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Sire, 

Invățămiîntul naţional a fost tot-deauna printre 
principalele preocupări ale Maiestăţii Vostre şi ale 
ţării; dar, în anii din urmă, cestiunea acâsta a căpătat 
o însemnătate mai mare decât ork-când. 

Ajunsese o nevoe absolută de a se înlocui legea 
instrucţiunii publice din 1864, din care nu mai sub- 

sistati decât fragmente, r&mase şi acelea cu totul 

în urmă, în raport cu starea culturală a ţării, cu 

necesităţile şi cu aspiraţiunile ei actuale. Dar mai 

cu s6mă se impuneă o schimbare în direcțiunea prea 

unilaterală, pe care legea din 1864 o imprimase 

învățămîntului public. 

Trebuința acâsta o vedeai de demult toți acei 
cari înțelegeaii mersul afacerilor publice ; dar eve- 
nimentele din ultimii patru ani ai pus în evidenţă, 
cu :mai multă tărie decât tâte raţionamentele, ne- 
voia neînlăturabilă a unei reforme complete, nu 
numai în formele exteridre ale învățămîntului no- 
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stru, dar în însăși esenţa lui, în spiritul, în tendin- 

ţele și în idealul lui. 

zi Prin legile votate în 1893, 1896, 1898, 1899 și 1901, 

prin regulamentele şi diversele măsuri luate de 

atunci încâce, reforma acâsta este pe cale dea 

se face. 

In raportul de faţă îmi propun să desfășur pla- 

nul acestei însemnate lucrări, ideile fundamentale 

cari aii predomnit la înjehebarea ei, și modul cum 

se tinde la realisarea acelor idei. 

Pe lângă acâsta, voiii expune întrega situațiune 

actuală a lucrurilor, în tot ce privesce serviciile 

dependente de ministerul instrucţiunii publice și. al 

cultelor,—expunere care este utilă pentru a se cu- 

n6sce punctul de plecare al reformei, și a se înţe- 

lege de multe ori însăși necesitatea ei. 

Expunerea acesta este necesară şi pentru a do- 

„vedi unitatea planului reformei întregi, unitate care 

a fost menţinută, cu tâte modificările ce ait tre- 
buit aduse în unele din părțile planului, în urma 

schimbărilor politice supravenite în anii din urmă. 

Ea va fi utilă și pentru aplicarea mai departe a 

„reformei, în deplină cunoscinţă de causă. 
Supun acâstă lucrare la înalta apreciare a Maie- 

stății Vâstre, cu încrederea că, cu înțelepciunea cu 

care Ea scie să coordoneze silințele acelora, cari 

luer6ză pentru binele comun, şi să le dea continui- 

tate, va sci să facă ca enorma cantitate de muncă, 

de aprâpe 40 de ani, care a condus la reforma 

actuală a învățămîntului nostru, să fie utilisată în 

modul cel mai folositor posibil pentru ţâră. 

 



CONSIDERAȚIUNI GENERALE. 

Este destul să- considere cine-vă principalele învi- 
nuiri cară se aduceaii învățămîntului nostru, pentru 

ca să vadă direcţiunea în care trebuiaii căutate solu- 

țiunile ce aveaii să constitue reforma lui. 

Inv&ţămiîntul este una din principalele părţi din 

cari este format organismul Statului. Așă fiind, se 

pot pune, în privința lui, următorele: întrebări: 

Care este funcțiunea în Stat, pe care este el che- 

mat să o îndeplinâscă? 

Indeplinesce el acâstă funcţiune ? și o îndeplinesce 

în măsura exactă pe câre o reclamă interesul ţării ?- 

Sacrificiile, pe cari le impune el, sunt în raport cu 

puterile ţării şi cu serviciile pe cari le aduce? 
se 

Ei “e 

Invățămîntul unei țări este chemat să îndeplinâscă 

un întreit scop. În prima linie, el trebue să formeze 

buni cetăţeni. In a doua linie, el trebue să procure 
tuturor tinerilor fondul de cunoscințe care este in- 

dispensabil ori-cărui om în vi6ţă, fără deosebire de 
trâptă sociălă: acesta, este învățămîntul obligatorii. 

In fine, el mai trebue să formeze contingente pen- 
. > n 1, 

tru tote carierele cari sunt necesare pentru viţa ;: 

completă şi armonică a Statului. 

Este evident însă că aceste trei chemări ale şcolii 
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nu pot fi considerate ca ne având nici o legătură una 

cu alta. Așă, șe6la primară are de obiect a predă 

cunoscințele cari nu pot lipsi nică unui om; dar de 

sigur ea nu pote să uite că şcolarii ei vor ave să 

lupte cu greutăţile vieţii. Din contră, ea trebue să 

caute să utiliseze timpul școlar în modul cel mai 

rațional posibil, pentru ca copiii să fie întru eât-vă 

pregătiţi pentru felul special de greutăţi cu cari vor 

av6 de luptat mai târdii. 

Inv&ţămintul nostru, în mare parte, nu împliniă 

aceste condițiuni. lată câte-vă fapte: 

Șc6la primară rurală reţine pe copilul de săten 

timp de 5 până la 7 ani; dar, în timpul acesta, ea-i 

_dă numai cunoscinţe teoretice, fără a-i da în acelaşi 

timp vre-o pregătire deosebită, anume în vederea 
chemării lui viitâre de cultivator de pămînt. Instruc- 
ţiunea primară rurală fusese alcătuită pe același plan 
ca și cea urbană, şi se pare că acest plan avusese 
în vedere mai mult pregătirea pentru liceii, decât 
pentru vi€ţă. 

Alt fapt: învățămîntul secundar consacră cea mai 
mare parte din cei 7 ani ai săi studiului limbilor 
vechi, cari altă dată, pentru motive ce nu mai ai 
valbre dejă de sute de ani, se consideraă ea sin- 
gurele proprii pentru a formă cugetarea şi a des- 
voltă în tinerime cunoscinţa binelui şi a frumosului. 

_„ Atorismul acesta a încetat de mult dea fi exact; 
îi “ dar, chiar dacă ar mai fi, pe câtă vreme învățămîntul 

nostru secundar nu eră completat prin un învăţă- 
mint profesional suficient, și pe câtă vreme mai 
tâtă tinerimea eră obligată se trâcă prin liceu dacă 
voiă să capete cunoscințe mai întinse decât acele
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din şedla primară, urmă că aprope întrega pătură, 
mai cultă a țării eră crescută după principiile educa- 
tive din secolul XVI, iar nu pregătită pentru a cunâsce 
vița actuală, cu ale cărei greutăţi are a luptă. 

Ceea ce numiam noi învățămîntul nostru real nu 
p6te infirmă aceste conclusiuni; căci aşă qisele gimna- 
sii reale, abiă completate într” un târdiu prin un singur 
liceii real, lipsite de ori-ce debuşeii și incapabile prin 
ele înseși de a înarmă pe tineri pentru lupta vieţii, 
nu aii avut mai nici o influență utilă în desvolta- 
rea învățămîntului nostru public. 

Invă&țămîntul secundar, ast-fel înțeles, este evi- 
dent că nu puteă să convină decât mai ales cla- 
selor avute, ai căror copii pot să se mărginâscă a 
cere școlii doar educaţiunea, fie şi pe basele de 
acum patru secole, şi cari pot să consacre acestui 
singur scop Îl ani din vi6ţa lor, fără a se preo- 
cupă în timpul acesta de a-și pregăti mijloce de 
vieţă. Dar, pentru partea cea mare din populaţiune, 
care nu este avută, care prin urmare nu-și pâte 
plăti luxul de a cheltui 11 ani numai în scopul 
de a-și formă inima și cugetarea după principiile 
lui Platon și Aristotel, care trebue de timpurii, 
încă din copilărie, să-și creeze mijlâcele de traiti 
pentru maj târdiii, un învăţămînt ca acela eră cu 
desăvirşire nesuficient și necorespundător. Pentru 
dînsa, trebuiă să existe un învățămînt profesional, 
pus la îndemâna ei, puțin costisitor, ușor de urmat, 
și organisat în vederea trebuințelor societăţii nâstre 
actuale. Căci societatea are trebuințe multiple și 
variate: dacă are trebuință de funcționari, de ar- 
tişti, de învăţaţi, de advocaţi Și de” literați, ea are 

|
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nevoie tot atât de mare de comercianţi, de agri- 

cultori şi de industriași. Şedla trebue să răspundă 

la tote aceste necesităţi de.o potrivă,; alt-fel, func- 

ţionarea, vieţii sociale se face r&ii, se determină exu- 

berarea. disproporționată a unor părți, prin atrofia- 

rea altor părţi din organismul naţiunii. 

Dar la noi învățămîntul profesional a lipsit în cea 
mai mare parte. Cel care a fost eră nesuficient ca 

întindere, și organisat tot în vederea unei elite, iar 

nu a numărului celui mare. 

In asemenea, condițiuni, nu e de mirare că liceele 

şi gimnasiile ai .atras t6tă tinerimea, cu dor de a 

învăță, și că acâstă tinerime s'a grămădit pe urmă 
asupra budgetului, singura îndeletnicire la care pu- 

teă aspiră, cu preparațiunea pe care o căpătase 

în şc6lă. 

Resultatul a fost că clasa funoţionarilor s'a în- 

mulţit peste măsură, pe când carierele profesionale 

ai r&mas părăsite. Și cum numărul funcţiunilor este 

mărginit, și sa mai împuţinat încă în timpul din 

urmă, am ajuns a creă o numersă clasă de 6meni 

cari mor de f6me, alături cu o sumă de meserii şi 

de alte cariere, cari ar put să-i facă să trăiască 

din belșug, dar de cari se folosesc străinii. 

Starea acesta de lucruri, care îngrijesce pe toţi 

Gmenii cu prevedere, pe unii nu-i turbură de loc. 

Ei dic că Românii, ne având aptitudine pentru co- 
merciii și industrie, este logic ca munca socială să o 

împartă cu străinii, lăsând acestora, partea la care 

sunt mai proprii decât Românii. 

O asemenea teorie ar însemnă renunţarea n6stră, 

la dreptul de a trăi ca popor neatiîrnat; căci un
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popor, care nu găsesce în sine însuşi tote elemen- 

tele necesare propriei sale desvoltări, nici nu me- 

rită acest nume. | 

De alt-fel, afirmări de acestea 's'ati mai audit și 

alte dăţi, și tot-deauna faptele le-aii dat cea mai 

completă desminţire. Precum într'o vreme se diceă 
că limba română nu este proprie pentru o vi6ţă 

cultă, s'a dis mai pe urmă că Românii sunt inca- 
pabili a exercită profesiunile intelectuale, cari as- 
tădi sunt exclusiv în stăpînirea lor, cucerite nu- 
mai în câţi-vă ani. Tot așă, în comercii, în 'indus- 
trie, vedem mai multe ramuri prosperând în mâ- 
nile lor, după ce le-ai scos din mânile străinilor. 
Când condiţiunile se vor. îmbunătăţi, nu e îndoială 
că le va fi lesne a luptă cu avantagiii contra, oră- 
cui, şi pe acest tărîm, | i 

In ori-ce cas, trebue totul făcut pentru a se. 
ajunge acolo; căcă dacă ati fost și aii prosperat na- 
țiuni numai de agricultori, de comercianți sai de 
meseriași, nu sa pomenit încă să fi trăit vre-un 
popor numai de funcţionari. 

Dacă privim lucrul din acest punct de vedere, 
se pote dar dice că sistemul nostru şcolar de până 
acum păcătuiă contra naţionalităţii nâstre, pe câtă 

vreme, în loc de a contribui la întărirea ei prin des- 
voltarea completă şi armonică a tuturor forţelor 
ei, aduceă, din contră, slăbirea ei, prin anihilarea. 
tuturor acestor forțe în favârea uneia singure. 

Obiectul reformei. 

Din acestea, se vede dejă unul din principalele 

caractere ale reformei întreprinse.
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Ea tinde a face ca învățămîntul public să înce- 
teze de a fi un învăţămînt curat teoretic. 

Pentru acâsta, în școlile primare rurale se intro- 
duce învățămîntul practic agricol, pe lângă acel al. 
lucrului manual, introdus dejă mai dinainte. 

In școliie primare. urbane se introduce lucrul ma- 
nual, care lipsiă. , 

In învățămîntul secundar, se introduce _trifurcarea 
la cursul superior, şi se modifică programele în sens 
mai practic, așă că cel care termină liceul, și chiar 
numai gimnasiul, să nu se găsâscă cu totul desar- 
mat; în lupta pentru vi6ță. | 

Se creâză cu totul din noii învățămîntul profe- 
sional elementar, și se dă o mai mare desvoltare 
celui inferior. 

Peste tot, se caută a se combate prevenţiunile con- 
tra comerciului, . industriei şi agriculturii, pe cari 
atâtea, decenii de învăţămînt unilateral le-aii înrădă- 
cinat în spiritul tuturor; și se caută a se inspiră în- 
credere în carierele profesionale, de. 6re-ce o mare 
parte din acele prevenţiuni provin din nesciinţa, celor 

mai „mulți despre înlesnirea și siguranţa cu care 

agricultura, industria și comerciul pot asigură un 

traiu îndestulat și liniștit. 

Șcâla este unul din instrumentele de acţiune so- 
cială, cele mai puternice, prin faptul că efectele ei 
se simt în tdte părţile ţării și în tote straturile socie- 

tății. Ea pote face servicii însemnate chiar în unele 
direcțiuni, cari la prima vedere nu sar păr6 că 
intră în domeniul săi.
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De aceea ne-am silit să facem ca acţiunea școlii 
să nu rămână mărginită numai în cuprinsul ei, ci să 
se întindă și în afară. Și dejă unele resultate excelente, 
dobîndite în timp scurt Şi cu cea mai mare înles- 
nire, aii dovedit de ce mare ajutor pote fi școla 

„Pentru realisarea unor dorinţe cari, de decimi de 
ani, nu se puteau realisă, pentru-că lipsiă un instru- 
ment de lucru așă de puternie și de potrivit, cum 
este șcdla. 

Invăţămintul, ca să fie desăvârşit, trebue să se 
îngrij6scă nu numai a cultivă spiritul, înavuţindu-l 
cu cunoscințe multe, dar a cultivă şi inima, a formă 
caracterul, a face, în fine, ceea-ce se numesce edu- 
cațiunea tinerimei. 

Unul din obiectele principale, pe cari le urmărim, 
este și acesta, carele întru cât-vă fusese pus mai pe 
al douilea plan faţă de instrucţiunea propriii disă. 

Nu mai puţin se dă o deosebită atenţiune educa- 
țiunil fisice și cultivării artelor, musicei și desem- 
nului, întru cât ele fac parte din instrucţiunea, pri- 
mară şi secundară. 

In fine, ne silim să insuflăm întregului nostru 
învăţămînt spiritul naţional, fără care el nu pote 
da cetățenii buni și devotați, pe cari este dator 
să-i dea. 

% 
3 3% 

Acestea, sunt, Sire, scopurile a. căror realisare va 
constitui, când ele vor fi atinse, reforma învăţă- 
miîntului nostru. | 

Reforma întrâgă se întemeiază pe următorele legi:
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a învăţămîntului primar și normal-primar din 1896; 
-a învățămîntului secundar şi superior din 18938; 

a învăţămîntului profesional din 1899. 

Punerea în aplicare a reformei, pe basele ei ac- 

tuale, putem dice că este începută dejă de mai 

mulți ani, în special de la 1886, când o mare parte 

din principiile legislaţiunii actuale deveniseră un 
desiderat al celor mai mulţi 6meni de șcâlă, și 
luaseră corp în proiectul de lege asupra învăţă- 

mântului, presintat în acel an Corpurilor legiuit6re. 

In 1893, sa votat o lege a învățămîntului pri- 

mar și normal-primar, ale cărei principii, în mare 

parte, erail identice cu ale proiectului din 1886, 

iar altele eraii diferite. Acestă lege a fost  moditmrrt” 

ficată prin cea din 1896. 

In 1900, câte-trele legile, pe basa cărora se în- 

cepuse reforma, ait fost modificate în mod funda- 

mental. Din acâstă causă, continuarea realisării 

reformei a fost oprită în cele mai multe din păr- 

țile e. | 

şi 1899, cu dre-cari modificări, impuse cea mai mare 

parte de situaţiunea financiară a ţării din “momentul A 

acela. De atunci, aplicarea reformei s'a reînceput 

și se continuă. 

Ea va cere încă mulți ani de muncă încordată 
şi sistematică, pentru a fi desăvirșită; căci princi- 

pala ei greutate nu a fost facerea legilor ei or- 

ganice, ci aplicarea acestor legi, în condițiuni des- 

tul de grele. In adevăr, se impune ca să recâști- 

găm vremea, perdută, și ca în cel mai scurt timp 

posibil să realisăm cea mai mare sumă posibilă de 

AA 
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0 
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In 1901 însă, s'aii restabilit legile din 1896, 1898 A 
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lucru util. Se mai cere ca acâstă lucrare să se facă 
cu mijloce restrînse de 6meni și de bani; şi, în fine, 
se cere ca ea să nu jign6scă o mulțime de interese 
şi de drepturi câștigate, și să triumfeze de nenumărate 
prejudicii şi prevenţiuni, „create prin starea trecută 
de lucruri. | 

„In cele ce urmâză, expunem în amănunte mijlocele 
ce punem în mișcare ; dificultăţile ce avem de în- 
vins; resultatele ce am realisat dejă, saii cari se 

_pot întrevede; calea ce credem că trebue urmată și 

în viitor; speranţele n6stre, precum și greutăţile pe 

cari le prevedem încă pentru viitor.



ÎNVEȚĂMÎNTUL' PRIMAR. 

Obligativitatea. Frecuentarea. 

Principiul obligativităţii și al gratuităţii învățămiîn- 

tului primar a fost consacrat, încă de la 1864, prin 
art. 6 din legea asupra instrucţiunii: „Instrucţiunea 

primară elementară este obligatore și gratuită.“ 

Curând. după aceea, constituţiunea din 1866 con- 

sacră din noi acest mare principiii prin art. 23: 

„Invă&ţătura în şcolile Statului se dă fără plată; în- 

vățătura primară va fi obligatore pentru tinerii ro- 

mâni, pretutindeni unde se vor află instituite şcoli 

primare.“ | 

Sunt dar 39 de ani, de când ar îi trebuit ca toţi 
copiii de Români, în etatea legală, să fie obligaţi a 

urmă la șc6lă, aşă că astădi se cuveniă să nu mai 

fie nici un Român în etate mai mică de 50 de ani, 

care să nu pos6dă cunoscinţele cursului primar. 

Din nenorocire, nu a fost aşă. Se scie că propor- 

ţiunea celor fără sciinţă de carte este încă forte mare, 

şi că, chiar astădi, din 813.940 copii în etate de 
şe6lă, nu frecuentâză șe6la primară decât abiă 
338.659. o 

Causele acestei stări de lucruri sunt multiple, şi 

e trebuinţă să fie cunoscuie, pentru ca să se potă 

înțelege măsurile ce se ieaii pentru înlăturarea lor.



Lipsa de personal. 

In prima, linie a fost lipsa personalului didactic. 
In 1864, în momentul când sa proclamat obliga- 

tivitatea învățămîntului, populaţiunea țării fiind apro- 
ximativ de 4.500.000, ar fi fost necesar un număr 
de cel puţin 6.750 de institutori și învăţători. In 
tealitate, nu erai de cât 2.008 învăţători și 517 in- 
stitutori. | a 

Pentru a se împlini acâstă enormă lipsă de per- 
sonal, ar fi trebuit să fie un număr mare de Şcoli 
normale. Dar nu eră decât una singură. 
De aceea, legea din 1864 a fost silită să pună 

condițiuni cu totul nesuficiente pentru recrutarea 
personalului didactic primar: ea nu cereă decât cu- 
noscințele claselor primare. 

Din acâstă, causă, timp de câţi-vă ani, corpul di- 
dactie primar s'a înmulțit cu nisce elemente de tot 
nesuficiente. | - . 

Mijlâcele Statului ne permițând a se înmulţi prea 
repede numărul şcolilor, s'a, evitat din norocire în- 
mulțirea peste sâmă a învăţătorilor recrutaţi în acest 
fel. Curând după. aceea, generdsa iniţiativă a Maie- 
stății Vâstre a făcut să, se înființeze șe6la normală 
„Carol 1“, după care apoi ai urmat şi altele. 

Cele cari sunt astădi în ființă sunt de ajuns pen- 
tru a face faţă trebuinţelor, adică pentru a împlini 
golurile ce se fac în rîndurile corpului didactice pri- 
mar și pentru înfiinţarea de posturi nouă. Necesită- 
țile budgetare însă nu permit, a se face asemenea. 
înființără așă de repede cât ar trebui. |
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Astădi avem 4.636 învățători, dintre cari 500 în- 
vățători de cătun, și 1.313 institutori,; în total 5.949 

de învățători şi institutori. | 

Populaţia ţării fiind acum de 6.000.000 în cifră 
rotundă, şi ţinend socotâlă că, după lege, un. maiestru 
primar pote av6 în s6mă până la 80 de copii ; dar, 

având în vedere și dificultățile cari resultă din repar- 

tițiunea cătunurilor și din greutăţile topografice, s'a 

calculat că numărul total de învățători și institutori, 

cari ar fi necesari în momentul de faţă, arfi de 11. 500. 

Ar fi dar o lipsă,de mai bine de 5.500 învăţători, 
câră ar reclamă 0 crescere în budget de vre-o 

6.600.000 lei pe an. 

“Este greu să ne gândim la așă ce-vă. Nu numai 

mijlcele materiale ne-ar lipsi, dar ar fi peste pu- 

tință a. se găsi dintr'odată un număr așă de mare 

de învăţători capabili. | | o 
“A trebuit dar să găsim mijlocul ca, cu un nu- 

măr mai mic de învăţători, să se pâtă face faţă ne- 
voilor cari nu se mai pot amână. Acest mijloc cre- 

dem că l-am găsit: el este expus mai jos în mod 
amănunţit (a se vede capitolul Orarul șcdlelor pri- 

mare rurale). 

Prin disposiţiunile ce am adoptat, un învăţător 

rural pâte av6 în s6mă un număr de copii mult 

mai mare decât 80, fără a se călcă legea şi fără 

a se îngieuiă de loe munca lui. Așă fiind, numărul 
de învăţători şi institutor necesari s'ar reduce la 

vre-o 8.000, ast-fel că ne-ar mai trebui vre-o 2.000 

peste cei pe cari-i avem dejă. 
Tote aceste posturi nou vor trebui create în co- 

munele rurale; ba încă va trebui ca cu timpul vre-o
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300 posturi de institutori să fie suprimate şi în- 
locuite cu tot atâtea posturi de învăţători, din 

causă că numărul actual al institutorilor este mai 

mare decât cel care trebue să fie, după populaţi- 

unea școlară a oraşelor. 

In resumat, trebue ca, în cel mai scurt timp po- 

sibil, numărul învăţătorilor să fie crescut; de la 4.636 
până la vre-o 7.000, iar al institutorilor scădut de 
de la 1.313 la 1.000. 

Acest lucru, se înţelege, nu se va pute face din- 

trodată. Pe de o parte, nu se pot aruncă pe dru- 

muri 300 de institutori, cari nu sunt întru nimic 

vinovaţi, dacă în trecut s'au făcut creaţiuni de pos- 

turi fără socotâlă; pe de alta, nu se pot impro- 

visă cu ușurință mai bine de 2.300 de învățători: 

trebue ca şcolile normale să aibă timpul de a-i pro- 

duce. In fine, budgetul nu se pâte cresce dintr'o- 

dată cu mai bine de două mili6ne. 

Nu r&mâne decât a se lucră treptat, dar cu stă- 

ruință și în mod continuă, pentru ajungerea sco- 

pului, şi aşă se şi face. 

Numărul învăţătorilor. se măresce pe fie-care an, 

une-ori mai mult, alte ori mai puţin, după mijl6- 

cele de cari se dispune în budget. De altă parte, 

se caută a se utilisă în modul cel mai fructuos 

posibil cei existenţi. Ast-fel, la Septemvrie 1902, mul- 

țumită disposiţiunilor la cari am făcut alusiune mai 

sus, s'aii putut înființă vre-o 50 școli rurale nouă, 

fără a se cere nimic de la budget, și fără a se sdrun- 

cină nimic la şcolile existente. 

De altă parte, încă din anul 1901 am luat dis- 

posițiunea a se suprimă t6te posturile de institu- 

Raport adresat M. S. Regelui. —Spiru Haret. 2    
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tori r&mase vacante, 'repartisându-se școlarii respec- 
tivă pe la, cele-lalte şcoli mai puţin “populate din 
oraş. Au fost suprimate în modul acesta. 53 pos- 
turii de institutor. | 

Lipsa de localu ri. 

A doua din principalele, « cause, „ pentru cari învăţă- 
miîntul primar este așă de puţin răspândit, a fost 
lipsa, de localuri de șelă. | 

Legea, din. 1864 (art. 42) a pus în'sarcina comu- 
nelor obligaţiunea de a procură localul, mobilierul şi 
încălditul șc6lelor primare, și acâstă obligaţiune a 
fost menţinută în tote legile ulteridre. 

Indatorirea, acesta ar fi trebuit să fie împlinită încă 
de demult, mai ales că plata personalului didactic 
eră lăsată în întregime asupra Statului, pe când în 
mai tote țările ea este tot o sarcină comunală. 

Comunele însă, în marea lor majoritate, aii negligiat 
cu totul acâstă datorie a lor. Până nu de mult, con- 
struirea, localurilor de școli primare nu aveă nici un 
loc în preocupările lor. Școlile erai instalate prin 
case particulare, mici, întunecâse, răii împărțite, rău 
așezate în raport cu cartierele ce aveai să deservescă. 
Rare-ori asemenea localuri eraii proprietatea comu- 
nei: mai tot-deauna, erai închiriate, și costau nisce 
preţuri enorme, în raport cu valdrea lor Și cu servi- 
ciile ce făceaii. 

Situaţiunea eră cu deosebire deplorabilă în comunele 
rurale. Acolo ședla eră de multe ori o simplă casă 
ţărănâscă, cu o singură cameră Și o tindă. Camera 
aveă 15, mult 20 m. p. de suprafaţă și 2 m. 1 20 em.
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de înălțime; eră cu pămînt pe jos, acoperită cu şovar 
vechiu, așă că prin tavanul spart se vedeă cerul. 
Mobilierul lipsiă mai de tot. Abiă dacă 20 sai 30 
de copii înghesuiți găsiaui loc într'o asemenea şcâlă. 

Resultatul acestei stări de lucruri este că, chiar 
în comunele forte mari, mai că nu se simte efec- 
tul șc6lei după atâţia ani. De altă parte, Statul a 
fost silit să, plătâscă un învăţător sai un institu- 
tor, care nu puteă să dea învățămîntul decât laa 
patra sai a cincea parte din numărul copiilor pe 
cari, după lege, -ar fi trebuit să-i instruiască, dacă 
ar fi fost loc în ședlă, 

Nu numai atât, dar când o comună vedea că prea 
mulți copii rămân fără carte, în loc să dea ŞCo- 
lii existente local încăpător, în care să intre mai mulţi 
copii, cereă tot Statului ca să înfiinţeze posturi nouă 
de învățători sai institutori, așă că Statul suportă 

„eheltueli mai mari decât eră dator după lege să 
suporte, numai din causă că comunele nu-și impli- 
neaii obligaţiunile lor. 

De aci vine că acum doi ani aveam 1.351 -insti- 
tutori, pentru o populaţie şcolară urbană de 79.738 
copii, pentru care cel mult 1.000 institutori ar fi fost 
de ajuns. . Ac6sta însemnâză o cheltuială anuală inu- 

„tilă de cel puţin un milion de lei, care nu s'ar face, 
dacă comunele urbane ar ave localurile școlare ne- 
cesare. - 

Tot aşă, cei 4636 învăţători nu daă învățămin- 
tul de cât la 265.048 copii, în loc de 370.880, câţi 
ar put instrui. Altă cheltuială, zadarnică; pentru 
Stat, de mai bine de 1.500.000 lei pe an.
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Situaţiunea acâsta a atras de demult atenţiunea 

ministerului. | 

Incă din anul 1887, ministerul a elaborat proiecte- 

tip de construcţiuni pentru tot felul de şcoli primare, 

și a exercitat presiune asupra comunelor, ca să-şi 

construiască școlile necesare. Indemnurile lui ai 

avut Gre-care efect, pentru-că trei judeţe, Ilfov, 

Romanați și laşi, ai contractat împrumuturi pen- 

tru clădire de școli rurale, şi mai multe comune 
din cele-lalte judeţe ai ridicat asemenea clădiri. 

Multe dintre comunele rurale, prea sărace ca să 

pâtă construi îndată, ai început să capitaliseze, la 

Cassa de depuneri, economiile lor, în vederea acestei 

necesităţi. | 

Atunci însă s'au ivit alte neajunsuri. In precipi- : 

tarea lor, unele comune aii clădit localuri nepotrivite 

scopului lor, căci nu ai cerut, saii nu ai ţinut semă 

de instrucţiunile ministeriale. Mai multe comune ur- 

bane aii zidit şcolile fără nici o consideraţie de 

cartierele ce aveai să deserve. Ast-fel, chiar în ca- 

pitală s'au construit în centrul oraşului o mulțime 

de localuri unele lângă altele, pe când cartiere vaste 

ait r&mas lipsite de ori-ce șcâlă. 

Relele ce constatăm aci au fost causa, că, în pro- 

iectul de lege din 1886 dejă, s'au prevădut măsuri - 

coercitive contra comunelor cari nu-și vor împlini 

obligația impusă prin lege. Se prevedeă anume că, 

pentru asemenea comune, ministerul va av6 drep- 

tul a înscrie din oficii în- budgetele lor sumeie ne-



21 
. 

cesare, cari se vor vărsă la tesaur, și lucrările se 

vor execută de minister în comptul comunei. 

Aceste disposițiuni, completate, aii și căpătat pu- 

tere prin 'legea învățămintului primar din 1893 

(art. 81) şi 1896 (art. 76). 

Activitatea Casei Școlelor. 

Cestiunea a fost însă definitiv. resolvată prin le- 

gea Casei Ședlelor din 9 Martie 1896. 

Prin acâstă lege, Casa Şedlelor are însărcinarea 

de a priveghiă executarea clădirilor școlare ; pe lângă 

acestea, i s'a pus la disposiţie un fond de 30 mili6ne 
de lei, din care să facă comunelor împrumuturi cu 

termin lung, anume pentru construirea localurilor 

de şcoli. 

_ Creaţiunea Casei Şe6lelor a fost un pas decisiv 

în acestă cestiune. Abiă înființată, ea a pregătit în- 

dată planuri-tip, ante-măsurători, devise şi caiete de . 

sarcini. In 1897 dejă sai publicat licitațiuni pentru 

darea, în întreprindere a 208 clădiri cu 476 săli de 
clase. (anexa No. 1). 

