

„

parte, de imprimări, cari se va da casei tipografiei,
iar restul

va intra in casa secolelor.

Decă cu timpul, acest jurnal, atât de trebuincios instruc
țiunei, va prospera şi se va
simţi trebuinţă a se ameliora, se vor lua noui măsuri,
|
De o cam dată se vor imprima liste de abonați și se vor
invita Comitetele și prolesorii
din districte, ca să intervină spre susținerea acestui
jurnal, prin scrieri și facere de
„abonați.
!
Poenaru. Aristide Ghica. G. Costaforu. Laurian,
B. Boerescu.
.

No. Gl.

i

Secretar, St, “Neagoe.

1859, 4

— 218 —
Jur

val

Pentru punerea in lucrarg a jurnalului,

5

cu No. 61. din

17 Augusta. c.. Eforia,

in
- ședința sa din 24 Octombre 1859, a aflat de cuviință
a însărcina cu redacțiunea f6iei'
periodice, numită Instrucţiunea publică, pe D. Laurian,
unul dintre membrii săi, cu
„coridițiunile specificate în citatul jurnal, însă -cu modifi
cațiunea, ca în loc de a se pu- |
blica câte o câlă pe săptămână, să se publice câte un fascicu
l de 4 câle in quarto pe
fie-care lună. Inceputul se va face cu lună lui Noembre
î. e.
Acest jurnal, d'impreună cu cel din 17 August; se va comuni
ca atât D-lui redactor,
cât și inspectorului tipografiei colegiale și casieriei scslelo
r,
„Poenaru. Ar. Ghica. I. Maiorescu.
Mi
-.

No. 116.

|

.

Ie

1859, 2/46,

In Aprilie 1859, D. Pană Buescu scste Gazeta
ayronomică și Eforia (Ar. Ghica,
Poenaru, G. Costaforu și B. Boerescu) o subvenționăz
ă cu 200:lei pe lună, cu sbliga-

țiune si dea câte 2 exemplare de fie-care scslă
de jude.
|
In Septembre 11860, s'a suspendat subvențiunea acâsta.
D. P.S. Aurelian, se asociâsă
in 1800, la redacțiunea acestei foi. Apoi în 1861 „iar i se
dă subvențiunea. ?)
3i

In privinfa cărților didactice în Moldova, Ministrul de instrucțiune
publică aduce de
la măniistirea Nearnţului o parte din tipografie 2) și decide u institui
o tipografie a.scâlelor in Iași, pentru tipărirea de cărți didactice. Acestă tipograf
ie n'a putut funcționa,
căci a reclamat'o pentru sine Comisiunea Centrală de
la Focşani,
„Pentru anul 11859 cu referință la. cărţi didactice, V. A. Urechiă
serie:
.
«De

la prima qi a intrărei mele la Minister, ca director,

m'am preocupat

de cestiu-

nea cărților didactice, In 1859, nu puteam face all-ceva, in pripă,
decât ceea ce se vede
in notițu de la vale, publicată în Instrucţiunea publică No. 1.
Deschiderea anului scolar la 1 Septemlire anul

contenit 1859, vederând

o simțită

lipsă de cărți scolastice, Ministerul de culte și instrucțiune publică
a intors asupra acestul cas osebita sa ingrijire. Astăgi pulem anunța, că Ministerul
posedă un deposit indestulător.de asemenea cărţi, format din osebite isvâre, precum
se ar6tă mai jos.
Așia D. Poenaru, unul din Etorii seslelor din Bucuresci,

a dănuit scâlelor Moldovei

L00 algebre de Apeltaer și 100 geometrii de Legendre. Cinţile s'aă
și primitla Minis„ter, care le a destinat afi distribuite gratis elevilor celor diligenţi
din gimnasiile de la
Iași, Botoşani și Bârlad.
|
|
Prin' Ministerul din Bucuresci, s'a cumpărat

și s'a adus aci 24U desemne

+1; lei, și 100 aritmetică pentru sedlele primare a 4 lei
exemplarul.
In fine la tipografia «Buciumul Român»

liniare

a

din Iași, s'a cump&rat, prin avansarea unui

1) Dosarul ibiderm, '*) Dosarul No. 27 diu 1859.
3) Dosarul No, 129, din 18 August 1859, S'a scris Comisiunei
de luare a averilor măniăstivesei
din Moldova, să trimită literile şi teascurile de la mănăstire,
spre a se face o tipografie a scâlelor,
»pentru: grabnica răspândire a cărților didactice.
“

-

e
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capital de 20.000 lei, un deposit avut-de,
cele mai frebuinci6se cărți scolare, prec
um se
“

»
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Pe lângă acestea, Ministerul, cu
spesele'sele,

„metica elementară și Manual de peda
gogie.

6

—

a regulat tipărirea de Geologic,
Arit-

E
A
o
tâte aceste cărți, D-nik profesori, sei
“doritorii a Ie avea, sunt invitaţi a se
adresa d'a dreptul la Minister.»

"Pentru

|

:

i

O”

4

|

-

.
„„ In Bucuresci, Eforia inchee, in 15
I'chiuarie 1857, (Avsaki, Florescu,
Poenaru și Costaforu) un noii “jurnal, cu referință
la cărțile didactice. Il dăm în ancsă,
î) posedând

chiar originalul.
.
|
.
Dupe acest jurnal, Eforia declară, că tvehu
e să vinii in ajutorul celor celor ce traduce
"si compun cărți
, și mai ales de sciințele inalte,de care
se pot vinde mai puţine. « Vădând
Etoria, din experiență, că nici sist
emul ce a fost adoptat înteiă de a
se cumpăra proprietatea cărți

lor didactice de la autor,

adoptat în urmă, de a se lăsa

adecă

cu prețul mai "nainte

proprietatea

fixat; nică acela ce s'a

cârței pe sma autorului,. neputend

însă să o vindă decăt cu prețul determin
at de Eforie, nu pot corespunde la princ
ipiile
aședate mai sus, fiind
-că, cât pentru cel d'ânteiii, deosebit
că suma

fixată de atât pe colă
nu era de natură a incuragia immulţirea
și îimbunățățirea -cărţilor didactice, și-mai
cu
s&mă acelor mai nemeritori, . din punctul
de vedere al calităţei operei, iar nu al
can-

lităţei...»

|

a

|

Eforia dice însă, că sistemul acela nu “l-ai
aflat buu, fiind-că se impedică progresu
l
„ scdlelor, fiind-că Eforia făcea monopol
in favârea cărților cumpărate de ea, de
și putea să se presinte cărţi mai bune.. |
|
N
a
"Cu al duvilea sistem, de asemenea, impu
nând Eforia pretul de vingare a cărței,
const
ituia tot un fel de monopol in favârea
ei. De aceea Etoria adoptă pe viitor regu
lele
ura
mătore ::
a
|
"
1) Vegi anexa,

CI

artă mai jos:

»- 1); Dreptul. de proprietate literară este al-autorului şi Eforia nu pote iinpune un preţ

de vindare;

|

Ra

2) Cărţile elementare bune, adoptate în scoli, Etoria le va cumpăra de
la autori, pentru un an de qile, cu un preţ mai scădut;
o

3) Cărţile didactice sunt obligatorii și. la sedlele private sâi subven (ionate;
„4) Se pâte ca Eforia să schimbe cartea didactică la inceputul unui an scolastie;
5) Cărţile didactice pentru clase mai 'nalte din gimnasiii,. sâu le cumpără Eforia
de
la autor, sei traducător, sâti îi vine Eforia. în ajutor, prin cumpărare de cărți,
pentru
examene, s6i prin o gratificațiune; .
:
i
Si
6) 'Tte cărțile didactice se vor tipări obligatoriti la tipografia secolelor,
Din cărțile tipărite, sâ vetipărite, în anii aceștia, tom aminti pe cele
următâre:
In 1856, manualul. de geografie pentru scâlele primare, al lui Genilie.

" Mitologia, de A. Nestor.

IE

|

Introductio in linquam latinam, de L. Maxim. 1)
Manual de S-ta Scriptură.
Copii celebri, pentru clasa a IV-a primară.In 1857, tractatul de punctuație, de I. Pop. :
„Aritmetica practică, de Dumitru Pavel, pentru clasa I-a şi a Il-a primară.
In 1858—1859, se relitografiază colecţia de -ori-ce fel de scrisire, în
3.000 exem-

-plare.
a
”
Prescurtare de Istoria universală de Duruy, traducere de Cernăteseri.
O nouă ediţiune din lectura anuală de A. Pretorian,
dupe cea tipărită in Martie 1857.
Lui Pretorian Eforia i dă 30 galbeni pe cartea acesta, destinată
La Iași se tipăresce harta Moldovei, cu învecinatele țări. 2)

clasei a duoa primare.
|

Tot la Iași și tot în Iunie, 1856, G. Asaki a pus sub tipar Psaltirea cu parafrase
le
Mitropolitului Veniarain. Ministrul instrucțiunei publice Ralet, cumpără din tomul Lal
acestei opere peniru (6.800 lei, ca să pstă As,ki tipări tomul al II-lea. 5)
"O lucrare fârte importantă proecteză Eforia, în 1856 Martie, aceea a confecțio
nărei
dicționarului limbei române. Dăm în anexă 4) raportul Eforiei către Barbu Știrbeii,
prin
care propune un premii de 500 galbeni, celui care va lucra cel mai bun vocabular
românesc. Era o curată ilusiune, și Barbu Știrbeiii om practic, pune pe raportul
Eforiei
caracteristica resoluțiune : «găsitu-sa acel hărbat luminat, care să primescă acestă
sar-

cină ?

|

Mai practică este propunerea lui C. G: Florescu, din 94 Februarie 1857.
5) Acesta
propune Domnitorului, ca dicţionarul limbei române să 1 lucreze o Comisiune de
inv&jați, cari vor trimite prin sate persâne din sinul lor, să strângă diceri, și apoi vor
con-

fecționa dicționarul și vor face și o gramatică românescă. Cam in sensul
acesta am lucrat,

convocând câți-va ani mai apoi, Societatea academică.

Eată, așia der, originile cele mai recente ale Academiei roinâne,
N

1)
>)
2)
4)
5)

Dosarul No,' 893.
Vedi anexa.
Dosarul No. 695,
Vedi anexa,
Vegi anexa,

În Septembre 1S58, Boul de Pontbriant cere
Domnitorului ajutor” să tipărescă. dicționarul săă româno-frances. Eforia aprobă
lucrarea, dâr retus ajutorul cerut, Di

In Septembre 1858, Eloria din Bucuresci
a publicat un conspect,

pentru facerea
unei hărți a Daciei și-a unei cărți eleme
itare de Istoria României (jurnalul Eforie
i din
18 Septembre, semnat de Aristide Ghica,
Costaforu și DB. Boerescu.)
La concurs intră mai multe opere. Comisiunea
, care va judeca manuscriptele, se compune din : Laurian, Eliad, Cernătescu, Maxim
și Nichetor.
|
Comisiunea respinge (6te elaboratele, dintre
care era insiși Istoria lui Aaron Florian,
cum
și o hartăa Daciei de D. Atanasie Marian Marin
escu.

„Eforia însărcineză în urmă pe Lauri
an

tru acesta un premiă de 200 galbeni.

Ă

sii lucreze istoria și harla, plătindu-i-se
pen-

i
ză
La prima ediţiune se tipăresc 2.500 Exemplare,
|
a.
In 1856, Departamentul Credinței impune eguin
enilor de măniistiri ahonarea la Biblioteca literară, ce tipărea librarul editor G. I6nid.
Am arătat altă dată, care este opiniunea nâstră
despre publicaţiunea librărici lui 16nid. Dăm în anexă

?) o adresă originală intru acesta, ciitre egume
nul de Bucovăţ..
Ca ocuriositate mai anexim și altă petițiune a
librăriei lui I6nid, in care el însuși nu
mai cere remunerațiuni pentru romanuri tipări
te, ci pentru cărți scolastice editate, seu

cari de acum inainte “și propune să le editeze. 2)

|

DR

De altmintrelea Iânid obține, în 1858, de la Caima
camul Alex. Ghica, ofis către gu-

vern să fie ajutat cu bani, pentru că tipăresce cârți român
esci. Protestă insă în contra
aceste
i favori librarii români

Christu I5nin

și Romanov 1), Alex.

Danilopulo, Socec și .

Rusu et Petru, Ast-fel Iânid, nu obține ajutor
ul promis de Caimacam.

- Intre tipăriturile mai bune ale lui I6nid, r&mân
volumele de cronici rominesci; In
Maiti 1856, profesorul A. Crețescu propusese
Eforiei tipărirea a trei manuscripte de
cronici, ce le dice necunoscute până astigii, și
pe care le ar fi aflat la mănăstirea Cozia
și pe a alți particulari, «precum și alte 'câte-va
notițe monumen tale, ce ati putut face
intr'o călătorie peste Olt.»
,
|
Răposatul

Grelescu se inșslă, ciici unele din aceste
cronici eraii deja tipărite de D.
M, Kogălniceanu. Totuși Eforia face rapor
t la Domn, sub No, 775, din 25 Maiă
1856,
der Vodă pune

resoluțiunea : «Ne va arăta ce manuscrise sunt
și gradul importan(ei lar.»

Etoria ceruse Domnitorului lipărivea descoperiril
or lui Crejescu, impreună cu manuscrisele din biblioteca de la S-tul Sava.
o
|
|
„Lucrul rămase baltă, iar în Februarie 1 857, Iânid
cere Eforiei, să se recomande pro=
fesorilor, să facă abonaţi pentru [storia MoldoRomâniei.
Iu Septembre 1858, C. Avistia “și propune
de a publica
in versuri românesci.
-

din noii «Iliada lui Omer»

1) Dosarul No, 1.004,
:) Vei
3) Ve]

anexa.
anexa,

Pa
3) Librăria Christ. IOnin şi Romanov, asociaţi
cu Dimitrie Bolintineanu și 4, Zane, aveai
dreplate să protasteze, căci el 'proeclară, la 1858,
publicaţiunea unei bibliotecr clasice universale,
de altă
“valGre, decâ! scrierile publicate de ISnid.
Dăm in anexă progrârna publicațiunei proecta
tă de acești
bărbaţi, (Veţi anexa.)
”
Me

-

7

„ Limba lui Aristia nu nai era limba moderni a Homânilor, deci Eforia nu pate să ?]
ajute cu alt-ceva, decât să *i promită a-i tipări cartea pe credit, la tipografia scdlelor.
Acestă promisiune i se dă în Mar tie 1859.
Un important premii istoric infiinţeză, în 1859, Eforia așegănintelor Brâncovenesci,

ave adr es6ză Eforiei scolelor actul următor:

Epitropia Aşedămintelor Brâncovenesci 3)
Onor. Efoviă a instrueţiunei publice

Literatura unei naţiuni devine producțiunea frumâsă a spiritului, și “şi revarsă cu
abundență facerile de bine asupra-societăței, nuniat atunci când se dă o direcție ințe- l&ptă, și cândi se face încuragiare atât morală .cât și materială.

|

Spre a contribui la desvoltarea acestui. puternic midloc de cultură pentru națiunea .
română, am găsit de cuviință a institui, pentru tot-d'a-una, din. fondul Aședămintelor
brâncovenesci ce se află sub ctitoria mea, un premii și un accesit, ce se vor da lu fie-care
- duoi ani autorilor, cari vor „compune, prin concurs, cea mai bună și mai folositâre car te:
originală în limba română, de interes naţional românesc;
Alăturând cu ondre actul atingător de acestă fundaţiune, rog pe Onor. Etorie, ca

| dupe zelul cu care sprijină tot ce tinde la progresul bine ințeles al țărei, să bine-voiască

a primi asupra sa sarcina de a executa in modul, ce va socoti mai corespundător, dispo-

sițiunile privitore la acel institut, Pe cât cred, că cu acesta am indeplinit intențiunile

ce le ati avut moșii și strămoșii

mei la fondarea

acelor aședăminte

pentru facerea de

bine în folosul publicului și mărirea țărei, pe atât sper, „că sub auspiciile Onor. Eforii,
literatura română nutrită prin stimuli lăudabili, nu va intârdia a deveni expresiunea
unei culturi inaintate, spre a se adeveri disa poetului: Sint -Maecenales, nou deerent-

marones.

„Rog pe: Onor. Etorie, ca să bine-voiască a mă onora cu răspuns.
Principele Bibescu Basarab PBrâncoveanu.
-

No. 601.

”

Director, Aaron Floriun.

|

„1859, Iunie »8.

Eulă in ce mod se regulamentăză premiul :
«Sprease iincuragia literatura română, dând ocasiune literaţilor de a “șI exersa taleutele, și spre a înlesni răspândirea ideilor și cunoscințelor folositâre, am găsit de cuviiuții

_a crea din fondul Așegămintelor Brâncovenesci, ce se află sub ctitoria mea, un pre ii
"care se va numi «Premiul Brâncovenesc» și un accesit numit asemenea,
«Premiul va fi de 300 galbeni, și se va da la fie-care duoi ani autorului, care va compune cea mai bună carte originală românescă! de interes național românesc.
căccesitul va fi de 1150 galbeni, și se va da autorului a cărui car te va fi mai aprâpe
de meritul aceleia care va repurta premiul.
eMateria, despre care va trebui să trateze cartea, va fi: Istori ia, Geografi ia, Statistica
erei Românesci, industria, comerciul și agricultura ei; pe lângă acestea, din literatura
proprie se vor compune comedii din viața morală românâscă și tragedii, ale
ciirora su:) Dosarul același Xo.'35,

-

|

|

— don —

biecte să fie luate din istoria
Ţărei Românesci; asem

enea se vor compune și poeme
lungi, ori alte scrieri morale, care
mai
să trateze subiecte naționale româ
nesc
i.
«La fie-care duoi ani, începend de
|
acum de la creearea acestei fundaţiu
ni, se va publica prin foile publice, materia
despre care este a se compune
cartea, pentru care este
a se da premiul și accesitul, prec
um și condiţiile ce.vor trebui să
unâscă acele compuneri literare, ce se vor înfățișa la
acest concurs,
|
Sa
«Literaţii cari se vor simți stimulaț
i a'şi exersa talentul, pentru onsr
ea lor, şi a intra
in luptă pentru dobândirea premiulu
i Brâncovenesc seu a accesitului,
vor trimite ma- nuserisele lor cu duoă luni
inaint
e:de expirarea termenului, prev
ădute dupe cum se va

arăta mai jos.

|

E
«Când materia ce se va tracta, va
fi sciinţifică, man userisul nu va pute
a coprinde mai
puțin de... . cole tipărite ; comediil
e, tragediile, sâii

alte poeme ori scrieri morale ce
se vor compune, vor avea înti
nderea ce o vor cere proprietăţil
e acestor feluri de scrieri
literare și condiţiile ce se. vor
pune.
|
|
«Manuscrisele, când se vor
trimite, nu vo» purta numele
autorilor, decât o devisă ce.
şi va alege fie-care; pe-lângă
acestea vor fi insoțite și de un
bilet sigilat, in lăuntrul
căruia va fi insemnat nurnele
autorului, iar pe d'inatarii,
devis
a dupe manuscrisul res-.
- pectiv.
Ia
a
:

E
,
E
«O comisiune compusi de nota
bilităţile literare române, va
exam
ina tâte manuserisele trimise, și prin majoritate
de voturi va alege mai ânteiti pe
cel mai bun dintre (Gte
manuscrisele care va merit: prem
iul ; dupe acâsta va procede la
votarea manuscrisului,
căruia i se va cuveni accesitul;
in fine va vota și pentru al 3-lea
manuscris, pentru care
se va

face numai o mențiune onor
abilă,

|
«Dupe operaţia acesta, Comisiun
ea povătuilă de devisele dupe
manuscrise, va deschide
biletele cari insoțese manuscri
sele spre a cun6sce nurnele
autorilor, cari ai cșit invinS&tori la acestă luptă literară
; dupe acesta se va incheia un
proces-verbal, subscris de
toți membrii, in care se va cons
tata resultatul exăminărei manu
scriselor,
i
«Când manuscrisele, ce se vor
inlățișa la acest concurs, vor fi
puține, in cât să nu se
polii face comparaţie spre a
cunoscepe cele mai bune, sâti
când i se va părea ComisiuNei, că din tâte manuscrisele
câte le at examinat, nu corespun
de nici unul cu materia
dată, sâi cu condiţiile sub care
trebue a se tracta, Comisiunea
va fi liberă a nu se pronunța asupra nică unuia din
manuscrise, și va încheia proc
es-v
erbal, prin care se va
constata acest cas,
Ie
|
câlegendu-se de Comisiune cele trei
mai bune din i6te manuscrisele, se
vor comunic
ctitorului numele autorilor triumfan
ți, spre a le da numai decât prem
iul și accesitul ce
le ati meritat, iar pentru al treil
ea autor se va face numai o menț
iune onoralibili,
«Manuscrisele cele-l-alte, cari
au fost trimise la concurs, se vor
inainta impreună cu
biletele sigilate acelora cari le
vor cere
|
«Când din tâte manuscrisele trim
ise și date în examinarea Comi
siun
ei,
n'ar recita
- nică unul premiul sâu accesitul,
atunci se va publica de al. duoilea
concurs, pentru urmitorii duoi“ani, rămânând tot
materia aceea a se tracta de liter
aţii, cari vor voi a in tra
din noi în luptă,

|

«Manuscrisul care a meritat prem
iul se va tipări cu cheltuiala din
fondul Așegimin„teler Brâncovenesci și, vindendu
-se cu prețul ce a costat tipărire
a, folosul va fi tot pe
” sema autorului, care a comp
us
cartea.

-

|

— 994 —

„“«Pe carte se vă însemna și seta tipări: «Caârte îne oronată cu pr omiul Brâncovenesc;
și tipărită cu cheltuiala din fondurile Aşegămintelor Brâncovenesci.»
"«Manuscrisul care a meritat accesitul, se va întârce ăutorului, cu obligaţie, că de
”] va
publica cu cheltuiala sa, să insemneze și să tipărâscii și el pe carte: «Carte care
a me-

ritat accesitul Brâncovenesc.»
«Ctitorul avend o. desăvirșită incredere în luminile și zelul Onor. Eforit a instrucțiunei publice, pentru incuragiarea literaturei și răspândirea cunoscinţelor folositâre, lasii
asupra ei, pentru tot-d'a-una, executarea disposiţiunilor acestei fundaţiuni, rămânend
asupra.ctitorului Aşedăraintelor Brâncovenesci numai darea premiului și accesitului,
dupe recomandaţia.ce i se va face, și înlesnirea: cheltuelei pentru tipărirea manuscri=
sului incoronat cu premiul.
«Sa făcut în Bucuresci la Iunie anul 1859.
:. Ctitorul Așegimintelor Brâncovenesci, Principele Bibescu Basarab Brâncoveanu.»
Eloria propune ca subiect pentru acest premii, până la 30 August 11860:
«Un tractat despre coloniile romane în Dacia, «oprindend geografia Daciei, dupe do-

cumnente, organisarea coloniilor romane din Dacia, adecă modul administrațiunei civile,

militare, sacre, etc. drepturile
monumente și o colecțiune de
"descoperite in Dacia.»
"Din minuta actului, pe care
mii de 300 galbeni (pe lângă

coloniilor, municipiilor, corporațiunilor, ete., basate pe
tâte familiile și persânele ce figureză in monumentele
!
o posedăm vi în or izinal, ses pote vedea, că asemenea preaccesitul și mențiunea onorabilă), era destinat să ] iea

| Laurian. EI insuși, cu propriul condeită, combină obiectul tesei, pentru un timp, când

nimeni altul nu putea intre români să serie asemenea carte.

Din regiunea artelor, vom aminti, că în 15 Aprilie 1858, Mitropolitul din Bucuresci,
scrie Ministrului bisericesc Gr. Bengescu, și apoi, împreună cu el, incheiă un jurnal
pentru a e deschide in Bucuresci o sedlă de musichie «ciici sati. împuținat cu desăvir-

șire cântăreții de pe la biserici.» Sedla acesta, împreună cu alta, în ducă părți ale ora-

sului, vor costa 30,).000 lei.

i

In 1857, teatrul din Craiova este su direcţia lui 'eodorini. La 1858, V. Alesandri, într'o petiţiune către Caimacamul Vogoridi, arstă, că Domnitorul Ghica i-a cedat
teatrul pe 10.ani. Acum D-sa "1 cedă pe 1858 —1859 Spătarului. Cracte și artistului
Luchian, iar pe restul de 5 ani, până la 1864, Alexanri declară că *] cedeză
lui A.

Fotino.

-

Nu mai este insă în anii aceştia epoca de prosperitate a teatrului național... .
Opera
italiană și alte spectacole absorb atențiunea și midlâcele publicului, și în Bucuresci
şi
în Iași,

Nu ne putern impedica de a aduce aci, inainte de a inchide
unele date din efemeridele acestor ani.
3) Vedi auexa,

istoria acestor & ani, și

„La Octombre 1856, mult lăudatul Etrosin Poteca, egumenul mănăstir
ei Motuu, lasă prin diată scâlelor 1.200 galbeni.
|
E
In acestași an, 1856, Comisul Christea Harisiade, murind la
Paris, lasă scslelor din

Iași 100 galbeni, și alţi 100 galbeni pentru înzestrarea a G
fete.

o

Moștenitorii aii făcut proces Ministerului, căutând să dărâme
acest testament,

La 5 Iulie 1858, răposatul neguţător I&n Gheorghiu, doneză scâlelor
din Berlaa nisce
acareturi, o mâră de vânt cu velniţă, sâti povarnă, cu 2 căldări
de rachiă...
In Iulie 1859, este donația de 39.000 galbeni, făcută scdlelor
de Episcopul de Buzăi
Filoteită.
Tot în 1859, D. In Ghica, dăruesce scslei publice din Tergovisce
preţul a 15 țigani
“desrobiţi. Comitetul scolar din Tergovisce numesce pe D. I6n
Ghica, cunul dintre paironii acestui district.»
|
”
E
In 3 August 1859, sub No. 1,884, se comunică Domnulu
i Ghica mulțămirile guver-

nului.
NE
”
:
D. Antonie Negroponte în 1858, a donat 100 galbeni seslei
publice din Galaţi.
Dar nimic mai duios, ca donațiunea

Doctorului Fătu,

el din ce nu are,

consacreză

1.000 galbeni, pentru ca din venitul aceste sume, și al acelor
ce se vor mai aduna prin:
subscrieri, să se ajute la învățătura în străinătate tinerii de
merit. In 1858, Aga N. Ne-

groponte, testâză 500 galbeni in favârea societăţei,

tasie Fătu.

Și acum dupe atâtea bune, şi unele mai răle::

înființată

de marele patriot Anas-

.

|

PI

In 29 Ghenarie 1858, elevii din seminarul R.-Vâălcea, făcură
act de nedisciplină ; 28

„_seminariști fugiră din scâlă.

Un alt act de nediscipliă se întâmplă in Bucuresci ; scolarii
clasei a VII-a sunt isgoniți de Eforie, în 48 Noembre, anul 1858. ))
i

To

1) VedI anexa,

CAP.
ANII

1

VI

8660-1864

Studiul asupra invățămentului secundar din România, scris de D. profesor
Vitzu, şi
devenit carte oficială, prin faptul că a fost tipărit de Ministerul instrucțiunei
publice,
despre istoria scolelor din România de dincâce de Milcov, nu aduce decât in formațiu
nile

"următore :

|

|

i

«In fine în tâmna anului 1859, se constitue definitiv facultatea de drept, cu un corp
didactic aparte, distinct de cel al gimnasiului, și dirigindu-se de un decan ales
de profesori.

E

,

Cursurile facultiţei erai divisate în trei ani, iar profesori ai facultăţei găsim,
in pro-

grama din 1859—-1860, pe Bosian, decanul

facultăței și profesor

de dreptul

roman,

Costa-Foru, profesor de dreptul civil și Viorenu de procedura dreptului
civil.
La 8 Octombre 1863, prin decretul domnesc No. 967, al Prințului
Alexandru ISn

" Cuza, se institue la Academia din Bucuresci o scolă superidră
de sciinţe, cu scopul de

a forma profesori de sciințe matematice, fisice și naturale pentru
gimnasii, precum și
pentru pregătirea studenților la specialităţi de aplicaţie sciinţifice. Acesta
este facultatea de sciinţe, creeată sub Ministrul de instrucțiune, A. Odobescu.
|
La 30 Octombre 1863, prin decretul domnesc No. 1.047, se institue
la Academia

din Bucuresci o sedlă superidră de litere, cu scop de a forma
profesori gimnasiali în
ramurile limbelor clasice şi moderne, a Literaturei și şi Filosofiei
, Istorie şi Geografie.

Acesta este facultatea de litere, ereeată su Ministrul de instrucţie
D. Bolintineanu.
In fine, la 4 Iulie 14864, prin decretul domnesc No. 765, se decide,
ca facultățile
unite din Bucureşci să pârte numele 'de Uzziversitatea din Bucuresc
i, cu un rector
ales de profesorii tutulor facultăților, având fie-care facultate câte un
decan ales de profesorii respeetiviai facultăţei. Ast-fel, în 1864, se stabilesce
în mod definitiv Universitatea din Bucuresci, cu patru ani în urma celei din Iaşi.
Asemenea D. Vitzu, istoriograful oficial al scâlelor secundare,
resumă istoria seslelor
moldovene de la 1860—1864, în puținele cuvinte de maj
jos :
.

Peridda III. Inv&țămentul public din a 3-a pericdă, "1 considerăm de
la 1860 și până

astăgi.

”

Acestă periddă este plină de fapte mărețe, pentru istoiia nâstră
națională, și în adevăr, în dilele de 5 şi 24 Ianuarie 1860, aspirațiunile seculare
ale Românilor "ȘI văd rea=
lisarea dorințelor lor în unirea ţărilor surori, sub Domnul
Alexandru
In I.:
Invăţămentul naţional eșind triumfător din grelele încercări, 'și
asigură stabilitatea

în definitiva întemeere a învățământului superior, represintat prin „Universitatea de!
Iași (1860) și Universitatea de Bucuresci (1864). De altă parte instrucțiunea publică
capătă o unitate in ambele ţări surori, prin legea de la 11864, sub imperiul căreia se
conduce până astidi; de aceea este de cel mai-mare interes a cunăsce resultatele la care
ai ajuns scâlele din cele trei ramuri de învățământ, stabilite prin legea organică mai
sus citată, pentru a putea introduce ameliorările impuse, astădi mai mult decât ori când,
de progresele sciinţei realisate în alte țări, cu o cultură clasică superidră nouă.»
Să cercăm acu n și noi a implini lacunele ce istoriogratul oficial al Ministerului in-

strucțiunei publicea lăsat.

|
a

Budgetul scslelor moldovene pe anul 1860, votat de Adunarea legislativă și adoptat
şi de Comisiunea centrală din Focșani, ne presintă următorul aspect, cât privesce scslele:
- Se vor întreține 42 scoli sătesci, plătite câte 3.000 lei una pe an (9.700 învățătorul

şi 300 lei cheltueli mărunte). .

Ra

Se creează 10 scoli sătesci noue, de la 1 Iulie 1800.

"Se acordă un fond de 6.000 lei, pentru dotațiunea acestor sedle.
Se acordă lefile a 31 de institutori primari la atâtea scoli. (CL. IV.)
Lefile acestora variâză de la 650 la 750 lei pe lună.
|
Un egal numă» de profesori de clasa a III-a, și alți 31 de clasa I și a II-a.
31 de caticheți la districte câte 3.000 lei pe an.
4 institutore de clasa a IV-a la Bârlad, Galaţi şi Iași, de la 7.200— 8.500.

20 institutore de clasa IN-a și 20 de clasaI şi a II-a.

Asemenea 20 de caticheţi la aceste scoli.
|
O sc6lă nouă de fete la Botoșani, o scâlă nouă primară la Berlad de la 1 Septembre.
In învățământul secundar se constată prin budget existența gimnasiului central
din

Iași, cu 19 catedre.
e
Gimnasiul din Bârlad, cu 5 catedre.
Gimnasiul din Botoșani, cu & catedre.
,
Scoli reale sunt una Iași, cu G catedre, și a duoa în Galaţi, cu 7. catedre.:

”

La scâlele secundare, se nuimeră și scâla centrală de fete din Iași, cu 13 catedre.
Invățământul Inalt coprinde facultatea filosofică, cu trei catedre, cu câte 14.000
lei
una ; facultatea juridică, cu 6 catedre, și facultatea teologică pentru anul I,
trcă catedre.
La scoli speciale e trecută sedla de meserii, cu 7 meșteri conducători
de ateliere, şi 2

profesori pentru partea teoretică și 13 călfi salariate, Lângă acestă scâlă
există un iniernat.

_

|

,

i

:

Internatul gimnasial de la așia gisa Academie, și internatul scâlei de fete, cum și
al

sc6lei preparande, ati personal separat.

" Inspecţiunea generală a scâlelor se face de un inspector general plătit
cu 15.000
Iei pe an, și prin delegaţiuni deosebite, pentru care s'a prevădut un fond de
20.000 lei
pe 1860.
|
|
„Seminariile, coprinse la cap. XII al budgetului, ne arstă funcționând seminariul Veniamin, cu 116 profesori, cel de Roman cu 6 profesori, din care unul pentru clasa
IV-a,
ce se va deschide la 4 Septembre ; cel de IIuși cu 8 profesori ; cel din mănăstirea Neamtului, cu 5 profesori.

Budgetul pe 1860, este primul budget regulat, votat d6 Adunare, pentru
scâle.

Din el apar€ și unele mintuitre intențiuni culturale, cari aii presădut la redacţiu-

nea budgetului acestuia, grație luminatului bărbat, care a dobândit de
la Adunarea Ca-

merci din Iași acest budget, D. M. Kogălniceanu.
torul acestor anale.

Budgetul acesta fu întocmit de au-

Pe lângă adăugirile semnalate mat sus peste secolele existente la 1859,
budgetul crcâ'

un musti de pictură; despre care avem să vorbim mal la vale; îmbunătăţi biblioteca
consacrând sumi insemnate, pentru cumpărarea și legarea de cărți; institui concurs
uri
generale intre toți premianţii de gimnasii-din ambele Principate, pentru limba
latină și
matematici; dot cu câte 10 burse gimnasiile din Botoșani și
Bâulad ; acordă 12 burse
la studen(i de facultăţi din Iași; hotări îmmulţirea până la 25 a
cifrei de stipendiști

trimişi la Pavis, la scoli speciale, sub privegherea lui Royer Collard ; destinâ
30.000 lei,
pentru tipărirea de cărţi didaclice și alți 10.000 lei, pentru cabinetut de fisică
și himi6, 1)

In practică, în aplicarea lui, acest budget dete și mai mari resultate decât
cele pre-

vădute mai sus, în adevăr, D. M. Kogălniceanu, Ministrul instrucți
unei publice în Mol-

dova la 1860, al căruia Directorde Minister era autorul acestei cărți, desvoltă
o activi-

tate ce nici până astăţi n'a uitat?o corpul didactic din Iași, și ajungesă
încoroneze lucra=

rea culturală a Moldovei, prin înființarea la 26 Octombre 1860, a universităţei din
Iași,
Dăm in anexă 2) documentele înființărei acestei inalte instituțiuni

ale cărei lucrări

prealabile se află în dosarul de la Ministerul instrucțiunei publice, din 15 Septembr
e
1860, cu No. 436.
|
Dr. l6n Strat a fost primul rector ales al universităței, în 6 Decembre 1860, iar prorector Filaret Stavropoleos Seriban. 2) Totuşi la 26 Octombre 1860, Barnuţiă fu primul

rector provisoriti.

|

|

“7

,

Incă din discursurile rostite la ocasiunea solemnităței distribuţiunei premiilor, pe anul
scolar 1859—1860, se putea vedea tstă iubirea de care Ministrul Kogălniceanu era
onorat din partea întregului corp didactic, cât și imbunătăţirile ce se așteptat de la el.

Intre aceste îmbunătăţiri, era decretarea învățământului

primar obligatorii, îmmulţi-

vea secolelor primare, înfiinţarea de grădini de copii, de cursuri și scoli speciale de adulți;
înfiinţarea facultăţei de sciințe; ca secţiunea a II-a a facultăței filosofice; complectarea

facultăţei filosofice. 1)

.

E

|

a

Răspunsul” Ministrului Kogălniceanu la cuventarea lui V. A. Urechiă, făcută în
numele Consiliului scâlelor, a fost plină de promisiuni pentru seslă. şi corpul didactic,
promisiuni, cari-cele mai multe le a și realisat ilustrul bărbat. 5)
„1) Vezi anexa.
|
2) Vegi anesa.
.
|
.3) Dăm o facsimili dupe baso-relieful frumos, cu care statuarul Ilegel, autorul
minunatet statul
a lui: Miron Costin, va înzestra noua Universitate din Iași, baso-relief represint
ând. solemnitătea

inaugurărei

Universităţei

4) Veţi anexa,
„.5) Vei anexa,

la 1860.

”
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Intre diferitele creațiuni culturale săverșite in Iaşi, la 1860, avem a menţiona :
1) Creaţiunea în 6 Septembre 1860, a scdlei de musică și declamațiune ; )
2) Creaţiunea scâlei de bele-arte și a mustului de pictură, în 29 August 1860; ?)