Ac6stă primă serie de lucrări nu a răspuns des- 

tul de bine aşteptărilor. Causele ai fost următ6rele: 

a). Preţurile unitare adoptate de Casa Şcdlelor în 

devisele sale, deși fixate după consultarea corpu- 

rilor technice ale diverselor judeţe, ai fost în ge- 

nere prea mici. In adevăr, se pare că informaţiunile 

date de corpurile technice se basai pe preţurile 

realisate la lucrările efectuate.în orașe, pe când este 

evident că la ţâră condiţiunile lucrărilor sunt mult
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mai grele, din causa transporturilor, a dificultății de 
a se găsi lucrători, etc. a 

b). Lucrările: fiind diseminate pe t6tă întinderea 
țării, la distanţe destul de. mari unele de altele, şi 
val6rea fie-căreia ne fiind destul de mare, -cheltuelile 
de regie se măriaii în mare proporţie faţă de val6- 
rea lucrării. | 

Aceste două cause reunite aii făcut că licitaţi unile 
din 1897 aii trebuit să se repete de mai multe ori, 
și preţurile unitare să se mărâscă, până ce să se 
potă da lucrările în întreprindere, Și încă cu prețuri 
destul de desavantagidse. 

c). Condiţiunile pecuniare, în cari Casa Şcdlelor 
cereă a se execută acele lucrări, erai destul de grele, 
din causa, materialelor scumpe cari se cereau, ceea 
ce făceă ca prețul unei școli să fie prea mare faţă 
cu puterea financiară a comunelor rurale. A urmat 
de aci că comunele ale căror școli s'aii construit 
atunci, se găsesc încărcate cu anuităţi prea mari 
către Casa Şedlelor. 

d). Supravegherea, executării lucrărilor nu.-s'a pu- 
tut organisă întrun mod destul de satisfăcător, din 
causa marelui lor număr şi a diseminării lor. De 
aceea, :unele din ele lasă mult de dorit ca execu- 
țiune. Recepţiunile s'a făcut în anii 1899 şi 1900, 
și pentru acâsta Casa Șcdlelor Sa servit de diverşi 
ingineri şi architecţi, cărora le plătiă o indemnisare 
pentru fie-care recepţiune. Sistemul nu eră practic, 
pentru-că eră scump, şi pentru-că cei ce făceait recep: 
țiunea nu eraii în măsură a: cunâsce viţiile ascunse 
ale construcţiunii. Aceste viţii nai eșit la ivelă de 
cât mai: târdiu, după facerea recepţiunii definitive,



23 

când Casa Şedlelor nu mai aveă nici un mijloc de 
acţiune asupra întreprindătorilor. 

Tâte dificultăţile şi neajunsurile acestea erai, în 
mare parte, inevitabile. Problema ce aveă de. resol- 
vat Casa Șc6lelor eră, peste măsură de grea, şi di- 
ficultăţile ei, în mare .parte, atunci sait dât pe faţă 
pentru prima Gră. Nu este însă îndoială, că expe- 
riența dobindită în prima serie de lucrări ar fi fo- 
losit pentru a se evită mai târdiă greutăţile, întîm- 
pinate la început.. 

In timpul. acesta însă supraveniră dificultăţile fi- 
nanciare, din causa cărora ministerul financelor nu 
mai putu pune la disposițiunea Casei Ședlelor su- 
mele ce trebuiă să-i procure după legea din 1896. 
De aceea, Casa Ședlelor nu mai începi nici o. lu- 
crare nouă în comptul fondului de 30.000.000, care 
în Iunie. 1901 a şi fost anulat întreg, afară de 
partea dejă cheltuită de 4.385.019 lei, din cari apu- 
caseră a se construi 208 localuri, pentru cari mai 
contribuiră și comunele cu 577.311 lei. 

Acâstă; gravă întîmplare ar fi putut să paraliseze 
cu totul acțiunea Casei Ședlelor, şi să facă să înce- 
teze de odată avîntul pe care ea abiă îl imprimase 
construirii localurilor școlare. Ar fi trebuit dar să 

renunțăm, pentru mulți ani pote, la ori-ce speranță 
de a face. posibilă frecuentarea şedlei primare de 
către. toți copiii cari aveai drept la dînsa, ceea-ce 

ar fi..echivalat cu anihilarea reformei înseși.
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Construcţiunea de şcoli rurale de la 1gor încâce. 

- Am reușit să eșim din greutate, și, nu numai să 

continuăm fără nici o slăbire construirea localurilor 

școlare, dar chiar să-i dăm o impulsiune şi mai 

energică. 

Pentru acâsta, ne-a fost de ajuns să suprimăm 

tâte disposițiunile prea exigente ale Casei Șc6lelor 

în ceea-ce priviă alegerea materialelor şi condi- 

țiunile de construcțiune, şi a lăsă loc celei mai 

largi iniţiative din partea autorităţilor locale, adică 

pretecţilor şi primarilor, şi chiar particularilor, re- 

servând Casei Șc6lelor numai atâta control cât 

trebuiă pentru a nu permite să se facă lucrările 

r&i, dar nu mai mult; cu alte cuvinte, âm desceu- 

tralisat cu totul un servicii, care până atunci su- 

feriă de prea multă centralisare. 

In adevăr, după legea şi regulamentul Casei Se6- 

lelor din 1896, construirea localurilor şcolare eră 

supusă la următdrele regule: Ministerul hotără, în 

fie-care an, în mod obligatorii pentru comune, lo- 

calurile ce aveaii să fie construite sait modificate, 

precum şi dimensiunile lor; comunele trebuiaii să 

facă planurile și devisele și să le trimită ministe- 
rului, care puteă să le aprobe, să le refuse sait să 

le modifice. Ministerul fixă natura materialelor ce 

trebuiaii să se întrebuinţeze ; el alegeă terenul de 

construcțiune ; el fixă modul cum construcțiunea 

trebuiă orientată pe teren; el făceă licitaţiunile şi 

contractele cu antreprenorii ; el privegheă executa- 

rea construcţiunilor, făceă recepţiunile provisorii şi
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definitive, avansurile de bani la antreprenori, veri- 
ficarea socotelilor; el, în fine, suportă procesele și 
contestaţiunile, anchetele, expertisele la cari dădeaii 
loc lucrările răi făcute. 

Se pot ușor înţelege întârdierile, străgănirile, ne- 
mulțumirile și erorile ce se puteai nasce dintr'o 
asemenea organisare. Se perdeă timpul în corespon- 
denţe ; se fixaii în Bucuresci seriile de preţuri pen- 
tru localități depărtate, unde nu se potriviai; ; 
lipsiă personalul pentru a execută tâte formalităţile 
cari se cereai ; și, ca resultat, lucrările mergeai în- 
cet și nu se făceau bine. | 

Dar, ceea-ce eră mai grav, eră că lucrările costau 
enorm. Se impuneă în mod aprâpe exclusiv facerea 
de construcțiuni de zid, pe temelii de pi6tră, cu 
lemnărie de stejar, acoperite cu fier, şi se proscriaii 
construcțiunile mai economice, chiar în comunele 
sărace şi în localităţile unde unele din materialele 
cerute nu se găsiau. Pe lângă acesta, eră natural 
ca antreprenorii să pună în socotâla clădirii tote 
întârdierile, străgănirile şi cheltuelile pe cari pre- 
vedeaii că aii să li le causeze complicaţiunea formali- 
tăţilor. De aci a resultat că preţul unui local de 
şc6lă rurală cu o singură clasă și cu o locuinţă 
destul de insuficientă pentru diriginte, construit în 
asemenea condițiuni, a fost de 9 până la 21 mii 
de lei; cu două sale de clase, de 17 până la 33 
mii leă; cu trei sale de clase, de 18până la 34 mii 
de lei; cu patru sale de clase, de 28 până la 40 
mii de lei: preţuri enorme pentru nisce comune, cari 
de multe ori nu aveaii de. cât 2 saii 3 mii lei ve- 
nit pe an. De aceea comunele ati intrat în datorii
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mai pre sus de puterile lor; unele din ele și-aii vă- 

dut întregile lor venituri sechestrate de Casa -Șc6- 

lelor: pentru plata anuităţilor,: şi tote: serviciile” lor 

paralisate. Cu modul acesta, Casa Ședlelor, al cărei 

seop eră -de a: aduce: ajutor. comunelor, deveniă 

pentru ele: o: causă de ruină. . 

"Siliţi: pe de o-parte de reclamaţiunile 'cari nu mai 

încetaii, și pe de alta de anularea, în 1901, a 'tu- 

turor creditelor. Casei Ședlelor, a trebuit să schim- 

băm întregul sistem de până atunci. 

Prin circulara No. 4.194 din 24 Maiii 1901 (a 

nexa No. 2), adresată prefecţilor. de judeţe, am dis- 
pus ca localurile .de şcoli.rurale să se pâtă tonstrui 

din ori-ce fel de material: piatră, cărămidă, paiantă, 

bârne, vălătuci sait gard, după cum se găsesce în 

localitate cu preţul cel mai eftin. Singurul lucru 

ce am cerut, să se păstreze neatins, ai fost dimen- 

siunile clădirii și disposițiunea ei - generală. Tot 

atunci. am recomandat a se face apel 'la concursul 

şi bună-voinţa proprietarilor și a sătenilor, că să con- 

tribue cu bani, cu materiale, cu cărături saii cu 

lucru. 

Prin circulara No. 6.131 din 14 Iulie 1901, am 

dispus ca să se trimită planuri şi devise tip; prin 

aceea cu: No. 1.426 din '11 Februarie 1902, am sta- 

bilit procedura: de urmat în cererea de aprobarea 

construcţiunilor; iar prin aceea cu No. 3.749 din 2 
Aprilie 1902, am dat instrucţiuni cum să se pro- 

cedeze pentru ca comunele să-şi formeze capitalul 

pentru clădirea școlilor (anexa No. 3). 
Aceste -apeluri la. iniţiativa prefecţilor şi prima-
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rilor, precum şi. marile: înlesniri ce li se făceaii, ait 
avut un efect imediat. : RE 

Deşi. măsurile se luaseră - destul. de -târdiu, chiar 
în Campania anului :1901 se văd îneepându-se 
o energică mișcare. Prefecţii puseră să se facă pla- 
nurile,. să se. :alâgă terenurile, . organisară serbări, 
loterii, făcură apeluri la proprietari. şi la:săteni; în 
unele părţi, judeţele: puseră câte o sumă la dispo- 
Siţia comunelor celor mai sărace; Casa Şedlelor în- 
săși afectă 50.000 lei în: 1902 și 100.000 lei în 1903, 
pentru “a acordă mici împrumuturi. comunelor, spre 
a completă suma de care aveaii trebuinţă: 

Silinţele acestea fură .încoronate cu cel mai de- 
plin succes. Este de ajuns să se. arunce. ochii pe 
anexa No. 4 a acestui raport, ' pentru a se vede re- 

" sultatele avute. De unde în 5. ani, de la 1897 până, 
la 1900 inclusiv, Casa Ședlelor putuse să constru- 
iască. 208 localuri cu 476 săli de clase, cheltuind 
pentru ac6sta 4.385.079 lei din fondurile sale şi 
577.311 lei din ale comunelor, vedem în 1902 pu- 
nendu-se' în lucru 154. localuri cu 268 săli. de clase 
şi 61 locuinţe pentru dirigenți; în 1903, 285 loca- 
luri cu 450 săli și 111 locuinţe; în total, în 2 ani, 
439. localuri cu. 718 săli. de clase Și 172. locuinţe. 
Și pentru tâte. acestea, Casa Şedlelor nu a: procurat, 
comunelor. decât 150.000. lei. 
“Ceea :ee. este îmbucurător, în acestă constatare, 

este stăruința cu care ai lucrat autorităţile admi- 
nistrative, și chiar cele comunale, cari de 40 de 
ani mai că nu voiseră să scie de datoria, ce aveaii 
către șcâlă: dovadă că pote, şi mai nainte și-ar fi
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făcut acâstă datorie, dacă sar fi exercitat asupra 

lor o presiune destul de energică. 

Dar un semn şi mai îmbucurător a fost voia bună 

cu care şi sătenii și proprietarii ai dat concursul lor. 

Ei ai contribuit cu bani, cu materiale, cu dile de 

lucru și de transporturi. Mulţi proprietati, une-oră 

chiar câte un săten sai un preot, aii clădit cu 

spesele lor câte un întreg local, dotându-l cu tâte 

cele necesare. Cu deosebire merită atenţiune do- 

națiunea d-lui Vasile Stroescu, care a oferit 200.000 

lei pentru construcţiunea de şcoli în cele mai să- 

race comune din judeţele Dorohoiii, Botoșani, Su- 

ceava, și Neamţu. In multe părți, sătenii, deștep- 

taţi de mişcarea care se făceă împrejurul lor, ait 

cerut ei singuri să li se clădâscă ședlă, oferind con- 

cursul lor. In judeţul Constanţa, se vor construi 

t6te localurile şcolare necesare, numai cu mijl6cele 

oferite de ţărani, de bună-voia lor, şi fără nică un 

concurs din altă parte. 

O altă constatare forte bună este preţul mic cu 

care sait putut. realisă construcțiunile din acești 

din urmă ani, în comparaţiune cu acele de mai 

nainte. 

Următârea tabelă comparativă pune în evidenţă 

acest lucru. 

Pentru ca comparaţiunea să fie justă, am luat 

numai localuri cari ai şi locuinţă pentru diriginte. 

a
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COSTUL | 
  "LOCALURILE e 
De la 1897 | De la 1901 

până la 1900 | până la 1903 | 
  

Cu 1 sală de clasă. . .| 9—21 mii] 3— 9 mii! 

          
>» 2'sale > [1938 miăț11—14 mi 

> 3» > ÎN8—34 miili4— —19 mii 

> 4 pa .198—40 mii 14—32 mii îi 

| 

Localurile cele mai scumpe: din ultima, col6nă aâi 

fost clădite după vechile proiecte, 

Atuncă când s'aii dispus de 6re-cari facilităţi, dacă 
spre exemplu, materialele erai la îndemână, saii dacă 
locuitorii daii concursul lor, prețurile aii fost încă 

și mai mici. 

După cum se vede, deosebirea este considerabilă. 
Și trebue încă să se ţină s6ină, că, după combina- 
țiunile actuale, şeâla se clădesce aprope numai cu fon- 
durile dejă adunate ale comunei, saii cu ajutore din 
partea județului saii a particularilor, și numai cu 
prea puține împrumuturi, ast-fel că finanţele comu- 
nei nu se încarcă mai de loc cu plata de anuităţi mari 
pe termine lungi. 

Așă dar, cu tâte greutăţile din ultimii ani, Şi chiar 
din present, situaţiunea cestiunii localurilor școlare 
rurale este îndrumată destul de bine, şi, dacă se va 
urmă mai departe pe calea acâsta, s'ar pute în 
câţi-vă ani să se completeze tâte clădirile.
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Dar aplicarea cu începere de la Septemvrie 1902 

a noului orar al şcolilor rurale a adus încă nouă 

înlesniri în acâstă privinţă. 

Acest orar permite ca, în şcolile cu un singur 

învățător, cari sunt cele mai numerâse, unele clase 

să vină la, școlă numai dimineţa, altele numai după 
amiazi. Prin urmare, într'o sală de clase 6re-care, va 

pute de acum înainte să urmeze un număr.de şcolari 

de două ori mai mare de cât până acum. 

De aceea, numărul salelor de clase cari trebuiau 

construite, se va reduce într'o proporţiune forte mare. 

Ast-fel, o comună. care ar ave 160, de copii în etate 

de școlă, -ar fi avut trebuinţă cu vechiul orar de doi 

învăţători, și prin urmare de două sale de clase, soco- 

tind câte 80 de copii de fie-care învăţător, pe când 

cu orarul cel noă, un singur învățător și o singură 

sală sunt de ajuns. | 

În fapt, nu vom put comptă pe o îmbunătă- 

ţire așă de mare. Distribuţiunea neregulată a copiilor 

în diversele clase şi în diversele cătune, trebuinţa 

de a ţin6 semă de crescerea viitâre a populaţiunii, 

şi alte motive, nu permit să ne așteptăm la mai 

mult de cât 50%, economie în numărul saii în di- 

mensiunile sălilor de clase, pe basa noului orar. Dar 

și atâta este forte mult, și mai ales comunele cele 

mici, și prin urmare cele mai sărace, vor simţi o 

ușurare forte însemnată în construirea școlilor lor. 

Profitând de noul orar, ne-am grăbit a ușură dis- 

posiţiunile anteridre privitâre la construcţiunile șco- 

lare din comunele rurale, prin decisiunea din 29 Ia: 

nuarie 1903 (anexa No 5); iar prin circulara adresată 

prefecţilor (anexa No. 6), le-am atras atenţiunea
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asupra acestei nouă ușurări, care, suntem siguri, 
va contribui mult pentru a acceleră completarea 
localurilor. şcolare. 

“Propunerea d-lui N. - Enășescu. 

Ca să terminăm cele ce aveam de dis cu privire 
la acestă, cestiune, se cuvine să menționăm 0 propu- 
nere făcută de d-IN. Enășescu, fost prefect al jude- 
ului Botoșani, care, dacă ar fi realisată, după în- 
lăturarea 6re-căror dificultăţi ce presintă, ar put 
să asigure ridicarea până în câţi-vă ani a tuturor 
localurilor de şedlă și de primărie, de cari mai aii 
nevoie comunele rurale. 

Cele mai multe din aceste comune aii venituri 
așă de mici, încât rare-ori pot să facă ce-vă econo- 
mii, din cari să-și adune fondul necesar pentru clă- 
dirile ce le sunt necesare. 'Trebue ani întregi pentru 
a se adună cele câte-vă mii de lei cât va costă o 
şc6lă, chiar cu reducerile și simplificările expuse mai 
sus, și, până să se adune tâtă suma, adese-ori se 
întîmplă ca, ceea-ce'a apucat să se adune, să se 
întrebuinţeze cu totul pentru alte scopuri, 

D-l N. Enășescu propuneă ca comunele dintr'un 
judeţ să se împartă în grupe de câte 8, 10 sau 
12. Comunele din aceeași grupă să pună la un loe 
economiile lor dintr'un an, ceea-ce ar face o sumă 
suficientă pentru a se construi o Şcolă saii o pri- 
mărie în una din ele. In anul următor ar veni rîn- 
dul alteia, și așă mai departe, până ce tâte comu- 
nele din grupă vor av6 construcțiunile necesare. 

Cu modul acesta, ar fi de ajuns „10 sai 12 ani, 

.
.
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pentru ca problema întregă a construcţiunilor ru- 

rale să fie. resolvată. | 

Bine înţeles, ar fi multe cestiuni de detalii de 

regulat, precum modul cum să se țină semă de di- 

ferenţa între puterile contributive âle diverselor 

comune, şi altele. Dar aceste dificultăţi nu sunt des- 

tul de grave pentru ca să nu pâtă fi înlăturate. 

Propunerea d-lui Enășescu se află în studiul mi- 

misterului de interne. 

O propunere analogă cua d-lui Enăşescu a fost 

făcută de d-l revisor şcolar al judeţului Romanați, 

propunere care a și fos pusă în practică anul acesta. 

In budgetele comunelor, să se înscrie din oficii pe 

fie-care an sume variind între 100 și 5000 lei, după 

importanţa şi mijlâcele comunelor. Aceste sume, 

puse la un. loc, împreună cu 0 sumă prevădută în 

budgetul judeţului, și cu cele provenite din dona- 

ţiună şi alte mijloce, să formeze un fond de con- 

strucţiuni, cu care să se facă localele școlare nece- 

sare. Anul acesta, ain budgetele comunelor din acel 

judeţ, s'au reunit 125.389 lei, cari împreună cu ce dă 

judeţul şi particulari, daii un total de vre-o 200.000 

lei. Ast-fel s'a format fondul pentru construcția a 

47 săli de clase, cari s'aii şi pus în lucru. 

Fondul comunal. 

O altă împrejurare favorabilă este crearea fon- 

dului comunal, prin recenta lege asupra suprimării 

acciselor. Sunt o mulţime de comune. rurale cari, 

prin legea acâsta, vor av adaosuri considerabile 

în veniturile lor. Fără îndoială, și nevoile ce ai
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ele să satisfacă sunt mari și multe; dar printre 
acestea, în prima, linie, este Şi șc6la, și va trebui 
ca să se iea măsuri pentru ca nouele mijl6ce să nu 
se _risipescă în înființări de lefuri sai în cheltueli 
inutile: Prin circulara de 16 Maii 1903 (anexa No. 9), 
am și invitat pe primarii comunelor urbane ca să pro- 
fite de noile resurse ale comunelor, pentru a le dotă, 
cu școlile necesare. | 

Localurile de școli primare urbane. 

Cu localurile de școli primare urbane, lucrul stă 
și mai rit decât cu cele rurale. Deși comunele ur- 
bane ai dispus de mijlOce mai mari decât cele 
rurale, şi deși de vre-o 20 ani ele Și-ati impus sar- 
cini destul de grele pentru alte lucrări de edilitate, 
școlile aii fost prea, adese-ori lăsate pe al douilea 
plan. Abiă sunt două sai trei comune urbane, cari 
şi-ait clădit tote școlile de cari ati trebuință ; dar 
sunt multe acele cari nu ai clădit nici una: 

Negligenţa acesta, este cu atât mai puţin de er- 
tat, cu cât la oraşe mai toţi copiii în virsta, legală 
cer să fie admiși în școli Și nu sunt locuri pentru 
a-i satisface. E adevărat că, de câte ori comunele 
ati vEdut că copiii nu încap în şcoli, în loc de a 
construi localuri încăpătore pentru cele existente, 
ele se mulțumiaii a cere de la minister ca să în- 
fiinţeze șeoli nouă, ceea-ce se încuviință ; și așa s'a, 
ajuns la un numer de 1.350 institutori, pe când 
1.000 ar fi tost de ajuns. Statul şi-a impus dar 
un sacrificii enorm, numai din causă că comunele 
nu-şi făceau datoria. 

Raport adresat M. $, Regelui. —Spiru Haret. 
3 
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De alt-fel acestă stare de lucruri nu este mai 

puţin dăunătâre pentru comunele înseși. Fără a mai 

vorbi de starea igienică cea deplorabilă 'a localuri- 

lor închiriate, de înghesuirea copiilor, de înlesnirea 

și de alimentul ce se dă propagării epidemiilor prin 

localurile mici, umede și neigienice, trebue observat 

că chiriile enorme ce plătesc comunele ar fi de 

multe ori suficiente spre a acoperi anuitatea sume- 

lor necesare pentru facerea unor localuri convenabile. 

Acâstă gravă situaţiune a atras atenţiunea minis- 

terului, care în diverse rînduri a căutat să-i aducă 

remedii. e 

La 25 August 1898, el a adresat primarilor co- 

munelor urbane o circulară stăruitâre, prin care le 

puneă în vedere gravitatea situaţiunii și cereă să 

se iea măsuri de îndreptare (anexa No. 7). 
In același timp s'a intervenit direct și la ministe- 

rul de interne, în același sens. 

Stăruinţa acesta se pare că a produs Gre-care 

efect. Tabela alăturată (anexa No. 8) arată de la 

1896 încâce s'aii construit, în comunele urbane, 61 

de localuri școlare cu 245 sale de clase. Cu tote 

acestea, ceea ce sa făcut nu este încă de ajuns. 

Chiar din tabloii se vede că multe orașe nu aii făcut 

nimic şi de aceea mai este încă mult de făcut până 

ce comunele urbane să aibă cele 1.000 sale de clase 

de cari aii nevoie. 

De alt-fel, se întîmplă une-ori că chiar atunci 

când comunele vor să facă ce-vă, ele comit erori 

cari anul6ză în mare parte efectul cheltuelilor făcute. 

Greșâla cea mai obicinuită este aceea de a nu 

se studiă cu destulă atenţiune distribuţiunea localuri- .
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lor de şcdlă în oraș. Se aleg locurile la întîmplare Și 
se construesc mai multe şcoli unele lângă altele, 
lăsându-se fără nică una cartiere întinse și popu- 
late. Pe urmă locurile alese sunt de multe ori 
mici, de formi nepotrivită, sati având vecinătăţi nesă- 

“nătose, ori vătămătore moralei și disciplinei şcolare. 
In acâstă privință, capitala însăşi dă loc la cri- 

tică severe. Acum vre-o 10 lani, sai construit în 
Bucuresci un număr destul de mare de şcoli. Pen- 
tru acâsta, s'aii luat de preferință curţile bisericilor 
sait locurile virane, proprietăţi ale comunei, pe 
unde s'a întîmplat, Și S'ait construit ast-fel localurile 
a 13 şcoli -pe un kilonietru patrat, pe când su- 
burbii întregi nu aveai mici o şedlă. Unele din 
aceste locuri eraii așă de mici, încât șcOla nu aveă, 
curte de loc, precum eră ședla de fete din piaţa 
St. Gheorghe-Noi. 

Pentru ca asemenea, neajunsuri să nu se mai în- 
timple, trebuiă să se dea urmare cât mai neîntâr- 
diată, disposiţiunii din legea învățămîntului primar, 
care prevede formarea de circumscripţiuni şcolare 
(art. 5). Acâsta va să dică că trebuiă să se îm- 
partă teritoriul comunei în atâtea părţi, câte școli 
primare îi erai necesare, pentru a primi întrâga ei 
populaţiune școlară. „Operaţiunea acâsta nu este 
ușoră, pentru-că trebue să se ţină sâmă de densita- 
tea populaţiunii din diversele cartiere, de întinde- 
rea superlicială a fie-cărei circumscripţiuni și de 
alte împrejurări, destul de grei de conciliat între ele; 
și ea devenise și mai grea, prin modul nepotrivit 
cum apucaseră a, se distribui multe din localurile 
dejă construite. 
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De alt-fel acestă stare de lucruri nu este mai 

puţin dăunătâre pentru comunele înseși. Fără a mai 

vorbi de starea igienică cea deplorabilă a localuri- 

lor închiriate, de înghesuirea copiilor, de înlesnirea 

şi de alimentul ce se dă propagării epidemiilor prin 

localurile mici, umede şi neigienice, trebue observat 

că chiriile enorme ce plătesc comunele ar fi de 

multe oră suficiente spre a acoperi anuitatea sume- 

lor necesare pentru facerea unor localuri convenabile. 

Acâstă gravă situaţiune a atras atenţiunea minis- 

terului, care în diverse rînduri a căutat să-i aducă 

remedii. o 

La 25 August 1898, el a adresat primarilor co- 

munelor urbane o circulară stăruitâre, prin care le 

puneă în vedere gravitatea situaţiunii şi cereă să 

se iea măsuri de îndreptare (anexa No. 7). 

In același timp s'a intervenit direct și la ministe- 
rul de interne, în același sens. 

Stăruinţa acâsta se pare că a produs re-care 

efect. Tabela alăturată (anexa No. 8) arată de la 

1896 încâce s'aii construit, în comunele urbane, 61 

de localuri școlare cu 245 sale de clase. Cu tâte 
acestea, ceea ce s'a făcut nu este încă de ajuns. 

Chiar din tabloii se vede că multe oraşe nu aii făcut 

nimic şi de aceea mai este încă mult de făcut până 

ce comunele urbane să aibă cele 1.000 sale de clase 

de cari ail nevoie. 

De alt-fel, se întîmplă une-ori că chiar atunci 

când comunele vor să facă ce-vă, ele comit erori 

cari anul6ză în mare parte efectul cheltuelilor făcute. 

Greșâla cea mai obicinuită este aceea de a nu 

se studiă cu destulă atenţiune distribuţiunea localuri- -
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lor de şc6lă în oraș. Se aleg locurile la întîmplare Și 
se construese mai multe școli unele lângă altele, 
lăsându-se fără nică una cartiere întinse și popu- 
late. Pe urmă locurile alese sunt de multe ori 
mici, de formă nepotrivită, săi având vecinătăţi nesă- 

“nătose, ori vătămătâre moralei şi disciplinei şcolare. 
In acâstă privință, capitala, însăși dă loc la cri- 

tică severe. Acum vre-6 10 fani, s'au construit în 
Bucuresci un număr destul de mare de școli, Pen- 
tru acesta, s'ait luat de preferinţă curţile bisericilor 
sati locurile virane, proprietăţi ale comunei, pe 
unde s'a întîmplat, şi s'aii construit ast-fel localurile 
a 13 școli -pe un kilonietru patrat, pe când su- 
burbii întregi nu aveai nică o șc6lă. Unele din 
aceste locuri eraii așă de mici, încât șcâla nu aveă 
curte de loc, precum eră ședla de fete din piaţa 
St. Gheorghe-Noii. 

Pentru ca asemenea, neajunsuri să nu se mai în- 
timple, trebuiă să se dea urmare cât mai neîntâr- 
diată disposițiunii din legea învățămîntului primar, 
care prevede formarea, de circumseripţiuni şcolare 
(art. 5). Acesta va să dică că trebuiă să se îm- 
partă teritoriul comunei în atâtea părți, câte şcolă 
primare îi erai necesare, pentru a primi întrega ei 
populațiune școlară. . Operaţiunea acâsta nu este 
ușGră, pentru-că trebue să se ţină s6mă de densita- 
tea populaţiunii din diversele cartiere, de întinde- 
rea superficială a fie-cărei circumseripţiuni şi de 
alte împrejurări, destul de greii de conciliat între ele; 
și ea devenise și mai grea, prin modul nepotrivit 
cum apucaseră a se distribui multe din localurile 
dejă construite. ”
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Inceperea regulării cireumseri ipţiunilor școlare ur- 

bane s'a făcut în anul 1897. Dar lucrul a mers în- 

cet, şi nici adi nu este încă terminat. De alt- fel, re- 

gularea nică nu se va put6 face dintr'odată şi în 

mod definitiv. De 6re-ce numărul actual al institu- 

torilor şi al claselor urbane este mai mare decât 

cel necesar, el va trebui micşorat; dar micșorarea, 

acâsta nu se pote face decât treptat, potrivit cu 

vacanţele ce se ivesc printre: institutori, şi la fie- 

care suprimare de post, trebue ca circumseripţiunile: 

şcolare ale orașului să sutere modificări. Ministerul 

urmăresce însă cu stăruinţă acâstă importantă, lu- 

crare. Chiar în Bucuresci sai suprimat unele clase, 

ba şi şcoli întregi, în centrul orașului, unde erai 

prea multe, din care cuusă eraii aprâpe g6le, Şi s'a 

înființat altele pe la margini. Și tot aşă se face și 

pe aiurea. 

Pe de altă parte, profitând de înfiinţarea fondu- 

lui comunal și de crescerea de venituri pe care va 

aduce-o el pentru unele comune, ministerul a făcut 

din noii întervenţiune, prin circulara,din 16 Maiu 1 903, 

către primarii comunelor urbane, şi altă întervenire 

la, ministerul de interne, pentru a cere cu stăruință 

construirea, l0calurilor cari mai lipsesc. In circulară, 

s'a insistat și asupra trebuinţei ca nouele construc- 

ţiuni să fie distribuite în mod raţional, (anexa No. 9). 

In acâstă privinţă am recomandat din noii o com- 

binaţiune care va fi în avantagiul comunelor, căci ar 

permite ușurarea cheltuelii reclamate de clădirea 

școlilor. 

Este un lucru cunoscut că, fie din causa mortali- 

tăţii, fie din lipsa de mijlâce, fie pentru alte motive,
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numărul copiilor cari frecuentâză ultimile clase pri- 
mare este mai mic decât cel din clasele 1 şi Il. De 
aceea în multe orașe, mai ales în cele mari, sunt 
şcoli cară aii numai clasele I și IL. Și cu tâte acestea, 
şi pentru asemeni școli se închiriză local deosebit, 
cu locuință pentru un director deosebit. 