3) Lucrările inaintate pentru creațiunea unui seminariide ritul catolic.
Prin budgetul pe 1860,

M.

Wogălniceanu, a fost dobândit de la Adunare, un prim

condeii, peniru organisarea acestui seminariti. D-sa a venit Lă acest plan, pentru a împedica propaganda ungurâscă din satele catolice prin preoții maghiari, cari împedicată
pe'sătenii catolici să'și trimită copii la scâla publică primară din sat.
Sub Ministerul lui Kogălniceanu, fiind Ministru interimar la instrucţiunea publică
autorul acestei opere, s'a isgonit din Moldova un nuinăr de preoți catolică unguri, aplicându-li-se vechi decrete ale Congregaţiunei fidei, cari cereati de la preoții dintr'o mi-

siune, să cunâscă, până în 6 luni, limba țerei unde sunt misionari, ori să fie expulsați.

„ Intrebaţi despre limba românescă, mulţi preoți catolici n'aveati nici o cunoscință

aceea ati fost dați peste hotar, graţie energiei

și patriotismului

şi au fost înlocuiți treptat cu preoți catolici italieni, până când
români în înființândul seminarii catolic.

lui M.

; de

Kogălniceanu,

vor fi formaţi preoți

Din nenorocire, naționala idee a lui M. Koglniceanu și a nâstră n'a înțeles'o cei carii

ai urmat

la Ministerul de culte și lucrul rămase

fără nici o urmare,

plăcere a consulului austriac, care protegea preoțimea și ideile unguresci.

spre marea .

La 1864, se mai agită cestiunea seminariului catolic din Moldova...
|
Onor. D-l N. Creţulescu, fiind Ministrul instrucțiunei publice la data acâsta,și
avend Director al Ministerului pe autorul operei acesteia, isbutesce să promulge chiar decretul de înființarea acelui noi seminariii. Se și înainteză lucrări pentru inchiriare
de
seminarii, a caselor din Iași, gise ale lui Baston, der lucrul iarăși rămâne baltă...
Pu-

bliciști necunoscători de afacere, prin jurnalul «Dâmboviţa» al lui D. Bolintineanu, fac
„o stupidă oposiliune acestui proiect, gicând, că guvernul face interesele catolicismului...
Oposiţiunea acesta neașteptată mulțămia însă pe deplin pe agentul austriac, care și el
din alte puncte de vederi, lucra să impedice fundaţiunea seminariului catolic.
|
" Dăm în anexă 5) regulamentul din 1864, pentru. seminariul catolic, cât și vorbele
n6stre despre acest seminarii, din cartea «Didactica.»
- |
|
4) In 9 Septembre 1860, s'a publicat deschiderea în 'T.-Neamţului a unei scâle de
silvicultură, cu un internat de 20 elevi, gratis și 40 solvenţi. $)

|

|

Asemenea sclă .nu putu a se realisa dupe căderea din Minister a lui M. Kogălniceanu și eșirea din directorat a lui V. A. Urechiă;
5) Se trimit, dupe stăruința nâstră, primii bursieri în Italia : D-nii Petru Borş,
G. A.

Urechiă, Romul Scriban, I&n Morţun și G. Roșu.

"Eată actele despre acâsta din «Didactica» nâstră:

|

Bursieri în Italia
«In discursul ce am rostit la împărțirea premiilor pe 1859—-1860, am propus
să se
trimită bursieri, mai cu semă în (&ri latine. Indată apoi, in Septembre, am și obținut
de
1)
2)
3)
4)

Vedi anexa,
Veşi anexa.
Vegi anexa,
,
„Monitorul, oficiala al Moldovet No, 109.

— 231—
la neuitatul mei Ministru de culte și instrucțiune publică, D. Kogălniceanu, să se tri-

mită5 juni bacalaureaţi la sc6lele superisre din Turin. lată adresa No. 10.290, cu care

aceşti juni studenți (D-nii Petru Borșiii, George A. Urechiă, Romul Scriban, I&n Morțun şi George Roșu), ati fost recomandaţi Comitelui Cavur, prin intermediul primului

consul al Italiei în ţeră, D. Strambio.
Domnule JMinistru,

|

«Miglocul cel mai expeditiv, tot-d'o-dată și cel mai energic, e de a felicita și de a grăbi
trecerea ideilor italiane la noi, idei cară singure pot să readucă vechia unificare de tens

dințe și de aspirațiuni ale stivpei latine.

|

«Pentru
de a ajunge la acest preţios scop, guvernământul

nu voesce a perde nici o

ocasiune, ce i se presintă, și deci, junilor studenţi, destinăți a merge anul acesta la Pa-

ris, li s'a însemnat, în locul acelei capitale, pe glori6sa capitală a Italiei, Turinul, pen-

tru a studia acolo, în scdlele italiene, deosâbite specialităţi. Aceşti juni sunt... Studiind
la scâlele italiene, ei vor putea mai bine pătrunde secretul gloriilor modernei Italii şi
a readuce în România, cetățeni desvoltaţi pentru binele și viitorul ei, precum sunt acei
ce impresâră tronul gloriosului vostru Rege.
«Permiteţi"mi, deci, D-le Ministru, a recomanda, cu deosebire, pe mai sus numiții
stu-

denți, bunei voinți a D-v6stre și a guvernului din care faceți așia de însemnată parte,
cu rugăminte de a regula admiterea lor în scâlele naționale și spre a fi considerați ca
fii ai Italiei, legănul cel neperitor al străbunilor Românilor,»
Eată răspunsul primit de la Turino și de la Consulul italian:
7

Domnule

Ministru,

«Cu plăcere m'am grăbit a comunica E. S. D-lui Ministru al afacerilor străine al M,
S. Regelui Augustul mei Suveran, nota D-vstre, sub data 22 August,
No. 9.344, prin
care "mi ați fost anuntat purcedarea la Turin a 5 juni români, trimiși pentru a'și urma
acolo studiile universitare.
i
a
Guvernământula primit cu vie satisfacţiune aceste noue doveţi de simpatia, pe care
o profeseză guvernămentul M. S. Principelui Stăpânitor și națiunea română pentru
Italia,
a
|
D. Conte de Cavur s'a grăbit a recomanda în deosebi pe junii compatrioții D-vostre,
cari deja sunt sosiți la Turin, solicitudinei colegului stii, D. Conte Mamiani, Ministrul
instrucțiunei publice, care va avea pentru dânșii o deosebită îngrijire,
Vă transmit aci alăturata serisâre din partea D-lui Ministru al instrucțiunei publice
din Turin, și vă rog, D-le Ministru, să primiţi încredințarea considerațiunei mele celei
mai deosebite.» .
“Agentul politic și Consul general de Sardinia, absent.

No. 208.

-

|
Vice-Consul, Cataneo.

Bucuresci, 1860, Octombre 20.

,

«Nevoia de a apropia pe România pe cât mai mult de Italia, tulpina de unde aeșit,
„este astăgi vi simțită de către M. S. Domnitorul și de către guvernămentul sti.

— 292—
Domnule

Adresa
Ministru,

ministrului italian

«Secolele din Turin vor fi fericite de a primi pe junii moldoveni, pe
cari hotirirea
D-vostre i a trimis, pentru a învăța cursurile speciale la cari sunt
destinați. Nu mă înduoesc, D-le Ministru, că vor găsi în studenții noștri amici și fraţi,
cu cari sunt ca şi
concetăţeni, și autoritatea competentă nu va va uita sub ee patronag
iii și in ce scop else
presintă la aședămintele nestre de instrucțiune publică. Din partea
mea mă aplaudez,
că mi se presintă'o ocasiune favorabilă, pentru a mărturisi onorabil
ului mei colegă

din Moldova, tâtă simpatia, care o simţ, pentru

interesanta şi nobila sa patrie, și cred

a fi fidelul interprete al Italienilor, mulțămindu'i cu ardre de sentime
ntele ce exprimă

pentru țra ndstră. Identitatea de origină,

ce existi intre Moldova

și Italia, intăresce

amiciţia lor pe basele nestrămutate ale naturei. V& sunt recunoscător
de amintirea vechilor titluri ale legăturilor nostre, și mă mândresc de a fi pirtaș
dorinţei pe care bine-

voiți a forma, de a restringe legimintele nâstre prin comunitatea
ideilor și a instrucțiunei.
Primiţi, D-le Ministru, asigurarea înaltei mele considerațiuni.

Ministrul instrucţiunei publice din Turin, Tevenzio Mamiani
.
No. 1.158.
Turin, 1860, Septembre 93.

Se citesce în Gazettu di Turino, No. 266:
«Ai sosit în Turin 6 români, G. Urechiă, ete. De când
Traian

conduse

colonia ro-

mană in Dacia, relaţiunea între duoă popore frați, fură intreru
pte. Adi se incepe alianța
intelectuală între Italia și România, care în curs de atâția secoli
a opus la frontierile

sele miliâne de cadavre năvălitorilor otomani,

și care, chinuită când de turci, când de

slavi, când de nemți, a păstrat în limbă numele marei origini
latine, caracterul și aspirațiunile Italiei.»
!

Jurnalul Opinione tot din 'Turino serie:
«Legăturile între România și Italia s'a strins târte tare,
Acesta este mai mult o

“alianță intre duoă popâre fraţi, în privirea evenimente
lor

ce vor

schimba

curând fața

Europei. Guvernul Regelui compteză pe dânsa. Acel al lui
Cuza s'a arătat demn de pu-

„- tria sa, punând o colână de fer ilustrului edificii

al marelui

“Traian;

punând

funda-

mente noue vechei și numerâsei colonii a Italiei. De când
imperiul roman cădu sub ferul barbarilor, Auzonia uitase pe fata sa cea mai micâ Român
ia. Ministerul actual din
Moldova, o urcă pe marea scenă a popsrelor, "i ardică
vălul uitărei şi o aretă lumei,

frumâsă și plină de viitor, ca și mama sa Italia.

,

.

-

«Istoria singură va sci să "i dea partea sa de glorie acestu
i memorabil Minister, ea
va pune pe fruntea lui, nu frunze de dafini, der de stejar, arboru
l vitejiilor, căcia pus
fundamentele unei apropiate alianțe între România și vechia
Italia. Decă Orientul şi
ațintesce ochii asupra României și aşteptă de la ea mult, apoi
acâsta din urmă se uită
spre Italia, iar Italia se uită la dânsa, și cu virful sabiei lui
Marte, i aretă viitorul. Momentele sunt aprâpe, când rasa latină se va libera de jugul străin.
Inteleginta "i artă
drumul, ea precedă mișcările ei, și opiniunile merg tot-d'a-una
dinaintea acliunei.
«Eată pentra ce mai mulţi studenți români ati venit aci ca
să studieze, nu atâtea
sciințe,pe cât acel spirit de libertate, de care insetâză.
„aAcâsta e un fapt, carele nu se pâte explica, decât

prin ideile generâse

ce inspiră

astăgi pe popârele opresate, de la un capăt la altul al Europe
l. Acesta e aurora ce anunță
inarea qi a Unirei tuturor Românilor întrun singur stat.»
(Din Ateneul Român, Iași,
pag. 109.)
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Avantagiile reorganisărei seminariilor veneaii de acolo mai ales, că erai intocmite
ca și gimnasiile laice, așia, că in oraşulti unde era un seminarii de patru clase, nu era
nevoie să se înființeze şi un gimnasiă laic. Obiectele religisse erati adause pe lângă cele

din programul laic. Cine nu voia să se facă preot, navea decât să urmeze numai obiectele din programul laic. Asemenea inţelepte și economice prevederi n'âi avut insă du-

rată, şi de aci va urma necesitatea inființărei, de exemplu la Roman, unde există un se-

minaiiii mic, încă a unui gimnasiti laic, adecă adăugirea în budget a unor sume, cari se
puteaii .utilisa mai bine aiurea.
|
7) Infiinţarea de scoli regulate în România și penten ovrei.
Incă din anul 1858, Ministrul in vederea Ş 42, din așegiment și din motivul cererilor primite de la unii din israeliți din capitală, Sai adresat cu indemnări, către co-

munitatea respectivă, pentru înființarea de scoli regulate.
In Aprilie 1860, Epitropia acestei comunități, cu raportul No. 98, a arătat, că a pregătit localurile pentru înființarea de trei asemenea scoli, cerând formarea unui Comitet
de inspecţie, compus din D-nii Dr. Frenkel, Maierhoter, Big, Valdberg și Goldbaum,
„pentrua se ocupa cu regulamentarea organisărei și deschiderei lor. Acest Comitet »aprobat de Minister, a presintat, in Maiă, un proiect de statute, prin care propune următâ-

vele modificări pentru scâlele evreesci, de la basele statornicite prin așegământul
scolar:
|
,
a/ Ca linba invățăturei până la clasa IV-a primară, să fe acea germană, contra$ 7,
din legea scolară, pentru că în cursul acestui timp, copiii ce nu scii rominesce să se
pâtă deprinde cu limba română;
b] Ca copiii avuţilor comunităţei, contra$ î, să plătâscă o tusă graduală, pentru fvecuentarea scâlci, spre a se putea cu ea ajula pe copiii săraci;

c] A se priini în scoli copiii de la versta de 6 ani, contra

$ 89,

care statornicesce

versta de 7 ani;

d) Ţinerea vacanţiilor în lunile Aprilie şi Octombre, și contra 196, și acesta pentru
că in aceste luni religiunea comunităței prescrie cele mai multe sărbători; asemenea
sărbătorile dupe ritul evreesc, contra$ 199;
€/ In privirea $ 241, ceruse cercetarea prealabilă a cărților 'de învățătură de către
Comitet, pentru a nu f contrare dogmelor comunei ; :
f] Numirea și depirtarea profesorilor dupe alegerea şi recomandarea Comitetului, cu

invalidarea $ 140 și 154;

,

9] Aai multe inodificără în obiectele pr ogramului, contra$ 23 și 24
h] Modificarea$ 193, prin slobodirea atestatelor numai dupe clasificarea Comitetului
de inspecțiune ;

î) Mai multe modificări la $ inspectiunei, covârșitâre latitudinei prevăgută de aședimânt.
”
|
Asupra acestor statute, Consiliul scolar a opinat, că nu trebue a se urma nici-o abatere de la coprinsul$ 40, carele dice, că seolele evreesci se vor înființa tocmai dupe
pilda acelor române, dupe care apoi Ministerul, prin adresa No. 5.100, din22 Maiă, a
comunicat Comitetului încheiârea, că modificările cerute la $ 23, 24, 88, 243 şi 192,
196 și 199, din aședăment, nu sunt de trebuință, nefiind ele în opunere cu înțelesul
şi intinderea ce le doresce Comitetul israelit, şi Ministerul socotea, că nisce simple in-

„strucțiuni parafrasate pe $ $ din o lege existenti, ar fi inzestrată mai cu puțină putere

și supusă la tote fluctuațiile politice, decât deca ar sta sub scutul statornic al legei; iar

—
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în ceea ce privesce cele-l-alte modificări
, contrare principiilor generale inscrise
ca base
fundamentale a legei scolare, Minis
trul doresce a constata mai ânteiti
neces
ităţi
le
unor,
asemenea modificări, ce nu se pot face
decât pe.cale legislativă şi numai când
sar dovedi urgente, prin funcţionarea mai mult
or sesle israelite,Prin urmare, Comitetul

se va povățui de aședimentul scolar,
va propune progrumul
trebuitor pe basele limbei vomâne, ca
instrument de invățătură, va recomand
a protesorii, cari insă
nu se vor

numi decât dupe formalităţile prev
ădute de așegăment, şi: va
exercita inspecțiunea prevădută de $ 103—
-105, iar pentru cheltuelile scolare Comi
tetul ta prop
une budget, spre aprobarea și midl
ocivea slobogirei

tăței prin Ministerul din lăuntru.

|

Si

din veniturile comuni-

|
Pe asemenea base Comitetul a presi
ntat, in Iunie, un program şi un budge
t, pentru
deschiderea a trei secole primare, care
aprobându-se s'aii și deschis pe la
finele lui Oc- :
tombre, una in' dosul Acad
rând peste 300

elevi

emiei, una în târgul Cucului și una pe
podul Roșu, număşi funcţionând fie-care cu câte 9 clase
primare și cu câte 2

profesori români, 9 evrei, 1 german şi
un profesor de religiune cbraică, iar
în Decem-

bre, ati cerut și a căpătat aprobarea pentr
u deschiderea

incă a unei scoli rituale de
adulți; iar intreţinerea lor se face de către
comunitate, dupe budgetul propus de Comi
„tet și aprobat de acest Minister, și pe
temeiul ciiruia Ministerul din lăuntru
regulase .
darea cheltuelelor
trebuitâre.

|
|
Dâm in anexă 4) hrisovul lui Alexandr
u I6n I, de londaţiune a scâlelor române,
pentru israeliți, sub

Ministerul Lui Kogălniceanu.
|
|
8) Una din cele mai importante lucrări din
anul 1860, a fost înființarea de 4 scoli
preparande, pentru pregătirea de invățători
, căci cu singura sc6lă preparandală nu
./]
putea avea numărul
necesar de candidaţi pentru invățători
sătes

ci.
Eată în ce mod sună raportul la Domnitor
, pentru aceste scoli:
-«Lipsa de protesori ește.una din cele mai
simțite neajunsuri, pentru răspândirea
invățăturci pe o cale mai întinsă în sinul
națiunej.

|
Immulţivea aşedimintelor publice de
invățătură, mai cu semă astidi, de care
țera
are
atâta trebuinţă, este
în mare parte impedicată

prin lipsa de profesori, și ades, chiar»
in scâlele până acum de mai "nain
te inființate, invățătura sufere din
causă, că nu se
pot găsi la îndemână persâ
ne înzestrate, cu cunoscințe speciale
in pedagogie, căci pen-

tru un număr îndestul de insemnăt
or de scoli elementare

și primare, abia se găsesce
până acum creati o seslă pregătitâre,
pentru profesori în instititul basilian din
Iași.
In vederea acestui

neajuns, subscrisul a cerut și a dobândit

de la Cameră, cu ocasiunea votărei budgetului, patru scoli
pregătitâre de profesori elementari,
în Botoșani, :
Bacăii, Tecuciti

și Ismail, dupe alăturatul proiect, la care
vor fi chiămaţi și toți dascălii de pe la bisericile din districtele impr
ejuritâre, dându-'i-se de ajutor spre viețu
ire'
in cursul petrecerei lor în scolă, câte 30
lei din cutiile sătesci.
_
E
Asemenea: disposiţiune pentru ajutorul viețu
irei dascălilor la învățătură, subserisul,
a presentat'o și deliberărei Consiliului Miniș
trilor, care prin jurnalul din 26 Augu
st
conte
nit, a încuviințat darea acelor 30 lei
pe lună, din cutiile sătesci,
Subscrisul, deci, cu cădutul respect,
referă Măriei Tele, aceste măsuri,

proiectate:
pentru deschiderea sclelor pregitităre,
rugându-vă să bine-voiţi a le da domnesca
încuviințare,
DI
|
i
|
Ministru, M, Kogălniceanu.

1) Veqi auexa.

*

—
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Prescript=verbal
Pe temeiul votărei Adunărei şi a aprobirei Măriei Sele Domnitorului, se decide:

1. De la 1 Septembre, se vor deschide 4 scoli preperandale in politiile Botoșani, ba-

căii; Tecuci și Ismail.

2. De fie-care dascăl, se va da din cutiile sătesci câte 30 lei pe lună pentru viețuire,
în timpul ocupărei lui la scoli.
3. La aceste scoli vor fi chiămați toți dascălii de pe la biserici din districtele impre-"

“jurătâre.

|

4. Timpul învăţăturei va (i în anul curent de 3 luni.
9. Programul învăţărei va fi acel al anului L-iă, primar şi practica pedagogică.
6. Fie-care dascăl ce va [i petrecut cursul de la sesla preparandală, stabilit dupe art.

4, pentru anul curent, va putea fi autorisat a deschide, ori unde ar voi,
sedlă, însă nu-

mai pentru clasa I primară.
i
7. În anul următor sc6lele preparandale acu inființate, vor preda materiile
anului
al Il-lea primar, și așia treptat pe fie-care an (în timpul ce prin special și anual
regle-

ment, se va determina de câtre Minister), se vor complecta sclele
cu tâte clasele pri-

mare și acea pedagogică, pentru că dupe un spaţiti de 4 ani, să aibă țera
un număr cât

se pote mai mare de învățători elementari, putându-se guvernul chiar
și până atunci
folosi, de cunoscințele anuale dobândite de inscrişii ascultanţi la mai sus
numitele și

din noi înființate scoli normale.
Acest proces-verbal sa adus la cunoscința Consiliului de Miniştri, cu referatul
No. 9.327, din 22 August
1 S60, și prin Monitor, S'ati deschis concursuri pentru profesorii
trebuitori scolelor acestora, inaintea unei Comisiuni esaminătăre, în luna lui Septembre.
Consiliul de Miniștri (Kogălniceanu, E. Alcaz, Boginca, D. Cozadini, Florescu),
aprobă

înființarea secolelor și liberarea lefilor din cutiile sătesci, cu jurnalul No. 921, din 26
August 1860.
Ia
|
Urmâză apoi raportul No. 11.326, din 19 Septembre, către Domnitorul Cuza. Acesta
incuviințeză, cu decretul No. 11.397.
a
Secolele acestea preparandale, urmăză a se deschide în Octombre, în localele primare
de băeți, prin ingrijirea și sub privegherea Comitetului de inspecțiune.
Clasele se. vor ține în orele libere ale scâlei primare, și mărginirea lecțiunelor, se
lasă cu totul la disposițiunea profesorilor respectivi, cu âcâsta numai, ca programul anului I primar, să fie trecut în termenul prescris de proiect. La Baciiii „și Botoșani sunt
însărcinați cu sc6la preparandală istitutorii sup. locali, plătindu-li-se 1/7, din salariile

„destinate de 3.000 lei pe an.

;

La Ismail, institutorul 1. meu, primesce direcțiunea seolei preparande, der în urmă
la Noembre, din causă că n'are scolari, cu ofisul domnese No. 13.698, scâla preparandă
din Ismail, a fost strămutată la Petra. Pentru 'Tecuciii s'a publicat concurs la 10 Oc„tombre. Preparanda din Botoșani, s'a deschis la '16 Octombre 1860, cu 14 elevi. S'a
soris prefecților să îndemne pe dasciilii de la biserici de a intra în preparande ;
9) Cu ordonanța din 12 August 1860, la 1 Septembre s'a deschis o sclă de adulți
în localul scdlei de meserii ; profesorul scâlei D-l Nanu. Ordonanța dispune cele următâre:

o

|

a/ În localul scâlei de meserii, se va deschide sedli publică de adulți, de la-1 Septembre.
|
b] Programul acestei scoli, va fi acel al secolelor.

—
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c Consiliul scolar, va fi provocat a hotări
dilele și orele de clasă, în considerarea ocupațiunilor diferite, la care, fvecuentiitorii
acestei scoli pot fi dedați.
|
|
d] Nici un elev începător, în vârstă mai
mare de 14 ani, nu va fi primit în clasa
|
din

cele-l-alte scoli primare din capitală, primiţ
i fiind cei mai în etate de cât 14 ani,
numai în scâla de adulţi din noă înființată;
10) Se institue concursuri generale intre
elevii secundanri:

«Pentru a se putea constata gradele de desvăl
ire a fie-cărej scoli secundare din am- .
bele Principate, cum și peniru a se stabili un
noii stimul la progresarea scâlelorde aces
grad, atectându-se
prin budgetul

sc6lelor,

votat

de Adunarea

electivă,

premiuri, și
aceste pentru concursuri în materii de litere şi
matematică ; se publică nisce asemenea
concursuri, ce se vor efectua pe următârele
base:

1. La acest concurs ati a se înserie numai scolari
i, cari în anul curent ati să&virșil un :
curs secundar.
|
|
2. Inscrierea se va face la acest Minister și la
cel din Bucuresci, până la 15 Sep-

lembre.
3. Materiile concursului se determină de Consiliul
scolar.

4. Resultatul concursului din Iași și Bucuresci,
se va controla de Comisiunea extraordinară examinătâre, care va cerceta compuneril
e concurenţilor, şi va hotări cul se
cuvine prerniile și accesitele de 1.500 şi 1.000
lei. 4) . .
|
,

11) Se transformă sedla reală din laşi, în facultatea
de sciințe. Scola reală dupe 2

ani de tuncționare nu isbutise a avea de cât numai
19 scolari.

E

„Prin raportul No. 9.913, către Domnitorul Alexa
ndru, In ], Ministru Kogălniceanu dice:
|
|
câvendu-se pe de o parte în vedere, că scâla reală
din capitală, dupe duoi ani „de
funcționare, n'a putut aduna mai mulți scolar
i decât 19, iar pe de alta, că lipsa de populațiune pentru acâstă scolă secundară, vine
de acolo, că în Iași mai sunt duot scoli
secundare: gimnasiul și seminariul din Socola
.

dâvendu-se de asemenea în privire, că programul
în vigâre al scâlei reale, in cele
«Wânteiă patru clase, pune mai fără de nici o osebir
e, aceleași materii, cari mai pe larg
se predaii în gimnasiul central şi în seminarii, în cât
scopul de a forma bărbaţi speciali
in aceste sedle, fiind lăsat mai mult singurului al
5-lea an, e cu neputinţă'a se realiza;
«Subscrisul, in dorința de a evita o cheltuială fără
de scop, cu întreţinerea mai departe a unei scoli de la care nu se pâte avea bărbaţ
i specialiști, atât de trebuitori țărei;
și cregend tot-d'o-dată, că o asemenea cheltuială
s'ar putea întrebuința mai nemerit ŞI
mai cu folos pentr
u țeră, întru desch

idere secţiunei a 2-a a facultăței filosofice de
sciință,
pentru neintârziata formare de ingineri civili de
punți şi șosele, mecanici și architecţi ;
vine cu tot respectul, ate.»

Cu decretul No. 13.254, în Noembre 1860, s'a promu
lgat şi programa facultăței de

sciințe, secția 2-a:

|

No. 13.096. Pentru a se inlesni frecuentanea. facultăței
sciințelor, și pentru tinerii
cari n'ai:finit cursurile gimnasiale, și a se putea ajunge
cât mai curând scopul deschiderei citatei facultăţi, prin formarea de $meni special
i practici, se publică spre obștesca
?) =onitorul

oficiala al Moldovei, No, 256, din 92 August

1860,

— 938 —
sciință și regula cui se cuvine, că la citata facultate se vă ține-și
un curs extraordinar
pregătitor pentru sciinţele exacte, dupe alăturatul program :
i
Programul anului pregătitor, pentru sciințele exacte din facultatea
filosofică;
„pentru tinerii cari n'aii finit cursul gimnasiului

„. Semestrul I. |
|
1. Matematica elementară, Aritmetica și Algebra până la "Teoria funcțiu
nilor.

2. Fisica experimentală,

|

3. Istoria naturală. Mineralogia.
4. Stilistica : Retorica, compuneri.
5. Desemnul liniar.
Semestrul II.
1. Geometrie, Planimetrie, Stereometrie, Trigonometrie
plană.

2. Fisica experimentală, continuare.

|

3. Istoria naturală, Zoologia și Botanica:
"4. Logica. .
|
|

"5. Desemnul liniar.1)

|

19)De și nu în mod oficial, der nu mai puțincu tăcutul asentim
ent al nemuritoru-

lui Ministru al scslelor din Moldova, din 1860, prin stăruin
ța Directorului săi, V. A.
Urechiă, s'a creat în lași societatea «Ateneul român», dupe
'statutele Ateneului din

Madrid, și neintârgiat în Septembre 1860, a apărut și fGia societăței,
purtând același

nume, sub direcțiunea nâstră.
E
i
Acestă asociaţiune provâcă în Iași o bună înţelegere, care dăinues
ce până la 1864,
când m'am strămutat în Bucuresci. ?)
Aci Ateneul român renasce ajutat de noi și puternice element
e și în mâna D-lui C..
Esarcu, peste puţini ani, va dobândi cel mai frumos palat
din ţeră,
E

Inainte de a trece la budgetul, incă despărțit, al scâlelor muntene
sci, se cade a aduce
aci câte-va date, cu referință la scola urbană şi rurală din Moldova
, înainte de desființarea Ministerului instrucţiunei publice din Iași. |
-

La 1860, s'a înființat la Focșani scdla de fete, cu 101 eleve. La 1861,
se deschide a

treia scâlă de băeţi in Pâtra, județul Neamţu. În 1 Februarie
același an, Ministrul D-l
Cuciureanu, râgă pe V. A. Urechiă, care a demisionat din
postul de Director al Mihisterului instrucțiunei publice, si continue a conduce clasele
model de pedagogie de

la Trei-Erarhi din Iași, unde in trodusesem, pentru

La acestă clasă model

Beiu, etc.

încercare, metâde

noui

didactice.

sati perfecționat excelinții institutori: D-nii Grigorescu, ].
| E

|

!

Tot in 4 Decembre 1861, s'a deschis seâla publică de la Târgșor
, Nămolâsa în județul Putna. Iar în 45 Decembre, scâla de fete de la Chilia.
5)
1) Că măsura era nemerită a probat neintârdiata
bândirăm o bună serie de ingineri, etc.
2) Vegi anexa.
3) Dosarul No. 98.

formare de studenți bine pregătiți, din cari do:

E

|
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Tot in Octombre 1861, s'a deschis scâla
de fete din Burdujeni, prin învățătârea Maria Torac.
„7
|
Prin circulare s'a cerut aplicarea la tâte
scslele primare a legei vaccinei ($S 12 și

33), hotărindu-se, ca copiii nevaccin
ați,să nu se primâscă în scâlă. 1)

La 30 Aprilie 1860, Directorul

Ministerului instrucțiunei publice din Moldo
va, trimite tuturor învăţătorilor din sate o
circulare, in care şe ardtă, că se pregă
teau
lucrări
pentru facer
ea unei legi obligatorii a învățămentului
primar. Eată acestă circulare:
PRINCIPATELE-UNITE

Ministerul de culturi şi instrucțiune publi
că al Moldovei
Circulare către profesorii săteni

Către D-lui profesorul al scâlei eleme
ntare din satul .. . . districtul . ....
*

În vederea studiilor trebuitâre la confecționarea
unei legi
grătuită și obligatorie, cu care să se inlătureze
necontenitele
tempină desvălireași progresul instrucțiunei
elementare prin
Se cere de la toți profesorii sătesci, cu inche
erea a fie-cărui
dupe următorul tabloi :

de instrucţiune publică,
pedici și greutăți ce însate;
an scolastic, lărauririle .
Ia

Tabloii de copiii ce nu urmeză la scâlă
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Magistrii sătesci sunt invitaţi de a iîmple cu
exactitate rubricele acestui tabloă, insă”
cu cea mai mare atențiune de a nu da aer
de catagrafie acestor culegeri de lămuriri,
pe cari le vor face cât mai indirect și în mod
dea nu suscita vre-un prepus intre săteni. Magistrii vieţuind impreună cu locuit
orii, în acelaş sat, pot fără de a cerceta pe
la
case, cundsce pe fie-care familie. Cât pentr
u vârsta și diua nascerei acelora, o pâte culege din registrele bisericesci.
E
II
Un tabloi identic ce va alcătu

i pentru copilele. sătenilor: ce nu
frecuentiă sedla, și
- ambele se vor comunica Ministerului,
îndeplinite la timpul cuvenit.
Acele pentru 1859, se cer până la 15 Maiu
cel mult. .
p- Ministrul cultelor, V. A: Urechiă.

No. 4.033.
1) Dosarul No. 4.461.

LL

Iași, 1860, Aprilie 30,

— 940—
În 1860, se primesc fete în scâlele publice de băeți din sate, cu circularea următâre :
-

PRINCIPA TELE-UNITE

" Moldova şi 'Pera-Românâscă

|

i

Ministerul Moldovei. — Departamentul de culturi și iustrucțiune.publică
Civculare la toţi profesorii sătesci

Către profesorele scdlei publice elementave din satul . . . . districtul.

. .

Considerând, că $ 26, lit. e, din regulamentul scolar, vede în scslele de fete midlocul de a se forma din tinerele patriei, soții şi mame bune, în care râzimă fericirea casnică a familiei, și basa pentru crescerea cetățenilor;

Considerând, că vitalitatea naţională reșede tot-d'a-una ini masa poporului, și că singurul midloc de regenerare naţională, este regenerarea poporului;
-

Considerând, că numai prin răspândirea

invățăturei și a moralităței, se pote ajunge

,
la acest scop;
Coasiderând, că scoli pentru sexul bărbătesc, ati inceput a se face prin sate;
Considerând, că echilibrarea de inteligență intre ambele sexe, este o garanţie a bu,
nel armonii și a moralitiiței familiei ;
Considerând, că educaţiunea sexului femeesc este cea d'ântdiii necesitate în regenearea poporului, fiind-că ele sunt menite a face din fie-ce familie câte o scâlă, unde pe
lângă educaţiunea sufletescă, si potă da copiilor și primele noţiuni desvoltătâre inteli7
genței.

de a se începe înfiinţarea grabnică de asemenea scoli
Ministerul simte viii trebuința
”
și pe la sate;
Considerând insă strâmlorirea de miglsce, in care se afli budgetul instrucțiunei publice;

Ministerul, în unire cu Consiliul scolar, a chibzuit, ca învățătura fetelor pentru sale, să se facă în aceleași scoli înființate și pentru băeți, regulându-se pentru acâsta ore şi

,

dile hotărite.

” Executarea acestei inisuri de cea mai d'ântâiti urpenţă pentru l&ră, subserisul o incredinţeză osebitei D-tale chibzuinţi, D-le profesor, pentru a o pune de indată în lu-erare, ținând la'scâla pusă sub a D-tale conducere și un clas pentru fete, in care să li

se predea invățăturile prevădute de program, în orele și dilele ce veţi găsi mai potrivite, așia spre exemplu: băcții pot invăța inainte și fetele dupe amiagi, sâii vice-versa,
sâii și ambii în aceleași ore, dâcă pâte fi potrivit ; cu acâsta insă, ca profesorii ne insu-

rați, nu vor primi în clas, decât fete până la versta de 10 ani.
Iar pentru încuragiarea D-tale, și pentru sporul de înerijire ce pote necesita acâstă
nouă regulare, nu mai puțin și pentru speranţele ce subserisul are, că vei sci răspunde
cu deplinătate la misiunea ce ți se incredințeză, subserisul vă face cunoscut, că salariul
D-tale va fi sporit la suma de 3.000 lei pe an, cu incepere de la giua când în catal6gele scolei D-tale, se va vedea figurând cel puțin cifra de 10—15 .eleve, până când
subscrisul speră, că veţi raporta şi de punerea în lucrare a oficiului de faţă.
p. Ministru Secretarde Stat, la Ministerul de culte și instrucție publică, Y. A. Urechiă.

No. 764.

Iași, 1860, Ianuarie 29,

—04i —
Dupe corespondenţă multiplă și varie cu prefecturele
, revisorii scolari, Ministerul din ltuntru şi Mitropolia, se ajunge a funcționa scdlel
e sătesci, și în 20 Iulie 1860, Ministerul cultelor, secția seclelor, prin referatul No.
. . . , iea următârele disposițiuni :
„ «In vederea budgetului pe 1860, se vor înainta
la capitolul . . .$ .. . . următârele
lucrări :
|
a/ Se va alcătui liste de efectele și mobilele ce
lipsesc pe la scdlele elementare, și
cari nu sunt
a se face de nici un arendaș. O asemenea

se va presinta în pretori

i ;
b] Se va publica concurs pentru facerea de sigilii
(a vrut să gică licitaţie), pentru
scolel

e elementare. Aceste sigilii vor fi alcătuite
în modul următor : -

Priaci patelor-Unita
1860

- Asemenea sigilii vor fi in aplicare în ceară
și în alb;
c] Se va presenta fără întârgiere tablouri de
scslele unde clasele sunt frecuentate
și de eleve;
|
|
.
d) Se vor expedui circulări, către părinții locuit
ori ce nu “și trimit fii la scslă dupe
tablourile priraite' de la profesorii sătesci;
”
e/ Se vor trimite profesorilor câte un exemplar
din inștrucțiunile tipărite;
„[] Se vor tipări şi litografia tâte caetele citate
prin instrucţiunile de la literae.

p. Ministru, V, A. Urechiă.

|

Dăm în anexă 1) explicațiunile anexate pe lângă
budgetul anului 1860, cu referință
la seslele sătesci și primare. Acolo se va vedea
numărul scâlelor existente în Moldova
la data acâsta, fie de băeţi, fie de fete:
_
;
|
Pentru dotarea seslelor sătesci, cu aparate
și raobilier metodic, aflim inaintându-se
lucrări de Ministerul din Moldova. 2)
In 1861 și 1862, se deschid un

număr de scoli sătosci in Moldova.
Mai ales judeţul
Neamţului și al Sucevei, beneficiază de
candidaţii scâlei preparandale din Petra,
dupe
frumâsa stăruință a institutoruluj Nicol
ae Vicol.
Un cas curios se presintă în 1861. Preot
ul catolic Cosma Funta

k, din satul Gozesci,
* propune să se dea de către Minister, 16fă
şi pentru un profesor de limba ungurescă
în
sc6la din sat, 3)

Budgetul instrucțiunei publice din Ţera-Rom
ânescă, votat de camera din Bucurescl
și declaratde Comisiunea centrală din Focșa
ni, compatibil cu disposițiunile constitutive
: 1 Veşi anexa,
2) Veţi anexa,
3) Dosarul No. 196,

L

|

a

|
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ale nouei organisări, ne artă, că în 1860, existati 1.966

de scoli sătesci.

Invățătorii

erai plătiți cu câte 25 lei pe lună. .
.
De la 1 Octombre, li stati adaos la 16fă, încă câte 25 lei pe lună.
Se mai prevede înființarea din noi a 234 de scoli sătesci.
Vor i în 1860, 17 revisori de judeţe, dâr aceștia vor funcţiona numai până Iad Oc
| tombre, când se vor înființa în locul lor 95 de inspectori de plăși aleși dintre candidații mai capabili.
La învățământul primar, cu 3 institutori și 4 clase, sunt 5 scoli primare în Bucuresci, scâla din' Brăila, din Craiova, din Focșani, din Pitesci, Ploesci, Slatina.
La sc6la din Ploesci, continuă catedrele extraordinare de limbile grâcă și francesă.

Scoli primare, cu duoi institutori la 4 clase sunt: în Severin, Ji, R.-Vâlcea, Cara“cal, Turnu, Giurgiu, Buzăi, Călăraşi, C.-Lung, Târgoviște, Olteniţa, Ruşii-de-Vede.
Există 19 scoli primare, cu câte? clase, și numai cu câte un institutor.

Se inființeză din noii2 scoli sucursale la Craiova, cu duoi instițutori, o scâlă sucursală la Ploesci, cu duoi institutori i, 7 scoli primare, cu câte2 clase și un institutor. în
Cerneţi, Ocna, Calafat, Curtea de Argeș, Vălenii-de-Munte, R.-Sărat și Alexandria.
La rubrica scslelor de fete, constatăm, în budgetul din 1800, 2 externate în Bucuresci, cu câte2 clase, cu o directâre şi un institutor.

Asemenea ducă externate de fete, cu câte2 clase, unul în Ploesci și altul in Slatina.
De la 1 Septembre, se vor înființa 9 scoli de.fete, la Cerneţi, Ocna, Calafat, Cur tea
de Argeş, R „Sărat, Vălenii-dde-Munte, Olteniţa, Alexandria și Roșii-de-Vede, tote cu o
directrice și un institutor de clasa I și a II-a.
In Bucur esci, există internate de fete, până la 1 Septembre, cu 20 de bursiere, iar
î

de atunci, cu 30. Aceste bursiere se dati la pensionate private.
Internatul de fete Lazăr Oteteleșanu, din Craiova, care a avut 25 de bursiere, până
la 4 Septembre, va avea de atunci 50 de bursiere.
|
|
Intre scoli profesionale, este scâla de arte și meserii de la Mavrogheni, cu un internat de 50 de ucenici, până la 1 Septembre, și de 80 de la 1 Septembre. Acestă scâlă.
are ateliere de rotărie și de sh'ungărie.

Institutul de la Panteleimon de agricultură, cu 60 elevi, de la 1 Septembre, în loc
de 35. Continuă pe lângă acest institut scâla de dudi.
La rubrica gimnasiilor, se dă un stat noii de la 4 Septembre, cu lefii sporite. 1)

In Bucuresci există acum gimnasiul separat, cu 4 clase, numit Lazăr.
„VIn Craiova gimnasiul devine cu 6 clase de la 1 Septembre, şi cu stat noii. 2)
In Septembre, se mai înființeză în Bucur esci, un noi gimnasiti Matei Basarab, : întocmai ca gimnasiul Lazăr.
Internatul de lângă gimnasii, ave de la 1 Septembre 60 de bursieri, în loc de 50.
Se mai proectâză un noii internat de la 1 Septembre, 3) acesta se va așegla pe lingă
Mateiii Basarab, tot cu 60 de elevi.
Ă
Un internat de 25 bursieri se înființeză de la A Septembre, pentru Craiova.
1) Vegi anexa.

.

2) Vegi anexa.
3D11, Brătianu, a propus in Cameră, la ocasiunea desbateret budgetulul pe 1860, in şedinţa de
la 5 Aprilie,

crearea

celut al duoilea

internat,

pentru

scolarii din districte.

se deschise acest internat, -pe “lângă noul gimnasiii Matei

Basarab,

In

|

16 Decembre

1860,

7
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.» Sub numele de Academie, budgetul prevede sporirea
facultăței juridice, la care se
adaogă al duoilea profesor de dreptul roman, de la
1 Septembre, duoi profesori de
dreptul civil, idem, un profesor de economia politică și un
profesor suplininte.
| La facultatea filosofică, se înființeză de la 1 Septembre 1860,
catedra de Istoria Românilor (8.000 lei), literatura limbelor latină şi elenă
(8.000 lei.)
Cursul de inginerie civilă continuă, cu duoi profesori:
profesorul de geometria descriptivă, architectură și construcțiuni, al duoilea de
mecanică și geodesie.

Din budgetul scslelor pe 1860, se mai dati subvenţiuni
:
74.000 Iei scâlei militare, până la 4 Iulie, când apoi,
întreţinerea sedlci trece la Ministerul ostășesc.
|
|
”
8.400 lei scâla de fete Elisabetană.
Budgetul pe 1860 prevede un noă director al Musăul
ui, carele se va - aduce din
Pier-Mond.

|

o

Pentru bibliotecă nici un fond de immulțirea cărților.
Se prevăd 2.000 lei pentru cărți didactice, tipăriri
de jurnale pentru instrucțiunea
publică, catalâge, modele de desemn, harte, globuri.
10.000 lei se prevăd pentru colecţiunea de aparate de
fisică şi chimie.
6.000 lei, pentru instrumente agrimesorii, pentru scâlele
din 4 județe, dupe pilda.
anului trecut.
|
.
„
Se ţin în 1860, 39 de stipendişti la universități străine
, din cari 34 sunt din anl!

trecuţi.

|

”

d

-

_Se vor trimite 4 tineri din scola de chirurgie,
să termine medicina la Paris,

Si

Se inscriti 40.000 lei, pentru ajutoruni diverse
, la studii în țEră și străinătate.
Se institue de la 1 Septembre, o scâlă de silvicu
tură, cu 4 profesori și 20 de elevi.
Aseme

nea scâlă preparatore, pentru instructori de agricul
tură, 7 elevi și un profesor,
Scola de chirurgie şi farmacia costă în 1860,
161.912 lei, Despre ea vom vorbi mai
la vale,
|
|
In fine, belele arte sunt representate în 1860,
cu 4 maestri de musică vocală, la 4
sedle primare

din Bucuresci,
.! :
Să nu uitim de a adăogi, că tipografia Academ
iei
un budget de 200.000 lei.

naţionale,

|
E
continuă în 1860,

cu

e
Să luăm însă mai de aprope diferitele ramur
i scolare din Muntenia.
o
Și mai 'nainte de tâte, să înregistrăm proie
ctul de lege din 31 Martie 1860, dat de
„ Ministeul A. G. Golescu, în desbaterea Adună
rei, dupe cela supus la Domnitorul
Cuza, cu raportul No. 1.154. Acesi proiect de
lege are in vedere scâla sătescă, . și este următorul:

A

„«Instrucţia primară constitue fondul educaţiune
i naționale, Ea este chiămată a forma
„inima și intelegența poporului și a 1 conduce
la cunoscinţa datoriilor s6le, către Dum=
neeii, către

patrie şi către sine însuși. -

o

Acestă instrucțiune n'a putut lua, până acum,
la noi, desvoltarea, ce încă dintru în-! .
ceput se hotărise a i se da, prin disposițiile legiu
itâre ale regulamentului organic. Lipsa
cea mare insă și cea mai simțită, a fost și este
încă, nu în numărul sc6lelor,.ci în cu- noscințele persânelor investite cu calitatea de
institutor,

-

—
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O scdlă preparandă de fie-care judeţ, este o măsură transitorie de cea mai neaptrată

şi mai urgentă trebuință, ca să ajungem să avem un sistem de educaţie
mai solidă pen-

tru popor.

Institutorii actuali vor putea frecuenta aceste scoli, în tot semestrul de vâră,
de li
se va face mai cu s6mă un ajutor de 925 lei pe lună, peste tot onorariul lor
actual.
Pexsânele cari se vor însărcina cu acâstă instrucție pedagogică, sunt firesce
chiămate
a dirigia instrucțiunea scălelor sătesci, din tot coprinsul județului lor,
și nimeni nu le
va putea ajuta mai mult intru acâsta, decât sub-inspectorii de plasă,
eșiți chiar din se6lele preparande, ce vor fi puse sub direcțiunea lor,
|
|
M&surile ce se propun pentru a ajunge la acest scop, se reguleză prin
alăturata lege
în modul cel mai apropriat, cu midlâcele de care dispune ţera
în dliua de astădi, şi ere-

dem că instrucția primară va primi cu acâsta, o răpede
și simțitre imbunăţire, încât să

se deschidă un drum neted pentru

alte imbunătăţiri mai importante,

pentru care va

dispune mai pe larg legea organică, care se va trimite peste
puțin în deliheraţiile Cor-

purilor legislative.»

Proiect

de

lege

Art. 1. De la promulgarea acestei legi, în viitor, se va numi câte un inspector
de
fie-care județ, cu însărcinare de a inspecta scâlele siitesci; el.va
primi 600 lei pe lună
şi 200 pentru cheltuială de transport.
Art. 2. Acești inspectori vor avea a iniția în vera acâsta pe
învățătorii actuali, in cunoscinţele ce le sunt neapărat trebuinci6se, pentru a corespun
de mai bine la misia lor.
Art. 8. Se va închiria îndată un local încăpător în fie-care
capitală de judeţ, spre a
servi de scâlă preparandă, pentru: acești invățători,
„Art. 4. Pe lângă 25 lei pe lună,ce primesc acum învățătorii
de sate, ca onorar, ci
vor mai primi drept încuragiare un stipendiii de 25 lei pe lună,
pentru întreținerea lor,
în tot timpul cât va dura cursul presătitor de veră, în acele
scoli preparande.
Art. 5. Toţi aceşti învățători vor avea a da un examen general de
concurs, la finitul
semestrului de vcră, și vor primi atestate de aptitudine, cu specifica
re.de rangul ce li
se cuvine dupe meritele lor.
Ea
Pe
Art. 6. Dintre cei mai de frunte, se vor alege câte
unul de fie-care plasă, spre

a se
numi aspirant la gradul de inspector de'plasă, cu onorariii
de lei 100 pe lună (afară.
de drepturile și scutirile de care se bucură învățătorii
sătesci în diua de astiidi.)
Art. 7. Toţi câţi vor căpăta atestaturi de aptitudine, vor
fi numiţi indată aspiranţi la
gradul de institutori primari, cu onorariă de lei 50
pe lună (afară de drepturile și scutirile de care se bucură ei în diua de astădi.)
,
Art. 8. Acei cari nu vor fi dat nici o dovadă de inaintare
, vor rămâne cu caracter
provisoriă de candidaţi și cu onorariii numa! de la
25 lei pe lună, până se vor putea
perfecționa în următârele semestre de Y6ră ; iar neisbuti
nd la acesta, se vor depirta cu:
totul, pentru causă de neaptitudine,
Ă
Art. 9. Aceste onorarii sunt provisorii, până ce o
lege definitivă va regula posiţia institutoru
lui, și onorariul ce i se va cuveni

din casa comunală.
|
|
Art. 10. Adaosul la chiăltueli, ce va resulta din
disposiţiile precedente, sc va acoperi
cu un adaos de 2 lei de familie la contribuţia
pentru scâlele sătesci; iar onorariile inspectorilor de județe și de plasă, precum şi chiria
localurilor pentru scslele preparande,
se vor plăti din fondurile Ministerului, trecendu
-se în budgetul anului curent.

-

o

—
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Ant. 11. O lege specială va privi la infiinţarea a patru interna
turi de scoli normale,
“pentru formarea și recrutarea institutorilor pe viitor.
Art. 12. Un regulament special de administraţie publică,
va regula iinediata punere
in lucrare a acestei legi.»

„ Asemenea incercări de legiterare în spre diua definit
ivă a unirei Principatelor, nu
„puteai să nu avorteze.
,

- Intârdierea votărei budgetului de către Adunare,
ati amânat „Şi îmbunătățirile
proicetate pe 1860.
Ca să judecăm de aceste îmbunătăţiri, nu avem decât
să cetim, în anexă, darea de
sâmă făcută de directorul sedlelor 1. Măcărescu, la 20 Iunie
1861.

Principala -imbunătăţire a constat în aceea, că
nai rămas pe sema institutorilor din judeţ,ci sati
spectorii de județ, ajutaţi de câte un sub-inspector
S'a incuviințat și programa sedlelor sătesci, sub
asemenea scoli era in Moldova.

pregătirea candidaţilor sătesci n'a
însărcinat cu invățătura lor pe in-"
de fie care plasă.
influința programei mai bune, ce in
ă

„Desființarea contribuțiunei de 2 lei, ingreună, dupe
părerea lui 1. Maiorescu, îmmul-

țirea seolelor sătesci, căci caută să se mărginescă Eforia la
numărul de scoli, fixat prin
budset.
E
Invăţămentul primar urban s'a ameliorat considerabil,
prin faptul, că în 1860, la
un nuimăr însemnat de scoli primare, noi am dat câte
3 institutori, în loc de unul, care

nu putea să țină însuși 4 clase.

In 1860, sia aflat în scolele primare urbane
mult decât în anul trecut.
-

Importanta îmbunătățire a fost în Țera

|
6.115 scolari, adecă pestă 1.000 mai
,
o

Românescă, nu

crearea, ci îmmulţirea scd-

lelor de fete. S'ai înființat din fondurile Brâncovenesci
5 scoli de fete în Cerneţi, Jii,
R.-Vâlc

ea, Pitesci și Târgoviste, încă din 1859.
In 1860, Eforia mai infiinţeză câte una în cele 9
orașe secundară, așia că la finea
- anului scolar 1860—1861, erau 38 de scoli
primare de tete, câte cu o directrice și

un institutor, afară de scâla Lazaro Oteteleșanu, care
are câte 2 institutori, ajutați de

2 directrice,
.
Populaţiunea acestor seâle la 1860—1861,

!
era de 2.461

E
fete, deci un progres asu-

pra anului trecut.
o
E
|
Instrucţiunea primară, ca și cea privată, s'a pus sub inspecțiunea
a trei inspectori

generali, din cari unul pentru Bucuresci.

La învăţământul secundăâr, Etoria propuse adausuri și îmbună
tățiri în proiectul stă

„de budget pe 1860,
legislaţiune comună,
este în statu-quo al
categorii de scâle, că

dâr Adunarea respinse „proiectul, sâii le amânase în vederg
cu o
pentru ambele Principate, ast-fel pe 1860, învățământul
secundar
anului anterior, dârăcă s'ată primit mai mulță interni la diferite
le
s'a despărţit cu totul gimnasiul Matei Basarab de S-tul Sava,
că

Sai adaos clasa VII-a la Craiova, ete.

,

Eforia ceruse înființarea de scolă de comerciă. Am vădut mai
de mult timp, simţindu-se necesitatea unei asemenea scoli. Adunarea refusă credite
le necesare, și exprimă
dorinţa, să se trimită duoi tineri la Genova în Italia, pentru sciințe
le comerciale.

—
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Acâsta se și făcu în 1860, peste cei 53 de bursicri, intreţinuți în străinătate cu
spesele Statului.
Ă
E
”
o
„. Inființarea facultăţei filosofice, cu 2 cursuri, conform budgetului, se realisă
; iar catedre noui de la facultatea de drept, până în Iunie 1861, nu se ocupaseră.
Mult timp, până la 1864, cei-4 profesori vechi ai facultăței de drept, se
opuneati în
mod indirect lă introducerea de noui profesori, respingând de la concurs pe
solicitatori.
Ei constituiră, ceea ce Satira numea în 1864: Quadrilaterul de la drept.
Seminariile ati trecut și în 'Țera Românâscă, sub administrațiunea Ministrul
ui cultelor, der nu există o lege bine definită în privința lor.
|
Eforia a elaborat o nouă programă, pentru seminarii, mai desvoltată decât
în trecut.

Cât privesce institutele, de cultură generală, vEdurăm, că budgetul n'a permis
vre-o

îmbunătăţire,

-

"In noul local al palatului Academiei, noul director al mus&ului de sciințe
naturale,
Fererati, incepe a așega în 1861, colecţiunile sale. 'Tot acolo se va muta, nu
târdiăși

-

„biblioteca. 4)

Fată acum un tabel comparativ al stărei instrucţiunei publice și private
din Munte3
nia, pe 10 ani, care se inchee la finea anului scolar 1860—1861 :
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8.102
7.492
5.059
8.477
7.951
8.022
131.985
[45.362
[64.810
170.250

In acest tabel intră numai scâlele cari ai fost sub directa inspecţiune
a Eforiei.

Anul 1861, din primele gile, se anunță rău pentru unele scoli din Moldova.
Este anul în care se întemplă conflictul între Cneazul Cantacuzin, Ministru
l cultelor
din Moldova, și între Consiliul superior al scâlelor.
1) Vegi anexa. :

E

2) Scâle şi scolari de ambe-sexe,

N
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Faptele sunt incă prea recente, pentru ca să ne permitem de a le judeca aci.
Ne mărginim a anexa mai multe acte relative la acest conflict și pentru nouele genevaţiuni, cari nu ?] cunosc, vom adăugi 'scurta in formaţiune, că acest conflict s'a stâr-

nit din causa înlăturărei de la direcțiunea
„_

centrală de fete a bătrânului profesor N.

Verdeanu, în favârâa unei străine D-na Gross,

Regulamentul în vigâre la scoli, cerea ca directorele scâlei de fete să ie dintre pLo”. fesorii români, ($ 70.)
"An text positiv de lege era calcat.
Consiliul scolelor era în dueptul săii să câră respectul legei, der Cneazul autoritar
impinge lucrul până la extrem, și atunci un număr de 16 profesori, cei mai mulţi.
membri-ai Consiliului, demisionâză, protestând contra călcărilor de legi. Partea regretabilă incepe apoi, căci atât gimnasiul cât și facultăţile se desorganisâză, iar
i scolarii petrec în numer6se scene de nedisciplină, nu numai la internatele de hăeți, ci și la cel
de fete.
-

Conilictul, care a începutîn 29 Octombre 1861, 1) durăză până târgiti în 1862, cu tâtă

„protestaţiunea presei liberale,

- Bucuresci.

cu tâtă intervențiunea Adunărei, acum concentrată

în.

Manifestațiuni, pr otestațiuni, cercetări de diferite Comisiuni, se succed unele altora,

fără a ajunge la scop. In primă-vera anului 1862,
ministeriale, din Iaşi la Bucuresci. 2)

se strămut definitiv și cancelariilo

|

Ia Iași, rămâne provisoriii, până se vor expedia dosarele Ministerului de culte, ca
loco-ţiitor de director D. Melidon, vechii și laborios impiegat al seslelor. Acesta numai
este negreșit în stare, cu totă bună-voinţa, să împace conflictul. *

Numai cu venirea la Minister a Generalului Tell, se aduce indreptare situaţiunei
sedlelo» din Iaşi. Acesta înființează, în locul desorganisatului Consiliului scolar, un Comitet extraordinar de inspecțiune,.sub președința lui: V. A. Urechiă, din D-nii T.
Maiorescu, G. Mârzescu, Octav Teodori, ete.
Aceştia cu mult tact, pe cât și energie, restabilese liniscea în scâle, rechiamă pe pro-

fesorii demisionați la posturile lor și cursurile se redeschid peste tot.

“ Administraţiunea scâlelor din Moldova și în special din Iași, de câtre acest Comitet,

î.

a fost forte seri6să și bine făcătore, Comitetul dureză până la noua lege scolară din 1864.

Din faptele particulare ale anului 1861 —1864, vom înregistra acum cele următâre : Sub Ministru Barbu Catargiu, Ministrul instrucțiunei publice din Tera Românescă,

cere desființarea Eforiei muntene și a Consiliului superior din Moldova. Consiliul în-

cheiă jurnalul

ce dăm

în anexă 2), aprobând aceste disoluțiuni și formarea provisorie

a unul Consiliii de instrucţiune publică pentru ambele țări unite. Acest Consilii va
dura până la organisarea definitivă printr” o lege specială 4). “
* CGreaţiunea acestui Consilii provisoriă. nu împedică funcţionarea Comitetului din
i) Vegi. anexa.
2) Dosarul No, 10, din Mai 1862,
2) Vegi anexa,
.

.

,

.

4) Acest jurnal al Consiiulur de Miniștrii, Sai publicat de Y. A. Urechiă, în
Anuarul instrucțiune!
publice,
E
o

—
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lași, cu tâte
că el a protestat pentru supresiunea vechiului Consiliti al scolelor,
prin
următârele acte :
|
|
»Aşedămentul scolastic, carele dirige de la anii... învățămentul public
și privat din
acâstă parte a României, a fost în acești de pe urmă doui ani, în
impregiurări triste,
pe care ne abținem de a le mai aminti D-vâstră, lovit în litera și în
spiritul să și-pu-

tem dice, anulat, fășii fâșii, prin ordonanţe și decrete administ
rative.

|

Una din cele mai mari loviri, date Statului scâlelor, a fost, D-le ministru
, aceea prin
care s'a desființat Consiliul scolastic, prevădut la Secţia III, cap. 1,
partea II a legei aceşteia, sub pretextul puţin serios, că unirea Moldovei cu Valachia ar
fi cerut acâstă călcare de lege.
|
Atributele asemnate de statut Consiliului şcolar, in casul chiar când un
decret dom-

nesc ar fi suficient ca să obore o lege, acestea nu

pot,

D-le ministru, justifica desfiin-

area acelui Consilii, din punctul de vedere al unirei vomânilor. In
adevăr, acestă au-

toritate școlastică,

nu are alte atribute,

de cât acele a priveghia la indeplinirea celor

ce cer legile de Ia fie-care din impiegaţii scolastici ; de a propune
în cunoscință de lu-.
cru, reformele și îmbunătățirile ce sunt de nevoiă pe la fic-ce șcdlă
; de a avea ca țintă
neinlăturată, progresul și buna stare intelectuală și morală a generați
unei june, ce națiunea încredințăză aședămintelor de educațiune publice și private.
“
Deră ori și care comitet, de inspecţiune și chiar subscrisul, nu are
pe o tr&ptă mai
sus s6ii mai jos, aceleaşi sarcini și atribute? Cu tâte acestea ele
nu daunâză, nu știrbesc nici de cât, existând, autoritatea centrală, scopurile mari politice
şi naţionale,
Subsemnaţii nu cred, că unirea pâte fi atât de puţin inrădăcinată
în inima românilor, în cât să fie periclitată prin aceea, că seslelor din fosta Moldova,
li se vor respecta
legile, pe basa cărora dovediră că fac progrese. Unirea este mai
tare, decât să pâtă fi
mișcată, prin acea împregiurare, că pentru cumpărarea a duoi
lei cridă la școli, nu se,
va mai cere deslegări de la Bucuresci ; că pentru suplinirea unu!
învăţător, institutor
sâii profesor bolnav, nu se va mai cere vote de la Bucuresci, de unde
să vină, după ce
nu va mai fi de lipsă. Nu prin păstrarea în școli de cărți scolastice, care
să aibă și editura Iașilor, s6i aprobarea consiliului de aci, în locul editurei și aprobăre
i de la Bucuresci, se va aduce perturbare în sistema de guvernare din centru.
Nu prin aceea, că se
vor face la Iași și nu' la Bucuresci "programe de dre pe la școli,
se: va periclita unitatea națională. Ea nu va fi periclitată nică din aceea, că interese
le de tstă natura, ale
şedlelor din fosta Moldovă, vor fi protese și administrate de
acei cari, la faţa locului
fiind, mai lesne pot face acâsta, decât de ar fi la Bucuresci,
Domnule ministru,

Subsemnaţii membri ai comitetului și întregul corp profesoral
a salutat ministerul, din
care aţi lua o așia de alâsă parte, ca o sosire a legalităţei, a
veintrărei șcâlelor, atât de

bântuite de arbitrar, sub scutul legei.

a

Tari in acâstă convingere, ei cuteză, D-le ministru, a vă cere,
ca mijloc, sine qua non

de reintrare în acea sântă

legalitate, rechiămarea de îndată a consiliului scolasti
c,

demisionat în Februariă 1861, în urma conflictului ce
cundsceţi.
Obiecţiunea, ce ar putea a se face acestei reintrare în lege,
că este deja la Bucuresci
un alt consilii pentru tâtă țera, nu pâte avea loc:
a) Pentru că consiliul scolastie din Moldova este hotărit,
este instituit de legea sc6lelor, lege votată de Adunarea Moldovei și în regulă promul
gată;

'

|

|

b] Pentru că ministerul

—
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e liber de a consulta, (după ce a consultat opiniunile
con-

siliilor sale legali) și pe ori-care alte persone,
in care 'și are incredere;

c] Pentru că, în extrem,

chiar dâcă consiliul central ar râmâne pe lângă D-vâst
ră

în Bucuresci, atribuţiunile acestuia, până la
o altă lege şcolară, nu pot [i in coalițiune cu acele ale consiliului scolastic, instituit
de legea in vigâre, pentru şeslele din

- acestă parte a'României.

Aceste considerente, din punctul de vedere al legalit
ăței, sunt victorios întărite şi
de practica dilnică. Lipsa consiliului școlastic s'a simţit
de îndată de însuși Ministerul
de culte, din giua când acesta a voit să se ocupe serios
de interesele secolelor din Moldova. Înfiinţarea chiar a acestui comitet, din care
iai parte subsemnații, e o probă ecla-

tantă la acele ce gicem.

,

Deră ce este acest Comitet din Iași? Este el

șcâlelor și de reglementul de la 1831?

|

-

comitetul de județ,

prevădut

de legea

E

Subsemnaţii se bucurii, în interesul școlelor, de
atribute mult mai largi decât acele
ale ori-cărui comitet de district; ei aă unele atribut
e chiar și mai intinse decât le avea

consiliul cel legal ale şcâlelor.

” Ast-fel, comitetul acesta din Iași, nu este nici
comitet de judeţ, nici consiliul hotărit

de lege. Iată cum o călcare de lege e grea de necons
ecuenţii |

|

Aci e locul să.vă facem, D-le Ministru, o declara
re. Dâcă noi am primit sarcina de
membri ai consiliului acestuia, a tost numai, ca
să facem scândură de salvare a învăţă-

turei publice, care pe fie-ce di se scofundă și amenin
ţă perire, spre mulțămirea neamicilor românismului. Pe cât timp n'am zărit la orisont
veri-o lucâre, care să vestescă

seninul pentru școlele din Moldova, noi am ascuns
în inima n6stră și indignare și spe-

ranță. Astăgi n'avem ce face cu ântâia, dar nu ne
inșelăm, crejend sosit momentul
realisărei celei a duoa.
.
|
,
E
Vă rugăm, prin urmare, D-le Ministru, ca să primiți
încredințarea prea distinsel
n6stre considerațiuni.
a
V. A. Urechiă. T, Maiorescu.

G. Mârzescu, etc.

.

Pentru a se vedea mersul scdlelor din Moldova, anexă
m discursul ce am rostit, în
numele Comitetului scolar din Iași, la ocasiunea
solemnităţei premiilor pe anul scolar
1863-

4864, Iunie 29.%

-

Anexăm ?) egalmente, cu titlude
l document de consultat (însă cu Gre-care ingriji
re,
fiind-c
ă este elaborat

din timpul confiictului, de

care mai sus vorbirăm) și relați

unea
statistică'de starea scâlelor din Moldova, memorii
presintat Ministerului de instruc-,
țiune publică, Ia 4 lanuarie 1862, de Radu Melidon.
Acest memoriii face de altmintrelea istoricul și al faptelor anterisre conflictului,
şi din acest punct de vedere este re-

comandabil.

a

„ Anexăm 3), pentru cunoscința celor doritori, progra
mele

pe 1861 până la 4863.
1) Veţi anexa,
-2) Veţi anexa,
3) Vedi anexa,

ai

-

i

gimnasiilor din Bucuresci *

.

—
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In 1864 se inființeză pr ima și a duoa clasă « a gimnasiului
mător :

din Ploesci cu statul ur"

Statul personalului gimnasiului din Ploesci

“4 profesore de limba română și- latină, de istorie şi seograle clasa I şi IL
pe lună 1.000 lei, adecăpean. ...
.:
îs
A profesore de matematică și sciinţele naturale clasa I și IL.) pean . . .
A catehet clasa Își Il, pean. . . .
ee
eee ee

1 maestru de desen, pean ....

e

a

1 profesore de limba francesă, pean. ea
Intreţinerea a 10 interni pe sma Statului, pe AND
ea
Aaron Florian. I.. Maiorescu. Laurian.

19.000
19.000
7.900

81600
a

4.800
10.400
50.000

Veniamin,

-“In 1861 sunt mari perturbaţiuni in Eforia scâlelor din Bucuresci.. La 11 Februarie,
„dupe rapostul lui Barbu Vladoianu, Ministrul cultelor, Ioan Eliad este numit al 4- lea
membru al Etoriei.
„_- La Februarie 22, anul 1861, demistontză din Eforie Aristide Ghica, care la Martie.
in 15 este inlocuit prin Simion Marcovică; la 3 Aprilie 1861 Marcovici ia direcțiunea
scâlelor, cu ofisul domnesc No. 15 4, der neintârdiat e înlocuit prin I. Maiorescu; în
Iunie 21 demisioneză I. Maiorescu, fiind in conflict cu membrii Eforiei. La Iulie 10,

același an, noul ministrual instrucțiunei publice, Melinescu, numesce pe A. Papiu,
"care indată demisionâză, dicând că starea actuală a administraţiunei “superidre a instrucţiunei publice m'ai convins, că în asemenea împrejurări, serviciile mele nu ar
putea să aibă efectu. Avea dreptate: confusiunea era forte mare în Eforie. La 24 Iulie
cu No. 9.799, e numit loco-ţiitor de director al Eforiei I. Zalomit, iar I. Maiorescu r&-

.

mâne membru.
O asemenea stare de lucruri motivă desființarea Eforiei de care vorbirăm și inființa-

Consiliului superior al instrucțiunei publice.
In ași, în 1861 și 1862, Consiliul scolar nu era mai în regulă, în

urma conflictu=

lui cu Cneazul Cantacuzin..
Profesorii demisionaţi ne mai luând par te la Consiliti, la 80 Maiă 1862, in Consilii
nu maj era de cât: Filaret, Seriban, Arch. Suchupan, S. Barnuţu, P. Suciu, A. Velini,
D. Popp, Stef. Micle, Partenie, G. Ionescu preot.:?)

„Va să gică lipsesc din Consilii ]. Strat, G: Mârzescu, V. A. Urechiă, Călinescu,
G. Petrescu, Z. Columb, N. Ionescu, Stefan Emilian, eic., adecă mai cu 1 deosebire elementul pur moldav.
.
Anul 1863, sub Ministerul intrunit al instr acţiunei publice,
iştoria culturei nâstre, grație
bescu și D. Bolintineanu.

trecerei la acel

lasă bune

urme în

Minister a unor bărbaţi ca D-nii Odo-

„Ministrul A. Odobescu a cercat, în Septembre 1863, să imapună unitatea de ortografie cu litere latine în tâte scâlele, cum și fixarea programei analitică a obiectelor ce se
1) Vedi anexa.

-
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predat în licei. Consiliul superior al scâlelor admite continu
area în scoli a ortografiei,

fixată în trecut de Eforie, cât și detailarea programei.
1)
„Se respinge în acestași an, cererea Ministrului de finance,
de a sc considera
ca lege
un vot dat de Adunare la 1860, stavilitor cumulului de
catedre.
“Ministrul de culte din 1863, Iunie 22, răspunde celui
de finance, că asemenea vot

n'a fost transformat în lege. 2)

ie
3

In decursul anului 1862 avem de notat unele acte mai
deosebite. 'Așia in 92 August
acel an, Consiliul scolar (Aaron F lorian. Laurian, P.-Poe
nar, I. Zalomit, 1. Stat), in-

cheiă jurnalul prin care dic, că: navând in vedere că cariera
profesorilor este mărginită
şi că pentru stimularea zelului şi a activităței lor, urmâză
a fi incuragiați, , . . veri-

ce licenţiat sâti doctor în litere, în matematică; în sciințel
e naturale să fisice, cari ati

învățat în fâră, scă străinătate, să intre mai ânteiă profeso
r la clasele gimnasiale inferidre, apoi, când vor fi locuri.vacante,

se vor inainta la cele superidre, și, în fine, la

„ facultăţi caeteris paribus, observându-se dreptul de intâita
te.»
|
Acâstă disposiţiune Ministrul Odobescu o primesce, cu reserva
de a se exige concurs
de la trecerea din gimnasiă la facultate,

|

Consiliul (aceiași membri, mai puțin Strat) revine asupra
acestei măsuri, prin procesul-verbal de la 6 Septembre, și, de Gre-ce Ministrul
na primit înaintarea fără
concurs, decât de la gimnasiul inferior la cel superior,
Consiliul renuunță cu totul la

propunerea primitivă, iar Ministrul admite acestă
nouă propunere,
afacerea va fi definitiv resolvată în noul proiect
de lege. 5)

pe considerare,
”

că

La învățământul primar anexăm *) regulamentul întocmi
t de Consiliul superior 'din

1862, pentru externatele

tul, egalmente aci anexat.

de fete, de curând înființate în 'Țera Românescă,
cu budge-

*

|

Si

„Vorbind de asemenea şcoli de: fete, este ocasiun
ea să amintim, că în acestași an Co-

.
„mitetul școlar din lași a organisat o primă "exposițiune
a lucrărilor „confecţionate de
tâte şcolele publice și private din Iași.
lată avisul cu care sati vestit solemnitatea deschid
erei acesteia la Iași:

„cola centrală de fete
Ezposiţiunea lucrului de mână,

1) Exposiţiunea lucrului de mână

de la tâte șcâlele publice și private de fete.din

lași, se va deschide în salonele șcâlei centrale de fete.
2) Solemnitatea deschiderei

se va face

Ia

|

la orele 12, în 95 Iunie, de către comitetul

şedlelor și în presența Dâmnelor din jurul exposițiunei
.
”
Ma
.
Solemnitatea se va începe prin imnul naţional și coruril
e vocale, cântate de elevele
șe6lei centrale. Dupe acâsta, D. V. A. Urechiă, președ
intele comitetului, prin câte-va
cuvinte, va explica scopul exposițiunei și va proclama
deschiderea ei.
|
1) Vei anexa,
2) Veţi anexa.
3) Vei anexa.
1) VegI anexa.

|
7

—
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3) Exposiţiunea va dura de la 25—30 Iunie inclusiv.
4) Publicul este admis la ea în fie-care di, de la 10—3
Nu

”
ore dupe amiadi.

Sunt invitate prin acest program, să asiste, la solemnitatea deschidere exposițiu
-.

i, tote autorităţile administrative și judiciare ale județului.

Membrii Comitetului școlar, V. A. Urechiă, N. Culianu, 1, I. Maioresc
u,
„zescu, I. Pangrate, 0. Teodori.

G. Mâv-

" Anexiim 1) aci un certificat de absolvirea şeolei primare din Bucuresci 1862,
spre a
„se vedea deaprâpe coprinderea programelor învățămentului primar la data acesta.
Exemplul Moldovei incepe a se impune la Bucuresci. Ministr ul D. Bolintineanu,
la
Noembre 1863, simte nevoia a se crea in Bucuresci o școlă preparandă, cum era aceu
a lui Vasile Lupu din Iaşi.
Acâsta apare din referatul săi No. 31.525, de la 4 Noembre 1863, către Consiliul
de miniștri, propunând crearea şcâlei acesteia normale, din banii ce se vor obliga
să dea

mănăstirele pământene, dise închinate. Adevărat că acest referat al lui D. Bolintineanu

„r&mase fără nici o consecinţă ?)
,
La rubrica ședlelor sătesci, mai inainte de tăte se cuvine să inscriem aci programul

intoemit la 1862, de Consiliul superior pentru şeslele din ambele principate,

“

- Ministerul cultelor si al iustrucțiunei publice
Consiliul superior de instrucţiune
- Program de scdlele sătesci din România
Despărțirea I

pe Cundserea literilor, silabisirea, dupe table,
2. Formarea literilor dupe modele.
| 3, Scrierea numerilor și calcularea din memorie asupra celor patru lucrări
bee, cu numere

întregi.

aritme-

Ă

4. Învăţarea sântelor rugăciuni pe de rost.

Despărțirea I[
1.
2.
3.
4.

Cetirea și scrierea caligrafică, dupe model şi dictando.
Elemente-de catechism, partea I-ia.
Din aritmetică, cele patru lucrări cu numere intregi.
Din geoaralie, divisia pămentului în continente și oceane pe chartă, fără text.

5. Culegere de animale, plante și minerale...

Ă
1. Cetirea pe cărți bisericesci.