Ar fi o însemnată economie, dacă unele localuri, 
în loc de a fi construite tot-deauna pe un tip unic 
de patru săli de clase şi o locuinţă de director, ar 
ave, după împrejurări, une-ori 4, alte-ori 5, alte- 
ori 6 sale de clase, cu o singură locuinţă pentru 
director. Acâsta ar permite comunei să economi- 
s6scă preţul unei locuinţe, precum şi cheltuiala 
pentru încăldirea ei. 

Tot așă, în orășelele cu o populaţiune fârte mică, 
sar put construi localuri numai cu 2 sai 3 sale de 
clase, căci sunt şcoli în cari clasa III este unită cu 
clasa IV, sub un singur institutor, şi une-oră clasa. IL 
cu clasa III, sati chiar clasa. I cu clasa II. | 

Mobilierul şcâlelor primare. 

Cestiunea. dotării ședlelor cu mobilier şi cu ma- 
terial didactie este mai tot atât de însemnată ca 
și aceea a localurilor. . 

După lege (art. 76), procurarea, întreţinerea, și 
reînoirea mobilierului școlar este în sarcina comunei. 

Nu de mult, tipul de mobilier în genere intro- 
dus în școlile primare eră acela al băncilor lungi 

de 2 până la 4 metri, unite saii nu cu masa. 

Acest tip barbar aveă nenumărate inconveniente. 
EI favorisă grămădirea pe un spaţiii restrîns a,
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unui mare număr de copii, causă principală de vi- 

ţiare a aerului și de ruină a sănătăţii. El făceă 

aprâpe imposibile mișcările copiilor și circulaţia lor 

în timpul clasei; nu permiteă curăţenia, nică supra- 

vegherea, nici circularea institutorului printre șco- 

lară pentru a le controlă lucrările. Pe lângă acestea, 

înălţimea, cea mare a băncii, depărtarea, ei de masă, 

înclinarea defectudasă a acesteia, lipsa unui spri- 

jin pentru spate, impuneaii copiilor atitudini obosi- 

târe saii nenaturale, vătămătâre sănătăţii lor. 

Dejă de pe la 1865 ministerul a căutat să intro- 

ducă sistemul de pupitre pentru câte 2 școlară; dar 

încercările sale aii r&mas aprâpe cu totul infructu- 

se. Până acum 20 de ani, nici nu scim dacă a 

fost o singură șclă, în care să se fi introdus pupitrul. 

De atunci încâce, exemplul dat de Stat în școlile 

secundare a început să fie urmat și în şcolile pri- 

mare urbane. Localurile clădite prin oraşe: anume 

pentru şcâlă aii fost în genere dotate cu mobilier 

sistematic; şi chiar în unele din şcolile încă neinsta- 

late în propriul lor local, primăriile aii introdus pu- 

pitrele de câte 2 locuri. Din nenorocire, când pu- 

pitrele sunt puse într'o clasă a cărei sală este 

prea mică, institutorul este silit să așeze câte 3, 

sai chiar câte 4 copii întrun pupitru de 2 locuri, 

ceea ce face să dispară ori-ce avantagiit. 

Băncile lungi se găsesc întrun număr încă des- 

tul de mare de şcoli urbane; iar în şcolile rurale, 

se pâte dice că noul mobilier este un lucru aprâpe 

necunoscut până acum. 

In acestă direcțiune este dar încă forte mult de 

făcut; și dată fiind lipsa de mijloce a celor mai
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multe comune, mai ales rurale, precum și puţinul 
interes pe care prea de multe ori comunele rurale 
îl arată pentru şcâlă, este de prevădut că vor fi 
de învins mari greutăţi și că va trebui multă vre- 
me, până ce să se vadă t6te şcolile dotate cu mo- 
bilier sistematic, 

Acum în urmă, ministerul, prin circularele sale din 
16 Maiii 1903 către prefecţi şi către primarii comu- 
nelor urbane şi rurale, le-a atras atenţiunea. asupra 
acestui lucru. Va trebui ca să se urmărescă efectul 
acestor circulare, și, contra comunelor cari sar do- 
vedi că neglig6ză în mod sistematic datoria lor, va 
rămân a se aplică disposiţiunile art. 76 al. IV din 
lege, care dă Statului dreptul ca, în asemenea ca- 
suri, să impună din oficii cheltuelile necesare. 

Cheltuelile accesorii şcolare. 

Pe lângă procurarea localului și mobilierului, le- 
gea mai pune în socotâla comunelor iluminatul, în- 
călditul, cheltuelile mărunte de cancelarie, plata 
servitorilor și ajutorul copiilor săraci. Ea mai pre- 
vede că „minimul sumelor necesare pentru a face. 
faţă la aceste cheltueli se va fixă de ministerul in- 
strucţiunii pentru fie-care comună, şi se va înscrie 
din oficii în budgetele comunelor; comunele, cară nu 
vor întrebuinţă regulat la destinaţiunea lor sumele 
ast-fel înscrise în budgetele lor, vor perde dreptul 
de a face singure aceste plăţi; iar sumele necesare 
se vor încassă direct de Stat din veniturile lor și se 
vor vă&rsă tesaurului, în comptul ministerului in- 
strucțiunii.“ (art. 76).
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In genere, comunele urbane se achită în mod 

destul de satisfăcător de aceste îndatoriri; budge- 

tele lor conţin sumele necesare, și cheltuelile se fac. 
la timp. Fac excepţiune ajutorele pentru copiii săraci, 

cari adese-ori nică nu figurâză în budget, și repa- 

raţiunile școlilor, cari de multe ori se fac prea târdii, 

prin Septemvwrie, şi chiar Octombrie. Lipsa unui 

personal technic suficient și lungile formalităţi im- 

puse de legea comptabilităţii sunt în mare parte ca- 

usa acestor întârdieri. 

In comunele rurale, ne lovim fârte des de râua 

voință, de nepăsarea saii de nepriceperea primarilor 

sau ale consiliilor comunale. Pe unde se întîmplă 

acesta, se înscrii în budget sume derisorii, spre 

exemplu 10 lei pe an pentru lemne și 5 lei pe lună 

pentru servitor; alte-ori, se refusă plata chiar a 

sumelor prevădute în budget, sub tot felul de pre- 

texte. Invăţătorii sunt atunci siliţi a întrebuință pe 

școlari pentru curăţitul claselor; copiii petrec săp- 

tămâni întregi de irnă fără foc în şedlă, și altele 
asemenea. S'aii vădut primari rurali cari n'au achi- 

tat cheltuelile școlare pe câte doi şi trei ani. Alte- 

oră, din contră, dacă învățătorul a reuşit să se pună 

bine cu consiliul comunal, i se prevede subvenţiune 

de la comună peste l6fa ce are de la, Stat, şi une-ori 

ac6sta se face în dauna cheltuelilor obligatore ale 

școlii, cară sunt reduse până la nesuficienţă. 

In casuri de acestea, legea prevede corectivele 

arătate mai sus. Dar în practică este forte anevoie 

ca ministerul să fixeze pentru fie-care comună în 

parte cheltuelile ei școlare obligatorii, și este tot 

atât de greii ca să facă el însuși aceste cheltueli
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în comptul comunei. De aceea până acum s'a evitat 

-a se recurge la acest mijloc extrem, şi s'a preferit 

a se îndreptă relele, pe unde se iviaui, prin inter- 

venţii la prefecţi, sau chiar la ministerul de interne. 

Credem însă că ar trebui găsit un mijloc mai 

expeditiv, mai energic şi mai sigur, pentru a asi- 

gură şcolilor cele necesare din partea comunelor; 

şi, dacă un asemenea mijloc nu s'ar găsi, va îi ne- 

voie ca ministerul să useze de drepturile ce-i dă 

legea citată mai sus. 

Intru cât privesce ajutrele la copiii săraci, mi- 

nisterul a căutat să remedieze lipsa lor din partea 

comunelor, creând un fond în acest scop, prin vin- 

darea unora din cărţile pentru cursul primar editate 

de minister (a se ved6 mai jos capitolul: Ajutore 

de cărți și de haine la copiii săraci). 

Materialul didactic. 

Procurarea materialului didactice fiind lăsată în 

sarcina Statului, acesta a resolvat problema în mod 

strălucit, prin înființarea Casei Ședlelor; căci din ve- 

niturile proprii ale acestei case sai putut dotă i6te 

școlile primare, urbane și rurale, nu numai cu tot 

materialul didactic necesar învățămîntului, dar chiar 

şi cu unele lucruri cari nu aii decât o legătură mai 

indirectă cu diusul. 

Chiar în 1896, îndată după înfiinţarea Casei Şc6- 
lelor, d-l P. Poni, ministru, a întreprins să procure 

școlilor colecțiunea de corpuri geometrice, de mă- 

suri metrice şi de hărţi, de cari aveaii trebuinţă,.
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Corpurile geometrice și sistemul metric au fost 
efectuate de Școla de arte Şi meserii din Bucuresci 
în 2.000 serii, de câte 72 obiecte fie-care serie. 

Saii construit și 2.000 dulăpidre; în fie-care din 
ele sa pus câte o colecțiune de corpuri geometrice 
și una de sistem metric, şi ast-fel complete s'aii 
distribuit pe la şcoli. 

Cu modul acesta, S'aii dotat dintro dată şcolile 
cu obiectele cele mai necesare, cu o cheltuială „to- 
tală de 93.469 lei, cari alt-fel ar fi reclamat mai 
mulți ani până să se potă face. 

În anii 1900 și 1901, tot Ședla de meserii din 
Bucurescă a mai făcut o serie de 2.000 de com- 
pasuri și echere de lemn pentru lucrat pe tablă, pre- 
cum și o nouă serie de sistem metrice şi corpuri 
geometrice, compusă din 9 bucăţi. 

Colecţiunea de hărţi trebuiă să cuprindă mape- 
mundul, cele 5 continente (America în două părți 
deosebite) și ţările locuite de Români. 

Pentru confecționarea, lor, d-l Poni a tratat mai 
întâiit cu casa Justus Perthes din Berlin. Acâstă 
casă trebuiă să execute harta Europei după mode- 
lul dat de minister, și cu text român. Preţul con- 
venit eră de 5 mărci (6 lei 25 bani) de fie-care 
exemplar. In acest preţ se cuprindea și întinderea 
hărţii pe pânză, două bețe de lemn și lăcuitul. 

Casa Perthes a trimis harta Europei în anul 
1897, executată conform contractului. 

In timpul acesta însă casele Carol G5bl și LI. So- 
cec din Bucuresci, precum și Institutul geografic al 
armatei, făcură Casei Ședlelor propunerea de a 
execută ele cele-lalte hărți, în aceleași condițiuni ca
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şi casa Perthes, afară de preţ, pe care îl oferiaii 

mai avantagios: anume, Asia. și Africa cu 5 lei 40 

bani exemplarul (C. G5bl), Oceania cu 8 lei 30 bani 

exemplarul (C. Găbl), America-de-Nord și de-Sud 

cu câte 5 lei 10 bani exemplarul (Socec). Harta 

României cu ţările vecine se oferi a se face de că- 

tre Institutul geografic al armatei, cu prețul total 

de 80.995 lei, pentru 5.000 exemplare harta fisică 

şi 5.000 harta politică. 

In faţa avantagiului de preţ ce ni se oferiă, dar 

mai ales considerând interesul de ordine superidră, 

care eră de a se execută în ţâră o lucrare de ase- 

menea importanță, am încheiat contract cu numi- 

tele case: cu C. GObl, pentru Asia și Africa, la 11 

Iulie 1897, iar pentru Oceania, la 23 Ianuarie 1898; 

cu Socec, pentru America-de-Nord și de-Sud, la-15 

Noemvrie 1897. Am avut satisfacțiunea de a vedâ 

că ele s'aii achitat în modul cel mai mulţumitor 

de sarcina ce-şi luaseră. Hărțile efectuate de ele 

ait fost predate în termin Casei Ședlelor, şi exe- 

cuțiunea, lor este cel puţin egală, dacă nu superidră, 

celor făcute în străinătate, din tote punctele de 

vedere. 

Trebue să udăogăm că, pentru supravegherea şi 

conducerea acestei lucrări, ministerul formase o co- 

misiune compusă: pentru harta României din d-nii 

M. Brătilă, director și profesor de geografie la Şe6la 
comercială de gradul II din Bucurescă, colonel C. 

lanescu şi maiorul G. Christodulo; iar pentru tâte 

cele-lalte, din d-l Brătilă. 

Pentru completarea materialului didactic de geo- 

grafie, mai eră nevoie de globuri geografice. Pen-
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tru acesta, Casa Șc6lelor a acceptat propunerea 
casei G. B. Paravia et Comp. din Turin, care a 
oferit să procure globuri de 40 centimetri diametru 
cu picior de fontă. Sai comandat 2.000 globuri de 
acestea, cari aii costat 40.500 Iei, plus 6re-cari chel- 
tueli de transport. Ac6stă furnitură a fost complet 
predată până la 13 Noemvrie 1899, în bune con- 
diţiuni. 

Cu modul acesta, s'a completat partea cea mai 
costisitâre şi cea mai imediat necesară a materia- 
lului didactice primar. 

Dar cu acâsta nu se puteă dice că nu mai este 
nimic de făcut. Și în prima linie, învățămîntul isto- 
riei a solicitat atenţiunea n6stră. 

Nevoia de simplificare a făcut ca istoria, ţării să 
ocupe un loc fârte restrîns în programa școlii pri- 
mare ; și cu tote acestea, de ce imensă importanță 
este acest studiii! Şe6la primară are chemarea, are 
datoria de a formă consciința! naţională a poporu- 
lui, de a-l face să-și cundscă trecutul, pentru a-și 
înțelege rostul săi în present şi chemarea sa. în 
viitor., Șeola primară trebue să creeze simţul de so- 
lidaritate naţională, fără care un Stat nu pote există, 
și care dă unei națiuni tărie și încredere în sine. 

Pentru atingerea acestui scop, trebue să concurgă 
întregul învățămînt; dar, în prima linie studiul istoriei. 

Convinși de acestă trebuință, pedagogii de pe aiu- 
rea aii avut recurs la tablourile murale istorice, cari 
represintă episodele cele mai însemnate și mai carac- 
teristice din istoria ţării. 

Acesta am dispus să se facă și la noi. 
La 22 Aprilie 1897, am format o comisiune com-
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„pusă din d-nii Gr. G. Tocilescu, profesor la Univer- 

sitate, I. Bianu și G. Demetrescu-Mirea. 

Insărcinarea acestei comisiuni eră: de a alcătui o 

listă de subiecte, alese din istoria Românilor, de 

la început și până astădi, printre cele mai însem- 

nate saii mai glori6se, cari să fie represintate prin 

câte un tabloii; de a prescrie regulele după cari 

aceste subiecte trebuiau să fie tratate de către ar- 

tiști ; de a indică modificările ce trebuiaii aduse în 
schiţele propuse de artiști; de a priveghiă executarea 

tablourilor în cromolitografie. 

Odată ce lista subiectelor tablourilor a fost fixată 

de comisiune și aprobată de minister (anexa No 10), 
executarea lor a fost încredinţată pictorilor Sava 

Henţia, N. Mantu, N. Grimani, Artachino, Simonide, 

Duraţo, P. Ioanid, Aristid Iliescu, I. Georgescu, Costin 

Petrescu, Titus Alexandrescu ; iar pentru executarea 

tipografică a tablourilor, s'a contractat cu casele 

Carol Gă5bl şi 1. Socec. Fie-care tabloii trebuiă exe- 

cutat în 8 până la 12 coloti, în dimensiuni de 90 cm. 

pe 55 em, lipite pe carton și cu inele pentru atâr- 

nat în perete. Preţul unui exemplar eră fixat la 2 

lei 15 bani. 

Din „fie-care tablou, ministerul cumpără câte 2.000 

exemplare ; editorii însă aveaii facultatea de a im- 

primă și peste acest număr ori-câte exemplare, cu 

condițiune ca să nu le pună în vindare cuun preţ 

mai mare de 2 lei exemplarul. 

Despre tablourile lucrate până acum, se pote dice 

că executarea lor tipografică este în genere bine 

reușită. Din nenorocire, nu se pote dice același lu- 

cru - despre composițiunea lor. Excepţie trebue fă-
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cută pentru acele împrumutate din galeria Palatului 
Regal, cari reproduc episode din timpul răsboiului de la 
1877, cu o veritate și o sciinţă de composițiune cari 
nu se găsesc în cele-lalte. E adevărat că executarea 
acestora cereă, pentru cele mai multe din ele, studii 
asupra costumelor, armelor şi figurilor, pentru cară 
nu eră destul timp, nică mijlce. Ori-cum ar fi, in- 
convenientul acesta s'a părut așă de grav, încât am 
credut că e mai bine să suspendăm continuarea mai 
departe a publicaţiunei, până ce va fi un chip de 
a se reîncepe în condițiuni mai potrivite. 

Cele 31 tablouri publicate până acum ai costat 
în total 177.938 lei 55 bani, în cară se cuprinde Şi 
plata artiștilor ce aii făcut schiţele, care a variat 
între 200 și 400 lei de fie-care tabloi. 

% 

Pentru lupta contra alcoolismului, Casa Şedlelor 
a făcut să se execute tablouri murale, şi să se scrie 
mai multe cărți. Despre cărţi vom vorbi mai jos. 

Intru cât privesce tablourile murale, în 1898 d-l 
Jiquidi, pictor, compusese unul, pe care l-a propus 
Casei Ședlelor ca să-l imprime. Ne: fiind fonduri 
atunci, lucrarea s'a amânat. In anul următor, s'a for- 
mat o comisiune compusă din d-nii Al. Xenopol, 
Dr. Al. Obreja și d-l Christu Negoescu, care a ho- 
tării a se alcătui 4 tablouri murale antialcoolice, 
după schițele d-lor Jiquidi, Rola Piekarski şi Dr. G. 
Tiron. | 

Executarea, lor s'a încredințat casei Socec prin 
contractul din 13 Decemvrie 1899. Fie-care tablot 
s'a executat în 8.000 exemplare, pe hârtie întinsă
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pe pânză, de 100 em. lungime pe 80 cm. lăţime, cu 
două bețe de lemn. Costul fie-cărui exemplar a fost 
de 2 lei, sati în total 64.000 lei. Comanda a fost 
predată Casei Ședlelor până la 18 Iunie 1902. 

Printre cele-lalte obiecte procurate de Casa Șc6lelor 
ca material didactic primar, mai trebue să menţi- 
onăm 1.000 bucăţi de mașina rusâscă pentru calcul 
elementar, cu preţul de 8 lei 50 bani bucata, 1.000 
bucăți magneţi, cu preţ de 8 lei 50 bani bucata, 
2.500 serii de portrete ale familiei regale, a 10 lei, 
seria, o nouă serie de corpuri geometrice și sistem 
metric, tablouri anatomice, și alte obiecte, costând 
tote la un loc o sumă de 66.938 lei, și procurate 
tote de casa Socec. 

= 
% Ei 

Acestea sunt, principalele articole de material di- 
dactic pe cari Casa Ședlelor le-a procurat până la, 

„1 Aprilie 1903 școlilor primare. El a costat în total 
1.250.816 lei, în care intră şi cheltuelile de tran- 
sport, indemnisări, recepţiuni, etc. | 

Acestă expunere ar fi singură de ajuns ca să 
arate ce imense servicii a adus și va mai aduce 
Casa Ședlelor. Câţi ani ar fi trebuit să trecă până 
când budgetul ordinar al Statului să fi putut procură 
acest material ! 

Dar şi aceste sacrificii ale Casei Șcdlelor, ca şi 
acele făcute de Stat cu plata personalului didactic, 

- rămân în mare parte zădărnicite, din causa lipsei 
de localuri școlare. In adevăr, la școlile cari sunt 
lipsite de un local propriă, nică nu se pot tri- 
mite hărţile, tablourile istorice și antialcoolice, ete.,
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pentru-că nu ai unde să le atârne. Salele de clase 
sunt așă de mici, în cât pe pereţii lor nu e destul 
loc pentru o hartă; iar lumina e așă de: mică, în. 
cât nu se pote citi pe ele. Pentru cele-lalte obiecte, 
corpuri geometrice, sistem metric, etc., nu se gă- 
sesce loc pentru un dulap care să le conţină. 

lată cum lipsa de localuri paralisâză ori-ce silinţă 
spre bine, chiar când se reușesce a se trece peste 
ori-ce alte greutăţi. 

Măsuri pentru asigurarea obligativităţii învăță- 
mintului ;. amendile școlare. 

Lipsa de localuri încăpătâre este una din prin- 
cipalele cause pentru cari un număr aşă de mare 
de copii nu pot primi învățămîntul primar; dar ea, 
nu este singură. Alături cu dinsa trebue puse și 
diversele cause cari împedică pe părinţi” să-și dea, 
copiii la şcolă. | 

Chiar lipsa de loc în șcâlă este una din aceste 
cause. Credinţa încă în genere admisă, cum că pă- 
rinții se opun în mod sistematic a-și trimite copiii 
la șe6lă, corespunde din ce în ce mai puţin reali- 
tăţii lucrurilor. 'Trebuinţa învăţămîntului se simte 
adi de toţi, chiar în treptele cele mai de jos ale 
societăţii. A trecut vremea când marea majoritate 
a părinţilor diceait că copilul lor nu are de ce să 
înveţe carte, „că doar nu are să se facă popă.“ Cei 
cari refusă a-i trimite la șc6lă fac acesta pentru 
alte motive, cari ai temeiul lor de multe ori. Dar 
și numărul acestora scade pe fie-care di. Dovadă 
este că rare-ori se mai întîmplă adi ca în şcâlă să
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rămână locuri libere, când înprejurul ei sunt destui 

copii. în vîrstă. școlară. De multe ori, sălile de clase 

conțin o populaţie mai mare decât ar comportă 

dimensiunile și mobilierul lor. Chiar în orașe, și chiar 

în capitale, nu -sunt în școli destule locuri pentru 

a primi pe toți copiii casă cer să fie admiși; și dacă 

repartiţia actualelor localuri ar fi mai bine făcută, în 

fie-care oraș, popuiaţiunea şcolară ar fi mai mare. Do- 

vadă este că, în Bucuresci, pe când şcolile din cen- 

trul orașului nu sunt destul de populate, pentru că 

sunt prea dese, pe la margini, unde şcolile sunt 

rare, ele sunt prea mică pentru numărul de copii 

cari cer să fie admiși în ele. In 1898, când sa în- 

ființat şedla din bulevardul Ferdinand, întrun car- 

tier unde nu mai eră alta, într'o singură di aii cerut 
înscrierea peste 200 de copii pentru o singură clasă. 

In comunele rurale nu dispunem în şeolă nică de 

jumătatea numărului de locuri necesar. In fie-care 
an, ministerul este asediat de cereri stăruitâre din 
partea sătenilor din o mulțime de cătune, cari cer 

să li se înființeze șc6lă; şi cum că asemeni cereri 

sunt, seri6se, se vede din sacrificiile pe cari dese- . 

oră petiţionarii oferă să le facă, pentru a da loca- 

lul, mobilierul, une-ori chiar și parte din plata învă&- 

țătorului, numai ca să aibă şcâlă. Din nenorocire, 

ministerul nu are decât rare-ori putinţa de a satis- 

face asemenea cereri. 

Lipsa de localuri este dar în prima linie piedică: 

pentru aplicarea completă și reală a obligativităţii 

învățămîntului; şi acest lucru este aşă de evident 

încât legiuitoriă ai fost siliţi să ţină tot-deauna sâmă 
de dînsul. Constituţia dice: „Inv&ţătura primară va 

Raport adresat M. S. Regelui.— Spiru Haret. i 4



50 

fi obligat6re pentru tinerii români pretutindeni unde 

se vor află instituite școli primare.“ Legea din 1893, 

ca și cea din 1896, ca şi cea actuală, dice că „în 
cas de insuficiență de locuri, se vor preferi copiii 

de Români“ pentru admiterea în șc6la primară. ȘI, 

în fine, legea a fost silită să gradeze aplicarea obli- 

gativităţii potrivit cu numărul locurilor disponibile 

în ședlă (art. 15), indicând anume în ce ordine să 
fie chemaţi copiii la șcâlă, când nu sunt locuri des- 

tule pentru toţi. 
Şi din acest punet de vedere dar, este fortă gravă 

r&spunderea comunelor cari nu și-aii îndeplinit obli- 
gaţiunea de a-și construi localurile şcolare, căci ele - 

înseși ait fost piedică pentru realisarea unuia din 

cele mai mari desiderate ale timpurilor moderne. 

Dar netrimiterea copiilor la șc6lă are și alte cause. 

Cea mai gravă este sărăcia părinţilor. 

Inv&ţămîntul primar este gratuit, pentru-că pă- 

rinții nu plătesc nimic pentru localul şc6lei, pentru 

învățător și pentru încăldit. Dar ei trebue să pro- 

cure copiilor lor cărţi, hârtie, crei6ne, și mai ales 

îmbrăcăminte. Pe la ţâră, nu e rar să se vadă copii 

cari totă iârna o petrec în casă, împrejurul vetrei, 

pentru-că nu ai încălțăminte, nică haine gr6şe, așă 

că mergerea la şcâlă le-ar fi imposibilă. T6te aceste | 
trebuințe la un loc represintă de sigur o cheltuială 

de cel puţin 10, lei pe an de fie-care copil, care 

“pote ajunge la 15, dacă copilul este în .clasa IV sau 

V.. Și dacă sunt în casă doi, trei, saii mai mulţi co- 

piă în etate școlară, se vede îndată ce grea povară 

pote fi pentru un om sărac gratuitatea învăţămîn- 

tului obligator.
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Nu trebue iarăși să uităm că, pentru Gmenii să- 
raci, și mai ales la ţâră, copiii sunt un ajutor pen- 
tru casă. De la 7 până la 14 ani, ei pot duce și 
întârce vitele de la păscut, le pot păzi pe câmp, 
pot ajută la menagiii, pot duce mâncare la câmp, 
etc. Lipsa acestor mici servicii îngreuiază viaţa omu- 
lui sărac, şi-l face să nu se desparţă cu voie bună 
de copil, nici pentru cele câte-vă ore de clase. 

Pentru mulți iarăși este nepăsarea, lipsa de re- 
flecţiune, neprevederea, și mai rar lipsa de pricepere 
pentru a înțelege utilitatea învăţăturii. 

In fine, de multe ori sunt dificultăţi locale de 
cari trebue să se ţină s6mă; dacă, spre exemplu, 
pentru a merge la șcâlă, copilul trebue să străbată 
drumuri lungă pe câmp, sai prin păduri, saă prin 
locuri grele, ierna este o adevărată primejdie pen: 
tru dinsul, din causa viscolelor sait a fiarelor săl- 

batice. 

„De tote acestea trebue să se ţină s6mă când vrea 
cine-vă să asigure obligativitatea efectivă şi reală, 
a învăţămîntului primar. 

Legea nu prevede pentru acâsta de cât o singură 
armă: amenda. Dar de amendă nu pote fi vorba de 
cât pentru a luptă contra relei voințe saii a nepă- 

sării; ea nu p6te nimic contra sărăciei, contra, lipsei 
de localuri, contra greutăților locale. 

De aceea noi ne-am silit să găsim pentru fie-care |. 
fel de greutate“remediul apropriat. Ludiăm ! cu stă- 
ruință pentru desăvîrșirea localurilor de şcoli primare 
cu tot ce le trebue, și campania acesta o vom urmă 
cu totă energia. Pentru a luptă contra sărăciei, am 
înfiinţat cantinele școlare și fondul de ajutor al co-
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piilor săraci; am luat măsuri pentru eftenirea căr- 

ţilor de șc6lă; am modificat orarul ședlelor rurale, i 

în sensul de a pute copiii de săteni să ajute părinţilor 

lor o jumătate de di, fără pagubă pentru ședlă; și 

“mai sunt și alte măsuri de mai mică importanţă. 

Cât pentru amendi, aplicarea lor presintă nume- 

râse dificultăţi, pe cari în parte le-am înlăturat, mai 

r&mân€nd încă multe altele de învins. 

Legea prevede, cu multă înțelepciune, pentru ab- 

senţe 'de la şeâlă, amendi mici, numai de 10 bani 
pe o jumătate de di, cari se măresc însă treptat 

în cas de recidivă, până la maximum de 50 de bani 

“de absență; dar ea mai cere ca executarea amendii 

să se facă de perceptor până în 10 dile de la pri- 

mirea comunicării. 

Dacă s'ar face așă, amenda, venind îndată după 

comiterea greșeli, ar av6 efectul, pe care la vizat 

legea, de a fio deșteptare efectivă pentru părinte, 

și ar evită de cele mai multe ori recidivele. 

Dar în fapt lucrurile sunt departe de a se petrece 

așă. Perceptorul nu face nici o mișcare pentru a 

încâssă amenda, când primesce comunicarea pentru 

acesta; părintele, ne.fiind amendat, nu-și dă s&ma 

că face un r&ă, și continuă a nu-și trimite copilul 

la șc6lă; învățătorul, în faţa acestor recidive, mă- 

resce treptat cifra amendilor. Cu modul acesta, amen.- 

dile se acumuleză, până ating cifre enorme, pe 

cari legiuitorul nică un moment nfi a'avut intenţi- 
unea să le atingă. Când cu modul acesta totalul 

amendilor aplicate unui biet om a atins 20 lei, 25 

sai şi mai mult, perceptorul se mișcă în fine și 

vinde tot, ca să acopere amenda.
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Cu modul acesta, amenda, şcolară, care trebuiă 
să fie un simplu mijloc de deşșteptare pentru omul 
nesciutor, ajunge o causă de ruină tocmai pentru 
Omenii săraci, cari formâză numărul cel mai mare 
al acelora cari sunt expuşi a se ved6 amendaţi. 
In același timp, amenda nu mai este un mijloc de 
îndreptare, pe câtă vreme vine așă de târdiii după 
comiterea greșelii, când vinovatul a și uitat-o, sai, 
în ori-ce cas, a perdut din vedere legătura, care este 
între dînsa și amenda care, dice-se, are de scop să 

-0 pedepsâscă. In fine, cu chipul acesta, se exasperâză 
Smenii contra şcolii și a învățătorului, aşă că se 
ajunge la resultatul diametral opus aceluia pe care 
îl urmăresce legea. 

Tote aceste rele decurg din o singură causă : din 
nepăsarea sai din r6ua voință a perceptorilor. Le- 
gea nu prevăduse ca, pentru încassarea amendilor 
școlare, să se lase remisă perceptorilor; de aceea ei, 
ne având nici un interes bănese în acestă afacere, 
refusati în mod sistematic a-și face datoria. Tote 
ordinele, stăruințele și amenințările se sdrobiaii de 
încăpăţinarea, lor. , 

Pentru a pune capăt acestei stări de Tucraxă, 
prin circulara către Administraţiunile financiare din 
13 Decemvrie 1901, am dispus a se lăsă perceptorilor 
câte 10%, din amendile ce vor încassă, și i-am auto- 
risat și a lua personal suplimentar, pentru a ajută 
la încasare. "Cu acâsta nu micșoram întru: nimic ve- 
niturile Casei Şedlelor, e căci până atunci nu se încassă 
mai nimic din amendi, pe când cu noua. disposițiune 
puteam speră că se va încassă ce-vă. “Și pe urmă, sco: 
pul amendilor nu este de a creă un venit Casei Ședlelor.
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Disposiţiunea acâstă a avut în adevăr ca efect de 

a face să crescă cifra încassărilor. De unde în anii 

1897, 1898, 1899, 1900, se încassase respectiv 53.304, 

95.218, 66.845, 61.757 lei, în anul 1901 şi 3 luni 

din 1902, după luarea acestei disposițiuni, s'au in- 

cassat 206.863 lei. 