Despărțirea III

2. Elemente.de catechism, partea II și III.

3. Istoria sacră, pe scurt.
4. Cele patru lucrări aritmetice, cu numere complexe.
1) Vegi anexa.
2) VegI anexa.

—
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5. Geografia Principatelor-române : împăr
țirea lor, orașele, riurile, lacurile, munți
i.
Numirea ţărilor vecine. 'Tâte acestea mai
mult înt”un mod practie şi cu ar&tare
pe .
chartă,
:
.

6. Scrierea caligrafică și dupe dictando.

Despărțirea IV

1. Memorisaţia de parabolele

din Evang

elie, cu explicarea lor morală, și datoriele
crestinului.
Di
o
a
!
2. Cetirea, cu înţelegere din cartea copri
ndătâre de cunoscinţe relative la economia
de câmp și casnică.
E
3. Memorisațiuni din biografiile. Domnilor
români celor mai renumiți,
4. Părţile cuvântului şi formele gramatical
e înti”un mod practic, precum și aplicarea
celor mai ușâre regul

e ortografice la scriere.
5. Impărțirea politică a Europei numai
pe chartă. Măsurile de greutăți și lungi
me,
măsurarea pogânelor şi fălcilor ;
> cotitul vaselor
”
6. Scurtă descriere a anima

lelor, a: plantelor și a mineralelor folos
itore și necesare
la economia casnică, cari se pot cresce,
produce și afla în patrie.
7. Caligrafia dupe model și dictando.
Ministru, D. N, Itacoviţia.

Membri consiliului superior de instrucțiu
ne : Neofit Episcopul de Ldes. Archiman
"dritul Melchisedec. P. Donici. [. Zalom
it. Dr. Davila.
Se aprobă pentru întocmai aplicare
în scâlele sătesci,

Director pentru instrucţiune, publică, G.
Melidon.

-

De la 1 Septembre

1862,

urmând

_

Bucuresci, 1862, Septembre 1.

a se aplica în tâte scâlele sătesci din
România,

programul de mai sus, cum și acela
și program

putut vedea din atestatul scola
r anexat mai

pentru

sclele

sus, „Ministrul

primare,

din

ce lectorul a

acel timp, Alexandru

Odobescu, se vădu in fa ţa unei dificultăţ
i pentru numirea institutorilor și.a
invățătorilor. Acestora legea seslelor din Mol
dovale cerea mai multe studii decât
legea sedlelor
Muntenesci. Ministrul provocă în
privința ace sta pe Consiliul superior al
se6lelor, prin
adresa următâre:

.

Ministrul cultelor şi instrucțiunei
publice

De la aspiranţii la posturi din secol
ele

primare,

.

cari n'aii funcţionat

până acum ca
institutori în acele clase, se va cere,
ca condiţie neapărată, absolvir ea celor
patru clase
gimnasiale inferiore; iar institutorii,
car i S'a aflat, să se află in posturi
de
institutori
al claselor primare, vâr fi dispensaţi
de acestă condițiune, rămâind insă,
cu
tâle acestea, ca să decidă concursul între inat
mulți aspiranţi.
a
|
Avend în vedere, că de la 1 Septembr
e, anul contenit 1862, programul
invățăturilor
primare

este unul și același pentru scâle
le de dincâce și dinc

olo de Milcov;
Considerând, că pentru ocuparea postu
rilor de institutori la seslele de
dincolo de
Milcov, regulamentul acolo în vigâr
e, prescrie absolvirea de 4 clase gimna
siale
;
Subscrisul, la publicarea concursurilo
r pentru ocuparea posturilor vaca
nte Ia scdlele
de dincâce de Milcov, a coprins cond
ițiunea a poseda aspiranții, și pent
ru acestea, absolvirea acelorași 4 clase gimnasiale;
cerute pentru cei de peste Milco
v, pentru a da
instrucțiunei primare garanţii
egale și solide de propășire;
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Considerând însă, că mai mulți din aspiranţii înscriși pentru scâlel
de dincâce
e arâtă,
că de și nu posed absolvirea expresă a claselor gimnasiale, 'totuși, prin practică de.mai
mulţi ani ca institutori in clasele inferidre, ar poseda cunoscințele trebuitâre pentru
ocuparea posturilor primare superidre, cari se găsesc vacante; sub-scrisul are ondre a
invita pe onor. Consilii de a opina asupra casurilor de mai sus.
Primiţi, vă iog, D-lor, asigurarea distinsei mele considerațiuni.
Ministru, Al. “Odobescu,

Capul biuroului, Orneseu.
No. 26.445.

„0

Bucuvescă, anul 1863, Septembre 10.

Eată resultatul dat de Consilii:
-

|

i

-

Proces-verbal

Astădi Marţi, 10 Septembre 1863, Consiliul superior de instrucțiune, deliberând asupra adresei D-lui Ministru cultelor, sub No. 26.445, opineză :
De la aspiranţii la posturi din scâlele primare, cari n'ati funcţionat până acum ca
inslitutori în aceste clase, se va cere condiţie neapărată absolvirea celor 4 clase gimnasiale inferidre; iar institutorii, cari s'ati aflat, sciă se află în posturide institutori ai claselor primare, vor fi dispensați de acestă condițiune, rămânând însă cu tote acestea,ca |

să decidă concursul intre mai mulți aspiranți,
Aaron Florian. 1. Zalomit.

G. Costaforu. Laurian,

Am văgut incercările, cari ati succedat, pentru înființarea unei scâle de comereiti în
Bucuresci. In 28 Noembre 1861,

D. D. Ghica președintele Consiliului de Miniștri, cu

„adresa No, 1.224, provocat de Ministrul financelor, îndemnă pe Ministrul instrucțiunei
publice, N. Nicolescu, să elaboreze un proiect de lege, pentru o scâlă de comerciii. Efo-

ria, provocată să facă acesta, de Ministrul, cultelor, cu adresa No. 17. 299, trăgăna afacerea, așia, că numai în 1864, Ministrul N. Cr ețulescu, avu mulţămirea să subsem-

neze, decretul de înființarea primei scoli de comerciă.
Dăm în anexă ) discursul rostit la inaugurarea seslei, de V. A. Urechiă, directorul
Ministerului instrucției publice, cum și actele originale de fundaţiunea scâlej, cu statul
și programa.
Imediat, la 16 Septembre 1804, se decreteză și pentru Galaţi o a duoa scâlă de comerciii, numindu-se la direcțiunea ei pe D. C. Troteanu. Li

Din inițiativa privată, încă a fost o cercare,: la 1864, de a' deschide o scâlă de comerciii, prin” subscriere dintre neguţitorii, cărora N, Fligel le 'a adresat anexatul apel.
Intreprinderea nu reuși, Fligel mai adresă Ministerului cultelor și instrucțiunei publice din Bucuresci un memorii în privința secolelor de comerciii, care memorii de și

rămase fără nici o lucrare, contribui

totuși,

probabilmente,

scdlei de comerciti, de care ne am ocupat mai sus,
1) Vedi anexa,
2) Vegi anexa,

la activarea

fundaţiunci

n
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Inv&ţămentul inalt este cu-deosebire în câștig la 1863, Am
vEdut deja inființată de
mai mulți ani o scslă de inginerie. Din acâstă seslă
ministrul, D. A. Odobescu, la S

Octombre 1863, face, cu decretul Domnitorului Cuza No. 997,
o scâlă superidră de
” sciinţe, cu anume programă și statut, 5)

Duo alte acte din acestași an, avem de inregistrat aci, la
invățământul înalt,
ambele ale ministrului D. Bolintineanu, cel ântâii transformă
facultatea deja creată

prin budgetul Adunărei, cu duoă catedre de litere, în
scâlă superidră de litere, cu scop

.

- de a forma profesori gimnasiali:
Alexandru Ioan 1,

Ă

Cu mila lui Dumnegeiă și voihța națională Domn Principate
lor-Unile-Române.

|

„La toți de faţă şi viitori, sănătate:

-

Asupra raportului presintat de Ministrul Nostru secretar de
Stat la Departamentul |

cultelor și instrucțiunei publice, sub No. 30.292,
Am decretat și decretăm:

. i

,

.

|

Avi, 4. Se institue la Academia din Bucuresci o scolă
superidră de litere cu scop
de a forma profesorii gimnasiali în ramurile limbelor clasice
și moderne, ale literaturei
și filosofiei, istoriei și geografiei.
|
Art. 2. Regulamentul. acestei scole se aprobă, şi se
va pune în lucrare la Noembre

anul curent.

Art. 3. Spesele necesare se vor acoperi, până la 31 Decemb
re 1863, din reservele
budgetului instrucțiunei publice, iar de la 1 Ianuarie
11864, se vor trece în budgetul
Statului, conform trebuinţei, până la complectarea cu
tâte catedrele necesare,
.
"Art. 4. Ministrul Nostru secretar de Stat la Depart
amentul Cultelor și instrucțiunei
publice este însărcinat cu executarea decre
tului de faţă. .
"Dat în Bucuresci, la 30 Octombre 1863.

Alexandru Ioan.
|
No. 1.047.

Ministru cultelor şi instrucțiunel publice, D. Bolin
tineanu.
|
PI
;

Acest decret e apoi indirect infirmat cu un
al duoilea decret, cu data
1864, în coprinderea următâre :
|
.

din 4 Iulie
|

Alexandru Ioan 1, .

Cu mila lui Dumnedei şi voința națională Dom
n Principatelor-Unite-Române, La toți de faţă şi viitori, sănătate:

Asupra raportului Ministrului Nostru
instrucțiunei publice sub No. 21-1 33,

Am decretat și decretăm: :

„

1) Vegi anexa.

secretar de Stat la departamentul cultelor
și

-

e
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Art, d, Facultăţile din Bucuresci, unite împreună,

vor pur ta' numele de Universi-

tatea din Bucuresci,

Art. 2. Profesorii facultăților se vor aduna impreună și vor alege pe rectorul Uni-

versilăței.

Ant. 3. Profesorii fiecărei facultăți în parte vor alege pe Decanul facultăței respec-

Live.

Art. 4 şi cel de pe urmă. Ministrul Nostru secretar de Stat la Departamentul cultelor și instrucțiunei publice este însărcinat cu executarea ordonanţei de faţă,
|
Dat în Domnâsca Nâstră capitală, Bucuresci, la 4 Iulie, în anul mântuirei 1864, iar
al Domniei Nâstre al șâselea.
”
Alexandru Ioan.

,

|

|

“Ministru cultelor și instrucţiunei publice, D. Bolintineanu.

No. 765.

Pe de o parte, îni decretul acesta Bolintineanu; gelos de laudele bine ineritate ale

lui M.Kogălniceanu, ţinea numai decât

să fondeze

şi dânsul

o Universitate

în Bucu-

resci, şi pe de altă parte distrugea, cu decretul din 14864, unde vorbia de facultatea de
litere din acestă Universitate, sc6la specială cu direcţiune” normală creată în 30 Octombre 1863,
Deja in August 1863, Monitorul oficial din Bucuresci publicase un proiect de com-

pletarea facultăţilor de litere și de sciințe.
Acest proiect nu se aplică. In 31 August 1863, Consiliul superior propune ministe ului Odobescu programul pentru facultăţile de litere şi de sciințe. Ministrul Odobescu
"le respinge, gicând că : „Consiliul superior elaboriând o programă mai detailată pentru
sc6la superidră de sciinţe; aceea se va pune la dosar, rămânend ca la timpul oportun
- să se facă o asemenea lucrare pentru scâla superidră de litere.
Indată apoi, suceedând la Minister D-lui Odobescu, poetul D. Bolintineanu, acesta
șterge resoluțiunea de mai sus a' D-lui Odobescu și pune una nouă în coprindere:
„pentru punerea în lucrare a facultăţei literare, nefiind mari nevoi de mari cheltueli,
se pote pune de acum în lucrare. Va rămâne

a se face formele“.

Iată cum s'a născut facultatea de litere, decretată apoi, precum vădurăra, de Ministru
Bolintineanu.
Eată actele originale pe lângă cele ce vom da în anexă:
Proces-verbal

0

Sâmbătă, 31 August 1863.

o

Avend în vedere proiectul de completarea facultăţilor de litere şi de sciințe, încuviințate de guvern şi publicat prin Monitorul oficial din anul trecut ;
Având în vedere trebuința cea simțită de a poseda, pe de o parte; profesori gimnasiali capabili de misiunea lor, iar de altă parte, ingineri civili înzestrați cu cunoscin=
țele necesare; și considerând, că prepararea lor nu se mai pâte amâna fără o perdere
'invederată pentru instrucțiunea publică ;
Consiliul superior a socotit de cuviinţă, pentru maj ușoră realisare a sus citatului
proiect deja incuviințat, insă neaplicat până acum,a 7 restringe la catedrele însemnate in alăturata programă, dintre cari patru sunt in fiinţă și alte patru se pot inființa

numai decât, rămânend cele-alte pentru anul viitor, și opineză : 1) a se supune D-lui
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Ministru spre aprobare alăturata programă A) de facultatea literilor
și B) de facultatea

sciințelor; 2) a se invita D, Ministru ca să bine-voiască a lua
măsurile necesare pentru

remunerarea acelor patru profesori pe anul acesta.
Acest diurnari se va supune la aprobarea D-lui Ministru.

Aron Florian. P. Poenaru. Laurian, 1. Zalomit. L. Strat.
Davila.

A) Programa pentru facultatea literilor:
Acestă facultate va fi tot-d'o-dată și scâlă normală, pentru formare
a profesorilor gimnasiali în ramurele limbelor clasice și moderne, istoriei și geografie
i, literaturei și filosofiei, și va coprinde următârele catedre :
„a Catedra de istoria filosofiei și de filosofie;

b/ Catedra de istoria literaturei clasice și moderne;

€] Catedra de istoria critică și universală;

d/ Catedra de istoria critică a ţărilor române, impreună cu istoria literatur
ei române;

2] Catedra de gramatica comparativăa limbelor elenă, latină,
română, italiană, francesă, ispanică și portugalică;
|

f] Catedra de archeologia clasică ;

-

9] Catedra de pedagogică (despre educaţiune) și de metodică
(despre arta dea inv&ţa).

Dintre aceste catedre duoă sunt în ființă, adică b] și d/; urmeză a
se înființa anul
acesta încă duoă, adică a/ și c/, rămânend ca cele-alte să se inființeze
în anul următor.
Sciinţele mai sus indicate se vor impărți pe un curs de duoi ani,
şi anume:
Anul

a/
0]
c)
d/

Istoria
Istoria
Istoria
Istoria

filosofiei;
literaturei clasice ;
critică universală antică ;
critică a țărilor române;
„Anul

a]
b]
€/
d)
e)
f]
9/

II

Filosofia (Psichologia, Logica, Metafisica şi Ethica);
Istoria literaturei moderne;
Istoria critică universală medie şi modernă ;
i
Istoria critică a românilor și a literaturei română:
Gramatica comparativă ,
Axcheologia clasică;
Pedagogia și metodica;
B) Pentru facultatea sciințelor

Acestă facultate, in partea teoretică, va servi a forma profesor
i gimnasiali, în ramul

sciințelor matematice și fisice, 6ră în partea practică, va servi
a forma ingineri civilă ;
și va coprinde următârele catedre:
e
a) Catedra de geometria descriptivă, cu aplicarea el la construcţiuni,
de architectură
şi de diumuri;

Iu

b) Catedra de geometria analitică, de topografie și de geodesie;

-€] Catedra de calcul infinitesimal şi de Mecanica elementară
și superidră ;
417

—
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«

d/ Catedra de desemnul topografic, architectonic și machinistie ;
e) Catedra de sciințe naturale,
Dintr'aceste catedre, trei sunt în fiinţă, adecă a, c şi e; urmeză

a se înființa

încă

ducă, adecă b și d.
| Sciinţele mai sus indicate, se vor împărți pe un curs de duoi ani, și anume:
Anul

a] Geometria descriptivă, cu aplicarea ei la umbre și perspectivă ;
V] Geometria analitică și topografia teoretică şi practică; N
c] Mecanica elementară ;
d/ Desemnul de topografie și de mașini;

cj Sciinţe naturale.
Anul

II

«/ Construcţiuni sei principiuri de architectură și de drumuri;

L] Geodesia teoretică și practică;
c/ Mecanica superidră, precedată de cunoscința în calculul infinitesimal ;
d/ Desemnul architectonic și de mașini ;

e] Sciinţele naturale.
|
|
Aaron Florian. P. Poenaru. Lauvian. I. Zalomit. 1. Strat. Davila.
Era dat, ca tot ilustrul bărbat, M. Kogălniceanu, și numai puțin ilustuul săi co“ laborator D. N. Creţulescu, să complecteze opera, abia schițată, în parte, de D-nii Odobescu și Bolintineanu; ei trecură în noua lege a scdlelor, din 1864, existența legali a
universităţei a doua române, din Bucuresci.
e..

Seminariile" Muntene și Moldovene încă preocupă atentiunea publică șşi a guvernului de la 1860—1864.
Seminariile muntene sunt tot inferisre celor din Moldova. Se pete vedea acesta din
chiar programul examenelor anului şcolar 18624863.
Seminarul Mitropolitan.
Anul 1869—1863.
Examenele acestui an scolastic, de
la 24 Iunie, și vor urma până la 27;
până la 12, pentru sciințe; iar după
dar, în predisul timp, toți cel ce vor
PROGRAMUL
.

invățăturile urmate în acest institut,se vor incepe
incepându-se diminăța de la 9 ore și continuând
amiadi de la 2—4 ore; pentru cântări. Se invită
avea plăcerea a asista la aceste examene.

SEMINARIULUI MITROPOLITAN.
Seiinţe:
Clasa]

Istoria vechiului Testament.
Aritmetica : Numere întregi, fracțiile vulgare, decimale şi complexe.
Istoria României până la România pură.
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Etimolopia limbei latine în comparare cu cea română şi traduceri din Istoria Sacră.
Zoologia.

Caligrafia,
| Profesor, M. Dimitreanu.
|

|

Clasa

II.

Catechismul.
Geografia.
Gramatica şi Santaxa limbei române,
Istoria bisericeâscă a vechiului Testament,
Profesor, 1. Germănescu,
Clasa

III

Principii de Retorică, cu exerciții de compunere,
Istoria bisericescă.
Liturgica.
Prescurtare de Istoria Românilor.
Profesor, 1. Ionescu,

Clasa

IV

Retorica cu exerciții de cuvinte bisericesci,

Teologia Dogmatică. »
Morală.
>
Pastorală,
Profesor, 7. Benescu.

Cântări
Clasa

1. |

Principi! de Gramatică, şi

Cântarea celor opt glasuri pe Anastasimatar,
Profesor, 0. Dumitrescu.
Clasa

Il.

Un rind de Docsologii.
|
|
Heruvicele, Chinonicele și Acsiânele s&ptămânei.
Podobiile.
Profesor, O Dumitrescu.

Clasa III.
Un rând de Doesologii mai mari,

Partea I de Heruvice. Chinonice şi Acsi6ne pentru
Duminici.
Parisimierul tot.
|
Acsi6nele praznicelor și cele trei Liturghii.
Profesor, [. Zaharia.
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Clasa

7 V,

Partea [l-a Herov. Chinon. și Acsiâne,
Trei polielee.
Chenonicile praznicelor și alte Irm6se și un rind de Herovice grecesci
.
” Profesor, I, Zaharia.

Cercetat de Consiliul superior : Aaron
I. Stratu. Boerescu. Davila. Costa-loru.

Florian.

1, Zalomitu.A. T. Lauvian.

Aprobat de Ministerul instrucţiunei şi cultelor,
Ministru ad-interim,

A. Odobescu,

Directorul Instrucţiunei, G. R. Melidon.
Despre seminarul Veniamin amintim, că la 26 Octombre 1859, s'a desființa
t Epi-

tropia specială a seminariului, care trecu sul directa administrare
a ministrului instruc-

țiunei publice.
'La 1860, dupe secularisarea averilor monastiresci, ministrul

ceanu, a reformat seminariul Veniamin.

|
de culte, M. Kogălni-

„Iată cum judecă acesta reformă D. profesor C, Erbiceanu:

«La 1800, fiind ministru de culte D. Mihail Kogălniceanu,
ati reformat după secula-

risare și Seminariul, acestă reformă este tot ce pâte fi mai bun, pentru
că studiile religiose se întrețin, sciințele năturale, fisice și matematice se adaugă,
precum și limbile
moderne, francesă în tâte clasele. De asemenea salariile profesori
lor s'a sporit forte
simțitor, așia că acestă reformă va face tot-d'auna onâre acestui bărbat
de Stat distins,
Spre a proba şi mai evident beneficiile acestei reforme, transcriem aici budgetul
anului 1860, care comparându-se cu cel trecut, face şi mai bine vădută îmbunătă
ţirea ce
S'aii adus acestui institut.
1) Profesor de obiectele Catihetice, cursul inferior salar 10.000 lei.
2)
3)

n
n

1)

n»

5)
6)

»
n

7)»

8)»

.
:

» Limba română idem;
» Latina idem.

Grecă,5.000 let.
n Statistica, 10.000 lei.
» Matematica 10.000 lei.
» Istoria Naturală 10.000 lei.

» Caligrafie și desemn 10.000 lei.

9)
»
» Limba francesă 10.000 lei.
10) Introducerea în Sf. Scriptură in clasa IV se va preda de rectorul seminariului

obligător.

141) Profesor de Musica vocală 5.000.
Cursul superior

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Profesor de propedeutică.19:000 let. .
Literatura latină, 12.000 lei.
n
elenă 12.000 lei.
Istoria şi statistica laică şi. eclesiastică 19.000 lei,
Fisica, Agronomia și Medicina populară 19.000 lei.
Arheologia, Ermineutica și Pastorala -12.000 lei.
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7) Teologia dogmatică şi imorală 12.000 lei.
8) Literatura și Retorica 12.000 lei.

Se salariază catedra de introducere în teologie și Sf. Scriptură cu
9.000 lei,

Introducerea în Sf, Scriptură se va preda de Rector, obligato
r,

in clasa V şi VI.

|

Insemnăm, că punendu-se în aplicaţie acest program, S'ati mai unificat
unele catedre:

desemnul, caligrafia și limba francesă ati fost o catedră, latina
și română o catedră.

Pe lângă acesta s'a mai prevăqut 6.000 lei pentru îmbrăcămintea elevilor
și pentru
Bibliotecă 500 lei. Budgetul anului 1860 este de 381.800 lei. Dar
indată dupe acest

an, a început a se ciunti incet, atât salariile profesorilor,
mai ales acelor din cursul
inferior, cât și din sumele pentru întreținerea scâlei, așia
că la 1863, cifra totală a

budgetului este numai de 372.420.

.

.

Cu introducerea legei de instrucție, sub Ministrul Creţulescu
la 1864, s'a

|
mai sta-

bilit pentru un timp starea scâlelor, adică nu se mai fac schimbări
și preschimbări în

fie-care an în studii și catedre, până la 1873. Dar trebue să
spunem, că-prin legea ac-

tuală a instrucțiunei publice invățămenul religios a fostîn cât-va
diminuat; mai ântâiă |

că nu s'a prevădut

o facultate

de teologie, și acea care și funcţiona în Iași a fost sus-

pendată la 1864, din lipsă de profesori; apoi s'aii eliminat și
unele sciinți din Seminar,

cari existat în 1860 și mai inainte. Aceste schimbări fiind
recente nu le mai ainintim.»
În privința relormelor introduse in Seminarii, in 1862, părinte
le arch. Melchesidee

și episcopul Neofit Scriban descuviințâză măsura lui M. Kogăln
iceanu, prin o adresă
către ministerul instrucțiunei publice, pe care o dăm în întregime posedân
d originalul 4)

Audiatur et altera pars -

a

In 1864 profesorul Drăghici de la seminarul Veniamin cere adăogir
i pe lângă catedra de agronomie, de pe lângă acel seminar, în sens de a se alipi o fermă
din moșia

de la Galata2,

SE

După opiniunea lui P. Poenaru, expresă printr'un oficial raport,
din 1864, Februa-

rie 26, se respinge propunerile D-lui Drăghici, primindu-se părerea
lui Poenaru de
a se institui când-va la Iași o scâlă specială de agricultură, cu formă
model. 3)
)
Mai slabe merg seminariile din,eparchii și chiar și cele din Huși și Roman
,
Dar cu mult mai slab incă este seminarul da la monastirea Neamţul
ui. La 9 Ianuavie 1861, ministerul instrucțiunei publice gicea, prin jurnalul No.
3 (Dosarul No. 513),
că »este de urgentă necesita
ca seminar
te,ul din monastirea Neamţului să iasă din trista
stare în care intrigile și imprejurările trecute 1 ati lăsat». Din asemen
ea stare semi-.
"narul nu s'a mai ridicat și nu târditi s'ati desfiinţat.

Scola de medicină şi chirurgie, merge îmbunătățindu-se în anii
aceştia.
Anesăm 4) mai multe raporturi și programe, până în 1864.
"Cam de la acestă dată, scâla se numesce seolă națională de medicină și. de farmacie.
In Iulie 1864, activul și energicul fundator al acestei scoli,

Ministrului un regulament pentru trimiterea in străinătate,
tor, a câte un număr de absolvenţi ai scâlei din fie-ce an.

1) VegI anexa,
2) .Vegi anexa;
3) VedI anexa.
1) Vegi anexele,

Dr. Davila,

presenteză

casă iea diplomă de doc-

—
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Dr. Davila are destule titluri la recunoscința națiunei, dâr faţă cu Universi
tatea din
lași, i se pâte face o imputare. El a împedicat lung timp complectarea
acestei Universități, cu facultatea de medicină.
Dăm în anexă 1) procesul verbal al consiliului din Iași, din 10 Octombr
e 1860, din

care se pote vedea, că în contra înființărei facultăței de medicină
din Iași, erai şi unii

din moldoveni. Acâsta va fi scuza lui Davila.

Punem la îndemâna cercetătorilor, alăturându-le ca anexe aci 2), diversele
raporturi

şi dări de semă generale, la ocasiunea examenelor din 1861 —1863,
însoțindu-le și cu

notele explicătâre ale budgetului celui ântâiii, regulat, in Moldova,
de la 1860.
“e

Aci noi terminăm lunga carieră percursă de condeiul nostru obosit, der
merei admirator progresului culturei naționale, înregistrând ultimele date despre
seslele private,
cu referințe la anii aceștia :
„In Decembre 1860, Mitropolitul din Bucuresci, cere Ministerului instrucț
iunei publice, ca scâlele confesionale străine, de îndată ce ai scolari români,
să aibă învățător
de religiune un preot român ; Ministerul dupe cererea Eforiei,
exige acesta.
Anexăm î) lista tuturor scdlelor private din Bucuresci, la Februari
e 1860.
"Acestă listă ne artă un lucru îmbucurător: scăderea numărului
acestor scoli și a populaţiunei lor.
.
Scslele dascălilor de pe la biserici, continue a fi tolerate de
Eforie, în 1860.
Ba chiar directorul 1. Maiorescu, cere din-noi, ca Epitropii
bisericilor să dea local
acestor scoli, cari sunt de trebuință, până ce să se pâtă organisa
scoli în regulă prin
mahalale, «)

Bursierii moldoveni, se înmulţesc în August 1861, prin trimite
rea în Bavaria (Aschaffenburg) a D-lor G.. Gabrielescu şi I. Pavlov, pentru Foresterie.
Ministrul Kogălniceanu încuragiă mult asemenea studii, el care voise să înființeze
o scâlă specială la

Târgul-Neamţu.

|

Adunarea Moldovei, în 15 Octombre 1860, acordase unele subvenţ
ii neregulate fiilor
fabulistului Donici, anume George și Vasile.
Tot in Decembre 1860, pictorul Anastaseanu, capătă din noii
bursă, ca să mârgă din
noii la Roma, să se mai perfecționeze în arta sa.
„G. Anastaseanu, al cărui cap de operă, rămâne cavalerul
cu zale, din care un exemplar se conservă în pinacoteca de la Iași și altul este în
proprietatea mea, stete în Iași
intre 1857—1860, fâcend mai multe portrete particulare.
De bursa de la 1860, luna
Decembre, se folosi puţin timp Anastaseanu, căci muri la
Roma.
*) Vedi anexele.
"2 Vegt anexa.
2) Vedi anexa.
„1) Vedi anexa,

—
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In Decembre 1861, s'a acordat bursă pentru drept studentului: Mircea din Iași. In
Iulie 1862. Lista generală a bursierilor moldoveni, e cea următâre :

“ Listă de subvenţiunile elevilor din Moldova, trimişi în străinătate pe
trimestrul lui Iulie 1862
NUMELE
”

. Suma

ȘI PRONUMELE

Grigorie Bosie .
Nicolae Culiano.
A. Odescu. .
G. Cernătescu .

.
.

.-..
.

cuvenilă
în Galbeni

.

.|

05
65
65
65

.

Petru Poni. .

.

Constantin Codrescu:

6n Ciurea .. .
B. Donici . . .
N. Doniă. .

..

Ştefan Șendrea..
D. 1. Morțun. .

.

La: Paris, rue
n
n»
»
n
n»
nn
»

65
.

D.Ulea. ,.
,
„Vasile Agapie. . ;
D.Duca..
..,..,

N. Grigorescu

ADR

»

m».

65

| nn»

65
65
65

„m
»
»

E

SEL

E:

de Macon-Sarbone No. 3.
Soufilot No...
Racine No.6,
del'ecole du Mâdecine No. 43

Monsieur le Prince.No. 59.
de Est No.40,

ME
CollăgeSt.Barbe, A. Mr. F. Fray.
agent comptable de St. Barbe.

65 | Idem, la Paris,
65
Idem, rue Macon Sorbonne No. 5.
65 | Jdem, la Paris.

.

65

.

65 | Idem, rue de grâs No. 12.
171/,| Idem, rue Vavin No. 21.

| dem, Hâtel Corneille rue Corneille 5.
|

Gr. Melidon . .....
Petru Borsiu .. ...,.,

Că - +

65 | Idem, Boulevard Mont-Parnasse No. 153.
65

20 (La Turin, via Po, 34, Piano UL.

Georgiu Roșiu
Grigorie Roșie
Titu Teodori.

50
65
50

.
. ,
. .

Alexandru Peiu . .
C. Vasiliu Pilat. .

65
65

D.Chinez. ...,

65

N. Dabija .
L. Negrutzi ,

I. Negrutzi . .

La Metz, în Belgia, la scâla de aplicațiune

|f - militară.

65
65 | La Halle, în Germania.

..

Alexandru Teodori. , .
ri
-

La Mânich, în Bavaria.
La Carlsruhe, în Baden.

65 | La Berlin.

.

|

50 | La Bonn, în provine. dela Rin din Prusia.|
431

G Gavrilescu. a

zale

:

La Aschaffenburg în Bavaria.

1.889
Anexăm

) diverse acte din

1860, cu referințe le bursieri

D-l A. Petrescu student în astronomie și A. Greţescu.

Munteni și în spesial

la

Li

O frumâsă

faptă

are loc la acâstă

dupe stăruința nâstră, în urma
1) Vedi anexa,

rubrică a stipendiilor. In 1861,

corespondenţei cu profesorele

Pumnul

Septembre

19,

din Cernăuţi,

|

—
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Consiliul de Miniștri (A. Panu, A. Rolla, D. Rosetti, S. Silion), dobendesce de
la Domnitorul Cuza aprobarea, să se dea câte 30 yalbeni subventiune pe an studențil
or bu-

covineni Vasile Burlă, Vasile
să-și continue studiile în Ardel
Asemenea frumâse simțiri se
ambele ministere de culte, cel

Bumbac și loan Boliga, din clasa 7-a gimnasială, ca
DX
:
|
manifestă de mai multe ori și sub forme diverse. Așia,
din Bucuresci și cel din Iași, aă acordat școlilor şi

bisericei Sântu Nicolae din Brașov un important ajutor bănesc, ca despăgub
ire dupe
nisce vechi hrisâve domnesci.
”
La

1864,

Iunie

5, însuși

Mitropolitul

Moldovei și Sucevei, cu

adresa

No. 4.970,

intervine la Ministrul cultelor în favorea traților noștri.de peste Carpaţi.
|
E, dupe noi, memorabilă acestă adresă și de aceea o dăm aci integrală dupe originalul
care este în mânile n6stre. Ea constitue cel mai frumos monument al lui
Calinic Miclesco :

PRINCIPATELE UNITE-ROMÂNE
Sânta Mitropolie a Moldovei şi Suceavei
Domnule

ministru,

«Sciind că guvernul nostru român la mai multe ocasiuni s'a arătat
cu multă căldură

şi generositate pentru fraţii noștri de peste Carpaţi și având deplina încredere
, că
și de astă dată numai puţin vor fi îmbrățișați, îi permit D-le. Ministru, pe de
o=parte
a vă arăta nevoia și lipsa materială c& se simţesce imperios de către
fraţii noștri,
iar pe de alta, a vă da ferbintea mea rugăminte ca să ţineţi semă, acum mat
mult de
„cât ori când altă dată, de acestă lipsă, care fiind indeplinită prin concursul
mărinimosului nostru guvern actual, ar face fericit un număr de 3.000.000 frați
români
aprâpe |
Incă de la 1850—51 românii transilvăneni ceruse de la regimul imperial
învoire

de aşi întemeia o Universitate pentru fiii celor 500 mii familii române
locuitâre în'

câte-va teri ale imperiului. Răspunsul pe atunci fusese: »Faceţivă decă aveţi bani,
ncă de la Stat nu vi se pote da nimic.u Dupe aceea, urmară
reacţiunea și incercarea

de al germanisa

și catolisa.

Astăgi însă, vădându-se mai liberi, voiesc a se folosi de timp
și a se gândi la viito-

rul lor,

|

„Gu tote aceste, sciind ei că la fondarea unei adevărate Universit
ăţi se cer midlâce
hănesci colosale, pe care încă nu le ai și veri-o 20 profesori
prea bine pregătiți,
pentru ca să nu fie siliți a introduce indată la inceput profesori de alte
n&muri și
confesiuni, de cari trehue să se ferescă pe cât se pâte, dâcă nu

din

alte

cause,

încă,

pentru ondrea națională, așia sai mărginit în dorința de a întemeia
de o cam dată
numai facultatea juridică românească, cu un curs de 4 ani, sâi adecă așia
numita
Academia, de care saşii a una în Sibiu şi Ungurii alta în Cluj, numai bieţii
confrații
noştri n'aii de loc. Apoi veți mai sci încă, D-le ministru, că astăgi se află
96 studenţi
români la Academia nemţescă din Sibiu și 92 la cea maghiară din
Cluj.
1) Ministrul Moldorer, în 1861, Septembre 9, cu jurnalul stii No.
675 (Panu, Rolla, Silion, D,
Rosetti), aii apelat și Ia “toți autorii și tipografii, să doneze cărți
șcâlelor române din Cernăuţi, Suceva, Braşov, Blaj, Sibiu, Beiuș, Arad, Temişâra, Oradea-Mare și teologilor
români din Viena,
Anexăm adresa cu care [. Fetul însoți un frumos dar de 210
volume.
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Atâta junime românescă studiosă merită a avea o Academ
ie naţională, la care apoi
s'ar duce junii și din Bucovina, Banat, etc., pâte
şi de la noi. .
Insăși la conservarea unei Academii se cer pe an
ca la 18 mii florini, s6i cam

3.500 galbeni. De unde insă? Statul lor nare atâţia
bani pentru români. Ce e
- drept Statul a inceput a da, însă numai clerului și
şedlelor românesci gimnasiale
(Brașov, Blaj), în total la 90 mii florini, cam 17.000
galbeni pe

mult nu voesce, ci-i trimite la pungele lor.

-

fie-care

|

an,

iar nai

:

-

Afară de bani insă mai este și altă dificultate,
adicii tot cea atinsă mai sus: profesori
buni. Pe aceştia trebue să și-i facă mai ânteii.
Indată ce vor avea, se vor apuca de
lucru.
IE
|
_

Deci modesta lor cerere, D-le Ministru,

pentru

care fue apel pri
. organul
n : mei

către mărinimosul actual guvern, este de a li se
da un ajutor anual.de 500 galbeni pe

4 ani, cu următârele condițiuni :
1.

Cu

200

galbeni să se facă

stipendii de câte 20 galbeni la 10

tineri

juriști, de
naţiune română, eminenți, insă lipsiţi de midlâce (de
care sunt mulți), spre ași putea
continua studiile juridice.
|
LL
2. Din 300 galbeni să se facă duoă stipendii pentru
câte duoi tineri cari ai făcul
cu laude
cursul

juridic de 3 ani,

pentru ca să se pâti

pregăti la veri-o

Universitate.
undeva, ca profesori de drepturi, depunând rigurâ
sele, adecă câte 150 galbeni la unul
pe câte 2 ani, dupe care termin stipendiul ar
trece la alți duoi din cei 10, cari sar

alege mai buni. '
i
“
- Acești 500 galbeni se vor îngriji în modul
arătat, de către comitetul înfiinţat anume
in Sibiu pentru ajutorirea juriştilor, sub președ
enția D-lui consilier Petru Manu, băr-

bat venerabil și neprihănit, precum pote'îl veți
fi cunoscând și D-vostre. Ast-fel D-le

“Ministru,

fraţii noștii, de și ceva

mai

târdiă vor avea însă o Academie condiisă cum

trebue, de bărbați bine pregătiţi, iar acesta vor
avea a o mulțimi neam
bine-voitorului și bine-făcătorului actual guvern.

de neamul lor

3. Condițiunea ca dupe ce se vor fi pregătit
în 4 ani 4 protesori buni, că

500 galbeni
să se pretacă în duoă lefi de profesori, câte 250
galbeni la unul, lefi cu care în Ardeal
pote trăi o familie de profesor. Acesta ar fi apoi
o fundațiune pe vecie.
Cele-alte lipsuri ale Academiei le-ar acoperi români
i de acolo de îndată ce sar face
un început atât de solid prin noi.
|
|
Ast-fel

fiind

împrejurările și lipsurile

materiale de care ai grava

necesitate confraţii noștri de peste Carpaţi, vă mai adaug din
parte-mi ferbinți rugăminti, ca să le
dați căldurosul concurs al D-vâstre, ca ast-fel
frăţescul apel făcut, să capete răsunet in
inimile genevosului actual guvern, spre reușir
ea și fericirea lor.
Despre resultatul acesteia veţi bine-voi a mă
incunoscinţa.
„Primiţi, vă rog, D-le Ministru, încredințare
a osebitei mele considerațiuni.

Locot. Mitropolit, Calinie Mielesco.

„No. 1.970.

Ca

Iași, 1864, Iunie-1..

Pentru producerea de meseriași, se trămi
seră tineri în străinătate, In 16 Aprilie
1860, cu adresa No. 1.340 ministerul culte
lor caută să așege un număr de ucenici la
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agenţia vapârelor Loydului, la lucrarea machinelor. Dar agenţia
n'are lucrări importante,

refusă, sub pretexl că

Iată ce nu trebue uitat!

La 20 Iuiie 1862,

scdlele de arta și de agricultură s'aă trecut

„culturei, comerciului și lucrărilor publice.

la ministerul agri-

i

“e

Apoi în 1864, ministerul de justiție se impreună cu ministerul de culteși instruc-!
- țiune publică, însă cu director special fie-care, de și având numai un ministru,

Organele de cultură generală continuă in desvoltarea lor.
Bibliotece!e “și inmulțesc colecțiunile, mai ales cea din Iași, precum vă&durăm din
budgetul pe 1860. In același an și pe lângă -ministerul de instrucțiune publică din
lași se incepuse o bibliotecă specială didactică, care se con topi apoi cu acea a ministeru“lui din Bucuresci. 4)
.
La ocasiunea mergerei D-lui bibliotecar B. P. Hasdeii, se aducă din Basarabia un nu-

măr considerabil de cărți donate de tatăl D-sale, guvernul rusesc cât pre ce să nu mai
permiță acum ilustrului academician de a se mat reintâree in România,
A trebuit seri6să intervențiune din partea guvernului Moldovei până să pâtă D.
Hasdeii a trece vama de la Sculeni.
|
.
Pentru frumuseța casului şi ca o pagină din biografia ilustrului bărbat, aducem aci traducţie dupe nota consului Rusiei, sub No. 749, din 20 Septembre, cu reterinţă la D. Hasdeu.
Traducţie de pe nota consulatului general al Rusiei sub No. 749,

din 20 Septembre.
«Numitul 'Tadeii Hasdei, fiul unui proprietar din Basarabia, cu asemenea nume, viind
in anul 4857, în calitate de intendent la moșiile prințului Constantin Moruzi, situate

în partea Basarabiei anexate, s'ati domiciliat deja după stabilirea nouei frontiere și ati

făcut a fi recunoscut ca supus român, fără a cere autorisația guvernământului imperial

și fâră a îndeplini formalităţile exigente de legi in asemenea casuri și in calitate de in-

digen aii ocupat de atunci funcțiuni publice, mai întâiii ca membru la tribunalul judiciar al districtului Cahul şi mai în urmă ca redactor al unei foi politice redigiată la Iași.
Făcendu-se mai in urmă profesor și bibliotecar, D. Hasdeii, în anul 1860 a făcut un

voiagiă la Odesa şi Chişinăă, sub nume de Stogon Petriceico, cu misiune de a cumpăra
cărți pentru biblioteca națională din Iași. La sosirea sa în Basarabia guvernul acestei
provincii, constatând adevărata sa naţionalitate i opri pasportul și numai dupe insistența repetătă a guvernămân tului Moldovei, și dupe ce acesta ai dat siguranţii formale,
că D. Hasdeii va fi inapoiat autorităţilor imperiale, indată ce comisiunea va dovedi că
trecerea sa in Moldova a fost ilegală, E. S. generalul Kanton de Verragon, ai consimțit a delivra numitului individ un pașport rusesc.
Organisându-se o comisiune pentru a cerceta causa D-lui Hasdeu, consulatul impe1) Dosarul No. 1.489,
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rial din Iași, în urmarea cerer

ilor D-lui guvernor al Basarabiei, s'a adres
at prin notele”
din 26 Septembre 1860, No. 2.828,
41 Februarie No. 409, şi la 25 August
1861, sub
No. 2.1 40, atât
către Ministerul trebi

lor străine, cât și către acel. de
interne din Iași,
pentru a obține dovedile pe cari se
bazâză Domnul Hasdeiă, pentru a justic
a actul comis de el, și pentru a cunâs

ce tot-d'o-dată opiniunea guvernămentu
lui princiar asupra

acestei cestiuni,

Aceste note rămânând fără

respuns, D. Popow, s'a referit către
acest general consulat, cerând intervenţia sa către cine se
cuvine, pentru a căpătă sus citatele doved
i.
Prin urmare, der, subse
risul recornandând cele precedente
bine-

voitârei atențiuni a
Onor. Minister al trebilor străine, se flatez
ă cu speranța, că Principele Cantacuzin
va
bine voi a i transmite actele ce pot avea vre-u
n raport la schirnbarea naționalităţei .
D-lui Hâsdăi.
,
Așteptând acea comunicațiune, subscrisul
profită, etc.»

Cu ocasiunea călătoriei sele în Basarabia,
şi credem și la Odesa, D.

Hasdeă descoperi
în biblioteca din acel oraș, rara carte: «Ilist
oire soramaire des choses les plus memorables advenues aux dernicrs troubles de Molda
vie,» de Charles de Ioppecourt, tipărită
la Paris la -1.620.
|
O copie dupe acâstă insemnată carte, s'ă tras
de către D. Hasdeă, pentru biblioteca

"din Iași.

In Ateneul Român din Iași, am publicat
o dare de s&mă despre acâstă carte.

Liceul din Iași, s'a ajutat

de

cât-va timp

la cursul

de botan

ică, cu grădina botanică, organisată de câți-vă ani, de Dr.
Anastasie Fetu. Acestă grădină, in 1864,
« număra 1.500 de plante, și primea o mică
subvențiune de la Stat, ca remunerațiun
e
pentru serviciile, ce aducea studiului. 1)

In 1863, D.G. M. Tătărescu, presintă
Ministerului cultelor și instrucțiunei publi
ce
din Bucuresci, următorul proiect de
înființare al unei scoli de pictură și
sculp
tură
în
Bucur
esci, cum era una în Iași.

Proiect de înfiinţarea scolei de
pictură şi sculptură în Roniânia

Spre acest sfârșit, ar trebui să se form
eze o galerie de tablouri originale, dâr
fiind-că
acestea in tot chipul, sunt rare şi greu
de găsit, și care negreșit că ar costa
și sume fabul6se ;
”
1. Socotese dâr,

că miglâcele cele

mai nemerite

de o

cam dată, ar fi, potrivit și cu
sorgintele țărei nostre, de a forma o
colecţiune de copii exacte, dupe operi
le cele mat
Stimate; acesta se dice inceputul unei
galerii, care va fi de ajutor indispensabil
a acestor scâle. Sunt deja câți-va artiști româ
ni, cari “și a făcut studiile în străinătat
e (cari
mai mult
și cari mai puțin

) şi cari se vor însărcina voios cu
reproducerea treptat a unor
asemenea opere, îndatorindu-se însă,
a înfățișa guvernului atestate forma
le din partea
/

9 Vegi anexa.

—
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autorităţilor competinte locale despre exactitatea reproducerei; acestă indeletnicire nu
va putea popri pe artiștii ce se vor însărcina cu densa, de a consacra o parte a timpului şi la producţiunile lor originale. .
2. Se va face asemenea

o colecţiune aleasă de stampe, pentru inlesnirea și formarea

gustului junimei studidse.
|
3. Spre complectarea acestei scdle, trebue asemenea o colecțiune de copii exacte in
gesso (ipsos) dupe cele mai stimate opere grece

antice, precum și vre-o

duo& modeluri

de anatomie tot în ipsos, care se giisesc cu multă inlesnire, mai cu sâmă pe la Florenta
și Roma, (cu 600 galbeni, se pote forma

o colecțiune

care să nu lase nimic de dorit.)

„4. Aceste tablouri i sculpturi, se vor aşeda cu ordin, fie-care câte într'o sală, sâă
mai multe, dupe cantitatea lor, și cu acestă ocasiune vorm putea forma o galerie de tablouri şi un musăii de sculptură, care va servi tot-d'o-dată și spre popularisarea fru„ mâselor arte, așia că cu încetul se va introduce simțul frumosului (ceea ce ne lipsesce

cu totul. )

-

5. Intracestă scolă elevii vor face cursuri regulate de desemn dupe stampe,
și natură mai cu s&mă,..

statue

6. Curs de Perspectivă.
7. Curs de Anatomie ; şi câți dinti inşii se vor destina pentru pictură, vor studia
sub direcţiunea profesorilor composițiunea și coloritul ; iar acei cari se vor destina pen- .

“tru sculptură, vor începe a modela in gesso dupe statue și natură. Acestea sunt adevăratele studii, cari pot să formeze juni elevi, pe adevărata cale a acestor duoă arte.
8. Acestă scdlă se va dirige de artiști de la care se va cere probe. de capacitate înb”acestă necesare.
9. Intwacâstă scslă se va pregăti junimea studi6să, destinată acestei nobile arte, care

dupe un studiii regulat de câţi-va ani, vor da concurs riguros de tote cele coprinse mai
sus, și câți vor eși eminenţi în tâte, un număr dintr aceia, se vor trimiteîn străinătate
a seop fecţiona.
”

G. Îl. Tătărescu.
Intre lucrările din ramura picturei, în ani: aceștia, se cade a se menţiona albumul
pictorului Trenk,
Musăul nostru din Bucuresci, posedă cele mai multe din [rumasele lucrări ale acestuă pictor,
Un număr de tineri, cer egalmente la »7 „Noembre 1863, înființarea

unei scâle de

pictură. 4)
|
La 20 Noembre 1863, D-l Tătărescu, revine cu un noi proiect, mai desvoltat, gicend,
„că Pa lucrat impreună cu D-nii Aman și Alexandr escu, dupe însărcinarea ce avusese
din partea Eforiei înc din 1861. 2)
|
|
Consiliul superior, în 28 Neembre 1863, aprobă în principiă lucrul și-l recomandă
Ministrului a se lua în considerare cu noul budget pe 1864. Der Ministrul D. Bolintineanul gice, că «nefiind fonduri nici în noul budget, se mai amână ; la dosar.»

„ Văgurăm, că D-lui N. Creţulescu, reveni acest merit al fundațiunei scâlei de pictură
din Bucuresci, dupe propunerea și proiectul ce am intocmit nol.
1) Veili anexa.
>) Vei anexa,
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La 13 Ianuarie 1861, Ministrul Vlădoianu din cabinetul lui M. Costachi,
face refe-.
ratul No. 309, către Consiliul de Miniștri, şi “i propune un regulament,
pentru facerea
unui tabloii in uleiă, represintând lupta de la Teişani între Stroe Buzescul
şi nepotul
Hanului tătărese (1004), cu scop de a se conserva memoria unui
ast-fel de fapt istoric,
Premiul 300 galbeni.

Consiliul de Miniştri aprobă.
In preambulul regulamentului concursului se gice : «frumsele arte
influințând cu
tărie asupra spiritelor şi a imaginaţiunei, aă privilegiul, precum ele
se ocupă de creaţii |

nobile și perfecte in forme, a deștepta în inimele 6menilor
sentimente *nalte și gen€-

rose. Când ele reproduc cu energie şi cu talent glori6sele evenimente
ale unei nații, ele
ațiţă și fortifică amorul patriei intw'acea nație, și o mână ast-fel
la un patriotism luminat, la o adevărată și seridsă propăşire națională.
e
Ministrul, spre a stimula desvoltarea picturei, ce incepe abia a
se introduce printre
noi, propune concursul. Tabelul va f depus în Musăă, juriul va
fi de 3 persâne artiști

şi cunoscători competenti (?), pânza va fide 1 m. 25 cm. și
1 1,35 inalt, termenul la 1
Septembre 1861. Regulat, adecă o dată pe an, asemenea
concurs se va face «până se

vor putea înființa și alte concursuri pentru desemn, architectură,

până când desvoltarea artelor și întinderea gustului

sculptură musică și

în țâra nâstră,

vor permite a se

cere de la artiști, nu schițe, ci tablouri săvirșite, care să pâtă
constitui o micii exposiție
de frumesele arte. 1)

“In 1863, D-AN.I. Voinescu, fost bursier al Statului
pentru musică la Viena, din
1849, cere Ministerului cultelor şi instrucțiunei publice
din Bucuresci, la intârcerea
sa din Viena, un post ca profesor de violină la scsla de musică.
Consiliul superior aprobă
înființarea prin budgetul anului viitor al scslei de musică,
der și acestă instituțiune
avea să fie creată la 1864.?)
|
Nu putem totuși nega unele progrese ale acestei arte.
Din faptele musicale, amintim publicaţia, în 1860, a melodii
lor roniâne de Alex. Berdescu. În Maiă acel an, prin raport către Domnitor, sub
No. 1.540, să acordă lui Alexandru Berdescu 70 galbeni, cu titlul de imprumutare,
ca să “şi tipărâscă melodiile ro-

mâne adunate ; lucrarea a fost prealabil cercetată

ce i a dat răposatul C. A, Roseti.
„În Iulie 1860, artistul

Flechtenmacher

|

de D. Bengescu, dupe însărcinarea

sa mutat

i
în Bucuresci

ă
este remunerat, ca

să pună vorbe românescă sub musica din «Norma», ca lucrare
incepătâre de opera națională.
a
In Martie 1861, scâla de musică din lași, sub direcţiunea
lui Spiru, numără 23 de
"elevi, din cari 8 pentru bell canto, 7 pentru piano, 16
pentru violină, 47 principii elementare, 6 fete la bell canto, 9 la piano și 12 la
principii.
În Iunie 1861, Ministerul de resbel, No. 6.292, cere Ministerului
cultelor, să rânduiască o comisiune, ca să cerceteze 13 imne naționale intrate
la concursul publicat de
acel Minister,
1) »Monitorul oficial, din 24 Martie 1861,

2) Vedi anexa,

|
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Ministrul cultelor numesce in comisiune

—

pe artiștii Wist, Flechtenmacher, Wach-

„man, Al. Berdescu, D. Florescu și Gr. Bengescu. î)

-

Se scie, că imnul care a isbutit, a fost composițiunea D-lui Hăbsch, actual inspector

al musicilor militare.

Teatrul din Iași, cu strămutarea capitalei la Bucuresci, cu îndepărtarea
lui Alexandri și a altor scriitori, este in scădere din ce în ce mai simțită.

din Iași a

Se mai ridică din când în când prin intrarea în trupa Ieșană a lui Mihaiă și Matildei

Pascali, der aceștia introduc și aci drama de Boulevard.
La Bucuresci, teatrul, la Noembre 1860, se administreză în regie de către.

guvern,

der Statul păgubesce considerabil, și G. Costaforu propune lui Vodă Cuza, la finea
anului 1860, să se dea teatrul în arendă lui Matei Millo.
Domnitorul aprobă.

e

|

In Septembre 1860, Ministrul de interne C. Iliescu, prin raportul către Domnitorul
> Cuza, de la 30 Septembre, sub 'No. 940, a propus Domnitorului administraţiunea tea"teului de un Comitet de 5 membri,
Acest Comitet, la Septembre 1863, sub pretext, că teatrul nn mai este in regia Sta- .
tului, se reduce la 3 membri, și anume: Gr. Ben gescu, Cap. C. Silion și Iancu Samurcaș.
Apoi in 23 Noembre acelaș an, cere iarăşi cu raport către Domn, No. 30.649, adăugirea a duoi membri in comitet, sub cuvent, că în capitală sunt mai multe teatre și nu

prididesc treaba numai 3 membri. Cererea acesta o făcu D-l Ministru

de interne: M.

Kogălniceanu, și șe numi acei membri : |. Strat, Nicolae Pâcleanu.?)
Dupe stăruințele, din 1863, ale actorului M. Pascali, care mereu scria și pretindea,
că Mateiu Milo duce teatrul la ruină, o Comisiune adause către vechiul Comitet, com-

pusă din D-nii V. Boerescu și C. Cantacuzin, este însărcinată cu cercetarea unui proect
de reorganisare a teatrului național presentat de artistul Pascali.
Acestă organisare nu se făcu așia de curând, iar publicul luminat, continuă în Bucuresci și Iași a frecuenta mal mult opera italiană, pentru care Statul pliitea o subvențiune de 1.250 galb. la Iași, și mai mare la Bucuresci. 3)
|

i

O rubrică specială deschidem aci, pentru continuărea în formațiunilor despre diverse
lucrări istorice din țeră. In 1860, Consiliul de Miniştri cercetezi referatul Ministrului
instrucțiunei publice de la 22 Ianuarie, sub No. 255, relativ la conservarea obiectelor
„antice, archeologice și istorice, ce coprind mănăstirile inchinate din țeră.
Consiliul decide, că nu ajunge numai apelul făcut către egumeni și către toți cetălenii inteligenţi, ca să privigheze nevătămarea obiectelor prețidse, ci pentu mai multă

eficacitate, se unesce cu părerea Ministului de culte, de a vendui o comisie de 4 membri, care impărțind mănăstirile în 4 circumscripţii, fie-care din ei să visiteze câte una,
alcătuind inventare noue de tote obiectele mobile și imobile de interes'istoric, și sii
1) Dosarul No, 2, archiva ministerulut de culte,
2) Dosarul No. 72, archiva Ministerului de Culte, din 1863.
3) Dosarul No. 34, din 1853 şi No, 47,
“
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aducă cu ei la Bucuresci tâte cărțile
vechi uitate prin dulapuri

le mănăstirilor. Pe lângă
fie-care din cei 4 comisari, va fi
și câte un secretar. Misiunea este
retribuită cu câte 50
galbeni pe lună de fie-care. Jurnalul
este semnat de I5n Ghica, G. Golescu,
V. Alexan-

dri, Florescu și G. Cveţeanu. 1)
Acestă Comisiune a cam ingrămădit în
podurile și pivnițele Ministerului de culte
fel
de fel de obiecte, cari n'aveaă a face cu
antichitatea. Când la 1864 și 1805 am
creat
musăul archeologic, a fost nare chin
pe mine, Director al Ministerului
instrucțiunei
publice la acea dată, până să fac o prim
ă alegere. Ni se pare că și astăgi la Mustu
ă sunt
lăgi cu obiecte ce n'aii ce căta acolo.
In timp ce Comisiunea cutreera mănăstiril
e, cea-l-altă Comisiune documentală prim
ea
prefaceri în personal. Așia la 1861 > D-l
Florescu e numit membru la acestă Comi
siun
e
in locul D-lui
1, Brezoianu, cu ofisul Domnitorului

Cuza No.

517, din 13 Septembre.
N. Filimon, trece în locul D-lui Orăscu,
care e chiămat membru la Epitropia obște
scă.
Gr. Mano devine secretar în locul lui F ilimo
n. Aceste schimbări se fac din causa neințelegerilor dintre membrii Comisiunei, dice
Ministrul Niculescu în raportul către Domn
.?) .

Am vădut instituirea și a unei altei Comis
iuni istorice, in 1859 şi 1860.

Acestă Comisiune presenteză in 15 Dece
mbre 1860, Ministerului instrucţiunei publice, un proiect pentru o societate Acade
mică, cu scopul de a stimula sciințele și
literile, și a aduna și publica materialele ating
ătâre de istoria naţională. Acea societate
va
fi compusă din 18 membrii actuali, împărțiți
în 9 secțiuni, una secțiunea istorică şi archeologică, și a duoa secțiunea literară
și lexicografică,

Dăm în anexe întregul proiect și raportul
Comisiunei, Pentru realisarea acestei Comisiuni, se cerea 304.000 lei pe an, căci membr
ii aveai să fie plătiți cu I6fă fixă de 300
lei pe lună.
|
Și acest lucru frumos închipuit, rămâne între
pia desideria. Ministrul Barbu Vlădoianu, la 148

Ianuarie 1801, cu referatul No. 511;
supune Consiliului de Miniștri,
proiectul elaborat de Comisiune. Aci,
se inmormintă lucrul, până când, la 1864,
'cestiunea o reag

ilarăm
noi tot cu D-] N. Crețulescu. Impregiurările
politice ale timpului
n'a permis insă fundarea Academiei,
chiar în 1864. Un alt ilustru patriot,
D-l C. A,
Rosetti, era menit să realiseze, mult modif
icând-o şi imbunătăţind-o, acâstă bine-făcătre instituţiune din
care născu Academia română.

| ” Câna cugeți, că cu 40 ani în urmă, limba
românescă

|

era isgonită din biserica 'Trei-

“Erarchilor, și când astăgi urmăresci
cultul ei în sinul Academiei române,
nu mai poți
a te înduoi de marea ei vitalitate şi că
cu adevărat este o mână providenţială
asupra
neamului român

esc.2)

i

-

Mai importante sunt studiile întreprinse deja
pe atunci de D-l Alex. Odobescu, asupra tesaurului de Petroasa. In Decembre
1863, D-l Kogălniceanu, Președintele Consi
liului de Miniștri, recomandă colegului sâi,
Ministrul de culte, să patroneze lucrarea
importantă a D-lui Odobescu dupe anexa
tul prospect al D-sele, ?)
“
———
:)
2)
2)
4)

Vegi
Vedi
Vegi
Vegi

anexa.
anexa,
anexa,
anexa,

:

De mai mult timp, generalul Mavro ; donase numerâse obiecte de archeologie şi numismatică. S'a renduit o Comisiune, care să primeâscă cu inventar frumâsa donaţiune a
D-lui Mavros. In acâstă Comisiune, la 1869, se afla și D. Sturdza, actualul

ilustru se-

cretar general al Academiei. D-sa, dupe un obiceiiă,care din norocire pentru țeră, l'a
păstrat până astădi, doneză, la rândul săi, Mustului de inființat la Bucuresci o colec- |
țiune de 1.300 bucăți monede. 1)
_
Inventariarea

colecțiunei Mavros,

cu tâte acestea,

nu se putu

Mus&ului, Urechiă a aședat colecțiunea, Mavros, sub povățuirea

face. La înființarea

generosului donator.

Nu scim decă chiar astădi inventariarea e făcută, și mai ales a secțiunei numismatice. .
Inainte de a termina cu acestă rubrică, se cade să înregistrăm și cel de al duoilea

regulament întocmit la 1864, asupra Comisiunei monumentelor publice. 2)
Fiind-că ne ocupăm aci de lucrări relative la Istorie, evedem util să mai amintim, că

în Decembre 1860, M. Kogălniceanu, dispuse, să se așege mărcile județene pe la
tâte autorităţile. D-sa gice, «că le am ales pe celea ce le am găsit din vechime, iar altele
dupe cum am socotit a se intocmi.>
Acestea din noi întocmite, erati mai cu sâmă pentru județele din Basarabia.
Inainte de a păși la bibliografia anilor dim urmă ai acestui tratat, sei mai drept la
obicinuitele câte-va indicațiuni bibliografice, anexăm un catalog de cărţile didactice
adoptate la scoli, sub Ministerul D-lui N. D. Racoviţă (1862. 2) Acestă. listă ne areti
existând încă unele cărți din cele mai vechi, adoptate de Eforia din Bucuresci.
Pe la acestași dată, un raport(2 Martie 1862), arâtă, că în scâla de Verde din Bucuresci, aii găsit în us următârele cărţi:

Clasa 1.
Abecedar,
Lectura,

|

de /leliade,
2

Rugăciuni

»

Caligrafia

» A.Pop.

»

Geografia
Gramatica

. de Heliade,

Catechismul

n Florian Aaron,

» V. Stilescu.

Geografia

» Vlădescu.

Aritmetica,

» G. Pop. :

» Vlădescu.
» V. Stilescu.

.

1) Vedi anexa,

Clasa IV
de G. Pop.

Comptabilitatea
Gramatica

» arca.
» V: Stilescu.

Geometria

»

Cosraografia
Istoria naturală
Istoria României

2) Vegi anexa,
2) Vedi anexa.,

Clasa II

Gramatica

e

Caligrafia » A, Pop.
Catechismul » F. Aaron.
" Aritmetica

|

Cartea de lectură, de B. Ștefănescu.
Axvitmetica
»
n

Clasa III
"Istoria

-

_»

G. Eustaţii.

Laurian.
» Iarca.
» Laurian

şi Heliade.

Iată acum

și o listă de cărţile în uz la gimnasii din 'Ţâra Românescă:
.

-

!

Listă de cărțile didactice ce se predaii în gimnasiul S-tul
Sava
1.

Clasa

Gramatica latină dupe Longehamp, de Peligniers, tradusă de
Slilescul,

Epitome Istorine Sacrae.
Istoria Rominilor și Geoyrafia, de Laurian.
Aritmetica, de Pavel.
Gramatica francesă, de Ciocaneli.
“Nuvele morale.
Clasa

II.

Gramatica latină dupe Longchan, de heligniers, tradusi
de Stilosticul,

Gramatica Română, de Maxim.

-

“De viris Illustribus.
Yabulele lui Fedru.
Istoria Românilor şi Geografia, de Laurian.
Aritmetica, de Pavel.

- Geometria practică, de Pop.
Gramatica francesă mică, de Nocl et Chapsal..
Fables de Lafontaine. Duot nuvele, de Poenaru,

Gramatica italiană, de Spinazola.

+
Clasa

III,

Evangelia.

Cornelius Nepos.
lulius Caesar.
Istoria și Geografia, de Laurian.
Gramatica francesă, de Noăl et Chapsal. .
Fables, de Florian.
Gramatica italiană, de Spinazola.
"Clasa

IV.

Evangelia.
Crispo Sallustio și Quinto

Curlio.

Geometria dupe Legendre.
Gramatica francesă, de Poidevain,

|

|

Tel&maque.

Coșiul
cu flori.

|

Gramatica italiană, de Spinazola,

|
Clasa

Res Memorabiles, de Titu L. Patavin,
Ovidiu.
Gramatica elenă, de Colocotidi.

V.

|

-Xenofonte, idem.

Crestomatia elenă, de Colocotide.:
Istoria veche, de Cerniătescu.
Gramatiea francesă mare, de Chapsal.
Literabira ftancesă, de Roques.
Gramatica ger mană, de Limburg.
Clasa

VI.

Ciceronis Orationes Catilinariae.

Eneidele lui Virgilius. (Virgilius mare, compl )
Isocrate și Demosthene.
Istoria medie, de: Cernătescu.

:
IE

.

Istoria naturală, de Basach.
Literatura francesă, de Poques.

Racine (Athalie).
Crestomatia germană.
Clusu

VII.

Platone.

Dialogul lui Criton.'
Pro Milone de Cicerone, Ovidiiă și Virgil

Literatura, de Marsillac.
Clasa

VIII.

Tacit, Annaliurm Libr. XVL Historiarum Libr,-V, Germaroruim.
Cicerone de ofiviis.

Oraţiu.
Ilomeri Eliade.
Platon.
Phedon.

,

Sofocle.
“Orleans (Schiller).

Multă vreme încă, precum se vede, cărţile didactice nu sunt aceleași în Iași, ca și în
Bucuresci.
|
i
La Bolgrad se înfiiniâză în

1861, o tipografie bulgaro-românâsci.

Acesta urmiresce

mai puţin scopuri didactice, decât propagandă politicii. Cât datoresce actuala Bulgarie
scdlelor române
când va.

și protecțiunei guvernelor României, Istoria nepir tinitore va spune-o

Din peri6da de timp în ultim cercetată, îni urma reintrărei în țeră a tutulor emigra-

ților de la 1848, literatura dispune de tot ce e iai capabil și mai abil în arta condeiului.
Dâr și nouele generaţiuni, de dupe 1848, sunt intrate în arenă și încă cu mari succese.

In jurul României monumentala [Ge publicată la Bucuresci, sub direcţia D-lui Odobesu,
graviteză noue pleade de scrisori de invitați. Ateneul din Iaşi de asemenea alună pe i

|

Ce:

=I

MD.
o

.

“scurt tinip pe mai mulţi scriitori “rârnaşi încă
i
acolo dupe unirea ţărilor. D-l 6. Sion, la
"Bucuresci, deschide în [Gia sa Îtevista Carpaţilosi,

loc de întâlnire și de desvoltare “a

numor6se talente nouc.
N

Der mai ales jurnalistica politică, absârbe cele mai alese talente. D-nii C. A. Roseti,

M. Kogălniceanu, C. Boliac, pășese în fruntea jurnalismului politic. La scâla acestor
atleți ai polemicei, se formâză o sumă de tinere pene, bine ascuţite și servite, multe, şi

de o cultură mai deosebită.
Nu putem da aci lista tuturor publicațiunilor apânite între 1860-1864, a datori
suntem a constata, că răspândire a jurnalismului în țeră, a produs, pe lângă binele politic, şi un mare r&iă: a făcut, ca cartea, şi mai ales cartea seridsă, să nu mai afle cetitori și cumpărători,

" Decă cartea mai trăesce, dupe: 1860, acâsta fu graţie sacrificiilor ce pentru ea “st im=
„puneati săracii membrii ai corpului didactic, cari singuri apr spe erati abonați iși la ga- :
zete și la publicăţiunile de cărți noue.
Ministerul de culte, nu "i vorbă, protegiă și el unele cărți. Dr acesta nu era tot d'a-

- una bun alegător de opere. Așiă Ministrul D. Bolintinânu, la 1864, refusă ajutor profesorelui Angel Pechmeja, pentru tipărirea colecţiunei sâle' de-balade române, traduse
în versuri franceze, 1) pe când Ministrul de la August 1860, impunea, cu: circularea |
No. 2.165, egumenilor mănăstirilor, să cumpere cartea lui N. Filimon : «Esctirsiuni în
Germania meridională, >» 2)

Intre publicaţiunile oficiale, cu referință la scâlă, vom aminti anuarele publicate de
D. T. Maiorescu, fie ale gimnasiului din Iași, care stătu sub direcțiunea acestui învățat
bărbat, fie ale institutului „Vasilian, care atât se îmbunătăți sub direcțiunea „aceluiaș
bărbat.
o
"
:
La 1863-—18G4, V. A. Urechiă publică Anuar ul instr ucțiunei publice, prima colec- .
tune-de documente, relative” la istoria scâlei române..
.
În Octombre 1861, cu decret domnesc, No. G19,.din 31 Octorabre 1861, se acordă

lui 1. Ionescu 50 galbeni, pentru opera ce a lucrat și s'a tipărit la tipografia Statului,
Calendarul bunului cultivator, Acestă carle se distribui pe la scoli în multe exemplare,. :

:

:

In 1861, se “publică la Iașigramatica. gerriiană, de Bivas.
Iutre 1860-1862, Eforia adoptă cele 4 volume „de D-r Baraș, Zoologia,

Botanica,

Mineralogia și Geologia..
i
.
.
/
O, fârte importantă publicațiune istorică, apare
e
în . Bucuresci la 1862 » Tesaur de monumente istorice de A. Papiii ; acest jurnal va imbogăţi Istoria naţional; alăturea cu
pirblicațiunca ogalminte utilă, ce face în
i Iași D-l 'T. Codrescu, sub. titlul de Uricar, încă *
din 1852.

încheiăm lucrarea nâstră amintind, că, legea actuală a învățământului, sis'a lucrat
de Consiliul de Stat, în timpul dictaturei Domnitorului Cuza. Ea nu fu terminătă de--Î) Veţi anexa,
2 Veţi anexa,

!

|

—

970—

cât cu f6rte puţine gile inainte de incetarea

dictaturei,

fiind Ministru

de

culte și in-

strucțiune publică D-l N. Creţulescu.
Anexăm ?) adresa No. 2 a Consiliului de Stat din -18 Iunie 1364, prin
care cere Ministrului instrucțiunei publice, să permită D-lui P, Poenaru, unul din
membrii ConsiJiului a consulta lucrările și cărţile, încependu-se stuliareu proectului
de lege pentu

organisavea instrucțiunei publice.

Va să dică la 18 Iulie, abia se incepuse sludiarea.
Luminile unor bărbaţi ca Bosianu, Poenaru, A, Creţescu, asigurară acestui
proicet
de lege, ori cât de iute lucrat, sorți buni. Revădut intr'o nâpte de D-l N. Creţuleș
cu și
de no), Directorul stă de la instrucțiunea publică, proiectul fu promulg
at și deveni de
atunci incoce închezășuitorul a tâtă cultura națiunei române.
De sigur, acestă lege a Consiliului

de Stat, lasă multe

de dorit, der

nu mai

putin

ca coprinde multe înțelepte disposiţiuni, cari ne explică cum acestă
lege stă în picidre

până astădi, înt”o (&ră unde numai stabilitatea legei n'a înflorit,
și dupe ce aprâpe tâle

guvernele, ba și insăși constituanta a propus să se modifice
!

|

Ri

Nu cun6scem obiect, care să tenteze mai mult pena unui
istoric, ca acel al navaţiu-

nei progreselor îndeplinite sub imperiul legei de la 1864. Ministeri
ile, cari S'aii succe-

dat de la 1864 până la 1808 “și-auă tăiat largă parte de glorie,
din aplicarea legci de la

1864, creând instituțiunile prevădute de ea, ba şi neprevedute.
| Der nu este acesta mai mult misiunea condeiului nostru, de a
face istoricul
timpuri nai noui, deci punem aci capăt lucrărei nostve,

——————

1) Vei anexa.

acestor

TABELA MATERIILOR
———
Daeetare
Pagiua,

Cupilolul Do
Morlea mitropolitului Meletie . ,

d
a

Talat-Etfendi și Duhamel

M. Sturza plecă din eră.
Gr. Ghica Domn Moldovei
Barbu Ştirbei,

Idei

aa

Idem

0
.

Autorul martor plecărei din Ii a lui M. Sturza.

dem

ae
ea
.

.

e

eee

dem
dem
dem

Muntenia la 1849.
ea eee
Idem
Eforia scâlelor muntene inchise scslele la 1848. .. ... seu
dem
heserva de bani în casa sedlelor .
„. . ldem
Sedla primară din Lucaci
« . . . Idem
„* Spesele administraţiunei sedlelor şi a cancelariei Florici . .
.. „a...
Idem
Scdlă de fete subvenţionată . ..

A

Burse pentru străinătate, .
...
Cârţi pentru bibliotecă .
ema
Lefi profesorilor colegiului desființat
ia
„
Reserva de bani pentru viitorul colegii. .....
ea
aportul Eforiei către Ştirbeiii Vodă, despre starea generală
a institutelor

de sub administraţiunea sa. Scâlele ce ai rămas deschis
e in 1848, dupe câ-

Idem
Idem
Idem
dem
|

derea guvernului provisoriiă
DDR
«e. ldem
Etoria pune pe studenții stipendiști și pe profesorii rămași
de la Sf. Sava

să traducă și alcâtuiască căiţi didactice...

2

dem

L9
Z,
ca:

„ Corespondenţa între Eforieşi departamentul bisericei despre
acâsta . . Idem
Alexe Marin cere a fi și el insăreinat cu traducerea unei
cărţi de fisico- chimie, ce a studiato D-lui la Paris. Etoria cere aprobar
e de la departamentul bisericesc. Răspunsul acestui departament, .
cc
I. Bibescu, șeful departamentului bisericesc, refusă
16f4 fixă pentru lu-

crarea de cărți didactice |

3

„Insistența Eforiei asupra acestui refus.

.

Cu

„Anaforaua-Eforiei la Domn tot pentru acâsta.

....

Se dă în fine D-lui Marin 300 lei pe lună . . ..

I. Zalomit rămânela Berlin, peste

insă ajutorul

timpul

Idem

ae

2:

cât avea bursa;

eee

Idem

dem

i se refusă

ee

Tdemi

— "918—
"Pagina,

1. Zalomit veiătors e numit profesor de logică și morală, cu 800 lei lunar,
" dar nui se plătesc, Reclamaţiunile lu). Secretarul de externe raportâză casul
:la Domnitor . IA

a

dem!

Resoluţiunea Domnitorului - Aa

aaa

Idem

aaa

Idem

„Zalomit nemulțămit, reclamă direct la Doranitor, jalba lu. Aaa
4.
Eforia vefusă în I Noembre 1849 lefi lunare protesorilor fr ancesi Dolun şi

Dufour

Eforia acordă lut T. Angheidis $800 ler pe lună, «ca profesor de grecă ȘI
francesă ..
cc...
..
aa
aa. Idem
Penescu cel întaiti dintre profesori ce presintă o cârte lucrati: » Istoria

Noului Testamentu (traducere)

.