Cu tâte acestea, răul este: departe de a fi vinde- 
cat. E adevărat că amendile se încasseză acum mai 

bine decât înainte; dar perceptorii tot nu aii re- 

nunţat la obiceiul lor de a le lăsă:să se acumuleze 

până ce ajung la sume mari. Și e natural să fie 
așă: remisa lor fiind aceeaşi, ei preferă să lase a se 

adună o sumă mai mare, pentru a o încassă de-odată, 

în loc de a o încassă în detalii, câte 10 și 20 de 

bani. De multe ori chiar ei declară insolvabili pe cei 

amendaţi, numai pentru a se scuti de grija de a 

încasă amenda. 

Trebuie dar ca să se iea cele mai aspre măsuri 

pentru pedepsirea acelora. dintre ei, cară daii dovadă 

de nepăsare, de negligenţă saii de rea voinţă în 

acâstă afacere. Alt-fel vom continuă a asistă ne- 

putincioși la spectacolul descuragiator al uneia din 

cele mai însemnate și mai bine-făcătâre legi, parali- 

sate prin reaua voinţă a unor agenţi de trâpta cea 

mai de jos. 

“ Ministerul Financelor, în acâstă privinţă, ne-a dat 

un concurs f6rte prețios. În urma intervenirilor nâstre, 

el a dat ordine severe pentru aplicarea exactă a 

legii și pentru pedepsirea perceptorilor negligenţi 

sai r&i-voitori, și aceste măsuri aii avut de efect 

o simţitore îmbunătăţire a lucrurilor.
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Organisarea actuală a amendilor școlare mai are 
şi un alt inconvenient grav, căruia va trebui a i se 
găsi un remediii: anume complicațiunea și mulţimea 
de scripte şi de corespondență pe care o impune 
învăţătorilor, institutorilor Și revisorilor școlari. Sunt 
nenumerate avisele, registrele, listele, foile și tablou- 
rile cari trebue făcute și ținute. O bună parte din 
timpul şi din munca personalului didactic și admi- 
nistrativ se consumă cu dînsele. Numai formularele 
imprimate cari privese acestă cestiune costă până 
la 15.000 lei pe an. 

O simplificare: se impune. 
Un pas în acest sens s'a făcut anul acesta, prin 

disposițiunea ce am luat, ca încercare, ca în August 
1903, în judeţul Teleorman, în loc de a se avisă 
în scris părinţii ai căror copii vor trebui trimiși la 
şedlă la 1 Septemvrie următor, ei să fie chemaţi 
într'o Duminecă la primărie, unde învățătorul și pri- 
marul să le cetâscă legea şi să-i încunosciinţeze de 
urmările ce ar avă pentru ei nesupunerea la lege. In- 
sciințarea făcută în felul acesta, va av6 avantagiul de 
a evită trimiterea a o mulțime de avise, cari în 
cea mai mare parte rămân de ordinar prin serta- 
rele primăriilor, și de a face pe țărani să audă din 
vii graiii aceste lucruri cari, scrise fiind, rămân pen- 
tru ei literă mortă. 

Dacă sistemul acesta va reuși în Teleorman, el 
va fi generalisat'pentru t6tă ţâra în aiiii Viltori. 

Cu tote acestea, chiar cu îmbunătăţirea acâsta, 
cestiunea, amendilor școlare încă va rămân suscep- 
tibilă de mari îmbunătăţiri şi simplificări. Am pus-o 
în studii de mai multă vreme, dar până acum nu
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am găsit nici o soluţiune destul de simplă și practică. 

Ca să completăm ceea ce aveam de dis asupra 

cestiunii amendilor școlare, trebue să. adăogăm că 

sistemul, ca ele să fie-pronunţate de învățător, este 

de natură a causă acestuia mari neplăceri. In ade- 

văr, ţăranii se deprind a vede într'însul un perse- 

cutor şi un vrăjmaş, și nu o dată săi vădut în- 

văţători expuși la tot felul de neajunsuri din acâstă 

causă. Din nenorocire, afară de învăţător nu este 

nimeni altul cui să se pâiă încredinţă dreptul și 

datoria de a aplică amendile. Rămâne doar ca înde- 

mânarea şi tactul lui să-i permită a se. strecură,, 

printre greutăţi. 

Ca să-i ajutăm întru cât-vă, am făcut o publica- 

țiune, care an dispus a.se aduce la cunoscinţa tutu- 

ror părinţilor de prin sate; prin afișare la școlă și 

prin cetire la biserică și la primărie. Prin acea pu- 

blicaţiune, căutam a le arătă că amenda este im- 

pusă de lege pentru părinţii îndărătnici, şi că învă- 

țătorul nu "pote să nu o aplice. Pâte că acestă mă- 

sură va fi, până la un punct, o pavăză de apărâre 

pentru învăţători. 

Cărţile de curs primar. 

Inscrierea în legea fundamentală a ţării a gratui- 

tăţii învăţămîntului primar a avut de scop să facă 

ca nică o piedică să nu se afle în-calea chiar celui 

mai sărac copil, pentru a pute căpătă acel învă- 

țămint. 

Dar acâstă disposițiune salutară ar fi zădărnicită, 

dacă nu sar înlătură şi alte piedici tot așă de grele.
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Printre acestea, în prima linie este greutatea pentru 

copiii săraci de a-și procură cărțile şi rechisitele 

necesare. 

Este cunoscut că părinții săraci, și mai ales ţ&- 

ranii, când sunt învităţi să-și trimită copiii lasședlă, 
dai, ca principală scusă pentru nesupunerea lor la 

lege, lipsa de cărți și de haine. Şi în adevăr, este 

_fârte mare numărul acelor copii cari vin la școlă 

fără cărţi şi cari, din acâstă causă, nu fac nimic» 

saii se silesc să prindă ce pot din audite sait. din 

cărțile câmaradilor lor mai norociți. 

_Situaţiunea este și mai agravată prin faptul că 

în forte multe şcoli, pe lângă cărţile şi obiectele 

strict necesare, se impuneă copiilor cumpărarea de 

cărţi şi de lucruri inutile. i 

Ingrijaţi de acâsta, am însărcinat pe d-l $. Haliţa, 

inspector. şcolar, să studieze cestiunea.. D-sa ne-a 

presentat raportul No. 190 din 28 Ianuarie 1902 

(anexa, No. 11), din care se vede că numai caietele 

ce se impuneaii unui școlar de clasa I primară, cos- 

tai în mijlocii pe an 4 lei 15 bani; pentru clasa 

II, 10 lei 65 bani; pentru clasa III, 9 lei 15 bani; 

pentru clasa IV, 10 lei 65 bani. Şi pe lângă caiete, 

mai trebuiă să se adaoge cărţile, libretele de note, 

hărţile, compasurile, peniţe şi table de ardesie riglate 

întrun Gre-care mod şi costând pentru acest motiv 

de trei ori cât făcea. 

„Eră aci un abus din cele mai mari, eare se in- 
trodusese încet, încet, prin pofta de câştie a auto- 
rilor de cărţi şi caiete de tot felul, prin conivența 

„multor învăţători şi institutori, și prin toleranța, au- 

torităților școlare. Din causa lor, gratuitatea învă- 
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țămîntului primar nu mai există de fapt, pentru-că 
cheltuiala inutilă ce se impuneă copiilor eră cu mult 
mai mare de cât taxa școlară ce ar fi avut ci de 
plătit, dacă gratuitatea, nu ar fi fost trecută în legi. 

Pentru aceste motive, ministerul a luat măsurile 

cele mai energice pentru stîrpirea răului, fără a se 
preocupă de protestările celor cari își creaseră rente 

însemnate din acâstă exploatare organisată contra 

luminării poporului sărac. 

Prin circulara No. 80.299 din 9 Decemvrie 1898, 
dejă s'a pus în vedere revisorilor şcolari, că se in- 
terdice a se impune școlarilor cumpărarea de caiete 
speciale, puse în comerciii cu preţuri exagerate, şi se 

permite ca şcolarii să-și facă ei singuri caietele. 

Ac6stă circulară a fost repetată și cu mai mare 

energie, prin acea din 26 Ianuarie 1902, prin care 
interdicerea acâsta a fost întinsă şi asupra ori-căror 
cărți şi rechisite cari nu sunt absolut indispensabile. 

In fine, prin resoluțiunea pusă pe raportul d-lui 
Haliţa cu No. 190 din 28 Ianuarie 1902 (anexa No. 12), 
se confirmă cele” precedente, se limiteză numărul 
de caiete de caligrafie ce se pot impune școlarilor, și 
se prescrie înființarea unui singur caiet special pen- 
tru tote celel-alte trebuinţe ale clasei. 

Tâte aceste măsuri arată în de ajuns mărimea 
răului şi tăria-cu care ne silim să-l stârpim. Dar 
nu trebue să ne disimulăm că răul eră eşă de în- 
tins şi atingeăratâtea interese, în cât va; trebui pen- 
tru multă vreme o supraveghere de tot momentul 
şi o severitate mare, pentru a, nu lasă ca specula 
să reinvieze.
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Alegerea cărţilor, a căror introducere în şcoli să 

fie permisă, s'a făcut până acum după mai multe 
norme, “dintre cari însă nici una nu sa găsit scu- 

tită de critici fundatie. N 

Modul cel mai obicinuit a, fost acela ca autorul 
să înainteze cartea sai manuscriptul sti ministe- 

rului. Acesta-l trimiteă în cercetarea consiliului per- 
manent de instrucţiune. Dar consiliul, care eră tot- 

_-deauna prea mult ocupat cu lucrările de adminis- 
trațiune, nu puteă cercetă lucrarea el însuși, ci o 
trimiteă și el unei persâne 6re-care, competentă, saii 

presupusă competentă în materie. 

Forte rare ori acestă persână presintă un raport 

bine studiat; de cele mai multe ori, propuneă să 
se dea aprobarea după o aruncătură, de ochă super- 
ficială. De aceea sau vădut aprobate cărți cu totul 
defectudse ca metodă, pline de erori de fapte, ne- 
potrivite din tote punctele 'de vedere. 

Aprobările date în modul acesta nu eraii supuse 
la nici o regulă și la nici o limită. De aceea se 
vedeai aprobate numerâse manuale pentru aceeași 
clasă și pentru aceeaşi materie, de merite cu totul 
inegale. | | 

Resultă de aci o luptă înverşunată între diverșii 
autori, căutând fie-care să useze de tâte mijlâcele 
pentru a introduce cartea sa în cât mai multe școli, 
cu excluderea cărţilor rivale; şi dacă vre-unul se 
întimplă să aibăro situaţiune 6re-cum privilegiată, 
față de cei-lalţi, dacă, spre exemplu, ocupă în în- 
vățămint vre-un post superior, se întîmplă să se 
folosescă de acâstă împrejurare pentru a suprimă 
ori-ce concurență. Sai vădut ast-fel unii realisând
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în scurtă vreme beneficii fârte. însemnate, din câte 

un abecedar, o carte de lectură, sait o colecţiune de 

probleme, de loc superidre altora cari ai rămas ui- 

tate prin rafturile editorilor. 

In școli, de altă parte, eră o deserdine completă. 

Invă&ţătorii și institutorii, excedaţi de stăruinţe și 

presiuni, schimbait cărţile la fie-care an, şi din ca- 

usa asta nici o continuitate nu eră în învăţămînt. 

Școlarii repetenți, acei cari treceaii de la o şeolă 

la alta, erau cu totul desorientaţi, pe lângă că erai 

siliţi să facă nouă cheltueli ca să-și cumpere cărţă 

nouă, cu cari trebuiă de multe oră să reiă materia 

de la început. 

Căci trebue încă se amintim că mai tot-deauna 

diversele manuale, aprobate pentru una și aceeaşi 

clasă și materie, nu se potriviaii între ele, nică în 

definiţiuni, nici în numiri, nică asupra faptelor în- 

seși. Cuvîntul predicat însemnă un lucru pentru un 

autor, și altul pentru un alt autor. După unul, 

Radu Negru eră fundatorul principatului României; 

după altul, el eră fratele lui Mircea I. Și așă mai. 

departe. - 

Este imposibil să se enumere și să se descrie 

tâte neajunsurile cari se iscaii din aceste încurcături. 

In câte-vă rînduri, sa cercat a se pune puţină 

ordine, publicându-se concursuri pentru cele mai 

bune cărţi didactice, cărora li se acordă și 6re-cari 

premii. Dar măsura ac6sta a r&mas-cu totul ine- 

“ ficace, din causă că autorii ei nu i-ati dat comple- 

tarea naturală care se impuneă, dea nu mai per- 

mite introducerea în școli a altor cărţi decât a ce- 

lor premiate, cel puțin pentru un timp Gre-care. E
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adevărat; că luarea unei asemenea măsuri aveă să 
ridice multe și violente protestări din partea ace- 
lora cari se folosiai de starea de mai nainte; dâr 
răul eră așă de mare, în cât reclamă o soluţiune 
energică, grabnică şi radicală. 

Aceste consideraţiuni ne-ati îndemnat să luăm 
măsurile, pe cari le expunem. acum. 

O revisuire a cărţilor didactice primare se im- 
puneă, mai întâi, din causa modificărilor introduse 
în programele cursului primar la, 1897. De aceea, 
prin însciințarea publicată în Buletinul No. 137 din 
15 Aprilie 1899, ministerul a fixat condiţiunile ce 
aveai să împlinâscă cărţile ce trebuiau alcătuite 
în vederea nouei programe. | 

Măsura acâsta a r&mas neaplicată, şi lucrurile ai 
continuat a merge ca mai înainte, până când, la 
24 Maiu 1901, am dat o decisiune (anexa No. 13), 
prin care stabiliam un noii regim pentru cărţile 
didactice primare. Se hotără anume că de aci îna- 
inte, în tote școlile primare din ţâră, nu va fi admis 
de cât un singur abecedar și o singură carte de 
lectură. Aceste cărți trebuiaii să fie elaborate anume 
după nisce regule -cari au fost publicate în Bule- 
tinul No. 191 din Decemvrie 1901 (anexa, No. 14). 
Cele mai bune din ele erai premiate şi deveniaii 
proprietatea ministerului, care le împrimă pe soco- 
t6la; sa și le introducea în şcoli îu mod exclusiv, 
pe timp de tref'âni, după cari alte tărți“ vor pute 
să fie elaborate după aceeași procedură. 

Cărţile imprimate ast-fel de minister se vor vinde 
cu preţul ce ai costat, plus un adaos de 10 până 
la 15%, din care se va formă un fond pentru aju-
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tarea, copiilor săraci cu cărți şi rechisite necesare 

șc6lei. 

Sa dat un termin până la 30 Iunie 1902, până 

când vechile cărţi aprobate de minister ai mai fost 

admise în şcoli, pentru a se da timp să se desfacă, 

cele din deposite. 

S'a numit o comisiune compusă din 10 institutori 

şi" din d-l G. Coşbuc, pusă sub președinţa d-lui D. 

Aug. Laurian, cu însărcinarea de aexamină lucrările 

venite la concurs, de a alcătui din eele mai bune 

din ele câte o carte unică, și de a priveghiă im- 

primarea lor. - 

Din causa timpului scurt de care se dispuneă, 

măsura nu a fost aplicată de o cam dată decât. 
pentru abecedar și pentru cartea de lectură de clasa 

II, așă că de la 1 Septemvrie 1902 în tote școlile 
din ţară sunt introduse, în clasele I și II, numai 
cărţile elaborate şi editate în acest fel. 

La | Septemvrie 1903, se vor introduce tot ast- 

fel şi cărţile de lectură pentru clasele III și IV. 
Pentru școlile rurale, se scot ediţiuni speciale din 

cărţile de lectură, potrivite anume după proprama 

lor și după numărul -claselor lor. 

* 

Acesta este regimul pe care l-am introdus, pentru 

cărțile didactice primare. Printr'insul vom face să 

înceteze, -suntem siguri, starea. anaxchică de mai na- 

inte, precum și tote neajunsurile la cari da ea loc, 

şi pe cari le-am arătat mai sus. 

Dar dintr'însul mai resultă și alte avantagii, «cari 

se pot vede chiar din expunerea de până aci. Pre-
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“tțul cărţilor supuse acestui regim a scădut într'o 
proporţiune enormă. Abecedarul editat, de minister se i 
vinde cu 50 bani cartonat solid, pe când până acum 
el costă între 90 bani și 1 leii 20 bani; cartea de 
lectură de clasa II costă acum 75 de bani, în loc 
de 2 lei până la 2 lei și 50 bani. Și tot așa va fi 
şi pentru cele de clasa III și IV. 

Acâstă scădere a preţului cărților de şcolă consti- 
tue un enorm avantagiii pentru poporaţiunea săracă, 
care, după cum am spus mai sus, de multe ori nu 
se pâte folosi de șeolă pentru- -că nu are cu ce-și: 
plăti cărţile. Și cu totă acestă scădere de preț, mi- 
nisterul tot pote realisă, din vinderea acestor sin- 
gure cărți, un fond de ajutor pentru copiii săraci, 
care se pote evaluă la mai bine de 30.000 lei pe 
an, fond pentru care până acum Statul nu puteă 
să dea nimic, iar comunele mai nimic. | 

În faţa atâtor avantagii, se pote lesne trece cu 
vederea învinovăţirea de creare de monopol, cum 
a fost calificată măsura nâstră. Monopol nu este, 
pe câtă vreme cărțile adoptate. se aleg printr'un 
concurs, la care t6tă lumea, este admisă să iea parte 
și care se reînoesce din trei în trei ani. In ori- ce cas, 
un asemenea monopol, chiar dacă ar fi, este mai 
bun de cât acela pe care, în vechea stare de lu- 
cruri, și-l crea pentru dînșii câţi-vă autori favori- 
sați de împrejurări excepţionale. 

Și pe urmă, sistemul acesta, este. aplicăt în Prusia 
ȘI în Austria, unde dă excelente resultate, deşi apli- 
cat întrun mod mult mai strict decât la NO, căci 
acolo una și aceeași carte este menţinută neschim-
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bată decimi de ani, iar nu schimbată la fie-care trei 

ani, printrun noii concurs, ca la noi. 

Nu am aplicat sistemul decâţ la abecedar şi la 

cartea de lectură, pentru mai multe cuvinte. Mai 

întâi, pentru că aceste două cărţi sunt cele mai 

mult întrebuințate în ședla primară, şi fără, cari un 

copil nici nu pâte urmă la șcâlă, ceea-ce este mai 

puţin exact pentru cele-alte cărți; așă că măsura 

luată numai pentru abecedar și cartea de lectură 

aduce de odată -o mare îmbunătăţire. Pe urmă, 

pentru că regimul ce introduceam, fiind pentru întâia 

6ră aplicat la noi, eră bine să se încerce pe o scară 

mai mică, înainte de a se generalisă. In fine, pentru 

că lipsiă timpul 'spre a se lucră de o dată tote 

cărțile necesare cursului primar. 

Suntem însă siguri că experienţa începută, şi ale 

cărei bune resultate se pot dejă judecă, va fi așă de 

probantă, încât se va put generalisă sistemul în 

deplină siguranță. | 

* 
% * 

Ministerul este încă preocupat de o mare dificul- 

tate de care suferă exclusiv copiii de la ţâră : aceea 

că nu găsesc la îndemâna lor cărţile şi rechisitele 

ce trebue să-și procure pentru şedlă. Librării nu se 

află decât la orașe, aşă că copiii de săteni, ca să-și 

cumpere cărțile, şi chiar hârtia și creiânele de cari 

aii trebuinţă,- sunt siliți să facă drumul la oraș. 

Sar fi putut da chiar învăţătorilor însărcinarea 

de a servi de întermediari între școlarii lor și librari ; 

însă de t&ma abusurilor ce se puteaii comite, și pentru 

a feri.pe învăţător de bănueli, art. 66 din lege le
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înterdice a vinde Școlarilor cărți sai furnituri ŞCO- 
lare, în afară de ceea ce va ordonă ministerul in- 
strucțiunii publice. 

Pentru a se învinge aceste greutăți, d-l D. Bunge- 
țianu, revisor școlar al judeţului Mehedinţi, a propus 
a se înliință un sistem de Hbrării ambulante, pe cari, 
cu aprobarea, ministerului, le-a și introdus în acel ju- 
deț, ca încercare. . 

Sistemul constă în acâsta : cărţile Și rechisitele 
necesare. școlarilor rurali se ieaii de la unul sai mai 
mulți librari din oraș și se închid înta”'o cutie încu- 
iată, -care circulă apoi de la o şe6lă la alta. Fie- -care 
învăţător are câte o cheie de la acestă cutie. Când 
îi sosesce, şcâte din ea obiectele necesare școlarilor 
s&i, „și prețul lor, pe care-l încassâză de la dînșii, îl 
înainteză librarului. 

Experienţa nu este încă destul de înaintată, ca, 
să putem fi siguri că sistemul acesta este destul 
de :practic pentru. a fi generalisat. 

Caritinele școlare. 

Am arătat mai sus că una din causele cele mai 
însemnate, pentru cari ședla rurală este așă. de puţin 
frecuentată, este sărăcia copiilor. Pentru a-i face 
faţă, cel puţin în parte, am înfiinţat cantinele șco- 
lare, cari îndată aii fost introduse și la orașe. 

Pentru a se ințelege bine necesitatea cantinelor la 
şeolele rurale, trebuie să ne amintim că avem în 
totă, ţâra, în cifră rotundă, 3.600 şcoli rurale la o 
suprafaţă de 132.000 kilometri pătraţi, cea ce face 
în mijlocii o șcâlă la 57 kilometri patraţi. Ac6sta 

Raport adresat M. S. Regelui.— Spiru Harel. - 5
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însemnâză că rada de serviciit a unei școli este în 

mijlocii de mai mult de 3 kilometri în jurul ei. In 

realitate însă lucrurile staii mai r&ii. In părţile unde 
poporațiunea este rară, rada şcolii este cu mult mai 

mare ; ajunge uneori până la 8 kilometri și mai 

mult. O singură şc6lă trebue de multe ori să facă 

serviciul pentru mai multe cătune, despărțite unele 

de altele prin distanțe mari și prin greutăţi naturale, 

precum piîrae, ripi, păduri, eic. Pe unde este aşă, le 

trebue copiilor mai mult de o oră ca să ajungă la 

șc6lă saii ca să se întârcă acasă. 

Prin urmare, le este imposibil ca în intervalul 

de 2 saii 3 ore dintre clasele de diminâţă și cele 
de după amiazi să se p6tă duce acasă pentru a 
dejună. De alt-fel, în timpul muncii câmpului, chiar 
dacă sar put6 duce, mar găsi pe nimeni, căci pă- 

rinții şi fraţii sunt atunci duși la lucru. 

Prin urmare copilul este silit să rămână la ședlă 
de dimin€ța până sâra, fără să mănânce nimic, sait 
silit a se mulțumi cu o bucată de mămăligă rece, dată 
de acasă. i 

Așa dar eră, nu numai în interesul frecuentării 
regulate a școlii, dar chiar o cestiune de umanitate, 
să găsim un mijloc ca copiii, rămânând la şcâlă 
peste di, să potă ave ce-vă nutriment la miedul 
diiei; iar când întârcerea lor acasă ar pune în pe- 
ricol vi6ţa saii sănătatea lor, să pâtă r&mân6 la 
sc6lă chiar peste n6pte. 

In școlile urbane, nevoile acestea sunt maj puţin 
simţite; totuși se găsesc şi în ele copii ai căror 
părinți sunt de o sărăcie aşă de mare, încât nu le
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pot procură mâncarea de la amiazi; Sai găsit unii 
cari în vi6ţa lor nu primiai o mâncare caldă. 

Indemnaţi de aceste considerațiuni, am decis înfi- 
ințarea de cantine școlare. Măsura acâsta sa luat 
prin circulara No. 21.287 din 14 Ianuarie 1898 către 
revisorii școlari (anexa No. 15), care însă nu se 
ocupă de cât de cantinele rurale. 

Prin acea circulară se dispuneă ca, în localităţile 
unde părinții sar învoi, să se înfiinţeze cantine şco- 
lare, în cari școlarii ar put căpătă, pentru 5 până 
la 10 bani, o mâncare caldă. Sala de mâncare aveă 
să se aranjeze la șcâlă, dacă localul permitea, sau 
în o casă particulară din apropiere de ședlă. In loe 
de plată în bani, școlarii puteai să aducă și provisii 

“în natură. Cantiniera puteă să fie soția, învățatoru- 
lui, sai o femeie din sat tocmită pentru acsta, 
sait chiar mamele copiilor cu rândul. Pentru chirie 
şi alte mici cheltueli necesare, speram în con- 
cursul comunelor și în sprijinul 6menilor bine-voitori. 

Pentru copiii din cătunele depărtate, şi pentru 
timp de i6rnă, circulara recomandă înfiinţarea can- 
tinelor cu dormitor, cari, pe lângă masă, trebuiă 
să procure copiilor și o sală de adăpost, în care să 
pâtă rămân peste n6pte, atunci când întârcerea 
acasă sera ar fi fost imposibilă, din causa frigului, 
viscolului sait întunerecului. 

Pentru acest din urmă cas, circulara mai reco- 
mandă și un alt mijloe, acela ca părinţii copiilor 
depărtaţi să-i aducă şi să-i întârcă de la șc6lă cu 
carul pe rând; dar sistemul acesta nu s'a putut in- 
troduce. 

Cele două dintâi, din contră, sau bucurat chiar
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de la început de cea mai mare favâre, și nu nu- 

mai printre învățători, la cari de o cam dată ne 

gândisem, ci şi la institutori. 

Chiar în tâmna anului 1898, o mulţime de can- 

tine se înfiinţară, şi pe la sate, și pe la orașe. In- 

văţătorii şi institutorii, însufleţiți de un zel mai 

presus de ori-ce laudă, prin subserieri, prin serbări 

şi prin ori-ce alte chipuri, reuşiră să adune în scurtă 

Vreme | mijlâcele pentru cari chiar noi credeam că 

va trebui multă vreme pentru a se înjehebă. In 

| Noemvrie 1898 funcţionă dejă un număr destul de 

mare de cantine, prin orașe și prin sate. 

Dar mişcarea acâsta a prins putere şi s'a întins 

şi mai mult în anii următori. Se înființară nume- 

rose societăţi, al căror suflet sunt institutorii și în- 

„văţătorii, şi al căror scop este înființarea și sus- 

ţinerea, de cantine şcolare. Unele din ele aii reali- 

“sat dejă capitaluri însemnate. 

De alt-fel comunele, judeţele, societăţile financi- 

are, şi mai ales partieularii, ai contribuit și con- 

tinuă a contribui cu cea mâi mare dărnicie pentru 

susținerea instituţiunii, care merge desvoltându-se 

tot mai mult pe fie-care di. 

Concursul tuturor acestor bune-voințe este ne- 

cesar, pentru că susținerea cantinelor școlare re- 

clamă Gre-cari sacrificii. Copiii plătesc 5 saii 10 bani 

“pe di; dar s'a calculat că hrana ce li se dă costă 

între 15 şi 25 de bani pe di la oraș, și cel puțin 

7 bani la ţ6ră. 

Dar nu e numai atât. Sărăcia unora din copii 

este aşă de mare, încât nu pot plăti nică chiar 5 

bani pe di, nici să aducă ce-vă provisiuni, cât de
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puține. Creatorii cantinelor ai avut milă de aceşștă 
nenorociți, şi nu i-au depărtat de la masa cama- 
radilor lor; De aceea, la fie-care cantină, pe lângă 

copiii cari plătesc ce-vă, se află tot-deauna un nu- 

măr destul de mare de copii gratuiţi. Fără îndoială, 

ar fi fost de preferit ca toţi să plătâscă ce-vă, fie 

cât de puţin, şi circulara din 14 Ianuarie 1898 așă 

cereă; căci nu e bine ca copiii, precum şi părinții 

lor, să se deprindă cu ideea că ar avâ vre-un drept 

de a primi hrană de la ședlă; afară de acâsta, în- 

săşi demnitatea, copilului hrănit gratuit este atinsă 

prin acest fapt, şi acâsta este un mare răi. Dar: 

umanitatea a vorbit mai tare decât raţiunea; gla- 

sul ei s'a impus, și noi am credut că institutorii și 

învățătorii ai făcut bine de l-aii ascultat. 

Astădi instituţiunea cantinelor este înfloritâre, și 

merge desvâltându-se (anexa No. 16). In iârna 1901— 
1902, aii funcţionat, atât în oraşe cât şi în sate, 

180 cantine fără dormitor şi 61 cantine cu dormi- 

tor, dând dejunul la un număr de 8.475 de copii 

pe di, cheltuind dilnic, pentru fie-care copil, de la 

1 până la 50 bani, după localităţi şi împrejurări. 

Diversele societăți pentru întreţinerea cantinelor po- 

sedaii atunci un capital de 119.219 lei 22 bani. 

In anul 1902—1903,a fost 52 cantine urbane și 

119 rurale ; în total 171, dintre cari 49 aii dormitor. 

Causa acestei scăderi este că, prin introducerea nou- 

lui orar în școlile rurale, cantinele ai devenit mai 
puțin necesare, de 6re-ce copiii. numai vin la șc6lă 

decât o jumătate de qi (anexa No. 17). 
Printre societăţile pentru întreținerea de cantine
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putem cită, ca mai prospere, pe cele din Bucuresci, 

Craiova, judeţul Ilfov, lași și Neamţu. 

Aceste excelente resultate se datoresc în cea mai 

mare parte sîrguinţei și devotamentului învăţători- 

lor și institutorilor. Și nu e puţină munca și oste- 

“n6la ce și-aii impus ei, pentru a face să prospereze 

instituţiunea. Ei trebue să alerge din om în om ca - 

să adune fonduri, să organiseze serbări, loterii, ete. 

Aceia la a căror ședlă funcţioneză o cantină, în loc 
de a se odihni după eşirea din clasă de dimineţă, 

trebue să privegheze aşezarea mesei cantinei, să 

ţină compturi, să facă cumpărături; şi tâte acestea 

le fac cu cea mai deplină voie bună, fără a-și târgui 

munca, nici timpul. 

Este o mângâere să vedem atâta iubire de copii 

și atâta abnegaţie la modeștii noştri dascăli. 

Intru cât privesce pe minister, el a credut că se 

cuvine să lase cea mai deplină libertate de acţiune 

acelora cari luaseră lucrurile așă de bine. Ori-ce 

amestec din partea sa, nu ar fi făcut de cât să jig- 

n6scă avântul şi spontaneitatea mişcării. De aceea, 

intervenţiunea ministerului în cestiunea cantinelor 

școlare se reduce la puţin lucru. 

In lanuarie 1899, s'a dat o circulară prefec- 

ților de judeţe și revisorilor școlari (anexa No. 18); 

pentru a-i îndemnă să ajute mai ales la înființarea 

cantinelor pe la școlile rurale, cari ai încă mai multă 

nevoie de ele de cât cele urbane, şi ast mai multă 

greutate de a se înființă și a se susţine. 

De la 1898 până adi, Casa Ședlelor a contribuit 
17.931 cu lei pentru întreţinerea, -cantinelor. 

Cu aceste mici sume, se înțelege, nu se putea
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susține cântinele; eră numai o înlesnire Şi 0 încu- 
ragiare pe care voiam să o dăm. 

In anul 1900, ministerul a credut că ar fi nece- 
sar a se regulamentă funcţionarea cantinelor, cari 
dejă se înmulţiseră în mod considerabil. De aceea 
a însărcinat pe d-l C. Meissner, care pe atunci eră 
inspector. general al învățămîntului primar, cu ela- 

“borarea unui proiect de regulament în acest sens. 
Proiectul s'a făcut; dar Noi, luând în urmă direc- 
ţiunea acestui minister, am credut că, dacă l-am im- 
pune tuturor în mod obligatoriă, sar comprimă 
inițiativa individuală, căreia se datoria, aprope ex- 
clusiv succesul de până atunci. De aceea ne-am mul- 
țumit a publică acel proiect de regulament (Bule- 
tinul ministerului cultelor și înstrucțiuniă publice 
No. 190 din Noemvrie 1901, pag. 2.590), doar pentru 
a servi ca indicaţiune celor cari conduc cantinele, 
dar fără a-l impune în mod obligatorii nimănui. 

Aprâpe la atâta se reduce intervențiunea ministe- 
rului în acâstă afacere, și nu avem a ne plânge, 
pentru că lucrul merge bine. Nu putem însă trece 
cu vederea regretabilul mod în care unul sai doi 
prefecță aii credut că se cuvine să se amestece în 
acesta cestiune în anul 1899 sai 1900. Departe dea 
sprijini și încurajă acestă frumâsă inițiativă, unul 
din ei a dat ordin a se închide tâte cantinele ȘCO- 
lare din judeţ, şi a mers până a trimite pe gean- 
darmi să distrugă cu toporul mobilierul și materi- 
alul uneia care nu se închisese până în diua fixată . 
de dînsul. Invăţătorii cari întrețineaii cantine erai 
aspru pedepsiţi. Din norocire acest vandalism a r&- 
mas aprâpe isolat, și nu a descuragiat pe dascăli de a



172 

reconstitui tâte cantinele distruse în acest fel, îndată 

ce gendarmii ai fost întrebuințaţi acolo unde se 
cuveniă. 

* 
% * 

Ca să încheiem ceea ce privesce cantinele şco- 

lare primare, cată să amintim că, prin introduce- 

rea noului orar la şcolile rurale, multe din cantinele 

rurale ar deveni inutile. In adevăr, după acest orar 

unele serii de copii vin la şc6lă numai dimineţa, iar 

altele numai după amiază, aşă că cea mai mare parte 

din înconvenientele arătate mai sus dispar. De aceea 

nu va fi de mirare dacă, pentru un timp, înmulţi- 

rea cantinelor se va opri. Cu tote acestea, având în 

vedere nevoia cea mare ce aii de cantine școlile ele- 

mentare şi inferidre de agricultură și de meserii în- 

fiinţate în anii din urmă, ministerul, prin o circu- 

lară din 8 lanuarie 1903 (Buletin No. 207 pag. 

3.191) a invitat pe revisorii școlari respectivi să nu 

lase a se disolvă comitetele cantinelor din acele ju- 

deţe, ci să le îndemne ca ajutorul pe care-l dă până 

acum cantinelor şcolilor primare, să-l dea de acum 

înainte celor de la școlile de agricultură şi de meserii. 

a Ajutâre de cărți și de haine la copiii săraci. 

Art. 76 din lege pune în sarcina comunelor aju- 

tarea copiilor săraci; şi în adevăr, cine mai bine de 

cât comunele înseși pot să cundscă nevoile ce me- 

rită să fie ușurate? Dar acâstă obligaţiune, ca și acea 

privitâre la localurile: școlare, ca și atâtea altele, a 

r&mas neîndeplinită de cele mai multe comune.
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In lipsa lor, iniţiativa privată a satisfăcut în parte 
acestă trebuință. 

Sunt mai bine de 20 de ani de când repausatul 
dr. Sergiu a înființat în Bucuresci societatea Aju- 
torul copiilor săraci, al cărei scop este de a da 
haine la copiiisă raci de prin școli, şi mai ales haine 
de i6rnă. -Acâstă societate are adi numeroşi mem- 
bri, un capita considerabil, și îmbracă pe fie-care 
an un mare număr de copii. 

Exemplul d-rului Sergiu a fost imitat: chiar în Bu- 
curescă, s'aii mai înființat societăţile Obolul, Tibișoi, 
la Galaţi, Alinarea; la Iași, Ajutorul copiilor săraci; 
Şi mai sunt și altele. 

Dar aceste societăţi, în genere, nu se ocupă de a 
procură și cărți şcolarilor fără mijlâce. Golul acesta, 
se silesc să-] împlinâscă tot învățătorii și instituto- 
rii, cari reușesc de multe ori a reuni însemnate 
ajut6re, prin subserieri, serbări şcolare, etc. 

Din nenorocire, inițiativa acesta este mai slabă 
la ț6ră, şi pe unde este, dă mai puţine resultate, 
din causă că Gmenii cu dare de mână sunt mai 
puţin numeroşi la țeră decât în oraș; şi cu tâte 
acestea, tocmai acolo nevoile de satisfăcut sunt mai 
mari. 

Deși în acâstă cestiune ministerul nu aveă nici 
0 datorie, el a intervenit, creând un fond anume 
pentru ajutore de cărți la copiii săraci. Acâsta sa 
făcut cu ocasiunea alcătuirii și editării de către 
minister a cărţilor principale de curs primar, din a 
căror vîndare o parte este. destinată acelui fond. 
Cu modul acesta, se vor put distribui în' ajutore:
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de cărți la cursul primar o sumă care credem că 

nu va fi mai mică de 30.000 lei pe fie-care an. 

> Recensămintul copiilor în etate de șcâlă. 

Fie-care din mijlcele expuse până aci aă de obiect 

a înlesni, fie-care în felul săi, aplicarea obligativi- 

tăţii învăţămîntului primar. Dar pentru acesta, re- 

censămiîntul exact al tuturor copiilor în vîrstă de 

șc6lă este și el indispensabil. 

După legea din 1864, acâstă operaţiune se făceă 

de către primar; dar sistemul acesta a dat resul- 

tate rele. De la 1893 încâce, recensămîntul se face 

de primar împreună cu un învăţător sai un institutor, 

și acum lucrul merge din ce în ce mai bine, căci 

numărul copiilor în etate de șcâlă, cară scapă de 

obligativitate, merge scădând pe fie-care an. E des- 

tul să considerăm tabela de mai jos, care se re- 

feră numai la copiii de la eră, pentru a ne con- 

vinge de acâsta: 

In 1694, recensămîntul a constatat în sate 654. 342 

copii în etate de şcâlă; 

în 1896, avem 643.795 copil 

„» 1897, „ 663.536 „, 

„ 1893, „ 685450 „, 

„ 1899, „ 686.0p4 , 

» 1900, „. 704.039 „ 

» 1901, „ 714976 „ 

Crescerea de 80.634 copii în 7 ani este evident 

că nu se pote atribui numai înmulţirii normale a 

populaţțiunii. Ea provine în cea mai mare parte de 

acolo că numărul omisiunilor se micșoreză mereii. 

  

  

A
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Cu tâte acestea, tot sunt îmbunătăţiri de aștep- 
tat şi de aci înainte. Se întîmplă de multe ori să 
constatăm că recensămîntul se face cu 6re-care ne- 
gligență prin multe localităţi. De multe ori se crede 
că în tabloii nu trebue trecuţi copiii cari nu aii 
putinţa de a urmă la Șc6lă din o causă dre- -care, 
precum depărtarea școlii sait lipsa de loc într'însa. 

O dovadă evidentă de acâsta este deosebirea cea 
mare între numărul băeţilor și al fetelor. In 1901 
recensămîntul de la sate a dat 384.867 băeţi și 
330.109 fete, cu o deosebire de 142 %, în defav6- 
rea fetelor. Dacă facem abstracțiune de mica de- 
sebire numerică, pe care statisticile o arată că este 
tot-deauna în primii ani între cele două sexe, este 
sigur că recensămîntul din 1901 a lăsat neînregis- 
trate cel puţin 54.758 fete. Acâsta se explică prin 
faptul că fetele, după lege, fiind supuse obligati- 
vităţii în urma, băeţilor și numai când în ședlă mai 
este loc și pentru dinsele, de multe ori ele sunt 
trecute cu vederea la recensămiînt. 

Aceste mici neajunsuri tind însă să dispară cu 
timpul, și este de sperat că peste câţi-vă ani re- 
censămintele nostre şcolare. vor fi cât se pote de 
exacte. 

Principalul inconvenient al sistemului actual este 
că învățătorii și institutorii, însărcinaţi cu facerea . 
recensămîntului, perd pe fie-care an prea mult din 
timpul lor de clasă. 

“Frecuentarea școlilor primare.. 

Am arătat până aci principalele cause cari nu
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permit ca întrega populaţiune în etate de șcâlă să 

pâtă în realitate veni la șc6lă, și am enumerat di- 

versele măsuri ce s'aii luat pentru a îmbunătăţi cât 

mai mult acâstă stare de lucruri. Resultatele ce se 

dobîndese sunt destul de bune, pentru ca să ne 

încurageze a stărui în măsurile n6stre. 

In prima linie, se înţelege, vine clădirea nouilor 

locale școlare. Când se clădesce o şedlă nouă într'un 

sat, numărul şcolarilor cresce imediat, nu numai 

pentru că se măresce numerul locurilor disponibile, 

dar şi pentru că un local larg, luminos şi curat, con- 

stitue o puternică atracţie și pentru părinţi, şi pentru 

copii. Şi unii şi alţii se simt, Gre-cum, onoraţi de 

a fi părtaşi la fol6sele unei firumâse clădiri; iar pentru 

copii să adauge, de sigur, și sentimentul de bună 

stare fisică pe care îl aii într'un local igienic, în opo- 

sițiune cu suferința pe care o indură întrun local 

unde nu ai aer nică lumină. 

Infiinţarea cantinelor a avut un efect tot atât de 

binefăcător. După o statistică făcută în judeţul 

Vâlcea în anul şcolar 1898—1899, înfiinţarea canti- 
nelor a produs o crescere de peste 50%/, a popula- 

țiunii școlare în şcolile respective. Acestă crescere 

a dispărut când s'aii desființat cantinele în anul 1899, 

și a reapărut după reînfiinţarea lor. 

Inlesnirea procurării cărților la copiii săraci încă 

ar av6 bune efecte, dacă ar pute fi întinsă atâta 

cât trebue. | 

In fine, introducerea noului orar în școlile rurale, 

despre care vom vorbi mai jos, deși făcută abiă 

la Septemvrie 1902, se vede dejă că va ave exce- 
lente efecte, când va fi pe deplin stabilită; căci în
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școlile unde a fost introdusă, se constată cresceri 
ale frecuentării, cară merg până la 50%/,. 
Avem dar siguranța deplină că, atunci când mă- 
surile ce sunt în curs de aplicare, vor fi avut de- 
plinul lor efect, chiar dacă numărul actual de școli 
și de învăţători nu ar mai cresce, totuşi 75%, din 
populaţiunea, şcolară totală a ţării va put6 profită 
de învățămîntul primar. | 

Este de observat că, de când numărul locurilor 
disponibile în școli a început a cresce repede, întim- 
pinăm o însemnată greutate pentru a determină 
pe săteni să-și -dea fetele la șcâlă. 

Pentru băeți, lucrul este mult mai uşor, și putem 
dice că în genere resistența sătânului, de a-i trimite 
la şcâlă, vine mai mult din causa sărăciei sait a de- 
părtării, de cât din neînțelegerea lui de bineface- 
rile învăţăturii. 

“Fenomenul acesta se explică lesne, dacă ne amin- 
“tim că până acum şcolile, fiind în genere prea mică, 
fetele nu erai de cât rare-ori oblipate să vie la, șc6lă, 
de 6re-ce 'legea, prevede că, în cas de nesuficienţă, 

„de locuri, obligativitatea se aplică de preferință bă- 
eţilor. Acâstă împrejurare a făcut pe săteni să crâdă 
că fetelor nu 'se aplică legea obligativităţii. Va 

„trebui cât-vă timp de stăruință pentru a li se scote 
din minte acâstă idee greşită. 

A Simplificarea programei învățămîntului primar. 

Una din învinuirile cele mai obicinuite ce se aduc 
învățămîntului nostru public, este că programele ŞCO-



18 

lilor în genere, şi ale celor primare în particular, 

sunt prea încărcate. 

Dacă examinăm lucrul mai de aprâpe, se vede că 

acestă învinuire, cel puţin întru cât privesce pe șc6- 

lele primare, nu are temeii ; saii, mai exact vor- 

bind, are alt temeiii de cât acela la care se gân- 

desc acei cari o formulâză. 

Șe6la primară trebue să fie de sine stătătore, 

adică să fie în stare a da unui copil întregul acel 
modest ciclu de cunoscinţe cari îi vor fi indispen- 
sabile, și pe cari, după eşirea din șcâlă, îi va fi greu, 

dacă nu imposibil, ca să le mai capete. 

Printre acestea, cetirea, scrierea, elementele cal- 

culului și cunoscerea măsurilor și greutăților, se pun 

în linia întâia și sunt afară din discuţie. 

Nu mai puţin necesare sunt noţiunile de morală 

individuală și socială, cari fac fundamentul socie- 

tăţii din care va face parte viitorul cetăţen ; no- 

țiuni de istoria ţării lui, căci educaţiunea naţională, 

a unui popor, cunscerea rostului lui în lume, este 

o datorie și o necesitate de prima ordine, care tre- 

bue să ocupe gândul celor chemaţi a se îngriji de 

asigurarea viitorului acestui popor ; noțiuni de geo- 

grafia ţării și a restului lumii, cari, pe lângă im- 

portanța naţională, ai și pe cea utilitară; noţiunile 

de sciințe fisico-naturale ai de obiect a face pe 

copil să-și dea s&ma, măcar cât de puţin, de lumea 

materială care îl înconjoră; lucrul manual îi for- 

mâză mâna şi cugetarea, îi desvoltă abilitatea, și-l 

prepară a sci să se serve de mânele sale pentru 

când ele vor trebui să-l hrănescă. 

Nimic din tâte acestea nu pote lipsi dintr'o pro-
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gramă de învățămînt primar, care merită acest nume. 
Din acest punct de vedere dar, nu se pote dice 

că ea este încărcată, de dre-ce nici una din părţile 
ei nu pote fi scâsă. 

Este însă o măsură care trebue păzită, şi care 
depinde, pentru fie-care țeră, de timpul disponibil 
pentru şedla primară, de gradul de cultură al po- 
porului, de gradul lui de inteligență, mijlocie și de 
împrejurările lui speciale de vi6ţă. Stabilirea, acestei 
măsuri, care este întru cât-vă variabilă de la un 
moment la altul, chiar pentru una şi aceeaşi țâră, 
formeză obiectul de discuție, când e vorba a se al- 
cătui saii a se modifică programele învăţămîntului 
primar. 

Lucrarea, acâsta, trebue să se facă în modul cel 
mai clar posibil, pentru- -că, fără dinsa, învățătorul 
nu-și dă sema de întinderea ce trebue să dea în- 
vă&țămiîntului săi, şi se. pote ca programa, să devină 
încărcată prin prea marea desvoltare ce sar da păr- 
ților sale, sai, din contră, să nu capete desvoltarea 
necesară. 'Trebue chiar ca operaţiunea, acâsta să se 
repete din când în când, la, intervale nu prea. apro- 
piate, pentru a se profită de experiența dobîndită, 
și pentru a se ţină programa în acord cu modifi- 
cările nesimţite, dar continue, cari se produc fără 
întrerupere î în condițiunile de vi€ţă ale ori-cărei ţări. 
Este bine înţeles că, îmbunătățirile acestea succesive 
trebue făcute cu disereţiune și băgare de s6mă, 
pentru a nu se sdruncină edificiul întreg și a nu se 
întrerupe continuitatea. 

La noi, programa, şcolii primare a fost pusă pe 
temeliile ei definitive încă de la creaţiunea şeolilor,
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şi se pâte dice că de atunci nu a mai suferit nică 

o schimbare fundamentală. S'aii schimbat şi sai îm- 

bunătăţit mult metodele, s'a lărgit sai sa restrîns 
cadrul unora din materii, sait adăogat desemnul, 

exerciţiile de gimnastică și lucrul manual, şi atât. 

Prima remaniare mai seri6să a programelor pri- 

mare a avut loc.în 1893, când cu punerea în apli- 

care a legii din acel an. Atunci s'a introdus în mod 

- oficial: învățămîntul intuitiv, care de. fapt se da în 

şcoli dejă de mai bine de 25 de ani, fiind făcut cu- 

noscut la noi prin silinţele câtor-vă. pedagogi me- 

ritoși. Tot atunci s'a introdus saii s'a. regulat învă- 

țămiîntul cântului,  desemnului, lucrului manual la 

băeţi şi oimnastica. 

Este de observat că o bună parte din aceste ino- 

vaţiuni eraii de fapt realisate mai dinainte, saii cel 

puţin cerute; dovadă este că mai tâte figourâză şi | 

în proiectele de legi cari aii precedat pe cel votat 

în 1893. 

La 1895, :programa făcută cu doi ani mai nainte 

a trebuit să sufere Gre-cari modificări, pentru a se 

înlătură câte-vă inconveniente, puse în evidență 
prin practică, și pentru a se mai ușură. 

In Septemvrie 1897, ea a fost din noii trimisă în 

“cercetarea consiliului general, cu cerere anume din 

partea ministerului de aise aduce reduceri şi sim- 

plificări. 

Lucrarea făcută în acest an a avuto importanță 

deosebită, nu atâta prin reducerile realisate şi prin 

modificarea întinderii date diverselor părți ale pro- 

gramei, cât prin modul cum ait fost ele dispuse 

pentru ședla rurală. Dar despre acâsta vom vorbi
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mai jos, când ne vom ocupă în special cu învăţă- 
miîntul rural. 

In fine, în 1903, sa adus o nouă și însemnată 
reducere programei primare. In matematice, pe lângă 
reducerea numerelor complexe, dejă făcută în 1897, 
sa mai redus cea mai mare parte din calculul frac- 
țiunilor ordinare, cari, în urma, introducerii sistemu- 
lui decimal de măsură și greutăţi, a ajuns a fi forte 
puţin întrebuințate în practică. 

Dar simplificarea cea mai însemnată realisată în 
acest an, a fost făcută în studiul limbei române. 

Este cunoscută metoda ce se urmă până acum în 
acest studiii., Abiă intrat în clasa II primară, adică 
la vîrsta de abiă 8 ani, copilul eră învăluit într”o 
mulţime de regule, de definiţiuni, de numiri, cari, 
sub numele de gramatică, îi absorbiati cea mai mare 
parte din timp şi-l făceaii să pi6rdă din vedere limba 
însăși, pe care eră presupus că o studiâză, pentru 
a memorisă o sumă de lucruri obositâre, pentru-că 
eraii în mare parte neînţelese de dînsul. Dar nea- 
junsul acesta, semnalat dejă de demult de toţi cei 
cari cun6sceai și înțelegeaii lucrurile învăţămîntului, 
se perpetuă, mulțumită tradiţiunii, rutinei sai te- 
merii de inovaţiune. 

In 1903, s'a rupt, în fine, piedica. Sa înlăturat 
cea mai mare parte din abstracţiunile de mai 
înainte, și s'a lăsat copiilor mai mult timp de a 
face cuinhoscinţă, cu limba însăși, prin lecturi şi scrieri 
mai multe și-mai de aprâpe supraveghiate decât 
în trecut. Cu modul acesta, s'aii câștigat şi câte-vă 
ore pe fie-care săptămână, cari sai putut între- 
buinţă cu folos la alt-cevă.. 

Raport adresat M. S. Regelui.— Spiru Haret. 6»
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Cât pentru gramatică, ea r&mâne a se studiă mai 

bine în cursul secundar, unde este mai la locul ei, 

pentru-că acolo se pot face unele studii mai ab- 

stracte, cari în cursul primar nu ai sens. 

Noua programă, ast-fel ușşurată, se va pune în 

aplicare la 1 Septemvrie 1903. Reducerile făcute în 

programă, și la 1897 și la 1903, pe lângă uşurarea pe 

care ail adus-o copiilor, aii mai avut resultatul că 

ai lăsat destul timp liber pentru ca învățămîntul 

lucrului manual la orașe și al lucrărilor agricole la, 

câmp să p6tă deveni o realitate, în loc de ficţiunea 

ce a fost până acum. 

Regulamentele învățămîntului primar. 

De odată cu punerea în aplicare a legii din 1893, 

s'a făcut şi un regulament pentru punerea ei în 

aplicaţie. A | 

La 1896, când legea s'a modificat, s'au adus și 

regulamentului modificările corespundătdre. 

La 1898, s'au făcut regulamente nouă pentru ad- 

ministraţiunea interiră a şcolilor primare urbane 

Şi rurale, de dre-ce vechiul lor regulament din 15 

August 1889 nu mai eră în acord cu legea din 1896, 

şi nică cu progresele realisate în ultimii ani în ad- 

ministraţiunea școlară. 

Dar acum tâte aceste regulamente ai trebuinţă 

să fie iarăși revisuite. In adevăr, în 1901,:1egta a 

primit din noii modificări; pe urmă, în ultimii doi 

ani, sai luat în învățămîntul primar mai multe mă- 

suri, cu cari regulamentele din 1896 și 1898 nu 

mai sunt de acord. Pe lângă acestea, se adaogă o
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preocupare pe care am avut-o mai de demult, dar 
care se impune cu mai multă putere acum, când 
activitatea impusă învăţătorilor în afară de şedlă 

“face necesară simplificarea altor lucrări ale lor. E 
vorba, de lucrările de cancelarie cari absorb adi o 
prea mare parte din timpul învăţătorilor și insti- 
tutorilor. | 

Ministerul a întreprins dar revisuirea în acest sens 
a regulamentelor din 1896 și 189; dar lucrarea nu 
este încă terminată. 

Creaţiuni de școli primare nouă. 

Când la 1864 s'a declarat obligator învățămîntul 
primar, ţâra nu dispuneă de cât de 2.008 institu- 
tori și 517 învăţători, pe când, după populaţiunea 
ei de atunci, i-ar fi trebuit cel puţin 7.600 institu- 
tori. şi învățători. De aceea, de atunci încâce, în 
fie-care an se înscriă în budget câte o sumă 6re- 
care pentru creaţiuni de nouă școli primare. Sumele 
acestea variaii de la un an la altul; maximul l-a 
atins în budgetul din anii 1896—97 şi 1897-—98, 
când eră înscrisă suma de 100.000 lei numai pen- 
tru înființarea de şcoli rurale. De atunci greutăţile 
financiare au impus reducerea, fârte mare a acestei 
alocaţiuni, care sa scoborit ipână la 5.000 lei pen- 
tru școli virale, neprevădendu-se dihic pentru cele 
urbane. 

Pentru aceste din urmă, e adevărat că suprima- -- 
vea, acâsta trebuiă făcută mai de demult. Am ară- 
tat dejă că numărul institutorilor este cu mult mai 
mare de cât acel necesar, și că, departe de a mai
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fi nevoe -de înfiinţări nou& în învățămîntul primar 

urban, vor trebui făcute -vre-o 300 de reduceri de 

posturi. | 

Nu tot-aşă este în învățămîntul rural. Acolo 

avem adi 4.636 de învăţători, și ne-âr trebui 6.600 
până la 7000, chiar cu disposițiunile Juate în tim- 

purile din urmă, și cari vor permite reducerea, 

într'o mare măsură a trebuinţelor viitore. Mai este 

dar o lipsă de cel puţin 2.000: de învățători, până 

să fim în măsură de a put da învățămîntul pri- 

mar tuturor copiilor cari ai dreptul să ni-l c6ră. 

Acâsta este o trebuință imperi6să, care trebue 

să trâcă înaintea ori-cărei alta. Nu putem aspiră la 

o vi6ţă regulată ca Stat moderu, pe câtă vreme în- 

trega populaţiune nu va sci carte, şi nici un sa- 

crificiii nu trebue cruțat ca să realisăm acest ideal, 

pe care-l avem în ochi de 40 de ani, și de care nu 

ne apropiem destul de repede. | 
Din nenorocire, lipsa de mijlâce materiale nu este 

singura, piedică ce avem în cale; piedica principală 

este greutatea de a găsi de odată 2.000 de învă- 

țători capabili. 
De aceea va trebui să ne mulţumim a repartisă 

creaţiunile necesare pe un număr de ani, care va 

depinde de putinţa ce avem de a ne formă înv&- 

țători noui. 

Pentru ac6sta dispunem de 9 şcoli normale, și 

„anume: 7 de băeţi (la Craiova, Câmpulung, Buzăii 
Galaţi, Bârlad, lași și Bucuresci, acâsta din urmă 

întreținută de Societatea pentru învățătura, popo- 

rului român), şi 2 de fete (la Asilul Elena Dâmna 
și la lași). T6te aceste școli, afară de cea din Bu-
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78, ati localuri proprii, mari şi spaţiose, în cari se 
pot primi până la 50 de Școlari în fie-care clasă, 
Dacă s'ar admite în clasa La fie-căreia din ele câte 

„50 de şcolari, am pute comptă aprope cu sigu- 
„„ ranță să avem 40 'de absolvenţi pe an de la fie- 

tare șc6lă normală, ceea ce ar face peste tot 360 
de absolvenţi pe an de la tâte școlile normale. 

Dar din acest număr trebue să socotim vre- 0 
140 până la 180 pe an, necesari pentru a umpl6 
golurile ce se-produc în rîndurile învăţătorilor ac- 
tuali prin morte sati retragere; aşa că nu rămân 
în realitate disponibilă decât vre-o 200. absolvenţi 
pe an, cu cari să putem face creaţiuni nouă. Ne vor 
trebui dar 10 ani, ca să ne compietăm înv&țămiîn- 
tul rural, a 

Sciind că plata lunară a unui învățător este de 
85 lei, adaosul a 200 învăţători represintă o sumă 
de 204.000 lei pe an. Acestă sumă va trebui dar 
adăogită pe fie-care an, în timp de 10 ani. | 
Dacă sar înscrie numai câte 100. 000 lei pe an, 

ne-ar trebui 20 de ani, până să completăm  învă- 
țămîntul rural. 

Acâstă cheltuială, fârte modestă fata de însemnă- 
tatea obiectului ce se are în vedere, este neevita- 
bilă, și trebue să se facă, chiar daca ar cere 6re- 
cari sacrificii. 

„AR 
* e 

Odată ce se va completă numărul necesar de 
învăţători, , se va pute face o reducere în școlile 
normale existente. In adevăr, numărul complet al 
institutorilor și învăţătorilor fiind atunci de 8.000
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în cifră rotundă, golurile produse pe an prin morte 

saii retragere vor trebui evaluate ca la 240. Pen- 

tru umplerea lor vor fi destule 6 şcoli normale; saii, 

dacă se vor conservă tâte cele 9 existente, va fi 

de ajuns a se admite într'însele pe fie-care an câte 

33 de şcolari noui, în loc de 50. 

Grădini de copii. 

“Aceste utile instituțiuni aii fost prevădute pentru 

prima 6ră în proiectul de lege de la 1886. In legea 

din 1893, ele nu figurâză; dar în 1896 sa introdus 

art. 36, care dice că „în comunele rurale mai popu- 

late se pot înființă grădini de copii.“ 
Din lipsă de mijloce, disposiţia acesta a rămas 

aprâpe cu totul neexecutată. In comunele rurale, 

după cum am arătat mai sus, mai trebue încă în- 

fiinţate multe şcoli primare, înainte de a ne gândi 

la înființarea de grădini de copii. 

Pe lângă acâsta, grădinile de copii sunt necesare 

nu numai în comunele rurale, ci şi în oraşe; do- 

„vadă este că sai înființat dejă mai multe din ini- 

țiativă privată. 

De .alt-fel, chiar în 1896, în regulamentul învă- 

țămâîntului privat, s'ai prevădut disposiţiuni destul 

de amănunțite relative la grădinile de copii; între 

altele, prin acel regulament s'a instituit un examen 

de capacitate pentru conducerea acestor grădini. 

Examenul s'a ţinut pentru prima 6ră la 15 lunie 

1898, și ai obţinut certificatul 3 concurente. Ace- 

stea, sunt astădi întrebuințate prin diverse școli pri- 

vate.
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Dar grădinile de copii sunt cu deosebire necesare 
în localităţile unde se află populaţiune de limbi de- 
osebite, și de aceea am căutat să le îmulţim, pe cât 

mijlâcele ne-aii permis, mai ales în Dobrogea. In 
anul 1898, se înființaseră mai multe grădini în orașul 
și judeţul Tulcea. Numărul lor a mai scădut în urmă. 
In curentul an bugetar, sa prevădut o sumă anume 
de 3.000 lei, cu care, pe lângă subvenţiile date de 
comune şi judeţe, sperăm să putem înfiinţă încă 6 
grădini nouă în judeţele Tulcea și Constanţa. 

E însă necesar ca numărul lor să se mărâscă 
mult nu numai în Dobrogea, dar și în cele câte-vă 
sate și orașe de dinedce de Dunăre, unde se vo- 
besce limbă străină.



INVEȚĂMÎNTUL PRIMAR RURAL. 

Orarul școlilor primare rurale. 

Cu începere de la 1 Septemvrie 1902, în şcolile 
rurale se aplică un noă orar, care constă în acâsta : 
în școlile cu un singur învățător, şcolarii din divi- 
siile II și III vin Ja șc6lă numai în orele de dimi- 
n6ţă, iar cei din' divisia ] numai în orele de după 
amiază. Si 

Măsura acesta, având o deosebită importanță, se 
cuvine să dăm asupra ei Gre-cari explicaţiuni. 

Șeolă rurală are 5 clase. Când şc6la nu are de 
cât un singur învățător, cum este în cele mai multe 
casuri (din 3.653 şcoli rurale câte eraii în 1899 — 
1900, 2.830 aveati un singur învățător), el ar fi dar 
silit să urmărâscă de odată 5 serii de copii, având 
fie-care alte materii de învăţat; ba îucă de cele 
mai multe ori sunt 6 serii, pentru:că începătorii 
din clasa I mai tot- deauna sunt împărţiţi și ei în 
două serii. 

Dacă aceste 6 serii de copii trebue să vină la şeâlă 
tote de odată, învățătorul trebue ca, pe când se 
ocupă să înveţe alfabetul pe prima serie, să aibă



89 

ochiul și asupra celor-lalte 5 serii, ca să le țină în 
ordine, saii să le dea câte ce-vă de lucru, ca să le 
ocupe. Este forte mare obosâla. care resultă pentru 
dînsul de aci, şi mai ales din mulțimea. lucrurilor 
de cari trebue să se ocupe, fie pe rînd, fie de odată, 
în cursul unei ore. Este lucru sciut că, pentru un 
învățător, mai lesne este să aibă 20 de copii într”o. 
singură clasă, de cât 20 împărţiţi în 6 clase. 