:

.

Pat

dem

Eforia o trimite în cercetarea mitropoliei. “. . ...
aaa
dem
Persecuţiunile contra profesorilor ce ai luat parte la evoluție
că
= M. Iliescu, acusatde propagandă între pr eoţii din sate, e arestat! la Văcăresci
. Idem
— Blestemul Mitropolitului asupra celor contrari revoluțiunei ; i se cere
deslegarea blestemului. . . , .
a
ee
dem

Schimbarea de redacțiune la „Feia Sătascii

a

aa

dem

aa

Idem

Relativ la'internate, în 1849 se aplică regulamentul din 1847, privitor la
plata celor 80 de galbeni pean . ...
“dem
Fiul pitarului Măldărescu primesce ajutâre, ca să înveţe rin vre-un
pen-

sionat private

..,.

Îi

:

"Băneasa Elisabeta Ştirbei pate onând o scălă de feri Sărmane
iin Bucuresci, Idem
„Raportul Eforiei către Caiimacam ca s'o subvânţioneze cu 500 lei
pe lună. Idem
Resoluțiunea. „Caimacamului Cantacuzin

...

.

i...

Circulara Eforiei din 20. Mai 1849, către ocărmuirile județelo
r, cu refe-

rinţă la selele sătesci .

—

, .

.

6
Idem

Raportul Eforiei, din 4 Octombre 1849, către Dotnnitorul
Stirbeiă tot cu
referință la şcolele sătesci, ca si nu se plătâscă lefile. învăţătorilor
pe cele 9
luni ale anului 1848, Căci nși acei învățători ai. luat parte activă
în eveni.
mentele anului, . . .-.
.
7
“ Decretul lui Barbu D. Știrbeiă cătie depar taraentul credinţ
ei, pentru a se
da câte 200 galbeni pe an lui C. Posianu, student al facultăţei
ei juvidice din
.
Paris .
,
8
Eforia cere de la. Dăvnilor a se acorda 250 galbeni pep an și Îu
G. Cor E
nescu, care a terminat -colegiul la Paris și acum intră | în
învăţătura drep.
ului
.
„a
dem
Eforia scălslor primesce încunosciințare că s'a aprrobat
cererea de sus,

.

Idem

„Dr. Picolo se stabilesce la 10 ctombre. corespondent al Eforiei
la Paris, cu
"200 galbeni pe an... . -.
aa
Idem
Tineri români în scâla de medicinii din Constan inopole cu
invoirea Sultanului. . .
..
aaa a
dem
- Domnitorul le acordă
a
câte 2 .000 lei de de um șii-100 lei lunar, ea
Ilem
Incă 150 lei lunar lui D. Nicu şi 10 galbeni lui Pikipio, ca
să studieze tot

la Constantinopole . . . ....
9
Decretul Domnitorului către depar amentul er« odinţei pentru Pikio
„dem
Statul lefilor la finea anului 1849 .
„ “Idem -

Pagina,

Moldova...

Pee

e

9

"Venirea lui Gr. Ghica nepropice culturei. a
.
ai
e dem:
Desființarea Epitropiei scolelor și alipirea acestora la depar tamentul
Vor
nicici averilor bisericesci. Decretul Domnesc relativ . . . eee
dem
In Februarie 1850 se desființăză și comitetul central .. .
2
10

» Ge rămâne »sub deosebită Epitropieu ? . .
a.
O mişcare favorabilă progresului scâlelor in ultimele lanr ale lui 1849.

dem :
Idem .

Primirea scolarului petiționar, V..A. Urechiă, de către Domnitorul Gr.
Ghica, asigurările Domnitorului că se va redeschide Academia. . . .

.Epitropia desființeză în 1849

idem

bursa din străinătate a lui G. Panaitescu

pentru pictură şi litografie . .
ce
e ce
Gr. Ghica continuă încă mulţi ani acâstă bursă.
|
"Vornicul bisericesc P, Casimiv acordă Dursă lui G. "Eraclid din Român

|

Idem
.
Idem
. dem

- Al ajutor de 70 galbeni anual lut Ioan Alinescu, medicinist la Viena,
. acordaţ tot de P. Casimir. e
.
Idem |
“Cultura generală. . .
aa
dem”
Literatura didactică reia un avânt . . ...
:
„
(Geometria lui Sirot, aritmetica lui Francoeur, ambele traduse del. Pop.

ldem
dem :

Eforia cheltuia și bani pentru cumpărare de cărți fără folos: Enchiridion; .
230 galbeni lui Pascal janet ca să tipăr&scă un vocabular-dialog turcesc,

rusesc și rotânesc

„..

.

rc.

.

ue

Caimacamul recomandă in Mau 18% comentarul dr eptului comercial a
lui TARali, , .
DD
" Waltenstein reorganisză muzăul din Bucuresei e
„Ce mai lipsea muziului, ca să fie perfect(5? . . cc.
i
cr — Pe ogresul musicei, Ludovig Guglielmi propune Domnitorului Şirbeiă infi5 ințarea unci scole filarmonice naţionale. La ce trebue a servi, scâla? . ..
Arch. Visarion propune reorganisarea aşedământului coral , .. . . .
A. Petrino profesor de musica vocală și instrumentală.. ... . . . . .
ARN 1850,
Numirea unei comisiuni spre a alcătui o nouă programă scolari . . . ,

Idem

10 şi 41
TA
dem
Ilem
dem
Idem.:
48
Idem:

Eforia chibzuesce redeschiderea gimnasiului în localul: mitohului mite opo-

liei. Prin afiș Domnesc Eforia capătă încuviințare ... . .
Idem
“Domnitorul continuă a trimite bursieri pe contul Statului îni institutul
privat a lui Monti

eee

e

e

Tinerii în institutul Monti. .
deea
e
Monti subvenționat cu 350 galbeni, .
se
.. „.
ALt ajutor de 1.000 lei lui Canela, director de selă privată în Buzăii .

"6.000

lei gratificaţie lui Gianiloni "Ludovig RI

„Te

Idem

dem
Idem
]dem)
Tdem

Domnitor ul viziteză scsla privată a lui Carol Bucholtzer, subvenţiune.
„Idem .
Etoria priveshiază instituturile private. Se urmăresce inchiderea scălelor
neautorisate,. .
a
dă
„Raportul comisiunei întocmită pentru alcătuirea programei iovăţământului în scâlele din Muntenia. .. ....
2 în
a
Tdem
Programa studiilor în scolele primare . . ..
aa
1415
Idem
idem . în colegiuri sâii gimnasii , . .
15

—

280

—
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Programa studiilor in facultăți.
Programa în detalii de materiile

,

ae
predate în gimnasiile

16—17

din Bucuresci și

Cracuiov
câte 6 a
clase . . ...
PD
17
Cursurile facultative.. Cursuri speciale de legi. Curs special de matemat
ici 171—18
Observațiile coimisiunei la acâstă programă. .
. 18
Comisia propune și un stat anume pentru lefile personalului
didactic,
. Idem |.
Eforia priveghiază afacerea cărţilor didactice și regulăză socotele
le sc6lelor pe 1847—1850.
Idem
| Raportul departamentului credinței de socotelele scâlelor: banii
făcuţi
economie în sumă de 1.450.000 lei se intorc vistieriei și
nu se lasă secolelor 19
Ofisul lui Barbu Dimitrie Știrbei către departamentul
credinței, asupra

acestui raport

e

Idem

Prescurtare de socotela casei colegiului de la 1847—1850
inclusiv |. . Idem
" Ofisul domnesc ca să inceteze risipa de bani dați ca
leti pentru facere de
cărți didactice. Domnitorul cere manuscrisele profes
orilor. . ; ....
20
Răspunsul Eforiei sedlelor asupra acestei afaceri. .Cari
sunt profesorii cu
uvragiile lor, pentru cari aă primit simbrie, .
EDP
RR
Idem
Asupra acestui raport Domnitorul Știrbeiii întocinesce o
comisiune care
să cerceteze uvragiile cele mai de trebuinţă în scoli. Cari sunt
aceste uvragii ? 91
Atribuţiunile comisiunei . .
...
Idem
Comisiunea, în 20 Iunie, recomandă câte-va uvragii
ca bune.

.

Idem

Hill, membru în comisiune, propune respingerea traducerei
lui B. Boerescu
»Visul lui Seipionea de Cicero. Comisiunea o respinge. ...
.:..
Domnitorul în 17 Octombre ordonă deschiderea: seslelor de
la 1 Ianuarie
1851. Eforia alege protesorii și clasifică elevii
...
Principiile recomandate de domnitor asupra invățăturei. Redă
limbei române dreptul săii firesc în sesle. Limba latină, francesă,
germană . . . . Ielem
””Disposiţiuni prin cari se favoriseză admisiunea la funcțiu
nile publice absolvenţii scdlelor publice . . CCC
dem
Eforia numesce ducă comisiuni, ca să cerceteze și să clasific
e pe elevii ce
vor cere să intre în sesle.

..

n...

..

Idom

Ce

L&e]

Clasificaţiunea elevilor la secolele primare se vor face
de în scși profesorii.
Pentru cursurile speciale tinerii trebue a depune un
examen general . . 23
Eforia se ocupă de localele de sesle. .....,
ee
Idein
"Se ordonă prin ofis domnesc redeschiderea se6lelo
r din județe
. . .
Idem
Actele Eforici relative la redeschiderea acestor scole,
1) Circulara către
cârmuitorii de judeţe să dea raport despre starea localur
ilor de seclă. 9) Publicaţia Etoriei in jurnalul » Vestitorul + pentru aleger
ea profesorilor de scoli
județene «ee
Idem
Programa definitiv adoptată pentru cele 4 clase primare,
..,..
94
Domnitorul ordonă Eforiei să inceteze cu plata de lefi
la profesorii gimnasiului, de la 1 Decembre; să nu plătescă de cât acelor
profesori, ce ati primit definitiva întărire.
DD
Eforia răspunde că profesorii nai început a preda,
dar sunt în diferite
comisiuni și de aceea sunt plătiți. Adaogă și unele modifi
cațiuni in programul
gimnasiului

Idem

— 281 —
,
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La 30 Decembre Eforia arâtă resultatul
lucrărilor inaintate: 214
inseriși ; statul personalului scolei, din
vechii profesori .
Eforia mai cere o scolă primară in culârea
de Verde, și înființarea
a IV in col6rea de Negru (Lucaci)
Sedlele vor incepe la $ Ianuarie 1851.
. 4
Se decide a se organisa »facultatea
ingineriei
Condiţiuni de admisiune in acestă ȘCGĂ

Se publică concurs pe diua de 15 Aprilie
1851

elevi
„= dem
clasei
„+ Idem
Ldem
-.

Idem
„26

pentru catedrele

vacante
de la facultatea de legi și de inginerie;
la 20 Iunie pentru cea de istorie .
Idem
Tot la 20 Iunie concurs pentru catedrele
de logică, morală, istoria natu=
rală, fisică și chimie. . .
a.
, , A
. PI a...
dem
Scola militară de cadeți se redeschide
şi ea. Sumele acordate din bugetul

scOlelor, Domnitorul o visiteză . . DD

Seminarul
din țâră

ai

Idem ,

mitropolitan se Teorganis6ză și el,
asemânea și cele eparehiale
.
a

Idea
Programul seminariilor de profesorul Nifon
Bălășescu, ...
[dem
Se decide ornanisarea unei pepeniere centr
ale de dudiîn 1830. Se organis6ză și o fermă

model. Se intocmesce o comisiune
ca să lacă regulamentul
. . .
|
.
eee
Ilem
— Știrbei cere Eforiei și organisare
a unei scâle de arte și meșlezuzuri
,
.
97
In Afoldova se redeschid și sc reorg
anistză de asemene sclele . . .
. [dem
Divanul general in locul Adunirei
obștesei. .
aa
dem
Gr. Ghica trimite la Divan și proie
ctul de regulamental scolelor, lucrat
de o comisiune, dar mai ales de
Petrache Casimir; la finea lui Sept
embre

acestei ferme model.

Casimir more,

a

dem

Divanul obștese adoptă regulamentul
acesta, care se și puse in lucrare

.

Leinfiinţarea internatelor de băeţi. Rapor
tul departamentul invățăturelor

publice în acestă privință,

Condiţiunile de admitere.

aa

.

e.

Jder

Idemi

98

Internatul nu se deschide la data hotăr
ită .
.
.
. ee
Tlem
Pentru scâlă de fete se cumpără casel
e postelnicului Ion Ghica. Anaforana
sfatului administrativ în privința acest
ei scdle, și resoluția Domnitorului.
. Idem
G. Săulescu conduce
reorganisația secolelor .

P

a.
99
Noul regulament scolar este superior
tuțuror legilor scolare anteridre; el.
„ asigură wratuitatea învățământul
ui
în Moldova ; ete. .
Limba națională va fi singurul
organ de învățământ,

ee
1.

Cele 4 facultăți în învățătura înaltă
a
Secţiunile facultăţei filosofice : ,
e
Prevedere în redactarea nouci legi
școlare ,
«.
Școli pedagogice pent
a ru
forma profesori primari.
..

“Profesorii învăţământului secu
ndar și superior

.

e
Tineri trimiși la universităţi streine
.
A
Cărţile didactice, traduse dupe cărți
le usitateîn Prusia, Cărţile premiate
.
"Noua lege infiin(âză scoli pe la
sate, scopul pentru care se inființcză
.
63 scoli sătesci înființate mai ales
pe moșiile minăstiresci . .

e

dem
Ten

Idea
[dem
klem
Idein
dem

Idem
dei
Idem
Idea

Pagina,

"SF Lirisăve de târguri şşi iarmardce se vor da numai proprietar ului, ce va avea

pe moșia sa scâlă. elementară

Pe
N
Idem
Programa seslelor elementare.
. . .
.
A
29 —
-—Elevi silitori de la sate se vor trimite prin concurs da scâla judeţului, cu.
cheliucla Statului. . .....
NE
IER
30
Obiectele invălate în curs de 4 asi la scâlele sătesc
|
Idem
- Scâlele primare din lași . .
ct.
Idem
„—— Seslele 'de fete in fâte reședințele tinutale
PRR
Idem
Înternate pe lângă fie-care seslă de fete. . .. .:..
Ilem
Incă 2 scoli filiale de fete în lași. . . .
Programa scâlelor de fete ... .....
e
AR
Interne la scâla din Iași, pentru a se forma învățătâre pe la scălele; de. ete.

-

Aceste vor învăţa 5 ani cursul obicinuit, plus 2 ani pedagogia .. .
Ce se core pentru învățătorii sătesăi?. . . ..
Cursuri primare la scâla de meserii şi la căsărmi. . . . ....
Scoli primare armenesci şi evreesci . . .
..
'Invățămentul secundar: scolile reale, fermă-model, scolile gimnaziale.
“Unde se înființeză scslele reale?,
. .
i
E
|
Programa scâlelor reale. Obiectele obligatorii. .
" Obieztele speciale, scolarii obligați-a'șă alege” câte unul măcar. '.
Limbele streine se învață în gimnastă,
cc

;

“Ferma model .......
ee
Gimnasiul cu 7 clase, obiectele ce see predată ACID

30

“Idem
30—31
31
Idem
Idem
Idem

Idem
ldem
[dem
Idem
32
Idem
ldem
Idem

Scslă de mâșe și chirurgie la facultatea de medicină
La scâla de chirurgie se cere o clinică de veterinări ie »
„Legea cea nouă ($ 64) relativ la seminarii . .
PR

Idem

dem
Idem

$ 84 dispune că departamentul învățăturilor publice e insăreinat cu adminislearca sc6lelor din Principat .:.
Statul scolar şi inspectorul general. Atribuțiunile lor.
a.
Numirea profesorilor prin concurs. Scdla preparandă de la Trei Iorarchi.
Inamovibilitatea corpului profesoral... DR
.
.
$ 200 prevede biblioteca. Indatoririle editorilor şi vedactorilor de jurnale.

33
Idem” .
ldem
Jdem
Idem

Bazat anual pentru instrumente de fisică și chimie, geometrie, mecanică,
medicină, ete.
.
.
,.
Ilem

Scâlele private depind, de depar lamentul inv iăturei publice. a.
Supresiunea pedepselor corporale din sesle.:. . ..
i

.

Idem
Jdem

Cererea Episcopului de Roman de a chirotoni preoți -netr ecuţi prin * seminarii. Respingerea cererei . , ,
PD
33
Primul rend de călti diu şcâla de. arte, sei maistri cu atestate
34
.

Anaforaua slatului şi inalta resoluţie, pentru

suma

—34

acordată elevilor ece

vor ieși maistri din scâla de arte și meşteşuguri, câte 500 lei de fie-care și
cheltuiala drumului. ..
AR
,
,
Idei
a.

Tinerii moldoveni, bursieri in străinătate, pee anul 1850, N. Ionescu șI V.
Donici chemați ase reintoree in țeră

.

.

...

Idem

“ Bugetul scolelor înainte de noua lege. Bugetul la inceputul luă 1850,
Decretul

lui Barbu

Ştirleieii pentru orgunisarea

.

unei galerii de tablouri.
D

35

dem

— 283 —.
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Wallenstein numit conservatoral acestei galerii
.

.

.

.:.:.

,

.

.

.

Idem

- 3 tablomi represintând incoronarea lui Știrbei
la 4 lanuarie . . . .
Se dai 400 galbeni artistului Satmari, acompt
petru aceste 3 tablouri.
:. Musica în 1850; activitatea capelmaistrului Herfue
r. Arch. Visarion. Lu„-. crările lui-Flechtenmacher pentru teatru
din Iași, Wachmann pentru cel

din Bucures

Idem
Idem'
.

n

36...

Trupa francesă în Iași, opera italiană în Bucuresci.
. ...:.. . . .
Gramatica vocală alui Petrino-lași e
Piesele: din repertorul românesc .
e
Etemeridele sciințifice din 1880 : instrumentele
de fisică la Bucuresci: .

Opera principelui N. Suţu

dem
ldem
Idem
Idem

.. a

Tder

Guvernul” moldav și exposiția din Londra, în palatul
de cristal . . „+
Comisiunea insăreinată cu adunarea obiectelor de
expus la Londra . .
M. Kogâlniceanu însărcinat a preda la Constantinopole
aceste ohiecte .
Lucrările de arheologie și istorie în Moldova: lucrar
ea lui N. Istrate . .
Stola de aplicaţie pe timpul iernei pentru aspira
nții de ingineri la po-

Idem
Idem
Idem:
Idem

duri și șosele. Sc6la se deschise abia în iarna anului
1851—4852,
..
Idem Albina românescă și gazeta, de Moldova, ale
lui G. Asaki
. ea
dem
- Jurnalul Zimbrul a lui T, Codrescu, ete.
.
„97

Exposiţiunea a 235 obiecte din scula de meseri
i,

- Domnitorul o visitâză .

DEE

în 1850,

30 Aprilie. .

Idem

- Temelia casărmei de la Copou, architect profes
orul A. Costinescu : . :.
Spatarul Grigore Cuza succede lui Nicu Ghica la
departamentul Disericese
Examenele de iarnă din 14—98 Februarie. |
mea
Infiinţarea grădinei Kiselef .

Escursiunea lui Gr. Ghicaîn Nordul.
La Tergu-Nâmţu'se pune temelia scolei
lei arhitectului și meseriașilor .
Anul 1551—1852
Steștanie la 3 Ianuarie 1831, pentru
Profesoții nuoi, numiţi prin concurs.
Statul lefilor aprobat de B. Ştirboiti,
Etoria cere aprobare pentru tipărirea
Cursul de filosofie să rămân

PD

Jdem
Idem
dem

E

Idem

Moldovei in: 1850, visitză scolele.
primare. Gr. Ghica don și el 3.000
De
„ Idem
e
89
redeschiderea seslelor ..
Idem
Cine suntanume? .:.
dem *
cu Ore-care reserve...
39—40
unui Catehism ... 2.
40

ă nefăcut un an. Î. Zalomit însărcinat cu prei
darea Istoriei universale. . .
Da
,
Idem
“ Eforia cere întărirea provisorieja lui Zalomit pentru
filosofie, de la clasele -.

IV—VI, cuo1.000leipelună.

. .

ae

Istoria naturală în clasa IV şi fisica întra Vi

Orariul gimnasiului din Bucuresci .
Desființarea contractelor cu Monti, Varaigne
și Hurard.

.

...

Idem

.

.

Ă

Idem

.

Idem
Idem

Lui Monti Eforia nevoită a”i da ca despăgubire 47.150 lei.
, . .-. -:* Ldem
Monti director internatului de la colegii, Actele pentru
acesta . .... Idem
Leta lui Monti.
d
Eforia dobândesce. de la Domnitor,

„.nul1851.
-

..

din casa Statului,
e

850.000 lei pe a- -

, LE

„a

Idem

.

Pagina,

Deschiderea
bruarie 1851

seslelor din Cerneți, Jii, 'Tergoviște, Slatina, Brăila, la Feeine
+1

Profesorilor din judeţe li stiăii plătit caii de poștă, spre a merge la post .
Craiovenii și locuitorii din alte județe se jeluesc că pati scoli. Resoluţia

luivodă

.

PRR

Ce

Scsla de la Roşii-de-Vede se stremută în
i Măgurele,
Severin ..,
PCD

cea

din

Idei
„. Îdem

Cerneţi la
Ie
Idem

Scdla la Caracal e
.
ARIE
i.
Idem Pentru a activa deschiderea scălelor din județe, Eforia cumpără
e
o căruță
nouă cu care directorul scolelor să mâr gă prin judeţe, pentru a grăbi reinființarea secolelor până în Septembre ... .
Idem

Cumulul de catedre.

......

SIR

Departamentul îndâmnă pe Eforie st nu ingădue cac Î. Zalomit să „predea
2cursuri.
...,
PD
Ia
Preotul Al, Popescu profesor prin concurs la catedra de Catehism a liceului
Concurs pentru 4 catedre

..

...

eee.

Iulius Baraș, doctor, profesor de Istoria naturală la colegiul din Ducuresci
Concursuri pentru catedrele de legi și matematici. . ..
La 14 Iulie 1851 solemnitata examenului general și împărțirea premiilor
Discursul domnitorului Știrbeiă. Populaţiunea scolară până în lunie 1851
Eforia plănuesce (în 181 —52) a clădi o casă pentru un internat de 300
de elevi, pe un local mănăstire. .
cc
PR
Nuoi disposițiuni ale Eloriei cu reinceperea noului an scolai + a.
laportul Etoriei seslelor la Știrbeiă vodă . . ..
A

Idem
Idem
49

Iden

Idem
Idem
Ilem
Idem
dem.

Tabla de învățăturile, ce aă a se urma în cele G clase ale gimnasiului din

Bucuresci, pe anul 1851-—1852. Clasele complimentare (VIE și VIII)
Programul acesta mai primesce modificări

.

Pedâpsa corporali desființată în 'Ţâra Românescă
D-nii prolesori de clasa III și IV primarie a.
Eloria cere a se infiinta

un revisor nu ajunge;

inspectori

prin

„circulară câtre
..

EM
=
9

Idem

pentru seslele din județe, ecăci numai

Eloria cere încă 2 revisori. Serdarul Christotor Butate

și Simonide, cu letă de 800 lei lunar

.

.

Sărbătorile ce se țin pestean . . .
.
î..
Numirea de prolesori la sedlele normale din județe Pa

48
Idem

Ra
_

- Profesorii numiţi la acel gimnasiă . ..
.
..
.
Subvențiune de 400 galbeni pe an pensionatului Raimond dia
Craiova
Incercare de inovațiune in orarul scilelor primare din capitală.
..,

e
2

I. Pop numit inspector în colegiti (sub- direolon), la Septembrie 1831.
Obligaţiunile lui.
a
DR
Decretul Domnesc relativ la acistă numire și modific: iile în programnul
proectat de Eforie pentru colegiă . . ..
145 —40
Cursurile de legi deschise la 15 Noembre . . .
40
Intărirea personaluluţ facultăţei de legi. . . .
.
ADR
Idem
Neorganisarea gimnasiului din Craiova. Clasa III unită culV., ....
Idem
Profesorul B. Caloianu raporteză insă că sunt elevi pentru câte-și 4 clase Idem

—285—
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Jurnalul Etoriei pentru deschiderea de scolii primare
prin judeţe. Profesorii numiți, inlesnirile și indatorivile lor... .
eee
A48—49
Incă o scâlă primară între colârea de Verde și Albastru,
pentru inlesnivea copiilor, posturi de suplinitori
a
AD
Etoria ocupându-se de cărțile didactice. Numire
de comisiune pentru cev-

„cetarea unei aritmetice
e
a 4950
Comisiunea înterdie lucrarea sa. Jurnalul Etoriei hotăresce
totuși: să se
tipărescă manualul de aritmetică a lui A. Marin
in 5.000 exemplaie; ce să

se predea în cele 4.clase? . .
ea
50
La 21 Aprilie Etoria serie directorului tipografiei Andrei.
Adamotici: penN
tra acesta
i

a.

Idem

an 3 Septembre Alexe Marin presintă un manual
presturtat de aritmetică pentru clasa I și a [1 primare. Resoluţia lui P.
Poenaru. Comisiunea ;

A. Orăscu, Pavel Vioreanu . .

Altă aritmetică a lui Stilescu V.; apola lui A.
G. Poenaru.

DĂ.

comandă pe câte trele comisiunei (Or&scu,
Pavel) spre cercetare

Eforia le ve

Idem
Comptul imprimatului celor 5.000 de exemplare
(8.139 Iei, parale 20) din
aritmetica
lui Marin

SC

DR
Ideru
Se mai dă lui Alexe Marin, pe lângă suma de
lei 1.481, parale 20, încă
1000

le. e

„SIdem
Modificaţiuni la regulamentul confecţionărei
cărților didactice . .
Idem
Dicţionarul Eleno-român a lui G.. Isnide. Domnitorul
aprobă a se plăti
lui I6nide pentru acâsta. Cat?
PD
Idem
Barbu D. Știrbeiti ocupat de redacțiunea Fuiei Sătesci
.
Idei
Scolade fete de la Sf. Spiridon. Actele relative.
Se propune o subvenție
de 600 galbeni pe an pensionatului Contesci de
Grands-Pres.
52
Directora scslei de-fete de la St. Spiridon : -Polcovniceasa
Iacobsohn .

Până la găsirea localului se inchiviază casa lui
Manuc pe podul Târguluide-afară
.
Scola de fete din Craiova.
,
Moldova. DI
a
.
Gazeta de Moldova anunță deshaterea asupra
noului aședământ al scâlelor (articolul lui Asaki) .
IC
Promulgarea de Ghica a noului aședământ scolar,
în 1 Ianuarie 1851.
Examenele de iarnă se ţin în Aprilie 1851. La Socola
insă la 5 —15 FeDruarie
|
Ghica visiteză la 18 Aprilie scsla de fete de sub
„direcţia D-lui D. Lăză-

PESCU

Buletinul oficial și gazeta de Moldova publică
acâsta ; 120 elevi:

Idem
Idem
Idem
52—53
3
Idem

Tdem

La 15 Iulie se termină examenele de veră
în Iași

Deschiderea internatului de băcți pe anul 1851—1832
.

Idom

.

idem .

î..
80 bure

sieri, 40 solvenți cu 2.000 lei anual. Condiţiile
de admitere . . . . . . 53—54
„Se scăde prețul solvenților de la 2.000 la 1.200
anuul. Anaforaua sfatu“lui cârmuitor și resoluția Domnitorului...
Ca
dă
Entusiasmul redeschiderei acestui lieeă
ij
Idem

|
|

— 986.—
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"Aug, Tr. Laurian, in locul lui G. Seuleseu, nreorganiscză liceul, ajutat de
N. Ionescu, Chinezu și Cosin e e
facharia Columb predă latina. . .
..
a
Vechii profesori rămași: Vasiliu, Pop Econ. Ge. oneseu, Par tenie Antoniu

”

Patriciu

Director internatului Pat. Patriciu.

..

...

aaa.

Cursul de sciințe naturale: Stamate: Curs ul superior, Ge. Cobălcescu:
cursul interior, Iordan limba francesă cursul superior, Metaxa limba elină. Idem .
Ocupaţiunea rusâscă continue, Guvernul întroduce limba rusă in seminar,
ba și în gimnasiti. Consulul rus recomandă mai multe persâne din Basarabia Idem
Gr. Ghica aprobă pe Al. Ratco :.. .:
.
.
A
Idem
Se serie consulului ca să vină Ratcu, cu let de 6. 000 ei anual pus spesele drumului,
RI
PRIN
Idem
Patco cere 6.000 lei cheltuiala drumului, la 8 Februarie, 1852. 1 se aprobă Idem
- In anul 1851 s'a redeschis numai 4 clase,

a V se înființă in 1859

ș.a.

m..d. în cât 7 clase complecte sunt în 1855...
........
Ce ati devenit elevii din clasa mai înain tată a redeschisului liceu; Dabija
Culianu, Măzescu,
)
ete?

e.

.

Se simte îmbunătăţire și în călele. primar e, pr in poe
Laurian

|

.

-

,

A

AA

,

a.

.

.

-Jdem
Jdem

activă a lui
.

a

Idem

Dificultăţile scâlelor primare , din judeţe pentru local și material î.. Jdem
Incercarea de a se mări bugetul seslelor, Statul Administrativ nu aprobă 56
“Anaforaua statului pentru a inlesni ținerea sedlelor din târgurile ținco:
tale din veniturile scolei iar nu din eforiile acelor terguri .
cc...
Idem
Etoriile județene obligate numai de a trimite în comptul lor la Iași câte2 ,
scolari pentru scola de arte, și acesta pentru câte-va eforii: anaforaua sfaDlui
E
a.
Idem
La 18 lunie (vacanţia, sosise) se deschide scâla publică din Dorohoiiă a. Idem
350 Iei, donațide D. Iasnaș, seslei din Fălticeni pentru cărțiela elevii săraci.

Vasile Apostoleanu numit la 4 Ianuarie 1851 inspectorul scolelor din distriete

.

.:...

.

o.

a...

eee

e

si
dem. .

Scdla de fete su direcţia lui Lăzărescu, D -na Pani Enhard, angajată ca
guvernantă și profesâră de lucru la acâstă scol,
cc.
“Idem
a.
Reorganisarea 'seminarului Veniamin :. Anaforaua Divanului dbștese Re.

soluția. Legea și programul seminarului Veniamin
Seslele catihetice ținutale conservate.

.

a

..

.

a.

Idem

d7— 58

„Noua lege a seminarului judecată de D. profesor Brbiceanu d
58
Profesorii ce ati fost chemați la seninari
in 1851
i
.....IE „Idem.
„Gr. Ghica, visitând Huși, alege însuşi casele pentru seminar, care s'a deschis în “Octombre 1851, dupe planul făcut de Suchopan, egumenul de Doldese
.
a
Idem

- Cultura, genei: rală PR

II

„Sedlele române pentru israeliți. Programa acelor scoli. Intreţiner ea
„In lași nici un pas nu s'a făcut în acestă privință .
Alex.

Teriachiu

" ganisația secolelor,

orânduit de domnitor a merge în

Idem
58—59
59

Pr usia să studieze or-

]dem

A

987

i

2

Me

|

40 galbeni pe an lui G. Popovici care
studia medicină la Lemberg.

„Gr. Ghica donâză 6.000 lej cabinetu
lui de sciințe naturale.
..
Concurs între geometri pentru un-noă
plan topografic al Iaşilor

Pagina,

. .

59

. Idem
. . Idem

.
Eclipsa din Iulie 1851 studiată de Th.
Stamati. Polemica din astii causă
in jurnalele Zimbru și gazetade Moldova
.
eee
Idem
"Egumenul grec de la 'Trei-Ierarchi vops
esce fiiră control iconele vechi . Idem
G. Maki protestâză .
Da
„Tdem
” Egumenul grec

a topit policanprul cel mare de la Vasil
e Lupu. Scolarii
înflăcărați de la ora-de retorică a prof
esorului N. Gusti, amenin|ă
pe egumen că “i smulg barba de va topi
liceului,

şi al II policandru. Acest policandru

escăpat

a
0
dem
Redeschiderea bisericei la 2 Decembre 1831
00
Asaki proteze pictura. Tabloul bătăliei
de la -Baia a lui Ștetan cel Mare Idem
In Ţera Românescă Domnitorul acordii pro
tecliunc
mai elicace frumăselor
:

Idem
Se cumpără câte-va tablouri de la pictorul Leca
pentru museul de pietură - Raportul Eforică spitalelor .
SR
Idem

DP. Alexandru cu bursa de 4 ani, din casa
secolelor, spre

a studia pictura la
Roma. La 1856 el e la Paris
|
e
Ido
„Planul pentru un-conservator românesc
. . . « inmânat lui Știrbeiii. Idem
Resoluţia nefavorabilă

a lui Știrbeiu
DIE
.
. Proectul cu resoluția, trimis la Eforie.
Desoluţia Eforiei. . ao
Artiştii Wachmann și Wiest
ea
Proectul lui Wiest pentru o scolă de
music. Resoluţia mai favorabilă a
lui Știrbeiă
e
Subscripţiune, culâsă prin reinfiivțarca
societăţei filarmonice, pentru a.se
realisa proectul lui Wiest. Eforia prime
sce. Domnitorul rânduesce comitetul

Idem
dem
dem
.
idem
|

pentru adunarea subscripțiunilor

IC
CI
Idem
; Teatru Naţional, Alexandri şi Millo.
Teodorini şi Poni. Teodoru și Bonci
u
.
D-nele Sterian, Gabriela (Luchian) și
Nini Valeri .
G1
Repertoriul dramatic din 1850-59,
Poetul Romantic, Cucâna Chiriţa,
Un trântor

cât dece,

Muza de

la Burdujeni, Șoldan Viteazul,
Inturnarea
Plieşilor, Bravo de Veneţia, Schyloc
(Neguţătorul din Veneţia). . . .
. G1—62
„Beneficii pentru

incendiaţii din Bârlad

Matei Millo ealăto
spreri
Bucund
resci.

. . POL

.

0

9.
“ "Trupa franceză sub Delmary .. .
RD
„Millo oprita trece in Țâra Românescă.
Millo la Bucuresci. Intârcerea la Iași
Operă italiană la Iaşi: Pietro Tozolli,
D-na Tufaldi,
a +
Artiştii Conski, Miculi și Frankelstein
la Iași şi Bucuresci ..
Miculi scrie musică rornână .
CC
a
Comisiunea de cărți didactice din Bucu
resci, la 1851. Cărţi aprobate prin

decret domnese

Idem
Iden
Idem
Idem
Idem

„ Idem
Ținerta registrelor de A. Pop. Gram
atica: vomână,de I. Pop. Epitomae
Historiae Graecae de Maxim. Geografi
a de Genili. Gramatica româno-germană de Limburg. Introductio in ling
uam latinam, de Maxim. Isus Hrist
os

sii legea nouă, de Peneşcu. Abec
edar român de &. Săulescu. Gram
atica ro-

— 988—
Pasina.

mână de Vasile

lanovici.

Gramatica

română de K. Platon.

Gramatica

ro-

mână de N. Micărescu. Dicţionaraș românesc de Stamati. “Prescurtare de geo- |
grafie slântă de archiereul Dionisie: Urziri istorice de Neofit Scriban. Geo-

inetria descriptivă de A. Orăscu. Logica judecătorâscă de Al. Aman. O ședătore la ţeră, de Ant. Pan.
.. ....
a
e
Fabule, de Sârbu. Dicţionarul cleno-română de Toanid
aaa

Librarul Ioanid editâză cărți rele. .
Pleiada de bărbaţi din Moldova . .
“Literatura cățută în Bucures
.
- Sehwvartzenberg și gazela Transilvaniei

Gr. Ghica călătoresce în Moldova

a
e
e
.

02
“Tdem

a

e

e

Idem

e

a

e

Mihul Stârcea de N. Istrate. Polemică în: privinţa lui aaa
Fundațiunea jurnalului Zimbrul și supresiunea lui . a
Presa Bucuresci, Iaşi, Galaţi şi Ardeal.

den
dei
dem.

ce

“ Junimea română, jurnal publicat la Paris.
“Alegerea mitropolitului Sofronie Miclescu . .î.
Donaţiunea lui Gr. Nrupeski pentru scle

dem:
63
Idei

.

.:.

Tdem

ce
a.

a
.

Dă
Tdem

sa

Idem

Alergare de calla Dai. eu
iul numicipalităței Iaşilor. .
DRE aaa

Cap. IV. Anul 18559—1855

Idem
dem

a.

05

hedeschiderea seslelor. Dividerea clasei. L-a gimnasiale în 2 secțiuni. Originea gimnasiului Lazăr. Raportul despre acâsla. Pubicațiunea relativă în
Vestitorul românesc
. . ..
|
eee
Fondul casci scâlelor speculat, “Log, L. V icărescu se împrumută din acest
E II
RR
ea
te
Neligiunea adaosii în programul ginanasiulul la 1853. ., : e
Limba Latină continuă. în clasa VI. Câte 1 profesor de fie-care clasă. Raportul Etoriei ad-hoc. Limba română studiată comparativ cu latina -... .