Neajunsul acesta este forte grav, şi trebue con- 
siderat ca una din principalele cause cari s'aii opus 
atâta vreme la răspândirea mai temeinică a învă- 
țămîntului primar la țâră. De aceea încă din anul 
1897 am cerut consiliului general de instrucţiune, 
secția primară, să păsâscă mijlocul de a se reduce 
munca, învățătorului, fără a se reduce învățămîntul. 

Problema.ă fost atunci resolvată în parte în mod 
fericit, în chipul următor: școlarii de clasa II ai 
fost puși la un loc cu cei de clasa III, întwo sin- 
gură clasă care se face în doi ani; ei formâză di- 
visia LI; cei de clasa IV s'au pus la un loc cu cel 
de clasa V întraltă clasă, tot de doi ani; acâsta 
este divisia III. Clasa 1 singură formâză divisia 1. 

In realitate dar școlarii fac tot 5 ani de învăţă 
tură; însă învățătorul nu are înaintea sa de cât 3 
serii de școlari. Ast-fel dificultatea este redusă în 
proporția de la 5 la 3. 

Acestă, combinaţiune, care constituiă dejă un pro- 
gres enorm, a fost propusă de d-nii C. Meissner, pe 
atunci inspector general al învăţămîntului primar, 
și S. Haliţa, inspector. 

In 1902 s'a făcut al doilea pas în aceeași direcţiune, 
prin adoptarea noului orar al școlilor rurale, după
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cară divisia I vine la șe6la numai în orele post-meridi- 

ane, iar divisiile II şi III numai în cele ante-meridiane. 

Acum învățătorul nu mai are a se ocupă de odată 

de cât. de două serii de şcolari în orele de dimi- 
nâţă, și numai de una în orele de după amiazi. 

„Cât de departe suntem de timpul când învăţăto- 

rul eră obligat a se ocupă fără încetare, t6tă diua, 

de câte 5 saii 6 serii de odată! Și cu cât puterea lui 

de muncă este mărită astădi, faţă de fie-care serie 

de şcolari în parte! 

E adevărat că timpul pe care-l petrec copiii în 

clase este mai mic cu noul orar. Divisia I stă în 

șe6lă numai 2 ore pe di, iar divisiile II și III nu- 

mai câte 3, în loc de 5 ore pe di, cât r&mâneaii 

tote mai înainte. Acesta a și fost principalul argu- 

ment ce sa adus contra noului orar, căci s'a pre- 

tins că învățămîntul, pentru fie-care divisie, se va 

reduce în proporţia în care se vor reduce orele lor 

de clase. Dar obiecţiunea nu are nici o valdre, căci 

este evident că atunci când tâte cele 6 serii se aflaii 

de odată în clase, în realitate în fie-care moment 

numai una lucră, iar cele-lalte nu făcea decât să 

obosâscă și să încurce pe învăţător ; pe când adi, 

învățătorul, având a se ocupă numai de o serie saii 

două, se pote ocupă cu dinsele în mod intensiv, şi 

produce, în două saii îrei 6re, de sigur mai mult 
lucru util de cât produceă mai înainte în cinci. 

In acestă privinţă, resultatele dejă dobândjte de 

la 1 Septemvrie 1902 sunt destul de probante. 

Aşă dar orarul cel noii nu numai că realiseză 

vechiul și marele desiderat de a împuţină munca
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învățătorului, fără a împuţină învățămîntul, ci încă 
îl întăresce. , 

Dar el mai are şi alte avantagii, tot așă de mari. 
Se scie că sătenii nu-și trimit copiii la șcâlă în 

mare partie, pentru-că îi ţin ca să le ajute la tre- 
bile „casei și ale câmpului. Cu orarul cel not copiii 
vor pute fi pe lângă casă o mare parte a dilei, 
aşă că se satisface una din cele mai mari dorințe 
ale ţăranilor. 

Dar este un alt folos şi mai mare al noului orar, 
acela că, tot cu localurile şcolară actuale, vom pute 
ave un număr de școlari cu mult mai mare. In 
adevăr, este evident că dacă avem o sală de clasă 
în care nu încap de-odată decât 40 de copii, vom 
pute, cu noul orar, se dăm întrinsa învățămîntul 
la 80 de şcolari, din cară jumătate ar veni dimi- 
n6ţa, și cea-laltă jumătate după amiazi. Prin ur- 
mare, sar put6 mări frecuentarea cu sută la sută, 
servindu-ne chiar cu localele actuale. In realitate, 
îmbunătăţirea nu va fi așă de mare, din causa re. 
partisării neregulate a copiilor în sate și în diver- 
sele clase, cum și din alte cause mai puţin în- 
semnate. Totușio îmbunătăţire fârte mare a frecuen- 
tării este sigură. Sunt judeţe unde, abiă după un 
an de aplicare a noului orar, frecuentarea şcolară a 
crescut cu 50%/, și mai mult; şi nu ne îndoim că 
aceste resultate se vor generalisă ȘI, „Se vor mări cu. 
timpul. 

In fin6;, noul orar va av6 pentru viitor și un alt 
avantagiui, şi mai mare decât tote cele examinate 
până acum. 

Am spus mai sus că, pentru completarea perso-
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nalului didactic necesar învăţămîntului primar rural, 

am av6 nevoie de un total de 10.500 de învăţători, 

adecă încă 6.000 peste cei pe cari-i avem dejă, cu 

tâte că, după lege, fie-care din acești învățători ar 

trebui să aibă în sâmă până la 80 de copii. Cu noua 

disposițiune, dacă fie-care învăţător ar ave în rîndul 

de dimin€ţă, nu 80, ci 60 de copii, şi tot. 60 în rîn- 

dul de după amiazi, elar put& să dea cu înlesnire 

învățămîntul la un total de 120 de copii. Așă fiind, 

se găsesce lesne că un număr de vre-o 6.600 până 

la 1.000 de învățători ar fi de ajuns, în loc de 

10.500, cât se cereă cu vechiul orar. Și fiind-că 
costul mijlocii anual al unui învăţător este de 1.191 

lei, se vede că noul orar represintă o economie vii- 

t6re de cel puţin patru miliâne și jumătate pe fie- 

care an. 

Din expunerea acesta se vede că introducerea 

noului orar al şcolilor rurale este una din măsurile 

cele mai fecunde în bune resultate, dacă va fi a- 

plicată cu stăruinţă și cu băgare de sâmă. 

Ceea ce ne dă cu deosebire încredere în buna 

ei chibzuială, este că nu am ajuns să o concepem 

și să o aplicăm decât în mod gradat, şi prin o se- 

rie de măsuri cari aii decurs una din alta. 

Cea d'întâiii şi cea mai însemnată a fost împăr- 

țirea școlii rurale în trei divisiuni, făcută în 1897, 

după cum am explicat mai sus. Pie 
Pe basa acestei divisii, sau arangiat progra- 

mele școlilor rurale din 22 Ianuarie 1898, precum 

și orarele tip din acelaș an.
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In timpul congresului corpului didaetie primar, ţi- 
nut în Bucuresci în Iulie 1901, sa emis dorința ca 
în școlile rurale să se introducă un orar, după care 
în lunile de vară, lecţiunile să se facă numai în 
orele de diminâţă, iar în cele deiernă să se facă trei 
ore dimin6ța. şi două după amiazi. Am autorisat 
pe revisorii școlari să experimenteze acest orar, 
precum și mai multe altele cari s'aii propus, în câte 
cel mult trei şcoli în fie-care judeţ,. în timpul anu- 
lui şeolar 1901—1902. Experienţa făcută a arătat 
că sistemul propus la congres nu e practic; dar ea 
a pus în același timp în evidenţă avantagele sis- 
temului pe care l-am generalisat apoi la 1 Septem- 
vrie 1902, și pe care l-am expus până aci. Putem 
dar dice că noul orar nu a fost introdus decât în 
urma unei încercări făcute cu băgare de s6mă, ceea 
ce este o garanţie seri6să pentru succesul lui viitor. 

bă 

= = 

Pentru a completă. cele ce aveam de dis în pri- 
vința luă, vom adăogâ că sistemul, pe care l-am ex- 
pus pentru școlile. cu un sigur învățător, se pote 
generalisă, cu Gre-cari modificări, și pentru cele cu 
mai mulți învățători. 

Cu t6te acestea, în unele părți, unde eraii greu- 
_tăţi locale, am lăsat încă în vigdre vechiul orar, 

atât pentru a da timp să se. înlăture dificultăţile, 
cât și pentru a evită impunerea fără transițiune 
a unei măsuri așa de însemnate. 

„ Vacanţele regionale. 

Art. 23 din legea învățămîntului primar prevede
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că „epoca începerii anului şcolar, precum și vacan- 

ţele din cursul anului, se vor fixă prin regulament, 

după regiuni“. 

Disposițiunea acâstă, deși introdusă în lege încă 

de la 1893, nu fusese însă realisată, pote pentru 

că realisarea ei, așă cum o presintă legea, se păreă 

f6rte anevoie. In adevăr nu eră lesne a se face o 

“anchetă așă de vastă, şi a se fixă d la centru va- 

canțele pentru fie-care regiună în parte, după in- 

formaţiuni insuficiente sai interesate. O încercare de 

a, se resolvă cestiunea în felul acesta, făcută în 1898, 

nu dăduse nici un resultat. 

Noi am resolvat cestiunea în modul cel mai practic 

credem, separând-o în dou părţi; de o parte vacan- 

ţele fixe, cari vor fi aceleași pentru tote şcolile, şi 

cară cuprind: 47 dile de vacanţă, de vară (25 lunie 

până la 10 August inclusiv), vacanța Crăciunului 
„(24 Decemvrie până la 7 Ianuarie inclusiv), şi va- 

canţa Pascelui (15 dile); iar de altă parte, 20 de 
dile de vacanțe regionale. | 

Aceste din urmă se vor ţin6 la epocele cari se 

vor găsi cele mai potrivite, pentru ca copiii să dea, 

ajutor părinţilor în lucrările câmpenesci. Ele se vor 

put da saii de la o laltă, saii în mai multe rân- 

duri, cu condiţiune ca numărul total al dilelor de va- 

canțe regionale să nu trecă peste 20. In localităţile 

unde asemenea vacanțe nu ar fi necesare, dilele lor 

vor put€ să se adaoge la vacanța de vară, la finele ei. 

Epoca vacanţelor regionale și durata fie-căreia, 

dintr'însele se va hotări, la fie-care comună, de că- 

tre consiliul comunal, după propunerea invăţătoru- 

lui respectiv, care va av6 drept să iea parte la şe-
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dință cu vot consultativ. Decisiunea luată se va co- 
munică în aceeaşi di revisorului școlar de către în- 
vățător. (Decretul Regal No. 3.139 din 1 Octomvrie 
1901). | 

Cu modul acesta, se răspunde pe deplin la in- 
tențiunea, legiuitorului, care întradins nu a fixat 
vacanțele în mod invariabil, pentru ca ele să potă 
fi utilisate, după localităţi, la lucrările câmpului, și 
se evită centralisarea decisiunilor întm'o cestiune 
care nu se învoesce de loc cu centralisaiea. 

Examenele de absolvire a cursului primar rural. 

„Prin regulamentul din 26 Februarie 1899, (anexa 
No. 19) sa hotărit ca examenele de ultima clasă 
primară, atât urbană cât Și rurală, să se facă pe 
grupe de mai multe școli, și în presenţa unui de- 
legat al ministerului. | 

Pentru acâsta, regulamentul dispune ca şcolile din 
același judeţ să se împartă întrun număr de cer- - 
curi şcolare, fie-care cerc cuprindând mai multe școli 
alese în așă fel, ca distanţa, de la fie-care din ele până 
la una, care să fie în mijlocul cercului, să fie cât 
mai mică și nu grei de străbătut. 

Școlarii din ultima clasă a tuturor școlilor pri- 
mare dintr'un cere școlar se, reunesc la, șc6la cen- 
trală a cercului, care 'a fost al6să 'itiai dinainte, şi 
în diua care a fost hotărită mai dinainte de revisor. 
Acolo eiţin examenul împreună, în presența delegatu- 
lui ministerului, care dă note, având în vedere şi no- 
tele de peste an ale școlarilor, după catalâgele șcâlei.
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Motivele cari a dictat acâstă măsură ai fost mai 
multe. i 

In prima linie a fost trebuința de a se adăogă 
un noi mijloc de control serios și regulat asupra 
învățămîntului primar. Cu un singur revisor școlar 
pe judeţ, cum avem acum, este imposibil să ere- 
dem că un asemenea control există. Revisorul are 
prea multe însărcinări, și numărul școlilor a, cres- 
cut prea mult, pentru ca fie-care: din ele să pâtă, 
îi inspectate cum trebue, mai mult de cât o dată 
pe an, ceea ce este evident că nu ajunge. Exame- 
nul de absolvire însă arată resultatele obţinute în 
fie-care șcâlă; și, după numărul și calitatea absol- 
venţilor pe cari îi dă fie-car8 învăţător, se judecă 
mai bine munca lui. decât prin ori-ce alt mijloc. 

Examenul de absolvire mai are avantagiul că face 
pe învățători să se cunscă și să se judece unii pe 
alţii, ceea ce Prov6că emulaţiunea între dinșii. Invă&- 
țămîntul lor capătă prin acâsta mai multă seriosi- 
tate, iar metodele mai multă uniformitate şi însem- 
nate îmbunătățiri, prin comparaţiunea silinţelor tu- 
turor în întrunirile anuale. 

E adevărat că la început măsura acâsta a fost 
întimpinată cu Gre-care ostilitate de către învăţă- 
tori ; dar în scurtă vreme se convinseră de fold- 
sele ei. 

De alt-fel, resultatele dobândite răspund în de ajuns 
la ork-ce obieeţiune. Iacă numărul absolvenţilor Şco- 
lilor rurale de la, 1896 până la 1901. Amintim că 
examenul de absolvire a fost decretat în Februarie 
1899 și a avut loc pentru prima 6ră în Iunie 1899. 

In 1896 aii fost 4.354 absolvenţi.
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In 1897- ai fost 6.880 absolvenţi. 
„18% „oa 
„189 , 979 
p 1900 154 
„1901 12499 | 

- %* % e 

Examenele: de absolvire:au- fost instituite; nu nu- 
mai pentru școlile rurale, ci şi pentru cele urbane. 
Lipsa de mijlâce însă nu a permis până acum a 9 
aplică la aceste din urmă. Bunele resultate dobîn- 
dite la școlile rurale ne obligă însă să ne silim a 
generalisă măsura. Am luat măsuri pentru câ acâsta 
să se facă în 1904. 

InvEțămintul agricol în şcela primară rurală. 

Șcâla rurală, ca să respundă chemării ei, trebue 
să fie o pregătire pentru vi6ţa țărănâscă sub tâte 
manifestările ei, şi cea mai însemnată dintr'însele 
este activitatea agricolă. . 

Trebuiă dar ca învățămîntul agricol să ocupe 
loc de frunte în programa școlii rurale; şi nu în- 
văţămînt teoretic, ci un învățămînt cu totul practic 
și modest, atâta cât trebue pentru a, întreţine și a 
desvoltă dragostea pentru pămîntul producător, şi 
pentru a permite o îmbunătăţire cât de mică a prac- 
ticei urmate până acum de țărani. 

Fie din lipsa .de timp, fie din lin- de personal, 
fie din causa, prejudițiului învechit, ca şcola e făcută, 
numai pentru abstracţiuni Și pentru: teorie, până 
acum învățămîntul agricol în Șc6la rurală rămăsese Haport adresat M. S. Regelui.— Spiru Haret. 

7
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numai o simplă dorinţă, fără cel mai mic început 

de realisare. 

Sperăm că silinţele ce ne-am dat, atât noi, cât 

şi învățătorii, în aceşti din urmă ani, vor contribui 
a face ca acest mare gol să fie umplut în mod 

satisfăcător. 

se : = 

Organisarea învăţămîntului agricol în şcolile rurale 
întîmpină trei mari obstacole:- lipsa de terenuri de 

cultură pe lângă fie-care șc6lă, lipsa de timp şi 
lipsa. de personal competent. . 

Vom expune, în cele ce urmâză, mijlâcele de cari 
ne-am servit, pentru a triumfă de dinsele. 

% 
% % 

Din cele 3.653 şcoli rurale câte aveam în 1901, 
sunt 1.476 cari ai câte o bucată de loc în sat sait 

chiar împrejurul şcolii, pentru grădină școlară, şi 

1.450 cari ai teren în țarină. Aceste terenuri, în 

cea mai mare parte, aii fost date școlilor din mo- 

șiile particulare sai din moșiile Statului, când cu 
diversele împroprietăriri. Unele, puţine la număr, 

provin din donațiuni saii din legate. Prin urmare, 
2.203 școli nu aveaii teren de cultură, şi 2.177 nu 

aveaii nici chiar loc de grădină. Dar în fapt situ- 

aţiunea, eră și mai rea, căci o bună parte din tere- 
nurile şcolare eraii cotropite, unele în totalitate; iar 

revendicarea lor ar costă mult timp și o cheltuială, 

mai mare decât însăşi valdrea lor. 
Neajunsul acesta este cel mai grav și cel mai greii 

de înlăturat ; căci, chiar dacă am voi şi am avâ mij- 

locul de a cumpără locurile ce ne lipsesc, de cele mai
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multe ori nu am av& cum să le cump&răm, căcă 
vetrele satelor și locurile imediat vecine, singurele 
cari pot conveni pentru şc6lă, sunt de cele mai multe 
ori nealienabile, prin legea de împroprietărire de 
la 1864 și de la 1879. | 

Așă fiind, a trebuit să ne mulțumim a încercă să 
organisăm învățămîntul agricol numai pe unde ȘCO- 
lile aveai pămînt. , 

Am încercat să atenuăm răul acesta, adresând în 
Fevruarie 1902 un apel către proprietari, arendași, că- 
tre Eforia Spitalelor civile din Bucuresci, Epitropia St. 
Spiridon din Iași, Epitropia averilor Brâncovenesci, so- 

_cietatea agrară și cea agricolă (anexa No. 20). Prin 
acest apel, rugam pe toţi să procure școlilor de pe 
proprietăţile lor câte o bucată de loe de grădină și 
una de cultură în țarină, acâsta din urmă, de o în- 
tindere de 2 până la 10 hectare, fie prin donaţiune 
de veci, fie pe timp limitat, fie chiar cu arendă, 
cu înlesniri pentru plata, arenqii. 

Apelul acesta, răspândit în t6tă ţra întrun mare 
număr de exemplare, nu a rămas fără efect, căci 
un număr destul de mare de proprietari și aren- 
dași s'aii grăbit, și continuă încă a oferi. școlilor 
pămînturi, în tot felul de condițiuni. In deosebi, 
Epitropia St. Spiridon a făcut să se presinte un pro- 
iect de lege, dejă votat de unul din cele două cor- 

“puri legiuitâre, prin care este autorisată a cedă de 
veci câte o bucată de loc tuturor școlilor de pe 
moșiile sale. 

Un alt mijloc, la care am mai recurs, a fost de 
a cere să ni se cedeze de către ministerul dome- 
niilor conacele moșiilor Statului vindute în loturi,
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lucru prevădut prin legea vîndării bunurilor Statului: 

Este însă evident că tâte aceste mijlâce nu sunt 

suficiente, și că va trebui ca multă vreme să se 

urmărscă dotarea școlilor rurale cu pămiînturi, prin 

mijlâce diverse, potrivite cu împrejurările. 

Două căi se pare că sunt cu deosebire indicate 

pentru acâsta. 

Una este ea Casa Şcolelor. să cumpere treptat, 

din veniturile sale proprii, terenurile necesare. Pen- 

tru acâsta însă va trebui să se înmulțâscă resur- 

sele de cari dispune adi acâsta Casă, și cari nu 

sunt suficiente pentru acestă grea sarcină. 

A doua ar fi ca; Statul şi tote marile administra- 
țiuni publice sai puse sub controlul Statului să fie 

obligate, prin o lege, a cedă din moșiile lor şeoli- 

lor aflate pe dînsele și. lipsite de terenuri, câte o: 

întindere de loc de 5 hectare, cât mai aprope po- 

sibil de șcâlă. o 
Cu aceste chipuri, nu sar face să dispară răul 

de tot, dar sar micșoră în mare parte. 

Ec 

Dar nici la şcolile cari aveaii păminturi nu s'a 

putut începe îndată învățămîntul agricol. Locurile 

de grădini școlare eraii mai tâte neîmprejmuite, şi 

din causa acâsta nică o-cultură nu se puteă face 

pe ele, cacă eraii la discrețiunea reii-făcătorilor și 

a vitelor satului; iar pămînturile din țarină erai 

arendate, conform legii Casei Ședlelor. 

In ceea ce privesce împrejmuirea grădinilor, ne-am 

adresat prefecţilor de judeţe, şi le-am cerut să ne 

ajute. Cei mai mulţi din ei ai ascultat cererea n6-
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stră. De altă parte învățătorii înşişi ai sciut să în- 
tereseze pe săteni şi pe autorităţile comunale. 

Cu modul acesta, un număr de 1.190 de grădini, 
dintre cari cele mai multe nu erai împrejmuite, se 
găsesc adi înconjurate cu gard, cu uluci sai cu 
șanțuri adânci. Mulţi învățători introduc gardul vii 
(glădița), împrejmuire care nu costă mai nimic, şi 
care până în trei sai patru ani va înconjură o 
mulțime din grădinile şcolare. 

Cât pentru pămînturile din țarină, nu am putut 
să le redăm şcolii, pentru-că venitul lor formâză, 
prin lege, una din principalele resurse ale Casei 
Șc6lelor; dar am 'căutat să le scâtem din mâna 
arendașilor particulari, în mare parte cârciumari sati 
speculanţi, pentru ale da învăţătorilor. Pentru acâsta, 
am luat decisiunea din 25 Aprilie 1901 (anexa No. 21). 

Prin acâstă decisiune se dispune ca pămîntul ŞC6- 
lei să fie arendat de preferinţă învățătorului re- 
spectiv, saii unui alt învăţător al unei școli situate 
într'o radă nu mai mare de 4 kilometri. Inv&ţă- 
torului arendaș i se acordă însemnate înlesniri, și 
ca preț al arendei, şi ca mod de plată, care i se 
permite a o face în rate lunare, prin reţineri din 
salarii. . o 

Casa Ședlelor procură seminţe alese, pomi și ar- 
bori pentru plantaţiuni, iar plata lor se face în rate, 
tot prin rețineră din salarii. 

- In schimb însă, învățătorul este dator ca să lucreze 
pămîntul şcolii în mod mai raţional decât sătenii 
din localitate, și ca la acâstă lucrare să întrebuinţeze
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pe școlarii săi cei mai în vîrstă, pentru a-i deprinde 
cu o cultură mai perfecționată. 

e % 

Al doilea neajuns, care se opuneă la introduce- 
rea învățămîntului practic agricol, eră lipsa, de timp. 
Programa eră în așă fel dispusă, încât înv&ţătoru. 
lui nu 'i se lăsaii orele necesare pentru a lucră la 

"câmp sait în grădină. 

Neajunsul acesta a fost înlăturat în prima linie 
prin însemnatele reduceri făcute în programă, în 
anii 1897 și 1903. Prin acâsta, sa lăsat liberă o 
jumătate de di pe fie-care săptămână, care se con- 
sacră întregă lucrărilor practice agricole. 

Dar lucrările acestea nu se fac cu aceeași inten- 
sitate în tâte epocele anului. Se pote apoi întîm- 
plă ca în jumătatea de di prevădută pentru munca 
agricolă să fie timpul nefavorabil, ceea ce ar causă 
perderea profitului unei săptămâni întregi. 

Pentru a face față acestui neajuns, prin decisi- 
unea din 17 Iulie 1902 (anexa, No. 22), învățătorii sunt 
autorisaţi ca, în interesul învățămîntului practice agri- 
col, să suspende cursul școlii, pentru un timp nu mai 
lung de trei dile pe fie-care lună. Dilele acestea ei 
le vor alege atunci când munca câmpului şi timpul 
potrivit reclamă o activitate mai mare ; într'insele 
ei vor lucră la câmp cu școlarii lor cei mai înain- 
taţi; iar, pentru compensare, în alte s&ptămâni, când 
lucrul câmpului nu va fi aşă zornic, ei vor pute 
luă jumătatea. de di destinată lui, pentru a împlini 
dilele în cari cursurile ai fost suspendate. 

In fine, întrebuințarea raţională a vacanţelor re-
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gionale, despre cari am vorbit mai sus, va pune 
la disposiţiunea învăţătorilor un număr de 20 dile 
pe an, de cari vor put usă une-ori, în interesul 
învățămîntului agricol. 

Aceste trei mijlâce sunt suficiente pentru a în- 
lătură lipsa de timp, ca pedică a învățămîntului 
agricol. 

e e * * 

A, treia pedică, şi pote cea mai gravă, eră că 
nu dispunem de un personal special pentru învă&- 
țămiîntul agricol, nici de mijlâce pentru a-l plăti ; 
iar învățătorii actuali, în cea mai mare parte, nu 
posedă cunoscinţele practice agricole cari ne sunt 
necesare. | 

Pentru a învinge dificultatea, am recurs la sis- 
temul învețătorilor agricolă ambulanţă, cari nu tre- 
bue confundați cu învățătorii de acelaşi nume în- 
trebuințaţi în Italia şi în Germania (anexa No. 23). 

Pentru noi, un învăţător ambulant este nu învă- 
țător ca toţi cel-lalți, dar care posedă acele câte-vă 
cunoscințe practice de agricultură, grădinărie, po- 
mologie, pe cari voim să le popularisăm. Acestui 
învăţător i se dă un congediii de ș6pte luni pe an, 

iar suplinitorul lui este plătit de Casa Şedlelor. 
In timpul celor șâpte luni, învățătorul ambulant 

este dator să peregrineze lă un riumăr de șc6le ru- 
rale, cari sunt mai în vecinătatea, locuinţei lui. 
Ise dai în s6mă 7, 10 sai 12 şcoli, după cum sunt 
şi împrejurările; bine înțeles, şcoli din acele cari 
ai pămînt. 

Invăţătorul ambulant este dator să se ducă la
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prima șc6lă, anunțând de mai înainte sosirea lui. 
Acolo găsesce pe învăţător cu şcolari. cei mai îna- 
intaţi în vîrstă, și se luer6ză una saii două dile, 
sub ochii lui și după indicaţiunile lui. 

Pe urmă se duce Ia altă şc6lă, unde face tot aşă; 
și aşă maj departe. 

După ce a trecut pe la tâte, se întârce la prima 
şc6lă, și asistă la o nouă serie de lucrări. 

In fie-care șc6lă unde merge, el controlâză resul- 
tatele dobindite și modul-cum ai fost urmate in- 
strucțiunile sale, și consemnâză observaţiunile sale 
în condica de inspecții a școlii. 
„Cu modul acesta, un singur învățător pâte să dea 

învățămîntul practic la un număr de 7—12 școli, 
după împrejurări. De învățămîntul acesta profită nu 
numai elevii școlilor date în s6ma învățătorului am. 
bulant, dar şi învățătorii lor; așă că se pote speră 
ca, până în câți-vă ani, uniă dintwînşii să pOtă şi ei 
la rîndul lor să serve ca învățători ambulanți. Cu 
modul acesta, în puţină, vreme, prin generalisarea 
sistemului, am pute face că toţi învățătorii să fie 
apți pentru învățămîntul practic agricol. 

In anii 1902 și 1903, nu am avut decât 32 de 
învățători ambulanți, adică câte unul de fie-care 
judeţ; Casa Ședlelor nu a avut mijlâce ca să între- 
țină mai mulți. Dar resultatele obținute cu dinşiă 
sunt de natură a ne încuragiă, și plătesc cu mare 
prisosinţă neînsemnatul sacrificii bănesc făcut. 

Se impune acum ca numărul lor să se mărâscă 
Și ca, situațiunea lor să fie mai bine definită, pentru 
ca noul învățămînt să devină temeinice Şi general. 

Pentru acâsta, este indispensabil ca învățătorii
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ambulanți să fie trecuţi în budgetul Statului, care 
să prevadă sumele necesare pentru ca tâte şcolile 
cari au pămînturi să potă beneficiă de serviciile lor. 
„Socotind că ar fi 2.400 şcoli, cari pot beneficiă de 
păminturile școlare, că ar fi în mijlociit un învăţă- 
tor ambulant la fie-care 10 școli, şi că suplinitorul 
unui învățător ambulant costă 600 lei pe an, arfi 
dar o cheltuială de 144.000 lei pe an, pe care tre- 

„bue să prevedem că va av6 s'o suporte Statul pen- 
tru acest scop. Atâta este fârte puţin, în compara- 
țiune cu însemnătatea scopului ce se urmăresce; şi 
pe urmă nu trebue să se pârdă din vedere că 
acâstă cheltuială nu va dură decât câți-vă ani, câţi 
vor fi necesari pentru ca învățătorii actuali să ca- 
pete cunoscințele necesare, și să nu mai aibă nevoie 
de învățătorul ambulant. 

Dar până când Statul să pâtă luă asupră-și acâstă 
sarcină, ne-am adresat, în tâmna. anului 1902, că- 
tre prefecții de judeţe, rugându-i să caute a face ca, 
judeţele să ne vină în ajutor pentru înmulţirea, în- 
văţătorilor ambulanți. Din nenorocire, intervenţiunea 
n6stră a venit la un moment când budgetele jude- 
ţelor erati dejă încheiate. Cu tâte acestea, mai multe 
din ele aii putut să răspundă favorabil apelului no- 
stru, aşă că, în 1903, pe lângă cei 32 de învățători 
ambulanți plătiți de Casa Șc6lelor, ati mai funcţio- 
nat încă 12, daţi de judeţe. 

Sperăm că acest număr va fi crescut în 1904. 
Este evident însă că instituțiunea învăţătorilor 

ambulanți nu pste fi privită decât ca ce-vă transi- 
torii. Pentru ca învățămîntul agricol să devină te- 
meinic, trebue să aibă mijlocul de a trăi fără aju-"
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torul învăţătorilor ambulanți, şi pentru acâsta, tre- 
pue ca pregătirea viitorilor învăţători să fie com- 
pletată cu ceea ce lipsesce celor de adi, în partea, 
cunoscințelor agricole. 

Pentru acest, scop, am căutat să facem ca înv&ţă- 
mintul agricol să devină realitate în șe6la normală, 

Aoricultura figurâză de mult în programa șc6le- 
lor normale; e regretabil însă că, acest curs a fost 
tratat ca un curs pur teoretic, făcut numai în clase, 
și de loc, sati mai de loc însoţit de practica pe 
câmp. Și cu tâte acestea, încă de la 1886 se luaseră 
disposițiuni pentru ca fie-care șc6lă normală să aibă, 
câte o bucată de loc destul de mare, pentru a se 
pute face practica agricolă în. mod îndestulător. 
Atunci s'a dispus transfsrarea școlii normale din Bu- 
curesci la Câmpu-Lung, pe un teren de 10 hectare, 
căpătat de la comună; s'a cumpărat, pentru șcâla 
«Vasile Lupu» din lași grădina Pester, de o întin- 
dere de 64 hectare, şi s'a obținut la Bârlad, pentru 
șcla de acolo, un teren de 9 hectare 7.930 m, p. 
Mai pe urmă, în 1898, în același scop s'aii dotat 
școlile normale din Craiova și Galaţi cu terenuri 
întinse, de câte 10 hectare. 

Ședla normală a, Societăţii pentru învățătura, po- 
porului român din Bucuresci, clădită în mijlocul 
oraşului, eră lipsită de putinţa de a da învățămîntul 
practic agricol. Noi am reparat r&ul anul acesta, 
punsnd la disposiţiunea ei, pentru acest scop, locul 
de grădină pe care-l posedăm lângă biserica Radu- 
Vodă, în întindere de vre-o 2 hectare. | 

Cu t6te acestea, cursul de agricultură a continuat 
să fie în cea mai mare parte un curs pur teoretic până
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în 1898, când am luat disposițiunea, ca, fie-care şcâlă 
normală să aibă câte un agronom, a cărui însărei- 
nare exclusivă să fie de a lucră cu normaliștii pe 
câmp. In același an, am profitat de un fond donat 
de repausatul Petrovici Armis, pentru a înzestră ŞCO- 
lile din Craiova și Galaţi cu uneltele și vitele nece- 
sare pentru formarea unei ferme; mai pe urmă s'aii 
dotat şi cele- lalte în același mod. Adi singura, șcâlă 
din Buzău este lipsită de o asemenea înzestrare, 
din causa că nu are nică local, nici teren suficient. 

Cu aceste mijlâce, învățămîntul agricol în șc6lele 
normale pote deveni o realitate. Dejă în unele i 

_se da și mai înainte o deosebită atențiune. Așă, 
la «Vasile Lupu» din laşi, se făceă și mai înainte de 
1898 cultura de legume, lucernă, cereale, vie, flori 
și pomi roditori. 

„In anii 1897 și 1898, am însărcinat pe d-l [. Mi- 
tru, director al școlii normale «Vasile Lupu», și pe 
d-l S. Haliţa, inspector şcolar, să studieze în mod 
complet cestiunea, organisării învățămîntului practic 
agricol în școlile normale, și a înființării grădinilor 
școlare pe lângă școlile rurale. In urma, rap6rtelor 
forte documentate ce ne-aii înaintat d-lor (publicate 
în Buletinul No. 101 din 15 Octomvrie 1897 și No. 
130 din 7 lanuarie 1899), am dat resoluţiunea din 
26 Decemvrie 1898 (anexa No. 24), prin care dis- 
puneam modul cum învățămîntul agriculturii în şco- 
lile normale să se facă în mod practic, regulam 
formarea de pepiniere de arbori fructiferi, ordonam 
înființarea de grădini școlare pe lângă școlile ru- 
rale, înființam premii pentru învățătorii cari vor 
ave cele mai bune grădini, dispuneam modul de
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construcțiune a locuinţelor învăţătorilor, aşă ca să, 
potă servi pentru 0 gospodărie ţărănâscă. 

Dar tâte aceste disposiţiuni ai primit organisa- 
rea și consacrarea lor definitivă prin noua pro- 
gramă a școlelor normale care se pune în aplicare la 
1 Septemvrie 1903. Intr'insa se acordă agriculturii 
practice câte 4 ore pe săptămână în fie-care clasă, 
în lunile în cari se pâte face muncă pe câmp. Cu 
modul acesta, școlarii din fie-care clasă pe rînd sunt 
obligaţi să lucreze pe câmp câte o jumătate de di 
pe săptămână, ceea-ce, pe lângă folosul învățăturii, 
va mai ave și pe acela dea nu lăsă ca, normaliștii, 
fii de ţărani, să se desveţe, în cursul celor ş6se ani 
de șc6lă, de a pune mâna pe cârnele plugului, 
Avem bune speranțe că silințele acestea vor fi 

încoronate de cel mai deplin succes. Dejă şcolile nor- 
male din lași, Câmpu-Lung și Bârlad cultivă pămîn- 
turile lor în mod admirabil, Și şi-aii format nisce 
adevărate ferme model, cultivate numai cu norma- 
liştii. Cele din Galaţi și Craiova le urmâză de aprope, 
fiind întârdiate faţă de ele prin faptul că clădirea 
și terenul li. s'aii dat în stăpinire abiă în 1901, şi 
că terenul celei de la Craiova încă nici nu este îngrădit, 

% 
* * 

Așă dar, întrucât privesce pe viitorii învăţători, 
suntem asiguraţi că ei vor ave capacitatea cuvenită 
pentru învățămîntul practic agricol. 

Cât pentru învățătorii actuali, pe lângă instrucţi- 
unea practică ce vor primi de la învățătorii ambu- 
lanți, după sistemul pe care l-am expus mai sus, 
am căutat: să profităm și de conferințele anuale din
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Aprilie, când învățătorii din fie-care judeţ, sunt.re- 
uniţi în capitala judeţului pentru opt dile. La con- 
ferinţele din 1902 și 1903, jumătate din timp a fost: 
întrebuințat pentru. a se trată cestiuni privitâre la 
învățămîntul și practica agricolă, şi anume : grădina 
școlară, întocmirea, împrejmuirea şi parcelarea ci; 
diferite feluri de: pămînt arabil : negru, nisipos, ar 
gilos şi văros ; experienţe simple pentru deosebirea 
felurilor. de pămînt ; îmbunătăţirea pămîntului; îngră- 
șăminte ; -gunoiul şi prepararea lui ; gropa de gunoiu: 
puterea fertilisatre a gazelor. din gunoii ; cultura, 
zarzavaturilor în genere ; pomii roditori și viţa de 
vie; plante medicinale și dăunătore; floră; câmpul; 
împărţirea culturilor; rotația culturilor; cultura. car- 
tofului, sfeclei, grâului, lucernei, trifoiului ; insecte 
vătămătore ; îngrijirea aniraalelor de muncă ; vermii 
de mătase; albinăritul. 

In cele mai multe părți, discuţiunile, aii fost forte - 
animate și fructudse. 

Profităm asemenea de disposiţiunea cuprinsă în 
„art. 10 din legea învăţămîntului profesional, care 
prevede că învățătorii actuali, ca să potă fi între- 
buințaţi la şcolile elementare de agricultură, trebue 
să facă un an de practică într'0 şedlă de agricultură 
sau într'o. fermă model. Anul acesta se trimit doi 
învăţători, şi se va continua tot aşă şi în viitor. 

. Invăţătorii ast-fel formaţi vor fi utili, fie la școlile 
elementare de agricultură, fie ca învăţători ambu- 
lanţ. | 

* 
% % 

Ceea ce se face pe o scară mare în privinţa în- 
văţămintului agricol în genere, se face întrun cere
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mai restrîns, pentru a propagă printre: învăţători 
cunoscințe mai speciale, în legătură cu agricultura. 

Incă din anul 1895, ministerul de domenii a or- 
ganisat un curs practic de sericicultură la mona- 
stirea Varatec, şi a dispus a se aduce la dînsul câte 
doi învățători de judeţ pe fie-care an. Acestă bună 
disposițiune nu s'a mai putut aplică de la 1900, când 
monastirea' Varatec a ars împreună cu t6tă in- 
stalațiuuea cursului. de sericicultură. Dar bunele lui 
efecte ai rămas, pentru-că cultura mătăsii s'a pro- 
pagat printre învăţători, Și adi sunt mulți din ei, 
și chiar din învăţătore, cari se ocupă de dînsa cu 
succes. | 

Tot aşă, noi ne-am silit a; lăţi printre ei gustul 
pentru cultura albinelor. Incă de mai mulți ani, mi- 
nisterul instrucţiunii publice a lucrat în acest sens. 
Mai mulţi ani de-arîndul, după invitaţiunea ministe- 
rului domeniilor, el a trimis câte 0 serie de învă- 
țători pe fie-care an la școla de agricultură de la 
Roman, ca să urmeze cursul de apicultură ce se 
făceă acolo. Dar acum se face apicultură. forte sis. 
tematică și la șcâla normală, « Vasile Lupu», sub con- 
ducerea unui apicultor special, și de acsea, de anul 
trecut, învățătorii sunt trimişi acolo; de vreme ce 
găsesc şi înlesnirile de locuință și de întreţinere. 

Afară de acesta, am căutat să profităm și de alte 
mijl6ce, pentru a lăţi aceste folositâre cunoscințe. 
Casa Șc6lelor a împărțit pe la învățători instruc- 
țiuni tipărite pentru îngrijirea albinelor. Intr'un an 
am trimis o serie de învețători să visiteze stupii 
d-lui Begnescu, un învățător din Vlașca, care se 
ocupă cu apicultura pe un picior mai mare. In mai
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mulți ani de-arîndul, am înlesnit unui institutor 
din Pitesci, care cunosceă acestă meserie, mijlâcele 
de a străbate satele din judeţele Argeș şi Mus- 
cel, pentru a face cursuri practice de apicultură. 
Exemplul acesta l-a urmat apoi şi judeţul Vâlcea, 
care a făcut tot aşă cu un apicultor din părțile 
acelea. 

Xe x % 

Fie-care din măsurile pe cari le-am expus până 
aci are utilitatea ei şi concură pentru atingerea, sco- 
pului nostru, care este de a ne formă un personal 
cât maă capabil pentru întemeierea învăţămîntului 
practic agricol în școlile rurale. Dar acestea nu sunt 
singurele ce se pot luă. In asemenea materie, este 
mai util a se recurge la mijl6ce numerâse, din cari 
fie-care dă 6re-care folos, decât la o singură mă- 
sură generală, care rare-ori se pâte acomodă de- 
opotrivă de bine. peste tot. 

Am dori, spre exemplu, ca noi mijloc de perfec- 
ționare, să organisăm excursiuni pe cari să le facă 
grupe de învățători, pentru a visită ferme model, 
culturi perfecționate, şi mai ales grădinile sait cul. 
turile cele -mai bine reușite ale colegilor lor. Excur- 
siunile acestea ar ave folosul de a apropiă pe în- 
v&țători unii de alţii, de a-i face să cunâscă ț6ra, 
și ar fi și un puternic mijloc de încuragiare pentru 
acei cari ar lucră bine. E de regretat că ne lipsesc 
mijlocele pentru a realisă acestă idee. 

In altă ordine de idei, dat fiind că exemplul este 
cel mai bun mijloc de propagare a unei bune agri- 
cultură printre ţărani, ar fi de dorit ca exemplul dat
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de preot să se adaoge'pe lângă acel dat de înv&- 
țător. Ar trebui dar ca, învățămîntul practic agri- 
col să se introducă și în seminare, precum s'a in- 
trodus în școlile normale. Dar seminarul din Iași 
este construit în oraş, iar - cel din :Bucuresci, deși; 
construit la margine, nu are teren de cultură, și 
nici nu e probabil să p6tă ave în curând. | 

E de temut că aceste pedici curat materiale se 
Vor opune la realisarea unui desideraţ așă de util, 
Cu. tote acestea, noi ne-am preocupat de acâstă ces- 
tiune încă din 1898, când, prin adresa din 13 No- 
vembrie către directorii Seminarelor (anexa No. 25), 
le-am cerut părerea, asupra modului cum s'ar putea 
înlătură acest neajuns; 

e. 

Acum că am arătat greutăţile ce am avut de în- 
vins pentru a introduce învățămîntul agricol în șc6la 
rurală, și mijlocele ce am întrebuințat, pentru a le 
înlătură, să arătăm modul cum am căutat să orga- 
nisăm acest învăţămînt. 

EI cuprinde două părți: înv&țamîntul în grădina 
școlară, și acel din țarină. E 

Cel d'intâiii a fost organisat în 26 Decemvrie 1898, 
- În urma unui raport al d-lui |, Mitru, directorul școlii 
“normale „Vasile Lupu“ din Iași, relativ la modul cum 
se făceă învățămîntul agricol la acea, Şedlă, am în- 
sărcinat pe d-l S.. Haliţa, inspector al învățămiîntu- 
lui primar, să ne propună un plan pentru organi- 
sarea învățămîntului agricol în şcolile normale. 

In resoluţiunea pusă, pe raportul d-lui Haliţa 
(anexa No. 24), am hotărit și începerea grădinilor 
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şcolare rurale, cari, deși prevădute prin lege, r&- 
măseseră nerealisate aprâpe pretutindeni, precum 
și înfiinţarea de premii de câte 50 lei pentru gră- 
dinile cele mai bune. In fapt însă aceste premii nu 
sai înființat atunci, din causa schimbărilor urmate 
în guvern. Aa 

In anii 1899 și 1900, s'aii înființat câte-vă gră- 
dini școlare. Avîntul cel mai mare l-ai luat însă de 
la 1901, pe de o parte în urma îndemnurilor n6stre, 
pe de alta, prin înființarea şi înmulţirea premiilor 

decise la 26 Decemvrie 1898 (anexele No. 26 și 27). 
In urma acestor măsuri, înmulțirea grădinilor şco- 

lare a mers cu o repediciune forte mare. De unde 
până în anul 1898 nu se înființaseră de cât 304 gră- 
dini în t6tă ţâra, numărul lor a crescut cu 210 în 

1899, și cu 787 în 1902, şi merge crescând mereii. 
Dar nu eră destul a înmulți grădinile; mai tre- 

buiă să facem să participe la lucrările lor un nu- 
măr cât mai mare de copii. Până acum o mare 

pedică eră prevențiunea sătenilor, cari vedeaii cu 

ochi r&i ca copiii lor să lucreze în grădina şcolii, pen- 

tru-că acusaii pe învățător că-i pune să lucreze în 

folosul săi. E adevărat că, după lege, venitul gră- 

dinii aparţine învățătorului. Dar, pentru a-i scuti 

de învinovăţiri, şi pentru a interesă chiar pe părinţi 

a lăsă pe copii să se instruiască în grădina şcolii, 

am dispus, prin circulara din 5 Februarie 1902 (a- 

nexa No. 23), ca 25%, din venitul grădinii să se distri- 
bue între școlarii cari vor lucră în ea. Cu acâsta 

nu micșorăm beneficiul învățătorului, pentru-că el 
tot trebuiă să plătâscă pe lucrătorii grădinei sale; 

dar interesăm pe şcolari printr'un beneficii destul 
Raport adresat M. S$. Regelui. —Spiru Haret. 8
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de apreciabil, care, în casurile favorabile, se “pâte 
ridică până la 10 lei de fie-care şcolar. 

O serie de alte măsuri s'aii mai luat tot cu scop 
de a întinde învățămîntul în grădina, școlară. 

Prin circulara din 28 Iulie 1902 (anexa No. 28), 
am ordonat ca, pe lângă lucrul şcolarilor în grădina 
şcolii, să aibă fie-care la el acasă câte o mică gră- 
dină, pe care să o înorijâscă singur, învățătorul fiind 
dator a le inspectă din când în când și a le da, 

note pentru 'modul cum le caută. In unele județe, 

disposițiunea, acâsta a dat resultate excelente; așă, 

în Vâlcea sunt peste 2.000 de asemenea grădini, pe 
cari copiii le caută cu o rîvnă deosebită, şi de multe 

ori se văd asociindu-se câte mai mulţi între ei, pen- 

tru a-și cultivă. grădinile pe rînd și a face unele 

lucrări pe cari un singur copil nu le-ar pute face. 

La, Poenarii-Rali (jud. Prahova), în doi ani de dile, 

nu aii mai r&mas de cât 14 case țărănescă din 201, 

câte compun satul, fără grădină de legume. 
Prin circulara din 11 Martie 1902, am invitat pe . 

învățătorii din judeţele de munte, cari ai grădini 
plantate cu pomi fructiferi, să adune seminţele și 
sîmburii fructelor, pentru a se distribui la școlile 
lipsite de asemenea plantaţiuni. Cu modul acesta, s'aii 
adunat în 1902 o cantitate de 788 kilograme de 
semințe diferite, de la şcolile din regiunea podgo- 
riei și a muntelui, cari s'au distribuit la şcolile din 

" județele Ilfov, Vlașca, Ialomița. și Teleorman. ȘI tot 

așă se va urmă și în anii viitori. 

Prin circulara din 12 August 1902 a Casei Șc6- 

lelor, se organis6ză exposiţiuni anuale ale grădinilor 

şcolare (anexa No. 29), prev&dându-se premii bănesci 

-
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pentru exposanţii cei mai meritoși. Disposiţiunea, 
acesta a, fost adusă la cunoscinţa tuturor prefecţilor, 
cerându-li-se sprijinul, și prima, exposițiune va avâ 
loc. în Septemvrie 1903. 

Aceste diverse măsuri aii avut de efect de a arăţă 
învăţătorilor că ministerul pune mare preţ, pe des- 
voltarea grădinilor școlare ; a deșteptat emulaţi- 
unea între dinșii; i-a interesat şi pe ei, și pe şcolari, 
și pe părinţii acestora, la o îndeletnicire care până 
acum remăsese de dece ani literă mârtă în lege. 
Lipsa de timp nu ne-a permis să punem să se facă, 
o statistică mai amănunțită, care să ne arate nu- 
mărul școlarilor. cari ieaii parte la lucrările de gră- 
dinărie anul aceșta, abiă la doi ani după organisa- 
rea lor; dar suntem siguri că ea ne-ar da resultate - 
f6rte îmbucurătâre. | 

*% 

*% = 

Invăţămîntul agricol în țarină a fost regulat prin. 
circulara, din 5 Februarie 1902 (anexa No. 23). Totul 
se reduce la acâsta, că, din pămîntul din țarină al 
școlii, se consacră o înţindere de 2 hectare, anume 
pentru învățămîntul agricol. Aceste 2 hectare se lu- 
“ereză de către învăţător cu şeolarii lui cei mai în 
vîrstă, sub conducerea, învățătorului ambulant, așă, 
cum am arătat mai sus, și în jumătatea de di pe 
s&pt&mână, care, prin programă, i s'a reservat anume. 
pentru acest scop. Produsul acestor 2 hectare se 
împarte ast-fel: 25%, învățătorului, 10%, învățăto- 
rului ambulant și 65%, şcolarilor lucrători. 

Pe unde şedla nu are de loc pămînt în țarină,



116 

învățătorii aii fost îndemnați să iea chiar cu arendă 
cele 2 hectare. | 

Sistemul acesta a fost perfecţionat de învățăto- 

rul 'Teodor Zaharescu, de la Glodeanu-Cârlig, jude- 

țul Buz&ii. Ne având pămînt, a luato bucată de loc 

cu arendă; însă, în loc de a-l lucră numai cu Șco- 

larii săi, el a atras în asociaţiune și pe părinții aces- 

tora, și pe alți săteni. Pămîntul se lucreză de toţi 

în tovărășie, sub conducerea și după normele puse 
de învăţător, iar venitul se împarte între toţi. Se 
înțelege că, cu o cultură bine făcută, venitul acesta 
este cu mult mai mare decât acel obicinuit, pe care 
l-ar da o întindere egală de pămint, lucrată după 
chipul ordinar. Deosebirea -de folos este, și pentru 
Școlari, dar mai ales pentru cei adulţi, un îndemn 
puternic ca să se folosâscă și mai departe de învă- 
țăturile căpătate. Cu modul acesta, şcâla rurală de- 
vine un mijloc fârte eficace de instrucţiune agricolă, 
nu numai pentru copii, dar și pentru 6menii în vîrstă. 

Inovaţiunea acâsta ni sa părut așă de însemnată, 
în cât nu am esitat a o recomandă tuturor învăţă- 
torilor, prin circulara 'din- 10 Ianuarie 1903 (anexa: 
No. 30). Indemnul a fost ascultat de mulți din ei, 
une-ori cu un succes desăvirșit. , 

Vom cită exemplul învățătorului N. Petriceanu, de 
la Podul-ll6ei (jud. Iași). Şc6la, de acolo ne având 
pămînt, învățătorul a luat cu arendă, de la proprie- 
tarul moșiei, o întindere de 2 fălci (2 hectare 8.642 
m. p.) în marginea tirgușorului, întrun loc băltos, 
dar proprii pentru cultura legumelor. Pentru cul- 
tura lui, învățătorul s'a asociat cu 18 din școlarii 
lui, băeţi și fete, şi cu 10 6meni din sat, dând fie-
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cărui şcolar câte 360 până la 1.160 metri patraţi, 

iar adulţilor, după cererea lor, parcele de 400 până 

„la 2.550 metri pătraţi. Fie-care parcelă se lucrâză 

de către cel care o are, și produsul ei aparține 

întreg lucrătorului; iar restul rămas peste aceste 

parcele se lucreză de toţi împreună. S'a cultivat 

" lucernă şi tot felul de legume, ridicându-se de pe: 

aceeași bucată de loc câte douărecolte într'o vară. 

Eră de admirat sârguința, atenţiunea și dragostea: 

cu care: toți lucraii, chiar băeţi şi fete de câte 

11 sai 12 ani, şi mândria cu care fie-care arătă 

produsele muncii sale. Şi îndemnul va fi şi mai mare 

la sfîrşit când, după încheierea socotelilor, fie-care 

va primi în bani folosul muncei sale. Invăţătorul 

comptă că acest folos nu va fi mai mic de 50 lei 

pentru fie-care prăjină (179 m. p.), pentru două re- 

colte întrun an, aşă că folosul unui copil ar put& 

fi de 100 până la 300 le. | 
Un exemplu ca acesta face mai mult de cât ori- 

câte îndemnuri și instrucţiuni ale ministerului, și de 
aceea am luat măsuri ca să se aducă la cunoscinţa 
tuturor școlilor modul de procedare şi resultatele 
obținute de d-l N. Petriceanu. 

Cu modul acesta, se întinde fârte repede cultura, 
legumelor printre ţărani, și birul greii pe care-l 
plătiaii grădinarilor străini tinde să dispară. In multe 
localităţi, cum e judeţul Vâlcea, a și dispărut 
apr6pe de tot. Aci sătenii au fundat și asociaţiuni 
de grădinărie, cari ieait în arendă o bucată mai 
mare de loc, în scop de a face comerciii cu legumele. 
Productele le desfac prin sate, saii în orașele Râm- 
nicul- Vâlcii și Drăgășani.
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Avem convingerea, că mișcarea acâsta va conti- 
„nuă, și încă cu mai mare vigdre în viitor, atunci 
când, după ce se va sistematisă, beneficiile vor. 
cresce și vor dovedi chiar celor mai neîncredătoră 
cât de bună și măndsă este calea acâsta, 

In aceeaşi ordine de idei, trebue menţionaţi în- 
vă&ţătorii cari, în lipsă de pămînt, se. ocupă cu al- 
binăritul sai cu crescerea gândacilor de mătase. 
Sunt fârte numeroşi învățătorii cari produc c6ră și 
miere. Cultura mătăsii nu e așă de rEspândită; de 
ea se ocupă și unele învăţătore. Dar exemplul lor 
face să se întindă încetul cu încetul aceste înde- 
letniciri şi printre săteni, şi pe fie-care di se văd 
stupi sistematică luând loc în grădinile ţăranilor. 

Sperăm că acestă bună, deprindere va rg&mâne și 
în viitor, pentru-că cultura albinelor și a gândaci- 
lor de mătase se face adi în mai tâte școlile nor- 
male, chiar în cele de fete. Afară de acâsta, la 25 
lunie 1902 Casa Șcâlelor a imprimat şi a distribuit 
la toţi învățătorii nisce instrucțiuni practice, privi- 
tore la, crescerea şi îngrijirea albinelor. 

x 

% % 

Cu un cuvînt, s'a deșteptat, și căutăm a între- 
țină printre învățători un curent sănătos de muncă 
rodnică, cu dorinţa de a lucră nu numai în. șcâlă 
Şi pentru șcâlă, ci în genere pentru a aduce con- 
cursul lor sub tâte formele, pentru ridicarea clasei 
ţărănesci. | 

Noi ne silim a utilisă acest curent în modul cel 
mai fructuos posibil, şi de aceea nu lipsim a indică, 
învăţătorilor căile cele mai potrivite pe cari pot 
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merge, pentru realisarea scopului lor și al nostru. 

Am credut, între altele, că învățămîntul practic 

agricol pote fi utilisat pentru a încercă să îmbu- 

nătățim hrana ţăranului, prin introducerea, în ali- 

mentarea, lui, a nouă elemente nutritive, şi în special 

a cartofului, pe lângă cele puţine pe care le are 

dejă. In acest scop, prin disposițiunea din 10 Aprilie. 

1902 (anexa No. 31), am înfiinţat un număr de trei 
premii pentru învățătorii sai preoţii cari vor fi 

desvoltat. activitatea cea mai rodnică, nu numai 
pentru a lăţi cultura cartofului printre ţărani, dar 
şi pentru a-l introduce în mod efectiv în alimen- 
taţiunea lor dilnică. Aceste premii se vor plăti de 

Casa Șe6lelor, pe fie-care an, cu începere din tâmna 

anului 1904, și de 6re-ce Casa Ședlelor nu puteă ea 

singură să înființeze numărul de premii ce ar fi fost 

necesar, ne-am adresat și ministerului de domenii, 

prefecţilor, societăţii de agricultură și celei agrare, 

ca să ne ajute. 

In scopul de a popularisă și a încuragiă înmul- 

țirea arborilor de ori-ce fel şi de a combate ten- 

dința țăranilor de a-i distruge cu uşurinţă şi fără 
trebuință, am instituit, prin decisiunea din 8 Fe- 
bruarie 1902 (anexa No. 32), serbarea sădirii pomi- 
lor, care se face în fie-care an, la Martie, la fie-care 
șc6lă rurală. Serbarea s'a ținut dejă în primăvara, ani- 
lor 1902 și '1903. Dacă ea va da şi la noi resul- 
tatele obţinute pe aiurea, putem speră să vedem 
când-vă curțile sătenilor noştri pline cu copaci fo- 
lositori, şi întinsele nâstre câmpii presărate cu umbră. 

% 
* x
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Pentru a nu intră în prea multe amănunte, ne 
mulțămim cu cele arătate până aci, din cari se pote 
ved6 modul cum am credut că putem realisă învă- 
țămîntul practic agricol în șc6la rurală, resultatele 
ce am dobiîndit dejă, speranţele n6stre pentru vii- 
tor şi greutăţile ce am avut de învins. i 
„Fără îndoială, aceste din urmă sunt mari și nu- 
merse; noi nu am expus mai sus decâto parte 
din ele. Trebue să mai adăogăm rutina care este aşă, 
de înrădăcinată în spiritul sătenilor, şi chiar în 
cele-lalte clase sociale. Pentru a o învinge, va tre- 
bui ca activitatea, începută anii aceştia să fie men- 
ţinută fără slăbire un lung șir de ani. Alt-fel, se 
va perde încrederea, şi bunele începuturi din anii 
aceștia vor merge și ele să se adaoge la imensa 
grămadă a măsurilor neisprăvite, cari mărese pe 
fie-care di scepticismul nostru când e vorba de ori-ce 
inovaţiune, fie cât de bună. 

_O altă dificultate, mai puţin gravă, dar de care 
totuși a trebuit să ţinem s6mă, este lipsa de mij- 
l6ce a învăţătorilor, cari nu pot să-și înjohebeze 
modesta gospodărie agricolă care le este indispen- 
sabilă, pentru -a pute face agricultură și grădinărie 
bună pe pămîntul școlii. 

Cu tâte că mijl6cele sale sunt destul de restrinse, 
Casa Ședlelor și aci ne-a venit în ajutor. Prin înche- 
ierea din 22 Maii 1902, am dispus ca ea să pună 
pe fie-care an o sumă de 10.000 lei la, disposiţiunea. 
învăţătorilor, pentru a-i ajută să-și alcătuiască gos- 
podăria rurală (anexa No. 33). Acest ajutor li se 
face sub formă de împrumut, dându-li-se suma de 
300 până la 500 lei, pe care o restituie Casei Șc6-
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lelor prin reţineri din 16fă, până întrun termin de 

4 ani. Sumele restituite se dai din noii cu împru- 

mut la alţi învățători. Cu modul acesta, până în 4 
ani, Casa. șe6lelor va dispune de un capital de 40.000 

lei, care va servi apoi în mod permanent pentru 

acest scop. Capitalul acesta va fi de mare utilitate 

“în viitor, pentru a permite noilor învățători să-și 

facă instalaţiunea de care ai nevoie în momentul 

intrării lor în învăţămînt, înlăturându-se ast-fel pen- 

tru viitorii învBțători o causă de mari suferinţe, pe 
cari aii avut să le îndure predecesorii lor. 

- - x 
- * %* 

Am expus până aci numai una din feţele acti- 

vităţii pe care ne silim să o împrimăm școlii pri- 

mare rurale: acea interidră şcolii. In cele ce urmâză 

vom căută să expunem rolul pe câre ne silim să-l 

dăm şcolii și în afară de pereţii ei. Dar din cele 

expuse până aci, se pote dejă judecă în mare parte 

direcțiunea în care îndreptăm silinţele n6stre. 

Cu tâte că cestiunile de învăţămînt nu ocupă un 

loc- de frunte în preocuparea generalităţiă publicului, 

ceea ce este de regretat, putem totuşi spune că, 

atât cât sunt cunoscute până acum, măsurile luate 
de ministerul nostru aii fost întîmpinate în genere 

cu simpatie de opiniunea n6stră publică. Unul din in- 

diciile cele mai decisive, în acestă privinţă, sunt nu- 
merdsele și însemnatele ajutâre-cari ne vin, sub tote 
formele și din tâte părţile; căci credem că nici. 
odată șc6la nu a primit atâtea donaţiuni în așă de 
scurt timp. Nu vom menţionă aci decât una: pe 
ace6a a d-lui Vasile Stroiescu, care a oferit 200.000
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lei, din care se construiesc anul acesta 34 de lo- 
caluri școlare sătesci. Dar nu putem înșiră pe toţi 
aceia: proprietari, particulari, chiar simpli săteni, 
care-și impun une-ori adevărate privaţiuni, pentru a 
contribui la lăţirea și întărirea instrucţiunii populare. 

Este întăritor pentru noi avîntul acesta, care 
este dovada patriotismului sub forma cea mai cu- 
rată și mai practică.



ȘCOLA PRIMARĂ URBANĂ 
e” ———— 

Cele ce am" spus până aci cu privire la şcâla pri- 

mară rurală ne scutesc de a insistă prea mult asu- 

pra celei urbane, la care, de alt-fel, problema este 

cu mult mai simplă. | 

Cestiunea localurilor este și aci o cestiune arg&- 

t6re, pentru-că forte puţine sunt comunele urbane 

cari și-au făcut tâte localurile școlare de cari aii ne- 
voie, și mai ales cară şi le-ai făcut în bune condi- 

„țiuni, ca construcţiune și ca diștribuțiune în cu- 

prinsul oraşului. 

Am arătat mai sus măsurile luate pentru a grăbi 

construirea a celor ce mai lipsesc, precum și pentru 

regularea circumscripţiunilor şcolare. 

%* 
= = 

O operaţiune delicată, destul de neplăcută, dar 

necesară, este reducerea numărului institutorilor, 

cari, după cum am dovedit, întrece cu vre-o 300 

numărul trebuitor. Reducerea acesta însă nu se pâte 

face decât fârte încet, pentru mai multe motive. 

Intâii pentru că nu se pot suprimă decât posturi 

de ale celor eşiţi din învăţămînt, căci nu este permis |
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a se lăsă pe drumuri nisce Gmeni, pentru cari învă- 
țămiîntul este singura carieră posibilă, după atâţia 
ani cât aii profesat-o; al doilea, pentru-că lipsa de 
localuri suficiente ne obligă să păstrăm în unele lo- 
calități mai mulţi institutori decât trebue. In fine, 
pentru-că vacanţele nu se produc tot-deauna în lo- 
calităţile unde reducerea este necesară, şi este atunci 
nevoie a se face transferări cari nu tot-deauna sunt 
posibile. | 

Ori-cum ar fi, a resultat din acâstă stare de lu- 
cruri că de la 1900 nici o numire nouă nu s'a mai 
făcut în învățămîntul primar urban. Abiă în 1903 
se vor face vre-o 12, şi acestea numai din causă că 
în localităţile unde sai ivit vacanțe nu se pot tran- 
sferă institutorii din alte părți, unde sunt în exces. 