Lefile profesorilor. .

dem
06
Tlem
.
dem

e

GT

Evenimentele politice impedică scola..
..,
|
„68
Ocupaţiune' nouă rusâscă. Gr. Ghica părăsesc tronul. Generalul Ucusot
in fruntea guvernului moldav. Generalul Budberz la munteni și președite
divanului ambelor Principate. Contele Ostensaken vice- președinte in Mol- .
dova. Acte relative la scoli din timpul ocupațiunei rusesci . . ... ... .„ Idem
- Budgetul pe 1854 şi raportul câtre generalul Budberg . . : .. . . Idem

a

dem

Facultatea de drept din Bucuresei în 1855...

18

Dai

„Bugetul scslelor muntenepe 1355. Lista profesorilo
de rla St. Saal

„09
?

Adaosele la buget pe 1854...

Pensionatul de fete din Sf. Spiridon. Sesla din Ploesci ceea.

70

Ingineria civilă. Scola relativă.

Bursieri în străinătate.

Museu, bibliotecă, pinacotecă, ete. ..

. Ilem
Idem

e

ee

Tdem

e.

dem

Pensionatul Elisabetan. . . .
DEE
. Idem
Scâla de fete la Slatina...
o
,
ee
e
Idem
Simeon Marcovici demisioneză de la catedră și trece la Iefori ie. A. Drugeanu
suplinescâ retorica ata
ae
e Id

SI

— 239—
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Jurnalul pentru numirea ca profesor de istorie la Sf, Sava aa lui Alecu
Kreţescu . . ....
eee
e 70
Nestor și lacomi protesori
Aa
.
.
a
TI
Jurnalul Eforici pentru numirea lui Andrei Nestor ca adjunt şi a unor
supleanți. Mihail Căpăţineanu și M. lacomi supleanți . . . .
3
1dem
„
Serdarul Genili mort. Paul Dimitrie şi șerban Alexandrescu suplinitori „79
Decretul de numire a lui Drugeanu în locul lui Sim. Marcovici . . . . Idem
Concurs pentru catedrele vacante de la Sf. Sava, Craiova și județe.

Roques suplinitor de limba francesă
“Catedrele de la Sf. Sava . . . .

. . . . o...
E

.

.

72—73

cc...
73
|
„7874

D. Theot demisioneză de la limba francesă. Monti chiămat a inlocui.

A

Domnitorul aprobă înființarea unui al II-lea internat de 20 stipendi:ti . dem
Pensionatul Riureanu și Bucholtzer: . . .
.
.
dem
Prefacerile de la gimnasiul din Craiova. Iafiinţarea clasei rw gimnasiale.
- Profesorul Fontanini la clasn IV. Asemene Dufour la clasa IVșiV

Prohibiţiunea cumulului de catedre. . . . .
.
Ordinul Etoriei către profesorii gimnasiului, să oblige pe scolari
lecţiunile. .. ...
.
eee
" Jurnalul Eforiei pentru acordare de premii la scolari - .
Decă preoții pot fi preferiţi ca învățători de reliziune în scâlele
şi ca învățători sătesci .

.

,

.

.

.

o

ee

ee

...

75

Pa
“Idem
a redacta
a Idem
..
16
județene

eee

e

e

dem

Inființarea catedrei de limba latină la clasa Iv eee
e Idem
Facultatea de drept în 18592—1853
. . .
cc
. . . . 706—T77
G. Costaforu profesor de drept civil și penal . . . . . .
a
77
Raportul Îni Bozianu asupra facultăței. Set Ferechide la catedra de.
“drept administrativ . . . .
eee
e 11—178
Programul facultăţei de drept din 1353 | a
78
Domnitorul nu incuviințâză programul . . . sc.
. . . . . Idem
Raport nou la Domnitor în acestă privință. Program noi și orariă al facultăței de drept. ....
..
„. '19—80
Primul contingent de absolvenți ai fucultăţei de drept cu i numele lor. „81
Raportul departamentului credinței către

Domn

în privința

acestui con-

tingent. . . ...
.
.
ae
e
Departamentul dreptățer al Pe incipatului |fâr ci românesci către departamentul credinței pentru tinerii absolvenţi ai facultăței de drept, . . . .
„Numele tinerilor și gradul invățăturei, din 27 Ianuarie 1855. . . . .
Reforma scolară muntână din 1855. .......
eee
ee
Neajunsurile ce le vede ministrul din causa relei sisteme, ee

81—82
82—83
83.
dem
83—84

Consecințele aceştei rele sisteme: tinerime ușoră, trândavă, fără principii,

vebelă, pretenţiâsă, infumurată, ete. . „.....
e
Reforma dupe programa fuancesă de sub imperiii. Consiliul profesoral
Progvamul proiectat de ministru . . ...
Resoluţia Domnitor ului asupra. raportului

8%
„ Idem
Idem

ministrului. “Observările ce le

face Domnitorul . 5.
cc...
.... Idem
Departamentul credinței comunică programa și resoluţiunea Donn&scă în
ă
cercetarea Etoriei, care orânduesce o comisiune

.

.

.

.

1...

.

.

.
19

84—85
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-

:

:

.

i

”

-
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Subvenţiune anuală fiului lui S. Marcovici, medicinist la Paris. Pefus de |
ajutor luiB. Boereseu spre a continua dreptul la Paris. 1854 Paul Vioreanuu
obţine bursă de 250 galbeni, ca sii Lacă dreptul la Paris. . .. ... . 85
Tinerii buzsieri trimeși în 1855 sunt:

nevia civilă, unul studiul pedagogiei
Ei se vor trimite prin concurs.

Ant. 1. cere de la concurenți
mat

cursurile

Duoi studenți la drept,

.:....:

unul ingi-

ae

ee

Regulele concursului . aaa

dem
dem

bacalaureatul. Nici unul din scolarii ce ur=

superidre de drept și inginerie la Sf. Sava, nu aveai diplome

de bacalaureat.

.

80

Protestul lui C. Boerescu, C. Exarcu, V. Petrescu la Eforia secolelor: contra:

acestui articol .
ee
eee
Idem
Raportul Eforiei la Domn, prin care cere încă o a V-a bursă pentru malematici
ea
80—87
- Hotăvirea de incuviințare a acestei cereri, de către Domnitor .

.-.

.

s7

Numirea comisiunci i pen Lu examinarea persânei destinate pentr u studiul
pedagogiei

e

Idem

Efectul protestului, scolarilor' contra cerereii bacalaureătului :. jurnalul
PE
Eloriei cu modificările făcute concursului. .
e
e.
87—88
„Fiul logofătului Scarlat Gr. Ghica, trimis în Franţa pe contul Etoriel, Riră
ÎN
concurs, spre a studia dreptul. Actele relațive: petiția logottului, Domnitorul pune resoluția: „să nu se mai amâne a sa trimiterea, adresa secretariatului câtre Eforie. Eforia îl. trimite pe & ani, cu: 240 galbeni pean + 40

galbeni cheltuiala drumului!

i

ama

a a e

98—89

Raportul Etoriei la Domn pentru vesultatul concursului de la 1 Septembre 1855: s'a presentat numai pentru pedagosie institutor Gr. Vlădescu din
Focșani. Notele obținute ude candidat. Eforia e de părere a i se acorda bursa. 89 4
„Se proiectăză în 19 Iulie 1855 a se: mai. trimite

pentru agricultură şi 2 la o scâlii de arte. Petru
trimis pentru agricultură .-.
„Bugetul scâlei de agricultură,

în străinătate:2 tineri

Aurelian se presintă a fi

eee
me
ea eee e “der
cheltuslile acestei scoli şi a scolei de dugi. 90.

25 elevi interni în acâstă scâlă, 1 profesor de. agronoinie și 1 de limba

-

română
a
dem
Totuși pentru acâstă sodlă 1 revisor și. inspector . câte eu 800 şi.945 lei
lunar...
Î
.
.
|.
.
.
[ea
.

|

Mai era în personalul scolei un “mneşter ferar şi 1 meșter lerinar ... .
Idem
Persnnalul scâlei de dugi: un săditor 'de dudi (9.729 lei),2 familii milaneze și un colaborator (publicist) câte 200 lei lunar . . . . .
...
Venitul scâlei de arte, cheltuelile e

.

.

.

i

e

dem

Ucenici interni. Personalul seslei. Bugetul cumpărărei de instrumente ; dem,
Oficiul Domnitorului Șlivbeiti către Eforie pentru proectul de scslă de co„ merciti, presentat de marele Clucer Bengescu IL. .
i
a. 90—91
'Etoria primesce înființarea scolei de comerț. Chibzuirile sale
a.
9
Programa scâlei comerciale. . .
. . „91—92
4esoluția Domnitorului că e peste putiuță «a se intocmi de o-dată «complet

- acâstă sedlă. Intocmirea lui . .
Lucrul rămâne baltă până în 1857.

a
a

92:
dem.
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Decretul! Caimacamului
scdlă de comerciă

.

«Marcu Antoniu

Alex. D. Ghica,

ei.

din 11 Ghenarie 1857,

.

PI

pentru

RE

|
92—93

Canini cere să fondeze, cu
« apruiarea guvernului, un in- i

stitut filologo-sciinţifico-comercial . . . . .
.
.
. 93
Scdla ostășâscă continuă cu subv ențiune din casa! scâlelor, Generalul Bud-:

berg in lavorea e. . . .
-.
eee
e
- Eforia preocopându-se în 1855 de sed norrmală preparandi de institutori şi institutore. 30 bursieri de la St. Sava, 10 fele bursiere pentru acâstă
scoli
.
eee
eee a
Raportul Eforiei scălelor «către Domnitori în privința acestei secole normale,
Pensionatul de fetedela Sf. Spiridon. Actele relative pentru clidirea lui.
Tote lucrările de corespondenţă nu daii resultatul dorit. Fetele continuă
“a fi bursiere prin pensionate private. .. ,...
ae
Ana Iacobsohn în fruntea pensionatului domnesc de fete.
. Pensionat de fefe la Buzău, în 1852 . î..

poa
e

a

“Idem

dem
93—94
94—97
97

a dem?
dem

Părinţii de prin judeţe își dati fetele la scâlele publice de bio Hi
+ dem
Eforia, prin circulare la institutor, opresce primirea fetelor în scâlele de

băeţi. ,...
„e
97—98
Sc6la de fete Laziir-Oteteleşianu di Craiova; bugetul, cheltuelile
„98
Scola de fele sirmane din Bucuresci. Donaţiunea Clucer ului D. Urian de
.
10.000 lei în 1854. .....
a.
ase
dem

Rapor tul Eforiei la Domnitor pentru scălele. primare: să se unâscă clasa III
|
cu a IV, la unele orașe; să se desparță clasa IV de a III, la alte oraşe . . 98—99
Resoluţia Domnitorului, prin departamentul credinţei, relativ la-raportul

demaăi sus ..
e
: Instrucţiunile Eforiei, in 37 de ar ticole DR

ame

99
e a "Idem

-

Secolele sătesci. Cei2 lei, darea sătenilor pentru scâle, distrași dejla scop. dem.

Resoluţia Domnitorului pe rapor tul Blorieă, din
d Decerulre, relativ la sc6s
lele sătesci . . .
.
.
.
ID
" Idem
„Departamentul cr cdinţei insistă pee lângă Eforie să împace cheltustile. sc6lei de agricultură și arte cu redeschiderea seslelor sătesci . . . nas
[dem
Anatoraua depar tamentului

sătesc
. i
.

bisericesc

,.

către Domnitor,

tot pentru

scâle

-

ee
ua
ue 99—100
e

Tot relativ la scălele sătesci, alte 2 acte .

PR

„100—104

Raportul Eforiei la.Domn pentru deschiderea pe la judeţe de cursuri pregătitore a învăţătorilor sătesci. Chibzuirile Etoriei . . . .
„101
Sporirea lefei revisorilor de scole sătesci, din decimala leilor învăţătorilor, „dem,
Raportul departamentulni cr edinţer” către Domnitor, in 2 acestă privință,
“ Hesoluţia Domnitorului. ...
.:
îm.
„+ 102
" Regulamentul intocmit de Etorieie, pentru pensionate iii scdle private de
.

băeţi și fete.

. .....

.

.

RIA

192

Scolarii învățând pe lu zidurile pisericoi Etoriă scrie depar lamentului cre'dinței să oblige pe epitropii biser icelor locale, cari ati chilii, a da una ca sală
de studii... ...
. . a
403,
Răspunsurile epitropilor dupe la biserici A
RE
i
Demi
„ Lista seslelor ținute pe la biserici. Observațiile rerevizor ului general. „+ 103—104
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Subvenţiuni și ajutâre scdlelor private în 1852: 5.000 lei D-nei Maria
Tepeghi6sa directâre de pensionat de fete; 200 galbeni pensionatului Mitilineu; 200 galbeni D-nei Elisa de Blaremberg, mai apoi incă 100 galbeni . 104
Discursul solemn al lui C. Bozianu, la examenul din 1851 —1852. Con-

2

statările din discursul săi. . . .-. .
a.
aaa
e 104—105
Impărțirea premiilor. Dis: ursul Domaitorului, laudă pensionatul Bucholtzer 105
Din statistica anului 1852—1833:

gimnasiul cu S clase, 333 elevi; facul-

- -

tatea de legi cu 21 studenți; 828 elevi în 4 sesle primare din capitală; Sc6lele din județe cu 2.915 elevi; sedlele de fete din judeţe cu 135 oa inv&țimentul privat: 5.9240 scolari, ete.
...,
„dem
Examenele pe 1853—1854. Discursul solemn. Tabela Statistică din acest
an, comparată cu cea din anul trecut.

Causele scădere. Spor în 1855

.

.

cc

. . ...

Lista personalului didactic din secolele runtene
Consiliul seslelor din lași...

.

e
aaa

.

.

ae
ee

Idem

ea

+ 106

A. Tr. Laurian în locul lui Săulescu, inspector general al seâlelor. ..
Progresul sedlelor moldovene . . . .
ee
Acest progres amenințat în 1853, prin ocupaţiele +straine aaa
De unde venea amenințar ea ?— Boerii, memoriul lui N. Suţu

.

.

Idem

dem

.

Idem
dem
Idem
.

Idea

Condeiă simpatic pentru români, pe marginea acestui raportal sfatului .

Idem

Sfatul cârmuitor suprimă prin. raportul lui Budberg memoriul lui N: Suţu idem

Resoluţia lui Budberg pe vapor tul sfatului cârmuitor, . , . . . . . dem
N. Sutu, rușinat, se apără în 1855 în jurnalul Zimbrul . . . . . .. .106—107
Laurian trimis cu o misiune in Popa Ziarul Zimbrul şi acea misiune. |
Barnuț ține locul lui Laurian. . . ...
.
e
e 107
R&sboiul de la Dunăre și scâlele române. Complectarea gimnasiulut - "dem
Scâla centrală de fete din Iaşi. D. Lăzărescu își dă demisiunea din divec-

torat; suplinit provisoriii de D. Stoica, numit definitiv serdar Petriche Cos-

tandache. . ...
Pa
„e
Tdem
Orfanotrofia din Iasi, fondată de vodă Gr. Ghica, în d Tanuari ie 1852. Pro|
gresul sub Anastasie Fătu. 15 mâșe cu diplome, în 7 August 1855
. . . Idem

Seminarul Veniarain. Certa între rectorul Filaret Seriban și epitropiu Semninarului. Manifestaţii lui Scriban, la examenele de vâră din 1852—1853 [dem
Clasa VI la seminar în 185954, Seminariștii eșiți cu patru clase, îa

1859, 53, 54 și55...
ae
Numărul internilor din seminar . . .
eee

Îdem
dem

Lista profesorilor din seminar, după D. Erbiceanu . aaa
e + 108
“Programa și orariul seminarului pe18535—54
idem,
Filaret Scriban archiereă, 1852. . : .
ame
dem
Seminarul de Iuși întocmit de episcopul Meletie, dupe modelul celui din
AI.
aaa
a
dem
Alți profesori ai seminar ului, îni 1854 e
Tdem
Seminarul de la monastirea Neamţului . . ..
aaa
ea
Idem
N. Istrate director la Departamentul cultelor, rânduesce o comisiune să
cerceteze starea seminarului. ea
e
Îdem

—

293—
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Suchopan acusă pe Neofit Scriban, că a dat modeluri de retorică din Voltaire și Părinţii Apusului. G. Stulescu demisioneză din comisiune . .. . . Idem
Budgetul seminarului pe 1853
.....
.
eee
ee + 108— 109
Scolă primară în Odobesci, cerută de târgoveţi ; 12 Panciu scolă primară
urbană în loc de sătâscă”; la Piatra scolă filială de fete: . . ...
„109
Scola de fete la Bâr lad, prin 80 galbeni din partea orașului și din fondul
„ Cotlrenu. D-ra Evoschi numită institutâre . . .:.
a
eee
dem

N. Codrânu lasă prin testament 8.000 galbeni entru scoli îni Berlad. Ce
Sai făcut acei bani? . .....
.
ea
Sesla de fete din Tecuci (L85 p. Profesâra p--na Elena Cernat.
ARI

dem
dem

Austriacii închid sedla lui Rosali (Septembre 185%), luându'i localul. . Idem
Hrisovul Domnesc din 1852, pentru organisarea scâlei primare din Tergul-Nemţului de către Neonil, starițul monastirei Nâmţu și Secu . . . .109—110
Scslele sătesci in Moldova. Preocuparea ministruluide instructiune . . 110
Contractele de arendarea moșiilor monastiresci, cu obligațiunea de a construi local de scâlă, dupe anume plan. Actele relative pentru local și for- marea de invătători.

.

.

ea

e M1O—MHl

Anaforaua la Înălţimea sa și vesoluţia acestuia, retativ la scdlele sătesci. 1111—112
Luare de disposiţii in consecuență, relative tot la scâle sătesc. . . „112—113
Conform acestor disposițiuni s'a scris la revisor,. inspector şgeneral, la co- .
mitetele de inspecțiune, etc. .
e
113
Lista generală a secolelor la cari se cereaii de fioși-care câte o scslă elementară .....
a
..
a.
.
.
ae
dem
Se decide, ca în 1854 să se deschidă 15 scâle sătesei, Invătătoni dintre
seminariștii ce aii renunțat la preoție. Bucuria lui Laurian pentru acâsta. L6fă

de '100 lei invățătărilor. Primele scoli procetate,
Ministrul

instrucţiunei

. . .

„au

dem

cere a se indatora şi monastirile (ehinoviile) pă-.

|

mentesci să facă scoli pe moşiile lor . . . . .
e
a 34
Referatul departamentului adus în desbaterea sfatului, pentru scola preparandală.
.
aa
dl
Proect pentru înfiinţarea institutului preparandal . a
TA
15
Ambele aceste cereri (chinoviile și scâla preparandă) sunt aprobate. Se
face cunoscut Mitropoliei ca să dea măcar 2 odăi in mitropolie, pentru șederea provisorie a 25 învățători sătesci, Raport la Domn pentru acestea ...115
M&sura ca monastirile inchinate să clădâscă sesle pe moșiile lor, revocată

în timpul ocupațiunilor străine. Revenind Gr. Ghica, departamentul averilor
bisericezci cere din noii acestă obligațiune, prin anafora la Domn. . . . dem
Interpretarea$ 16 din regulamentul scolar, privitor la monastirile închinate și chinovii
. . .
ee
Local pentru bibliotecă şi muzeu, în Ducuresci, , „cc.

115—116
116

Iulius Baraș propune Eforiei cumpărarea primelor colecţiuni din sciințele
naturale . . ., . .:
.
..
ete
VIG—AA7
Prima. linie tolegrafică in Moldova. Prima "telegramă. Cât costa o telegamă?
...
i...
a...
A
a
417
" Comisiune pentru fixarea măsurilor diverse, in uz in Muntenia . .
. dem

Ţările române provocate a lua parte la exposiţia din Paris (1855) .:.

.

Ilem

_

— 994—
Pagina.

Chestiunea binâscă dintree epitropia seolelor şi cabinetul de sciințe naturale din laşi. ....
.
.
..
„117—118
Artele plastice nu fac mari
1
progrese,
crare architectonică.
, . ,

In Iași, «casarma “de la Copoii ca 1u,
„118

Elevul Petru Mateescu (din Muntenia) trimis la Viena pentru pictură, cu

940 galbeni pe an. Fuga în Egipet a Familiei Sfinte (tabloi)
.

.

.

Idem

Exposiţiunea. la Iași, de 20 tablouri ale lui Schiller (din ași), reintors
înî

țeră de la studiul picturei. Schiller

insăr cinat de V. A. Urechiă să restaure

tablourile din pinacoteca de la Iași . .

Musica vocală face; progres in lași, prin raistoul L Cart.

. . : [dem
ee

“Idem

Jurnalul Etorici din Bucuresci, prin care Wachmann e numit profesor de
musica vocală la scâla primară din vopsâua de Verde, cu I6fă 400 lei lunar. Idem
Actul Departamentului bisericesc către Eforie, pentru un aședământ coral 118—119
Imnul compus de Nachmann, cântat de elevii scâlelor primare la examenul din 1853 ....
.
.
.
„119
- Opera: italiană la Iași și Bucures, Genul de comedii naţionale, drama
fvancesă de Bulevard. ArtiştiiAno, Gavagiali ete. și scâlaa declamatorie a lui
Pascali. .....,
;
,
.
a.
ea

" Renascerea teatr ului român,

Idem

când și cui se datoresce ?? Piesele publicate.

de Ateneul român din Bucuressi

.

.

,

ae

Bibliografia schiţată a acestor ani: Jurnalul Steaua Românică a lui M.

Idem

Kogâlniccanu, Bomânia literară a lui Alexandri cade prin consură in 1855.
„ Jurnalul Patria din Bucuresci, ete... .,
,
ae
e
Tdem
Desrobirea ţiganilor,- decretul din 28 Docemhre 1845, Versuri pentru
desrobirea țiganilor. Versuri pentru Unire.
.
a
2 2 dem

|
|

Etoria scâlelor protege diverse publicaţiuni . . .
a
dem
“Profesorul Gh. Costatoru, hotirăsce să publice Magazinul Judecătorese 120 Eforia desfiinţeză comisiunea pentru cărțile didactice. Orânduesce alt-fel
de comisiuni, din specialiști...
oa
aa
e dem
__ Logica și Morala, traducere de I. Zalomit. Comisiune care s'0 cerceteze . dem.
Modele de caligrafie și de geometrie descriptivă . . .-,
a
19|
“Gramatica română in paralel cu cea latină; fabulele lui Fedru; dicționar
latino-român (dupe Quicherat); geografie tradăcere de I. Pop; etc. ete, ete, 121—192
Cărţile didactice din Moldova dupe programul Laurian. Publicația cronicei lui Șincai
1499
Ritorica lui Gusti .
,
+
dem
Publicaţiunile lui Alexandri, ale lui Dr, Anastasie Fetu, “Papiu Ilarian,

Stoica, Anton Pan, Asaki, Dr. Polizu, Serghiescu
. . .
ae
Idem
Poesii oferite lui Gr. Ghica. Librăriile Ioanin și Ioanid. Donaţiunea lui
.
“Pavel Ştefănescu. . . ,
D
DD
[dem
Donaţiunea și fundaţiunea D-rului Fatu 493

Donaţiunea lui Spiridon Gârneaţă

.

Donaţiunea lui Const. Papadopulo

..

. .

..

co

Idem

e...

Cap V1856—1859
.......
e
Basarabia reintârsă Moldovei. Căimăcărnii la Bucuresei. și Iași.

Idem
e 195
Turburări

în scdlele din lași. Demisiunile lui Laurian şi Papiu Ilarian . aaa

195
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Desordine în internatul gimnasiului,

Iosif Patri iciu i dir celor

internatului.:

> e „dem
e.
Elevi isgoniți din intervat. Răsedla celor lalţi elevi. .
Dimitrie Cantacuzino, Panait Balș şi Lincu N. Cantacuzin, comisari rân7 duiţi de Vogoride a cerceta causele tur burărei. Scolarii isgoniţi din scâlă și

cei pedepsiți.
em
Causele rescolci, dupe comisiune . . . .
Anatoraua

Cn&zului

a 196
e dem

eee

Cantacuzin, - din 30 lanuleie 1858,

cu veferinţaela -

turburări. Aprobarea lui Vogoride . . .
e...
[dem
-Comisiune de 7 membri, pentru primirea elevilor . . 0. si
197
Consiliul scolar extraordinar, la 6 Februarie 1855. . . . ... . - -. Tdem
Rechiămavea profesorilor demisionați

.

..

.

.

ae

1einființarea consiliului scolar legal. Alegere de membri
consiliii. Noul inspector scolar Theodor Veisa.

.

.

Elevii reprimiţi în internat. Haportul comisiunei

.

.

dem

pentru acest

soc.

[dem

cc...

. . . . . . +
.

Circulare vestind numirea lui aga Th. Veisa ca inspector general

Idem

. +

. . 'Ilem

Circulare la comitetele din județe, a principelui Dim. Cantacuzino - . .127—198:
Gh. Apostoleanu, "Ph. Veisa și V. A. Urechiă profesori la facultăţile de
drept şi de filosofie a.
e
aa
aaa
e 128.
e 128—135
aaa
Căimăcămiei
osentat
pr
Memoriul de starea scâlelor publice,
185—140
e
ee
eee
n
e...
Lista de profesorii din Moldova . . .
e a 140—141..
Listă de scdlele publice și private din Moldova aaa
141
Seslele publice din partea de Basarabia anexată ln Moldova . ... ,
dem”
aaa
Listă de elevii aflătoră in sodlele din Principat . ...
Deficitul de 436.000

lei rămâne de plută din 1858

lui. 1859.

449

Administraţiunea scdlelor de Cneazul Cantacuzino . . . . . . . - 149.
Starea seslelor la venirea lui Cuza, în 3 lanuarie 1859. . . . . „+ 1dem
Referatul impiegatului scâlelor D. Melidon, despre reorganisarea' gimna“siului şi infiinţarea de scoli diverse

i

..

e

Subvenţie de 250.000 lei din casa clerului in casa scâtelor.

aa

149143

AA

a

şi protesâre 144%
“Concursuri la 20 August, pentru locurile vacante de profesori
Lista de banii trebuitori pentru înființarea și susținerea de scâle publice. 144—1-45

aaa
Scoli de băcţi, cari sunt de infiintat .
e
ee
Scolă reală din lași. e eee
„esa
”
.
...
..
.
Dălad
din
Gimnasiul
“Petiţiuni de bărbați și femei. cu atestate, a G numiţi la cateărele vacante.

145—146
Ă
146
dem
Idem

Malgouv ernă revisor al secolelor. Trecutul lui în scdlele țărei, sub Sturza și”
a L46—l4T
e
,
Gr. Ghica. . . .3
4
Baportul lui Malgaouvernă despre liceul din Iași,

Idem
Instrucţiile date lui T. Veisa inspector general. Limba bulgară: . „
dem
oase
.
.
.
.
Basarabia
din
Hrisovul coloniilor bulgăresci
LoFocșăni.
Galati,
Deschiderea clasei I gimnasiale în Botoșani, Bârlad,
calele acestor scoli hotărite a se face prin subseripțiune publică. . . .... Idem - Darea de sâmă către Domnitorul A. Cuza a lui M. Costaki despre starea
a 147 — 149
aa
în care Câimăcămia lui Vogoride a lăsat secolele .. . .
plătit
de
le,
000
196.
de
datoria
plus
lei,
544.143
de
Deficitul pe 1858

în 1839 aaa

e 149

-.-

.— 296—
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Venitul și spesele neaptrate pentru 1858 aaa
149150
Buget cerut de la Cameră, de 3.034.458... ...... ea eee
+ 150
Adăogirile de spese pentru creaţiunile din 1858, continuă și in 1859
a se

preleva din venitul averilor monăstiresci şi a monastirei Mavromolul
. . . Idem
Raportul lui Petru Costandache, din 1857, către departamentul.
bisericesc,

pentru scdlele din Basarabia

. . . ,

.

aaa

I. lonescu, dregător al coloniilor din Basarabia, cere scoli
românesci prin
chiar coloniile bulgăresci, și 25 inv&țători pentru deschid
ere de scoli în 1857 152

Intrigile Cnezului

Cantacuzin contra seslelor române din coloniile bul-

PRE,

Idem

Hrisovul lui Vogoride, din 10 Iunie 1858, in cestiunea scâlelor
din Basarabia .
d
E
„ Idem:
Sc6la primară din Ismail. No. elevilor în 1858 și 1859 ... .
. . . . Idem
Alte scoli în Basarabia, prin stăruință lui |. Ionescu. . .
Idem

Sărta dificilă a scolelor din colânii .

i

." Idem

Scopul cultural românesc în Basarabia şi L. lonescu, P. Costanda
che, Pavlov, Gabriel Th. Avineanu . . .....
Pee
e e Îdem

Asaki activeză organisarea unei scâle preparande. Cere
sfatului sume mai
mari pentru lefile invățătorilor și pentru clădirile nouilor
scsle . e
+ 153
Invăţători din scâla preparandă, din preoți și diaconi, lefile
invățătorilor

sătesci, programa şcâlei preparande .

PD

Catalogul preparandilor cari s'ati examinat la 4 Iulie 1858

Comunitatea târgului Herţa cere scâlă. Se aprobă,

Idem

...

. .

Idem

154.

Locuitorii din Burdujeni cer scolă
„.
Idem
Bugetul seslei primare din 'Târgu-Neamtului cu un interna
t de 18 elevi,
de la 1 Septembre 1856 până la 1 lanuarie 1857 . .
. . . . . . . . dem
A II sc6lă de băeţi la Bacăi. Scsla primară din Dorohoiii
primesce o donaţiune. Sc6la primară din monastirea Vorona . . .
a
155
Orășanii din Tergu-Neamţului cer scâlă de fete. Re oluția
Caimacâmului. Idem
G. Asaki propune ca scâla să o dea monastirea Agapia
și nu monastirea
Neamţului
îi
Idem
Se cere din noii scola acesta prin Septembre. Se trimite
institutâre! prin:
Decembre 1858...
ae
e “Idem
Sela

de fete din Berlad .

a

Idem

Alte scoli primare deschise în 1858: în
Piatra, Botoșani, Galaţi, Iluși,
Tergu-Frumos, Ismail, Basarabia, Vasluii,
Târgu-Ocnei. . , . . . . . Idem

Scsle de fete în 1859 se deschid în: Roman, Bacăi,
Fălticeni

Imbunătăţirile procetate în 1859 sunt arătat
e de V. A. Urechiă.

. . .

.

Jdem

.

.

Idem

Instrucţiuni, relative la predarea diferitelor
niaterii în sedlele
dupe programa lor...
a

Raport asupra bugetului seslelor în 1
857.

.

primare,
156

Discursul lui V. A. Urechiă la deschiderea
consiliului scolar pe 1859,

„dem

.

[4 Un:comitet de D-ne sub preşedenția M. S. Elena Cuza, pentru inspec
țiunea supremă

a scdlelor. Memorii despre starea invățăturei
publice. . . . Idem
Jurnalul încheiat de ministrul Principe
D. Cantacuzino, in 22 Octornbre
1838,

relativ la clădirea și deschiderea de scoli dupe un
plan anumit

|

150—151

. . 130—157

— 997—
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Un plan de scâlă e gata în G Martie 1859, dar e
prea luxos, V. A. Urechiă

il înapoesce”,

Plan proiectat, în 1857...
Planul de sc6la sătâscă

Ureohiă

A

„157

a

4 457—458

modificat în 1859 —1860, şi simplificat de V. A.

e

aa

" Preocupaţiunea lui Alexandru loan 1 pentru scâla sătâscă

.

.

458150

.

..

Se complecti seâla normală de la Trei-lerarchi prin profeso
ri de valâre:

B. P. Hasdaii,
Gr. Cobălicescu. V. A. Urechiă la cl. I lancasteriană.

Fetele de la 6—12 ani primite în seslile sătesci de băcți,
în 1859.

Jurnalul ministerului
de culte și iristrucţiune,

.

.

.

.

. - 1dem

incheiat de directorul

nisterului V. A. Urechiă, pentru primirea fetelor in
consiliul scolar... -.
Raportul consiliului scolar către minister, in aceaș
Referatul directorului ministerului de instrucție, V.
„siliul de miniștri, arătând ințelegerea intre minister
privința învățăturei fetelor. .
o
Resoluţiunea consiliului de miniștri asupra acestui
luate în consecință . ,..
.

159
dem

mi-

scâlele de băieţi, către
159—160
cestiune . . . ... 160 —161
A. Urechiăi, către con- -.
și consiliul scolar, în
„a
106L—462:
referat. Disposiţiunile AR
„1109

„ Raportul consiliului scolar către minister, ca, dupe
alegerea profesorului;

“să învețe băeții diminâţa și fetele dupe. masă, set împreu
nă
Condiţiile profesorului fiind insurat ori neinsurat .

băieţi și fete.
e
“Idem:

“Date la cavi s'a deschis scoli sătesci în 1858 și 1859 in
Molilova .'.

.162—163

Donaţiunea logofătul „i Iordache Costache Boldur, pentru deschid
erea unci

secole normale la Hudesci.

. .

163

Deschiderea de scoli reale în Moldova AI
A
[dem
Profesorii de la scâlele reale din capitală cer l&:a pe 7 luni
... . . . Idem
Referatul sămeșici scdlelor și a milelor pentru plata acestor
lefi . . . 1463—164
Resoluţiile puse pe referatul sămeșiei secolelor...
e
164
Ordinul directorului ministerului V. A. Urechiă câtre
casieria Statului să
plătâscă lefile reclamate:. . ..
ea
Idem
Segla reală din Galaţi.
ea
Idem
„ Gimnasiul Codreanu din Bârlad ......
a
dem:

„Gimnasiul din Botoşani

e

Tdem

Guvernul lu Alexandru Ioan I desfiinţ6ză scslele
catihetice din județe, inE
trunindu-lcu
e seslele primare . .
a,
164—165
Seminarul din Roman. . .
e
+ 165
“Seminarul din monastirea Neamţului merge răi.
Imputările adresate de

„ minister stareţului monastirei .

Seminarul de la Socola.
Uniri

a

Intrigile contra lui Filaret Scriban,

Tlem

partisan al

Tom

Conflictul intre Mitropolitul Sofronie și șeful depar
tamentului biserieeăc.
Idem
Archim. Mechisedec rector la seminarul din
Huși, în 1856.
.
Absolvenți de ai seminarului trimiși la Atena și
la Halchi (seminar in:
“ Constantinopole) pentru studii teologice, .
o
dem:
Aug. Seriban, studiat la Petersburg, profesor de
retorică la seminarul Ve=
o

namin,

1858.

.....,

Pee

e

dem

„—

998 —
i

= Pagina,

Referatul departamentului instrucției publice către consiliul de miniștri - core ca seminariile să trâcă sub adininistrarea departamentului instrucțiunci,

ccea co seșiface. .......
ea
e eee
eee e 1006
— 107
Resultatele acestei concentrări de administraţiunei a scâlelor seminaricesci, .
a
ae
ee
a 107
Publicaţiunea pentru a opri hivotonirea de. preoți şi chiar călugări igi
noranți nea
Tdem
Ajutore cu burse la studenți din facultatea filosofică și de drept. Actele
relative
.
sc...
PR
î
.
a
167—108
Bursieri în străinătate, la studii speciale: Bosie, Ciurea Codrescu, Cohâlcescu, P. Poni, Al. Odobescu, N. Culianu, Gr. Mârzescu, A. Peiă, C. Vasiliu
Pilat, V. Agapi, D. Chinez, D. Ulea, ete... . .
.
ae
108

. Ingrijitor de bursierii români din Paris profesor ul Royer-Coltard

„.

Idem

Terodiaconul Clemente, G. Erbiceanu, G. Dimitriu, bursieri la Atena, cu
190 galbeni poan fieșcare, 1856
, . . . . .
,
ee
dem
Terodiaconul Eronim, lerorod Damaschin, monachul Ghenadie, bursieri la-

Halchi, cu câte 80 galbeni pean.
Primele

cursuri libere

Miclea.

.:.,...,

gratuite

. . . .

cc

| in laşi, 1858

.

.

e e cei

ee

dem

și 1859. La protosorului

.

ae

su

169

Curs public de corpiahilitate, «economieie politică șși nance. i. Ionescu nu-

_mit profeșor al acestui curs—fără lli;— numărul lecţiunilor, Funcţionarii .
de pe la minisere indemnați a audia cursul. I. Ionescu critică actele ministrului de finance-Mielescu, fiind acesta chiar present. . . . . . . . . dem
M. Costache cere ministrului Teriackiu inlocuirea lui Ionescu . . . . ldem
„Profesorul Mandinescu inlocuitorul lui1. Ionescu . . .
ai
dem
Scâla de arte din Iași. Catalogul ucenici!or, în 1858 și 1859 . „e
170

'Conllictul cu fostul antreprenor al seslei de arte și meserii.
Programele de la tâte felurile de scoli din Moldova.

.

.

.

. . .

. .

Idem

.:...

.

Idem

.

Seslele private din Moldova. Ministr ul face obligatorie predarea în aceste
scoli a linbei române 1858. . . .
cc
ee
e dem
Priveghiarea sedlelor private de imstitutori
eee.
dem
Ministrul instrucţiunei publice din Iaşi scrie directorilor de scoli private trimețendu-le programa, lista cărților și condițiunile personalului didactic . 170—171

„

Aşilaţiunea-directorilor de scoli private prin consuli streini ,-. . . „71
Pensionatele ciirora li s'aă trimis circulare ca cele de mai sus. . . . . 170
Publicaţiunea lui V. A. Ur echiă în Steaua Dunărei : r&svrătivea direc-

tovilor.

.

PR

Forinular de Statistică scolari, in1858
î

Statistica scolarilor pe 1854—1859

.

...

„II —112

a

178

E

ATA

Secolele private evreesci din laşi... ..
a
Scolă română la schitul român din Miintele Athos a

ldem

Muntenia
eee
Comisiunea cercetiitâre de programe. Rapor tul ci ,
o.
Lucrarea comisiunei neaplicată în 1856. . ,.
Ra
G. Costaforu numit de căimăcămie director al sedlelor . .

5

175

dem
dem

o...

,
.

.

Costaforu trimis in Eoropa. Unde călătoreşce Kostaforu. Raportul săi
«

.

.

dem

—

299—
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Planul pentru edificarea palatului Academiei . . 1...
2
Tdem
Oficiul Caimacamului
Al. Ghica pentru inceperea construiei noului palat. 175—176
Al. D. Ghica aprobă programele simnasiale, presenlate de G. Costaforu . 176
Colegii organisat la Craiova . . .
..
eee
a Î77
Comparațiunea intre programele din 1355-1856, și cel din 1858. . , Idem
Statul lefilor, din Februarie 1857 . .....
eee
Idem
In Octombre 1858 Costaforu nu mai e director al ccâlelor. Boerescu il
„imlocuesce . . ...
e
dem
Adunarea profesorilor primari
|
din Bucuresci ea
TdemInsăreinările date comisiunei profesorilor primari

.

.

“Idem

Jurnalele incheiate de acestă comisiune până în G Iunie 1859

, . . .: dem:

Comnisiune consultativă pe lângă Eforie (comisiune gimnasială)în Septem-

bre 11858. Jurnalul Eforiei pentru constituirea acestei comisiuni. .-. . . 178
Statutele comisiunei gimnasiale .-. .
i,
aaa
178—179
Lucrarea cea mai importantă a comisiunci: oi toșrafia cu litere latine.

.

Modificaţiuni în personalul didaetic. Raportul Eforiei la domnitorul Cuza.
Modificaţiuni in gininasiul. Capitalei,

în gimnasiul din Craiova . ,

. .

179

.179—180.

A. Tr, Laurian predă limbele clasice in cursul superior la liceii ; 1. Eliade

limba și literatura română, refusul stu;
ABrONOMIC
cc]
I. Maiorescu Istoria criticii şi statistică
I. Maiorescu rânduit definitiv director
Laurian în locul lui D. A. G. Golescu,

Regulamentul

Pană Buescu Economia rurală și
a
480—A481
; c. Aristia limba elină. . . .181
al secolelor, în locul lui B. Bucrescu Idem
membru în Etorie . . . + . . Idem'

,

intocmit de B. Boerescu, pentru sub-director și epislatul

colegiului.
.
e
dem
Ms&surile Eforiei spre a înzestra sedlele primare din Li Românescă cu
buni institutori. . .....
,
PR
ae
181—189

-5 scoli primare în capitală cerute d Eforie la Caimacam, | care aprobă . 182

“Circulara către tote. comitetele din judeţe,

pentru

punerea in aplicaţie a

---noului program în sedlele primare. . . .
edeme
Circulara identică la cele 4 scoli primare din capitală 188
Noul program comunicat și directorilor de seole private. . . . . . . dem
Circulara Eforiei la iustitutori în secțiunea cărților didactice.. , . . ,. Idem
Tot pentru cărți didactice altă circulară a Eforiei către institutorii din ca-

pitală, scâla de arte, agricultură, medicină, hirurgie și pensionate private. 183—184

Certificate de absolvir ea. secolelor Primar e, obligaţiuni pentru a putea iîntra în gimnasiii

...

a.

e

a

18%

Scâlei din Ploesci i se adaogiă o clasă comercială
ase
ldem
Adresa Ministrului A. G. Golescu către Eforie, de a opri pe profesori de la
inanifestări politice, ca profesorul Kirculescu din Buz.
. , . . . . .4184—185
Declaraţiunea ostilă guvernului a lui D. Rirculescu,
judetului Buzăi. Resoluţia Ministrului Golescu .-..

către

administraţia
a
185

Circulara Eforiei către institutori, pentru a satisface pe Ministr n.

. 185—186

Adresa Eloriei către institutorul Kireulescu,

„186.

.

....

PR

Imputări in Divanul ad-hoc contra lui A. G. Golescu ; ; acesta dă vina pe
Eforia, cure.
n'a înțeles cererea ui

eee.

Ldem

— 300 —.
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Adresa Ministrului Golescu către Etorie rarătându'i i, că el nua înţeles a
trimite mustrări aa severe institutorilor; cere înființarea unui Buletin al
instrucțiunei publice.
.. .
..
ama
e 186—187
„ Eforia respunde Ministrului, justificându's şi cir culara, rspunde asemene

și în cestiunea Buletinului

. .

e

e e 4 187—189

Replica Ministrului cultelor şi instrucției către Eforie, la adresa «e mai sus 189 —190

Seslă publică la Olteniţa. .........
aa
+ 190
[. Ciocaneli revisor pentru pensionate și scoli private de ambe- -sexe . .. dem
Șesla reinființată la Rușii-de-Vede. Epitropia Sf. Spiridon (din Bucuresci)

plătesce I6fă de 400 lei lunar învățătorului

.'...

.

ae

dem

ae

Idem

Eforia averilorBrâncovenesei promite Etoriei infiintareea de scoli de fete 190—191
Eforul Principe Bibescu cere Eforiei a publica concurs, pentru scâlele ce
se va înființa in 1860. ......
e
19
Pentru local și mobilare, Eforia prancovenesci publică ecconcurs. . . . dem
Regulamentul,de admisiunea bursierilo:: în "“scâlele brancovenesci . , . dem
S externate de fete in Bucuresci, fundațiune tot brancovenescă.
..*. . Idea
Principele Bibescu mal inființâză și premii literare. . . . , : . . . Idem
Eloria acceptă tâte donaţiunele eforului Bibescu, mulțămindu'i in numele

Bre,

.

.

A

A

î

Adresa ctitorului Bibescu către Etorie, prin care cere autorisare a deschide
„scoli de fete in Craiova şi Caracal .
a
„192
In 1861-cititorul promite scoli de fete în tâte județele. țerei . . . . . Idem
Scdlele sătesci in România, de la 1855—1859

......

„dem

Cum procede Eforia în pr ivinta localului și învăţătorilor sitosci? .
193
Episcopul de Râmnic cere ca preoții să deschidă scsle pe la sate . .. . Idem
Eforia aprobă pentru preoții capabili: li:se trimite prosramul
, . . . Idem
Civculări la comitetele scolare din Gorj, Dolj, Mehedinţi,
nați, pentru a deschide preoții scâle, prin sate . . . .

Vâlcea, Romae

dem

Episcopul cere lefi pentru preoții ce a să deschidă scoli. tori ia râspunde
că nu are mijlâce. Cine ati să plătescă lefi dascălilor preoți Pa,
198—194,
Scoli centrale sătesci prin fie-care judeţ. .
e
a 2194
Eforia întrebă pe comitetele scolare, câte sate fruntașe sunt pe la sate Idem .
Publicaţiuni de concurs pentru ocuparea scâlelor sătesci, in 24 Septem-

be

1855.
...
.
eee
dem
Cunoscințele ce se cer de la concurenţi eee
ea ase Idem
Departamentul credinței scrie Efori iei, ca să renunțe la concurs
pentru învăjătorii sătesci, Dece? .
ea
e
194—195.

Eforia insă institue o comisiune pentru examinarea concur enţilor .

„Sati presentat numai2 candidați

....

aaa

„195

Chibzuirile noui ale Eforiei pentru formarea dei învăţători „aaa.
Cestiunea preoților de a deschide scsle sătesc, . . .
Cererile Episcopului de Râmnic la Domnitor a
Eforia răspunde la cererea Episcopului ..
eee
Nu se face nimic pentru scâlele sătesci nici în 1855, nici
n 1836, nici 1857
Prima adresă a Ministrului Instrucțiunei către Eforie, în afacerea scslelor
Sălesei

eee

Idem

195—190
196
dem
Tdem
Idem
dem.

_—
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Oficiul Căimăciimiei ordonând Eforiei deșchidere de concurs pentru înstitutoră
e
a 197
Eforia publică materiile din. cari vor fi examinaţi candidaţii . . , . . dem.
Eforia hotărsce infiintarea a 2.000 scoli în satele cele mai populate, în
ISS7 o
e
mem
aaa e dem

,

Episcopul de Buzii Filoteiă ecere Eforiei, ca preoții candidaţi de învățători

să [ie examinați în capitala fie-cărui judeţ

...î

.

497— 198

Eforia iar nu găsi candidați pentru concurs (jurnalul din 25 Martie
1857) 198

Nici în.25 Maiă 1857 nu sunt candidați.

Eforia cere de la minister 'să -

dea porunci la cârmuitori pentru găsirea de înv ățători

.

....

.

Raportul revisorului sc6lelor. sătesci, despre starea se6lelor din Ilfov.

,

.

dem

.

Idem

Regulamentul întocmit în Octombre 1857, prin care revisorii
și invățătorii sătesci au a urma curșurile scâlei centrale de județ...
+ 198—199

Institutorii aii ordin de la Efor
a ie
primi candidați de învățători, să” inveţe 199—200
Circulara către institutorii superiori din tâte judeţele, asupra demisiunilor,

destituirilor și lefilor

.

.

.

.

Pe

Circulara către institutorii superiori din reședințele
la numirea de învățători sătesci

900901

districtuale, relativă
E
„ 201—202

Circulara către comitetele scolare, velativă la revisorii şi învățătorii scâlelor

sătesc,
cc,
e
ea
902
Ministerul cultelor către Eforie, în92 Iulie 1859, tot pentru scdle sătesci
203
Adunarea voteză 200.000 lei pentru seolele sătosei !. . ..,...
Idem
Circulara Etoriei către comitetele de inspecţie a scolelor, ca să”i raporteze

Starea scslelor sătesci în ființă. «e.
dem
Circulara Eforiei către comitetele scolar e, că învățătorii comunali să nu:

|

ție scâlele deschise preste timpul prescris de lege, ca să nu smulgă pe copiii
țărani de la munca câmpului
n
203 —904
Etoria

ordonă institutorilor din

fondeze prin subscripţie benevolă,

țeră și comitetelor de inspecțiune,

ca să

fonduri pentru ajutorarea „Copiilor săraci -

de [ărani, cu cărți, ete. Ce
eee
e 90%
Progresele gimnasiului Sf. Sava, cu ocasiunea examenelor din
1855-1856,

.-

.

1856—1857, 1857—1858, 1858—1859 . ......
ae
Tdem
Statistica scdlelor muntene, la examenul de vâră din 1839
se
Idem
Comisiunea centrală din Focșani cere Ministerului Instrucţiunei
publice
din Moldova velaţiuni statistice despre scâlele Moldovei. Răspurisul
ministe- “

rului.
PDRIR
.
AR
„au
a 904—205
Cornisiunea centrală cere acelaş lucru şi de la ministerul muntene
s, Ac- -

tele urmate între. minister și Eforie, pentru acâsta. . , . , ,
. -. . 905-—906
Cursurile speciale şi superi6re in Muntenia. 8 tineri ce ai absolvit
fa- :
„cultatea de drept, în 1859...
a. f.
«a
206
Cursuri libere. Dr. Iulius Baraș țineun curs gratuit și popular de astronom
ie dem
Cursul liber de literatura fvancesă făcut de Marsillac.
. .
Scâla de chirurgie. Acte relative,
i
Cestiunea înfiinţărei în Bucuresti a unei scâle de comercii
Scsla militară pentru fiii de militari, în 1859.
„...
Sc6la de elevi conductori, în 1858...

.

.

.

.

.

.

.
e
.

.906—907
1. 907-908
. 9208—210
„910
. Tdem
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Bursieri trimiși în străinătate, în 1856: Ananescu (matematici),
(sciinţe aplicate la arte), Aurelian (agronomie)
. . ..“. Dama

Archidiaconul Iov lasi- 25.000 lei pentru scolele naționale. .

Capa.

,
dem

. . . .

Idem

Bursieri trimiși în străinătate: M. Capuţineanu, D. Petrescu, 1. Marin,
Al. Creţoseu
ca
ca Tdem

Bursa lui Paul Vioreanu se trece lui D. Hoorescu, in 1858, până la 18601

Idem

N. Pizu, L. N. Şoimescu, bursieri la Paris pe 2 ani, pentru drept

dem

.

.

.

Anastasie Stolojan, Solomon Goldenstein, bursieri... . . . . ... . Idem
ISn-Burlan are byursă pentru2 ani, la Paris, ..... „ae
dem
: Elevii absolvenți ai seslci de arte din Bucuresci trimiși în Franţa și Belgia,
la 1859...

cc.

eee

eee

dem

e
me

DIA
Îdem

Alti bursieri ai scdlei de arte. Un bursier la scola politecnică.
Scslele private din Muntenia ; revisuirea lor . . .-. ee
Pirăsirea

alfabetului chirilic în 1859—1860.

dova care adoptă scrierea cu litere latine

Cea 1 autoritate din Mol-

. .

Alfabet mie în tabele: separate, de V. A. Urechiă.

o

. .

Tdem

Publicarea acestei cărți

prin Monitor .
i.
eee
ae ee ee i “dem
Adoptarea și în Muntenia. Raportul Etori iei la Domn cerend încușiințarea
serierei cu litere latine . .
a
918
h&spunsul Ministrului cul telor, cerând un număr de exemplare cu alfa-

betul latin, pentru Ministerul de Interne și alte autorităţi,

.

.

..

.

.

dem

Se trimit 200 exemplare. .. . .
.
ma
eee ae
* dem
Cinee introducătorul alfabetului latin in cancelariile muntene? . . . Idem
Etoria din Bucuresci şi Ministerul Inst ucţiunei din Moldova, „preocupân-

du-se și de Istoria ţărei. Comisiunea documentală

. ..

913:

«

Jurnalul de constituire a societăței pentru adunarea de material la Isto-

ria țărci,în 1859—1860.
, cn
Ministrul Instr ucţiunei „publice din Muntenia, D. Ghica,

eee
e "Idem
serie celui din

Moldova, invitându'l a constitui și în Moldova o comisiune. . , . . .
: 913—914
Ministrul Moldovei-promite a midloci la Cameră pentru cheltuelele necesitate de acea lucrare. Așteptă a i se: trimite basele, dupe care se
conduce

comisiunea din Bucuresci. . Adresa de convocare a comisiunei . „ . .
. . 914—915
Domnitorul A. Cuza cere miniștrilor aducerea în țeră a rămișițelor
lui N,
Bălcescu, și publicarea opevilor lui, . .
Ă
..
„2L5
Davila propune lui Vodă, în 1 Mai 1856, inființarea unei i carădiu Mota
nice lu Cotroceni. P esoluția Domnitorului. ...,
ae
a" [ile
Societatea medicală în 1858, sub preeşidenţia Dr. N. Crotulescu
| „-..
Ilem

Societatea de inedici și naturaliști, din laşi, în 1856 . . . ..
. .. 216
Biblioteca din Iași în 1859, sub direcţiunea lui B. P. Hasdeu. . . . .
Ilem
Foie specială pentru instrucţia publică, provocată a se înființa
de V. A.
„Urechiă în 1859. Apare la 24 Ianuarie. Nu mai pâte continua. .
. . . dem
O asemenea fâie specială înființată la Bucuresei în locul lui Isis al Dr.
Barasch, și al Agronomiei lui Buescu. Actele volative, .
2.
916—918

Cestiunea tipografiei de la Monastirea Neamţului; tipografia adusă
în Iaşi 218
Publicaţia
lui V. A. Urechiă, cu: referință la cărţi didactice, în Iași, la 1859. 218—21
9
Jurnalele Etoriei din Bucutose, cu referință la cărți didactice
. , ,„ „ . 219—290

,
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Geografia lui Geanilie, în 1856 ; Mitologia de A. Nestor ; Introductio in

linguam latinam, deI. Maxin ; Manual de Sf. Scriptură; ; Copiii Celebri; Tractatul de punctuație, de N. Pop; Aritmetica practică, de Dim. Pavel; Ori-ce
fel de scrisore (în 3.000 exemplare); Prescurtare de Istoria Univer sală, de.
Duruy,-Traducere de Cernătescu; Lectura anuală, de A. Pretorian.' . . .:920
La Iaşi: Harta Moldovei cu jnvecinatele ari; Psaltirea cu parafasele Mi-

tropolitului Veniamin, de G. Asaki. .
ema
dem
Premii: de 500 galbeni celui ce va lucra dicţionarul liraei voinâne. hesoluţia lui B. Știrbeiii pe anaforaua Etoriei. Proiectul lui C. G.: Florescu:
- O comisiune de invăţați să facă. dicționar ul. Dicţionarul româno-frances.a
lui R. de Pontbriant n.
oa
eee
e
a e a 990—991
Concurs „pentru harta

Dacict șși. Istoria roinânilor.

Comistunea de exami-"

„nare. Resultătul concursului. Laurian însărcinat a fate aceste lucrări , -. 221
'Egumenii de mănăstiri abonaţi cu deasila la biblioteca litevară, publicațiunea lui l6nid, 1856.
..... .
.
ID
DIR
Idem
Felul publicaţiunilor. lui ISnid. EI obţine un ajutor viănesc. “Protest contra acestuia. Tipărirea cronicelor. Manuscrisele lui Â. Crejeseu .
. dem .
G. Aristia vrea din noiia publica Dada lui Omer
....... „994 —999
Preiniii istoric inființat de Eforiă Așegămin telor Brăncov enesci, în 48: 59.
Actele relative, regulamentarea premiului . ...:.
aa,
" Subiectul istoric propus de Eforie: Cine era destinat să ni a.
, 2
Scolă de musichie în Bucuresci, dupe cererea : Mitropolitlui câtre Minis"tul instrucției, Bengescu .
RR
o.
dem
Teatrul din Craiova in. 1857. In 1858 v. Alexandri ceslăzi teatvul . pe
1858 —1859 spătarului Cracte și artistului Luchian; ;iar de la 1859—1864
?.
lui A. Fotino .........
Idem Donaţia luă Etrosin Poteca petru scăle (1856), donația comisului Cristea

Si

Harisiade (1856); neguțitorul I. Gheorghiu doneză sedlelor din Berlad acare„tură (1859); donația episcopului de Buziii Filoteii (1859); donația lui I6n Ghica la sesla din Tergoviște; donația lui Negr oponte pentru sesla din Galaţi; donația D-rului Fătu pentru bursieri.
.
995.
" Elevii seminarului din Râmnicu-Velcea fac act de medesiin (1858) . Idem: |
Alt act de nedesciplină în o seslă din Bucuresci (1858).
aaa
dem

Cap. VI. Anul 1860—1864 .. . ...

Studii asupra in vățămenTului

997

S60vtn dar din România de D. Vizu,

in lor-

maţiunile ce aduce, relativ la istoria scâlelor din acoștiani . . .
. 997—998
Budgetul scslelor moldovene pe 1860. Aspectul săii relativ la sidle; ce
_
.vesultă din el faţă cu anul 1859, relativ la crearea de sedle
..
, 228229 .

_

Muzăă de pictură, biblioteca, 10 burse la gimnasiile din Botoșani și Bârlad,
12 burse la studenţii facultăţei din Iași, 25 stipendişti la Paris, 30.000 lei
"pentru tipărire de cărți didactice ; 10.000 lei pentru cabinet de fisică şi himie 2 29
Iufiinţarea. universităței din lași, la 26 Octombre 1860.

„ Primul rector al universităței din Iași.
.
.
Iubirea corpului didactic pentru M. Kogălniceanu. Invăimântul
obligatoriti, imulțirea sclelor primar e,

„cultatea de sciințe, facultatea filosofică

..

Tdem:

Idera
primar

grădini de copii, scâla de adulţi,

fa-

- Idem -
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„R&spunsul lui M. Kogălniceanu la cuvintarea lui V. A. Urechiă.:
Creaţiunile culturale sâvârșite în Iași, în 1860...

Seminarul
seminor

catolic.

...

î..

Idem
+ 930

Planul lui M. Kogălniceanu prin înființarea acestui
ea

Preoți catolici unguri,
u
expulsați . . ..
Cestiunea

. ..

seminarului

catolic și în 1864

eee

.

ee

“dem

one

aagitată, “Lucrările

dem

Ministrului

N. Creţulescu ,....,....
,
,
eee
Idem
Regulamentul din 1864 pentru seminar
5
ul catolic eee
ae eee
dem
Scâla de silvicultură în Tergul-Neamţului , .,.
eee
e Idem
Bursieri în Italia. Actele relătive publicate iin „Didactica ui V. A, Ure-

chiă. Actele schimbate între Ministrul Kogălniceanu, Ministrul de instrucție
italian, și Comitele Cavour și consulul italian . . . =.
AA
„930—232
Gazela di 'Turino despre bursierii trimiși. Jurnalul Opinione .
239
Programul seminarului din Moldova . .....
în
e + 933
- Avantagiele reorganisărei seminariilor
„934

Inființarea în România de scoli regulate și peatru evrei. Statutele comitetului de inspecţie. Hrisovul lui AL. Cuza ......
aa e 994—935
4 scoli preparande pentru. pregătirea de învăţători, napor tul lui M. Rogălniceanu la Domnitor...
.
„939
Preseript-ver bal pr esentat Consiliu de Miniștii, în cestiunea scâlelor
preparande

,......,.,

A

N

iri

Programul scâlei preparande. Aceste scale erai in Bacău, Botoşani, Is-ail, mai apoi Piatra și Tecuciă . . .
ae
ee
me ee
Idem
Oedonanţa pentru deschiderea scâlei d adulţi .
ea
e a 296—237
Concursuri generale între elevii secundari, Basele concursului a
997
Scâla reală din Iași trasformată în facultate de sciințe. Raportul Ini M.

ogălniceanu către Domnitorul Cuza . ......, aaa
Programa facultăţei de sciinţe . . . .
..
ae
Ateneul român din Iași, şi mai apoi cel din DBucuresei. .

ee

“den
9371—938
„938

S:6lă de fete la Focșani (1860), scolă de băeți in Piatra (1861).
Ministrul

Cuciureanu

râgă pe V. A. Urechiă a conduce încă

e

„.

Idem

clasele mMo-

del de pedagogie de la Trel-Iesarhi. Alte scoli rurale. . . . . . . . .938—
239
Circulare pentru vaccinarea copiilor ......,
„939
Se cere un tabloti lămurit de la profesorii săteni, în vederea legei de in-

strucție obligatorie şi gratuită ,

.

.

.

e

dem

In 1860 se primesc fetele in scâle de băieţi din sate. Circulări „aa
940
Disposiţiunele Ministerului Cultelor în vederea budgetului pe 1860. Intre
altele sigiliile secolelor. . ,....
a
9
Budgetul pe 1860 .......,
Pau
dem
Dotarea cu aparate și mobilier a scălelor satesci eee
eee
Idem
In 1861

și 1862 se deschid

sc6le sătesci în Moldova

. -.

.

.

.

.

.

.

Iddm

Se cere I&fă pentru un profesor de limba ungurâscă. ,.
... . . dem
Scoli sătesci in 'Țera Românâscă ; I&fa inv etorilon nuoi scoli silesci,
re-

visori ue județe, inspectori de plăși îm

e

A

e

Secolele primare cu 3 institutoră la 4 clase, cele cu 2 institutor la 4 clase,

cele cu2 clase și un institutor;

scâla din Ploesci cu grâca și francesa

,

.

949
Idem

Si
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Scoli sucursale. . .
cc...
Secolele de fete, constatate în 1860.
. ...
Secolele profesionale.

.

.

e

. .

Gimnasiele și internatele din 1860.

. .

Academia s6ă facultatea juridică sporită
Facultatea filosofică sporită asemenea .
Subven ţiuni date din budgetul seslelor,
Proiectul de lege pentru 'scâla sătâscă,
.

...

.

Imbunătițirile proiectate :în 1860

„+ Tdem
. . . . Ldem

e.

Lefi sporite la profesorii gimnasiali.

G. Golescu

DR
.
cc...

„..

Idem

o.

Idem

o...
.

.

o.

cc.

dem

cu căţi-va protesori . . , .. , 943
. . . . . . . . . . . ddem
pe 1860 ........
„dem
propus adunărei «le Ministe ul Ă,

mean

949—949

PR

945

pata

* Candidaţii sătesci pregătiţi de inspectorii de județe, nu ude institutori 3 .
Desființarea contribuțiunei de2 lei, și consecinţele ei. . , ., . . . .

Ameliorarea învățămentului primar urban, în 1860...
. .:. . .
Num&rul scolarilor pe 1860 în scdlele umane. . . . . . . ... . .
Imulţivea scâlelor de fete în Muntenia. . . . .. . . . . . . . .
3 Inspectori generali . .
ceea
Învăţământul secundar rămas în Statu-quo: : Adunarea respinsese proiectul
pentru adaosuri, in vedere cu o legislalie comună anbelor Principate. .

Scola de comerciă în 1800...

...

Quadrilatevul de la drept, până în 1864.

.

[dem .
Ilem

ldem
dem
Idemi
dem
dem

aaa

e 045 —940

a

946

Seminariile in 1860. .....
PR
RR
ldem
Mustul de sciințe naturale a lui Fererati. PR
.
e.
.
Tabel cornparativ al stărei instrucției publice șși private în Muntenia, pe
I0ani,
.
eee
dem

Anul 1861 se anunţă sti pentru scâlele “noldovene

AIR

a.

|

Conflictul intre enezul Cantacuzin, ministrul Cultelor din Mollova, și con=
siliul superior al scâlelor. Ciilcarea unui text de lege. Protestele
. . . . 940—947

Desființarea Etoriei din Muntenia și
inlocuirrea prin consiliul de instrucţie
Comitetul din Iași totuși continuă a
* fiinţarea consiliului scslelor, semnat
Mârzescu, ete...
.
Discursul

1863—1864

lui V.

A.

Urechiă

a consiliului superior din Moldova ;
|
publică, comun ambelor țări . . „947
funcţiona, protestul săi pentru desde V. A. Urechiă, T, Maiorescu, (a,
„
.
„aa
948—949

penteu

.....

mersul soslelor din Moldova, în

eee

mea

e 949

Memoriul presentat de itadu Melidon la 1 Ianuarie 1802...
.
“Programele gimnasiilor din Bucuresci pe 1861—48363 . . ..,..

Statul gimnasiului din Ploesci, pentru clasa I și 11, 1864

,..
. .

dem:
Idem

. . - , . . 250

Perturbaţiuni în Eforia seslelor din Bucuresci. Desființarea că.

. .

.

.

Idem

Consiliul scolar din Iași, în urma conflictului cu cnezul,
+
ldem
Ministrul intrunit al instrucției publice în 1863... . .
dem
Ministrul A. Odobescu impune ortografia comună în l6te sclele şi programa analitică a obiectelor. . .
e
eee
eee ee e 950—95Â
Cumulul de catedre. ., ..:....
eee
e e DOL
Consiliul scolar în 1862 regulainenteză, inaintarea profesorilor „a
Tdem
Ministrul Odobescu cere concurs pentru

trecerea

profesorilor de la gim20

—

300

—,
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nasii la facultate; fără concurs recer ca de la ginnasiul. inferior la cel superior

,.,

PO

a

[dem

Pegulamentul ester natelor de fete. Ra
ai
Idem
Exposiţiunea lucrului de mână la sedla cânteală de tote din lași, 1802 . 951—952
Certificat de absolvirea scâlei priinare din Bucuresci, 1862. . , . . „959 -:
Ministrul D. Bolintineanu încercă a crea o scâlă preparandă ca cea din Iași. Ile

Programul sedlelor sătesci în 1862, întocinit de sensul superior pentru

scâlele din ambele principate . . ...
SR
252953
» Legea scâlelor din Moldova'cerea mai multe Stud ca cea rhunteană, Ministrul A. Odobescu convâcă consiliul: Superior al seolelor .
953954

Resultatul dat de consilii

..

a.

a

Scola de comereiti în Bucuiesci, istoricul 18611864
Scdla de comereiii și în Galaţi.
e...

954

îi.
e
ea e

Idem
Tdem

|

_ Idein -

Memoriul lui N. Fliigel către ministrul instrucţie, pentru “câlele de co-

merciă, în 1804...

.

îi

..

Minisrul A. Odobescu, în 1863, face. scălă de seiințe din sodla de inginerie. „955

Ministrul D. Bolintineanu transtormă

facultatea: de litere. în scâlă

supe=

rioră de litere, pentru formarea de profesori gimnasiali. Actele relative” . 253—956j
'
Proiect pentru complectarea facultăţilor de litere și seiințe, 1803 .
„950
i
Cum Sa născut facultatea de litere? Actele relative . . . ...
Programa pentru facultatea literilor, pentru facultatea sciinţelor :
M. Kogălniceanu şi N. Creţulescu complectâză opera D-lui Odobescu
și
Bolintineanu. .
i
..
e
958
Seminariile muntene inferi ire celor moldovene PD
Idei
„ Seminarul metropolitan -1862—1863. Programul -.
3
1958900
Seminarul Veniamin, în 26 Octombre

nistevului cultelor.

. . . ..

1859, trecut sub admninistei (ia mi-

.

Pa

M. Kogălniceanu veformeză seninarul Veniamin în 1860

D. C. Erbiceanu, cum judecă acâstă reformă . .
Părintele archimandrit Mechisedee și Neofit Seriban

sura lui M. Kogălniceanu.

.

.

.

200

a

„dem

i.
doscuviinţeză

a.

.

:

„a

260—261
mă90]

Profesorul Drăghici in 1864 cere a se alipi o fermă la clasa de
agronomie

de pe lângă seminarul Veniamin. Se respinge. .

.

aaa

Seminariile din eparhii: Huși, Roman, monastirea Ne aunţulu
i

dem

aa

Plem

Sesla de medicină și hirurgie, în 1864..
.
„+ dem
Doctorul Davila cere iministrului a trimite în străinătate
cățiva absolvenţi

ai scâlei acesteia, 1864

„Doctorul Davila şi unii

.......

moldoveni

Iași cu tacultatea de medicină.

i
contra

N

cormplectarii

universităţii

,

aa

dem
din

209

Cererea Mitropolitului Ducurescean în privința scălelo
r contesionale. 1860. idem

Scâlele private din Bucuresci merg scidend, 1860..
.
e
dem.
Scdlele dascălilor de pe la biserică continui, 1860..
.
a
Ile
Directorul [. Maiorescu cure local pentru aceste
scoli de. la epitropii bio

sericelor

<a

Bursierii moldoveni trimiși in străinătate, in -1 860 și 1861.

Îi

„a

Idem

909963
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Listă de subvențiunile elevilor din Moldova, trimiși în străinătate, pe trimestrul lui Iulie, 1862 DR
cc. .
ae
263
Actele relative la buwsieriă munteni, din 1860
aaa
Buwse pentru studenţi bucovineni, în 1861: V. Bulă, V. Bumbac, Lă Bo“liga. Ajutor bănesc St. Nicolae din Brașov... ..,
.
aia
908—964

“Mitropolitul Moldovei și Sucevei Calinic Miclescu iatervine îni favârca ro- |
mănilor de peste Carpaţi, in 5 lunie 1864. Adresa către ministrul Cultelor 204 —265
- "Tineri trimişi în străinătate pentru meserii, în 1860...
.:. . . . „ 965—966
“Seola de ar te și agricultură. trece la ministerul agriculturei, comertiulu, ete, cc.
o.. .
..
deea
tea e e 206
Ministerul justiţici unit: cu al instrucției, in 1804. a
dem

Biblioteca din lași. Altă bibliotecă specială în lași . . ... ... ... Idem
"B.P. Hasdeu oprit de mnuscali în Basarabia, inter venția guvernului Moldovei ........
a
dem
Nota consulatului gencral al Dimsiei
e
200—267
O rară carte descoperită de D. Hasdeu la Odesa .-.
Grădina botanică din Iasi, în. ÎS

907,
Idem

Proicetul lui G. M. Tătărăscu pentru înfiiiţarea scâlei de pictură și sculptură în Româia. .:...,
PD
„267—968

Albumul pictorului Trenk

a

Tineri cari cer seâla de pictură.

"Noii proicet al lui Tătărăscu.

068

SIA

aaa

Consiliul Superior.

Niinistrul D. Dolinti-

ncanu,N. Creţulescu...
, ..
.
.
o.
Premii de 300 galbeni pentr tabloul opta de: la Tigani

e

e
ae

e

Regulamentul concursului .
„at
N. L. Voinescu profesor de violină la scola de-nmusică, în 1563 aa
Cteatiunca scolci de musică, in 1864, i

AR

ee

e

Melodiile române, de Alex. Berdescu ; ajutor acordat pentru tipărire.
Artistul.
Sedla de
13 imne
Teatrul

st

dem

.

e 908
e 969

Tdem
dem
dem

. Ido... -

Flechtemacher, musica din Norma
: .. a
Tlem
musică din lași, în 1861...
au,
Idem
intrate la concurs în 1861; comisiunea examitatâre,
... . „ 269—970
din lași mergend spre cădere; Mihai și Matilda Pascali în lași : „ 210

Teatrul din Bucuresci dat în arendă lui Matei Millo, 1860. : .... dem
Comitet de 5 membri, dar apoi redus la B apoi iar la 5...
e. Idem
Stăruinţele din 1863 ale lui Pascali, comisiunea arlaosă la comitet pentru

reorganisarea Teatrului National.
.,,
ÎN SE
- Opera italiană subvenționată în Iași și Bucuresci,
|
|
PR
“Informaţiuni despre diverse lucrări istorice din !eră
.
“O comisiune de 4, Monastirile impărțite iîn 4 circumscripţii, focare
din

Idem
Idei
,
Ea

eri “membri. să visiteze câte o circumscripție, "Lucrările comisiunei: . , . 970—271
* Comisiunea documentală, prefaceri in personalul ei
RTL
Comisiunea istorică din 1859 și 1360, proiectul ei pentru. o societate: ada

“demică. Luerul rămas baltă până in 1864. C. A. Rosetti

.

- ldem. :

D. AL. Odobeset studiază tesaurul de la Petrâsa. ..
1.
"Idemi
Donaţiunca de obiecte arheologice : a generalului Mavro. Donaţiunea ».
Dim. Sturza. Inventariarea donaţiunei Mavros,

„279
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M. Kogălniceanu dispune așodarea mărcilor la autoritățile judeţene „„
Catalog de cărți didactice adoptate la scoli în 1862...
. . . .

ldem
Idem

Raport din 1862, arătând cărţile in us lu scâla de Verde din Bucuresci
.. Idem

Listă de cărţile în us la gimnasiile din 'Țera Românescă. , . .:.
Tipografia bulgaro-română la Bolgrad, 1861.
a
România fâia D. A. Odobescu
.. .
ema

. . 979074
ATA
e dem

Ateneul din Iaşi ; Revista Carpaţilor, alui G, Sion PI

274—2175

„Jurnalismul. politic. C. A. Rosetti, M. Sogălnisearu, C. Boliae . . . .975
Etectele jurnalismului PO
e
Idem
Prin ce mai trăesce cartea, dupe 18509...
IE
Ministerul instrucțiunei protege unele cărţi, dar adese ori nenimerit. 2 Tdera
„Ministrul D. Bolintineanu retusă ajutor pentru tipărirea baladelor lui An„ghel Pechmeja in 1864; dar la 1860 se impusese egumenilor cumpărarea

7

- căr ţii »Escursiuni în Germania

meridională“ de N. Filimon.

.

.

.

.

.

Anuarele institutului Vasilian şi a gimnasiului din laşi, de 'T. Maio-

TEScU e...
ae
Anuarul instructiune publice, de V, A Uvechii te

„ Calendarul bunului căltivator, de L. Ionescu.
Gramatica germană de Fivos .

dem
dem
dem

. . . ., . . . . . Tdem
0
dem

Volumele de sciințe naturale ale D-ealui Bataş e
dem 7
„Tesaur de monumente istorice, de A. Papiu și Uricarul lui T. Codrescu
Idem
Legea actuală a învățământului lucrati sub dictațura Domnitorului Cuza 275—97G
Studiarea cărţilor didactice . . ,.
i
e,
976
Judecarea legei înv&țămentului, și aplicar cei... | eee
e dem
Tabla de materii .
!

Poeta

i

„

a

|

Z86

4 LVOizntaaa |

VERIFICAT
|

2017

fi

OPURI RECENTE DE V. A. URECHIĂ
Istoria Culturer. — 3 volume. 8. — (al 4-lea sub presă.)
Istoria Românilor de la 1774—1832.— v volume; al VI și VII sunt sub
presii
Legende. — 1 volum 8%. — 1891. Ediţiunea a 2-a sub presă. _
.