Starea acesta, de lucruri cre&ză dificultăţi mari, din 
causa marelui număr de normaliști institutori, cară 
rămân într'o situaţiune cu totul precară. 

Originea, acestor dificultăţi se urcă tocmai la anul 
1893. Prin legea învăţămîntului primar și normal 
primar, pusă în aplicare în anul acela, se dispuneă 
ca pe viitor să nu se mai numâscă institutori de 
cât dintre absolvenţii școlilor normale de institutori. 
Măsura eră excelentă; eră chiar singura rațională. 
Ea fusese propusă dejă prin proiectul de lege din 
1886. Insă pe când acest proiect nu prevedeă decât, 
0 șc6lă normală de institutori și una de institutâre, 
legea din 1893 prevedeă o şc6lă normală de institu- 
tori și trei de institutâre, în Bucuresci, Iași și Craiova. 

Trebue să se observe că în 1893 erai în funcţiune 
„1.257 institutori şi institut6re, adică dejă cu 25%, mai 
mulți de câţi erati necesari. Prin urmare, şcolile nor-
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male de institutori nu mai aveai altă chemare, de- 
cât să umple golurile ce aveai să se producă prin - 
mârte, b6lă sau retragere de bună voe. Dar: chiar 
dacă socotim că aceste goluri ar fi fost de 5% din 
numărul total pe fie-care an, ceea ce este prea mult, 

școlile normale nu ar fi trebuit; să dea decât câte 

63 absolvenţi pe an.Dou8 școli normale de institutori,-. 

câte erai atunci în fiinţă, erau darcu totul sufici- 
ente; şi când legea din 1893 a înființat de odată 

patru, se puteă dejă prevedă că jumătate din absol- 

venţii lor vor rămâne fără întrebuințare. 

Dar nu a fost numai atât. Legea din 1893, prin 

articolul săi 64, prevedeă ca; până la 1895, să se 

pâtă numi institutori și simplii bacalaureaţi, absol- 

venţii de licee clasice şi absolventele de Asil și de 
şcoli centrale de fete, precum şi acei cari, fără a 

a av6 nici un titlu, vor fi suplinit timpde un an 

o catedră urbană. Pe basa acestei disposiţiuni, s'ait 

făcut 127 numiri, deşi se publicase concurs nu- 

mai pentru 40 de locuri, așă că sai ocupat mai 

tote catedrele cari mai eraii vacante în învățămîn- 

tul primar urban. Cu modul acesta, legea a anulat 

ea însăși principala ei disposițiune, căci a făcut o 

mulțime de numiri de nenormaliști, pe când nor- 
maliștii care es pe fie-care an nu mai găsesc lo- 

curi; şi acâsta s'a făcut toemai în momentul când 

se creaii patru şcoli normale! 

Legea din 1896 a căutat să repare răul, supri- 

mând dout& din cele patru școli normale de insti- 

tutori; iar la 1900, s'au suprimat și cele-lalte două; 
ba încă raportorul legii, care fusese raportor și la 

legea din 1893, se felicită de acâstă suprimare.
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- Resultatul acestor: măsuri neconsecinte este că, 
pe când în 1893 sai numit sute de nenormalişti, ta- 
bloul de capacitate cuprinde în momentul acesta 
309 normaliști institutori, cari nu pot fi numiţă din 
lipsă de locuri. Pe lângă dînșii, vor veni să se mai 
adaoge în 1904 încă ultima serie de vre-o 50 ab- 
solvenți; căci, deși decretată lin 1900, suprimarea” 
școlilor jnormale: de 'institutori nu s'a putut face 
decât clasă cu clasă. | 

Cu modul acesta, Statul a făcut cheltueli consi- 
derabile cu înfiinţarea atâtor școli, numai pentru 
a ave o mulțime de declasaţi, cu cari acum nu 
scie ce să facă, 

Ceea ce este mai grav pentru dînşiă, este că, după 
lege, înscrierea lor pe tabloul de capacitate nu este 
valabilă decât trei ani; şi cum mulți din ei figu- 
reză pe tabloii încă de la 1899, ei se găsesc astăqi 
în situațiunea cea mai nesigură. Mulţi din ei, mai 
ales fete, siliți de nevoie și de pericolul de a fi 
șterși de pe tabloii, ai fost nevoiți să primescă pos- 
turi de învățători, deși aveati drept la locuri în 
orașe. Dar acum nici posturi de învățători nu mai 
sunt. ! 

Din nenorocire, nici un chip nu vedem de a se 
eşi din acestă situaţiune. Trebuința de a se împu- 
ţină: posturile de institutori multă vreme nu va per- 
mite a se face decât forte puţine numiri, căci nu 
se pot înmulţi fără trebuinţă nisce posturi dejă prea 
numerse, numai pentru a se legitimă erdrea din 
1893. Și chiar dacă nu sar mai reduce posturile 
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vacante, tot ar trebui cel puţin 9 ani pentru a se 
pute numi toți cei de pe tabloul de capacitate. 

* 
= * 

Reducerea de programă despre care am vorbit 
mai sus privesce, bine înţeles, și pe şcâla primară 
urbană. Orele rămase libere vor fi utilisate pentru 

a da mai mare desvoltare lucrului de mână la fete, 
şi pentru a lăsă lucrului manual la băeţi timpul 

care până acum îi lipsiă cu desăvirșire, deşi este 

prevădut în lege. Asupra acestor două cestiuni 

vom reveni mai jos. : | | | 
Disposiţiunile privitore la examenele de absolvire 

de curs primar şi la serbarea sădirii pomilor (a- 

nexe No. 19 și 32) privesc și pe școlile urbane; îm- 

prejurările însă nu aii permis încă să li se aplice. 

Printre disposiţiunile cari privesc în deosebi şco- 

lile primare urbane, putem cită intervenţiunea ce am 

făcut pe lângă primăriile din Bucuresci și Iaşi, pen- 

tru a înlesni copiilor săraci de a luă băi în stabi- 
limentele comunale. Avem din ambele părți promi- 

siuni, cari însă nu aii fost împlinite până acum. 

InvEţămiîntul lucrului manual la băeţi în 

școlile primare, urbane și rurale. 

Lucrul manual ca obiect de învățămînt în şeslele 

primare apare pentru prima ră la noi în proiectul 

de lege din 1886; el a fost introdus în legea din 

1893, şi menţinut în legile următore. 

La, început, învățămîntul acesta a.mers destul 

de grei, pentru-că lipsiă pe de o parte învăţători
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cari să-l cunâscă, şi pe de alta localurile, sculele şi 
materialul necesar. 

Inceputul se făci în anul 1891. Atunci, cu oca- 
siunea conferințelor anuale ale institutorilor și în- 
veţătorilor din judeţul Brăila, învățătorul P. Mohor, 
care cunosceă lucrul manual, făcu o serie de con- 
ferințe asupra lui. Mai mulți învățători profitară de 
dinsele destul de bine, pentru ca să potă începe 
şi €ă a-l predă în şcolile lor. In anii următori, si- 
stemul acesta s'a întins, trimițându-se mai mulţi 
învăţători cunoscători în materie să facă conferinţe 
în diverse judeţe. In scurtă vreme, un mare număr 
de școli rurale fură dotate cu învățămîntul lucrului 
manual. 

Ca început, ceea ce se făcuse era fârte bine; dar 
„atâta nu era de ajuns. Trebuiă sistematisat lucrul 
și mai ales trebuiă preparat mai bine personalul. 

Pentru acest din urmă scop, în 1896 se trimiseră 
în străinătate doi tineri normaliştă la Niăs (Suedia) 
și la Lipsca, pentru a-și asimilă în mod sistematic 
noul învățămînt. In ţâră, lucrul manual făci obiectul 
discuțiunilor corpului didactice primar, în mai multe 
din conferințele sale anuale. Prin legea din 1896, 
se prev&du un spor de 10%, din salariu pentru în- 
vățătorii cari vor practică lucrul manual. 

In urma acestor măsuri, se practică adi în 7 școli 
urbane și în 1227 şcoli rurale diverse meserii uşre, 
precum: facerea pălăriilor de paie,a frînghiilor şi sfo- 
rilor, împletirea de rogojini și alte lucruri din pa- 
pură, fabricarea, de coșuri și alte obiecte din richită, 
traforagiul, fabricarea de obiecte simple de lemn, 
și altele mai puţin importante.
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Invățămîntul acesta, așă cum se practică la no, 
diferă de acel făcut în unele ţări străine. Pe acolo, 
şcolarii sunt ocupați a face numai unele lucrări cla- 
sice, destinate -numai a le de abilitate la lucru, 
precum: tăierea și netedirea lemnului, încheieturi 
îndoirea, și îmbinarea ferului, ete., iar nu lucruri de 
utilitate practică. La noi, școlarii produc chiar lu- 
cruri necesare vieţii, precum sunt pălăriile, frînghiile,: 
mobile simple, vase de lemn, etc., ceea ce dă învă- 
țămiîntului nostru întru cât-vă caracterul industrial. 
Prin ac6sta, copiii capătă nespus de mare interes 
pentru lucrul manual, și forte mulți dintr'înșii dove- 
desc o pricepere și o abilitate la lucru, care este 
cel mai bun răspuns acelora cară tăgăduesc țăra- 
nului nostru ori-ce aptitudine industrială. 

Este o cestiune încă nu destul de bine lămurită 
7 

pentru specialiştii noştri, dacă direcţiunea acesta 
dată învățămîntului lucrului manual este cea mai 
bună. Unii cer ca acest învăţămînt să aibă un scop 
“pur educativ, şi negligeză cu totul punctul de vedere 
industrial; alţii din contră. Acești din urmă cer chiar 
ca în fie-care școlă să se practice numai un singur 
fel de lucru manual, pentru ca copiii să capete din 
şcâlă şi o mică meserie, pe care nu Și-ar putea-o 
asimilă destul de bine, dacă ar fi ocupați de odată 
cu mai multe specialităţi. 

Intru cât ne privesce, noi înclinăm mai mult spre 
acest de al doilea punct de vedere, fără însă a-l ad- 
mite în mod prea absolut. Cinci ani de şc6lă pri- 
mară, pentru un copil de ţăran, represintă un ca- 
pital prea însemnat, pentru ca în schimb să i se 
dea numai cunoscințe teoretice, neînsoţite de folos 

Raport adresat M. S. Regelui. —Spiru Haret. „9
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practic imediat. Acest motiv ne-a făcut dejă să dăm 
atâta, atenţiune învățămîntului practie agricol; şi tot 
pentru dinsul credem că este de dorit, din tâte pune- 
tele de vedere, ca. șc6la rurală să contribue la în- 
fiinţarea de mici și forte modeste industrii, cari să 
permită ţăranului a se folosi de materiile prime -ce 
le are sub mână, creându-și un mic venit în lun- 
gile dile de irnă, când lipsa muncii câmpului și 
a ori-cărei alte ocupaţiuni face dintr'însul clientul 
aprope forțat al cârciumii. 

Resultatele dobindite sunt deja « destul de apre- 
ciabile. Sunt regiuni întregi unde ţăranii pârtă vara, 
pălării de paie, lucrate de copiii lor. Exposiţiuni 
de lucru manual se fac în fie-care an, în fie-care 
judeţ, în timpul conferinţelor anuale ; într'insele se 
văd de multe ori lucrări cari merită tâtă atenţiu- 
nea. Ac6sta a și dat ideea de a se organisă în unele 
capitale de judeţe câte un deposit permanent de 
obiecte lucrate în școlile rurale, spre vindare. In 
anul 1901, corpul didactic primar a deschis în Bu- 
curesci, calea Victoriei, un bazar central pentru a 
cărui înființare și întreţinere Casa Şedlelor a dat 
ajutore însemnate. Asemenea creațiuni însă nu ai 
reușit bine, şi nu se pare că sunt de natură dea 
pute prinde rădăcini, din causă că un magasin de 
vîndare, ca să aibă o clientelă sigură, “trebue să 
fie sigur că va av6 tot-deauna, destule obiecte în 
deposit ; dar acâsta nu e posibil cu produsele șco- 
lilor primare, în cari fabricațiunea este cu totul su- 
bordonată consideraţiunilor de ordine şcolară. 

Următ6rele măsuri ce am mai luat în privința
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lucrului manual sperăm că-l vor face să intre cu 
totul în deprinderile nâstre școlare. | 

Cu începere de la 1 Aprilie 1902, am numit ins- 
pector special pentru lucrul manual pe d-l N. Moga, 
normalist institutor şi fost elev al şcolilor de lucru 
manual de la Năâs și de la Lipsca. Cu competința 
d-sale specială, nu ne îndoim că acest înve&țămînt 
va luă un noii avînt, şi mai ales că va căpătă mai 
multă unitate și sistemă. | 

A doua măsură a fost de a întruni, în Iulie şi 
August 1903, la șe6la normală din Câmpu-Lung un 
număr de 151 învățători şi 19 institutori, pentru a, 
li se face conferințe cu lucrări practice de lucru 
manual de către mai mulți maieștri de pe la școlile 
normale, sub conducerea, d-lui Moga. Cheltuelile pro- 
venite din transport, întreținere și cumpărarea in- 

_strumentelor necesăre, ce li sai daţ gratuit, le-a, su-: 
portat Casa, Ședlelor, iniţiatârea acestei măsuri, care, 
dacă va fi urmată mai mulți ani d'arîndul, va înmulţi -. 
mumerul învăţătorilor și institutorilor capabil de a 

„predă cu succes lucrul manual. 
Alte câte-vă măsuri ce sai luat în privinţa lu- 

crului manual, se pot vedeă din anexa No. 34. 

Nimic din ce am spus până aci în privinţa lucru- 
lui manual nu se aplică școlilor primare urbane, în 
cari învățămîntul acesta nu există aprâpe de loc: 

Este greii de explicat causă acestei excepţiuni. In 
adevăr, şcolile urbane sunt în mai bună situaţiune 
pentru a predă lucrul manual decât cele rurâle ; ele 
aii localuri mai bune, institutori mai numeroşi în 

N
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proporțiune cu numărul școlarilor; comunele urbane 
aii mai multe mijloce pentru a favorisă acest în- 
v&țămint decât cele rurale, și şcolarii sunt recru- 
taţi într'un mediii în mare parte mai potrivit pen- 
tru ocupaţiunile de natură industrială. 

Ori-care ar fi causa, acâstă stare de inferioritate 
a şcolilor urbane trebue să înceteze cât mai curând, 
și legea trebue să se execute și pentru ele. 

Numirea, d-lui Moga ca inspector al acestui învă- 
țămînt are, între altele, şi acest scop : d-sa are însărei- 
narea de a introduce lucrul manual în școlile urbane. 

De o cam dată, d-sa a luat ș6se oraşe de cari 
să se ocupe în special, alese printre acelea în cari 
aveă împrejurări mai favorabile: tragere de inimă 
din partea institutorilor și ajutor din partea pri- 
măriilor. Aceste orașe sunt: Craiova, Buzăă, Brăila, 
Iași, Galaţi și Vasluiă. De la 1 Septemvrie 1903 se 
vor luă încă alte vre-o 15 orașe. D-l Moga se ocupă 

"în fie-care a face conferințe pentru a deprinde un. 
număr de institutori cu predarea lucrului manual, 
şi cu înzestrarea câtor-vă școli cu uneltele necesare. 
După ce în aceste orașe se va formă câte un mă- 
nuchii de institutori capabili, ei vor put pregăti 
şi pe cei-lalți colegi ai lor din același oraş, prin con- 
ferințe; iar d-l Moga se va put6 ocupă de alte 
orașe, până ce le va trece pe tote. 

De altă parte, la conferințele de lucru manual, 
ţinute anul acesta la şe6la normală din Câmpu-Lung, 
ait fost convocați și un număr de 19 institutori. 
"Cu modul acesta, suntem siguri că lucrul ma- 

nual se va introduce și în școlile urbane într'un 
timp nu maj lung decât pentru cele rurale.
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Raportul No. 3306 din Fevruarie 1903, al d-lui Ad- 
ministrator al Casei Ședlelor (anexa No, 35), arată în 
mod destul de clar care este starea actuală a, învăţă- 
mîntului lucrului manual, şi Gre-cari măsuri luate în 
afară de cele expuse până adi. 

Invățămintul lucrului de mână la fete, în școlile 
primare urbane şi rurale. 

Programa analitică din 1893 a fost, dintr'un punet 
de vedere, o causă de scădere pentru învățămîntul 
lucrului de mână în ședlele de fete. Inainte de acâstă, 
programă, lucrul de mână ocupă tâte orele după 
amiazi în tâte dilele; cu alte cuvinte, dispuneă de 
10 ore pe săptămână în fie-care clasă, câte 2 ore 
consecutive; peste tot, 40 ore în 4 clase. La 1893 
numărul acesta s'a redus la 34+3+5:4+5-—16 ore 
în total, împărţite în lecţiuni de câte o oră. Scur- 
tarea, lecţiunilor de la 2 ore la 1 oră mai împuţină 
încă durata efectivă a cursului, din causa timpului 
care se perde la fie-care lecţiune de lucru la în- 
ceput și la fine. | 

Evident că acâstă însemnată scădere a timpului 
consacrat cursului a. avut de efect de a face să 
scadă și învățămîntul. In prima linie, ai început 
să dispară de prin școlile primare lucrările compli- 
cate și minuţidse de broderii artistice, ceea ce, de- 
parte de a fi un râii;a fost un mare bine. Dar, de 
altă parte, a lipsit timpul chiar pentru lucrările sim- 
ple și de o utilitate necontestabilă, cari nu pot lipsi 
din educaţiunea primară a unei fete. Dacă mai so- 
cotim timpul cel mult care se perde din causa me-
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todei individuale, singura întrebuințată până acum 
în școlile n6stre, va fi uşor de înţeles pentru ce de 
câţi-vă ani institutorele nu erai mulțumite de re- 
sultatele cursului de lucru de mână. 

În acâstă privinţă, măsurile luate în timpurile din 
urmă nu ai putut aduce decâto îmbunătăţire par- 
țială. Cu tte însemnatele reduceri făcute în Bro- 
gramă în 1897, şi mai ales în 1903, nua fost po- - 
sibil a se mări numărul de ore acordat lucrului de 
mână. S'a mai ușurat însă programa, lui, suprimân- 
du-se cu totul broderia, pentru a se lăsă loc mai 
mult lucrărilor de utilitate curentă; iar orarul s'a 
dispus așa, ca lucrul de mână să aibă câte 2 ore 
consecutive. 

O măsură mai însemnată a fost numirea unei 
inspectâre speciale pentru lucrul de mână, cu în- 
sărcinarea specială de a introduce în şcolile pri- 
mare metoda învățămîntului simultaneii pentru acest 
obiect. In acâstă metodă, institutârea nu se ocupă 
ca până acum cu fie-care elevă în “parte, ceea ce 
este de tot obositor și reclamă un timp enorm 
dacă este vorba a se da fie-cărei eleve atenţiunea 
cuvenită. Metoda constă întru a reduce învă&ţămîn- 
tul la un număr hotărit de exerciţii, cari se exe- 
cută de tâte elevele în același timp și după co- 
mandă. Acesta permite a ocupă pe t6te elevele 
de odată, de a înaintă cu tâte în mod egal, de a 
av6 resultate lesne comparabile între dinsele, şi în 
fine de a se pute urmă un plan hotărît în predare. 

Ca și pentru lucrul manual la băeţi, s'a ales un 
număr de școli de fete, în cari se aplică noua me- 

N
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todă cu succes destul de bun. Incetul cu încetul 
apoi se va generalisă. - 

* % = 

In școlile rurale învățămîntul lucrului de mână 
la fete stă răi. | 

Mai întâiii, nică nu pote fi vorba de dînsul în șco- 
Jile unde sunt numai învățători bărbaţi; şi trebue 
să se scie că la cele 3.653 școli rurale, cari funcţi- 
nait în 1900—1901, erai 3.628 învăţători bărbaţi 
şi numai 965 învăţătore. 

Acest mare inconvenient, care nu va pute fi în- 
lăturat cu totul nică odată, s'a căutat a se atenuă 
prin lege, prevădându-se că în șc6lele rurale mixte, 
unde nu funcţionâză decât învăţători bărbaţi, pre- 
darea lucrului de mână la fete pote fi încredinţată 
unor maiestre speciale, plătite de comună şi numite 
de revisor (art. 25). In fapt însă disposițiunea, acâsta 
nu vindecă râul. Sunt fârte puţine comunele cari 

sunt în stare, sai cari vor să plătâscă o maiestră 
de lucru. Când fac acesta, plata este aşă de ne- 
însemnată, în cât cu grei se pâte găsi o maiestră 

convenabilă. In fine prea adeşe-ori comunele nu-și 

impun acest sacrificiu decât în vederea unor anu- 

mite pers6ne, iar nici de cum în folosul școlii. 

Este dar nevoie absolută a se luă măsuri mai radi- 

cale în acâstă privinţă. Un mijloc ar fi ca plata ma- 

iestrei de lucru să fie obligastore, pentru comună și 

să se înscrie din oficiii în budgetul ei, cum se face și 

pentru localul, mobilierul și alte cheltusli ale școlii, 
Va fi Gre-care greutate din causa veniturilor nesufi- 
ciente ale multor comune ; dar va trebui să se încâpă
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cel puţin cu comunele cele mai avute. Nevoia este cu 
atât mai mare de a se face ași, cu cât învăţarea lu- 
crului de mână este principalul mijloc prin care se pot 
atrage fetele la școla rurală, care adi abiă este urmată, 
de 54.782 de fete, dintrun total de 282.225 şcolari. 

Unele învățătâre se încârcă să introducă țesă- 
toria în şcolile lor. Intîmpină mari greutăţi din 
causa lipsei de loc și de mijlâce. Deși ţesătoria, 
nu este prevădută în program, ne silim să încura- 
giăm acâstă inițiativă, 
„O măsură mai însemnată ce am luat cu privire 
la lucrul de mână în şcolile rural6, a fost de a face 
ca în ultimele programe să se facă deosebire între 
iucrurile învăţate la oraş şi cele învățate la ţeră. 
Până acum, cele două programe eraii absolut iden- 
tice: fetele de ţărani învățat să facă cămăși de 
damă și cămăși bărbătesci, întoerai ca cele de la, 
oraș. S'aii suprimat acestea, și s'ait introdus în loc ru- 
făria bărbătâscă Și femeiască după modelul țărănesc. 

Invățămiîntul desemnului. 

Invăţămîntul acesta lasă în mare parte de dorit, 
din causă că corpul didactic primar nu are pregă- 
tirea necesară. | i 

Pentru a se remediă acest inconvenient, în -anul 
1898 s'a însărcinat d-l Hegel, profesor la șcâla de 
bele-arte din Bucuresci, să facă un curs asupra pre- 
dării practice a desemnului, Cursul acela, care a 
durat de la Februarie până la Iunie, a fost apoi 
imprimat în broşuri și răspândit peste tot. Invă- 
țătorii și institutorii, cari au profitat mai bine de
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acele conferinţe, aii obţinut certificate și aii mers 
apoi în anul următor să facă şi ei conferinţe cole- 

„gilor lor în diversele judeţe. 
Prin acest mijloc, desemnul se introduce cu încetul 

ca obiect căruia i se dă t6tă atenţiunea ce merită. 

Invățămiîntul musicei. 

Incă de la început, musica a fost cultivată cu 
îngrijire în școlile normale; de aceea mai toţi în- 
vățătorii şi institutorii eșiţi dintr'însele sunt în stare 
să o predeă cu succes. Mulţi din ei au format cu 
şcolarii lor coruri cari cântă în biserici Duminecile 
Și s&rbătorile, Unii chiar se încercă a formă coruri 
țărănesci cu flăcăii şi fetele din sat, şi încercarea 
prinde fârte bine. 

Penţru a înlesni și a încuragiă aceste bune în- 
ceputuri, am însărcinat pe d-l G. Chiriac, profesor 
la, conservatorul din Bucuresci, să alcătuiască o co- 
lecţiune de cântece şcolare, cum există în alte părţi. 
De altă parte, Casa Scolelor a prevădut în budpetul 
săit pe 1903—4 o sumă de 1.600 lei, din care să: 
se dea .premii de câte 50 lei învăţătorilor cari vor 
fi organisat cel mai bun cor sătesc. | 
Pentru a activă și a organisă mai bine învăță 

mintul musicei în școlile urbane, am dat însărei- 
nare d-lui Juarez Movilă, institutor în Bucuresci, 
ca să se ocupe în special de acestă cestiune, mai 
ales în școlile urbane. D-sa caută să introducă me- 
toda intuitivă pentru acest învățămînt, şi a orga- 
nisat coruri în câte-vă şcoli din Bucuresci. | 

De altă parte, d-l G. Chiriac tinde să ajungă la
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același resultat pe o altă cale. Ajutat de câţi-vă 
membri de bună-voinţă ai societăţii corale Carmen, 
d-sa formâză coruri de copii, pe cari îi învaţă să 
cânte numai după aud. Sistemul acesta are avan: 
tagiul de a deprinde pe copii să cânte repede și 
cu înlesnire un mare număr de bucăţi, fără a av6 
trebuință de cunoscinţe teoretice musicale, cari pot 
însă veni pe urmă. Am lăsat voie deplină d-lui Chi- 
riac să facă încercările sale, cari, dacă vor reuși, 
după cum nu ne îndoim, vor contribui mult pen-. 
tru a întări și a întinde gustul musical. | 

Acţiunea școlii în afară de școlă. 

Este admis, și e un adevăr, că țâra nstră a re- 
alisat în 60 de ani progrese de neînchipuit. Isolată 
până deună-qi prin situațiunea sa geografică, și mai 
mult încă prin forţa împrejurărilor, eas'a găsit de 
odată într'o situațiune de inferioritate necompatibilă 
cu vig6rea și cu inteligența poporului săi, atunci când 
a încetat isolarea sa de mai nainte. Energia Și succe- 
sul cu cari ea luptă de atunci pentru a recâştigă tim- 
pul perdut îi vor da, fără îndoială, locul ce merită 
în lume. Dar trebue să lucrăm prin tote mijl6cele 
pentru ca momentul acela să sos6scă cât mai curând. 

Păturile de jos ale poporului sunt acelea cari ai 
cu deosebire trebuință de solicitudinea nâstră. Ele 
sunt acelea cari ai beneficiat mai puţin de lucrarea 
de transformare din ultimele decenii; şi acâsta 
este natural, de 6re-ce mișcarea, venită de sus în 
jos, are trebuință de timp mai lung până să se co- 
munice massei. ă
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Pentru a lucră asupra massei, nu sunt de ajuns 
numai mijl6cele administrative, nici în genere acele 
restrinse între limitele unui formalism riguros. Tre- 
bue ca toți aceia, cari aii |o putință cât de mică 
de a contribui la ridicarea nivelului poporului, să-și 
dea concursul muncii sale, fără tocmâlă și fără esitare. 

Corpul didactic, prin numărul cel mare al mem-. 
brilor să, prin cultura. lor, prin faptul că sunt r&s- 
pândiţi pe totă suprafaţa ţării, şi până în colţurile 
ei cele mai depărtate, este chemat în prima linie 
la acestă mare operă. Ceea, ce lucrâză el în șc6lă 
este, fără îndoială, meritorii; dar atâta nu ajunge. 

Dacă învățătorul ar consideră rolul săi ca ter- 
minat, îndată ce a dat strict cantitatea și felul de 
muncă pentru care este plătit, el ar fi un bun func-. 
ționar, dar nu ar merită numele de apostol, cu care 
se glorifică, și nu ar fi un bun patriot. Invăţătorul 
trebue să înveţe și să facă mai buni, nu numai pe 
copii, dar pe toți cei cari aii trebuinţă să fie in- 
struiţi și luminaţă. 

Conduși de aceste vederi, şi convinşi că aducem 
țării un servicii de prima ordine, noi ne-am silit 
să utilisăm activitatea, corpului didactic și în afară, 
de Ședlă, punând-o în serviciul luminării poporului 
și a deșteptării lui la o vi6ță intelectuală, morală 
Și economică mai bună. 

La prima vedere, întreprinderea se păreă fârte 
grea. Se păreă puţin probabil ca corpul didactice 
să-și impună de bună voie un adaos -de muncă și 
de răspundere; 

Modul plin de vrednicie cum el a răspuns la aş- 
teptarea n6stră ne dispens6ză de a mai dovedi cât 
de netemeinice erai temerile acelea.
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Vom expune aci cele maj însemnate din mijl6- cele prin cari sa manifestat acâstă acţiune a cor- pului didactic. Dintrînsele se va pută judecă de ce mare importanţă pote să fie în viţa ţării acest eminent factor, dacă va fi întrebuințat în aşă fel, încât să dea tot efectul util de care este capabil. 

Lupta antialcoolică. 

Cea dintâiă provocare, pe care am făcut-o corpu- lui didactic, a, fost pentru a-l îndemnă să între- prindă în sate lupta contra, alcoolismului. Acesta sa făcut prin circulara din Septemvrie 1898 către revisorii şcolari (anexa No. 36), prin care îi invi- tam să îndemne pe învățători a, face sătenilor con- ferințe contra alcoolismului, la ocasiuni favorabile. 
Acâstă circulară a fost însoţită de o adresă că- tre P. $. Mitropoliţi şi Episcupi, prin care-i rugam să dea ordine preoţilor să ţină predică în acelaşi sens, 

Invățătorii at urmat îndată îndemnul nostru. S'a început o serie întregă de conferințe, la cari să- tenii asistau cu interes, în număr destul de mare. Cu tote acestea, acâstă primă încercare nu a re- ușit îndestul. Causa este că lucrul nu aveă o bună organisaţiune; conferințele nu erai făcute după un plan; cercurile culturale nefiind încă organisate pe atunei, învățătorii lucrau isolaţi, nu se sprijiniati unii pe alţii și nu se Simțiati îndestnl sprijiniți nici de la centru. Dar mai presus de tâte acestea, si- linţele învăţătorilor at fost paralisate prin vrăjmă- șia, cârciumarilor, căreiă veniă în ajutor neînere-
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dersa primarilor sătesci faţă de inițiativa înv&țăto- 

rilor. In adevăr, trebue să se scie că pe atunci în- 

văţătorul eră încă a priori considerat ca un res- 

vrătitor, şi orice mișcare făceă el se interpretă în 

răi. De aceea mulţi învăţători sai vă&dut atunci 

acusați de agitațiuni subversive şi expuși la tot fe- 

lul de; neajunsuri Când cu turburările ţărănesci din 

1898 în judeţele Teleorman, Olt, Romanați şi Dolj, 
vre-o câţi-vă învățători au fost denunţaţi ca pro- 

vocatori ai desordinelor și urmăriți. Justiţia i-a scos 

din causă de dre-ce, afară de doi, cei-lalți nu aveai 

nici o vină; dar s'a vădut.pe urmă că denunţarea, 

fusese făcută de cârciumari, pe cari conferințele învă- 
ţătorilor îi turburai în comerciul lor cel otrăvitor. 

Negreșit că aceste întîmplări aii făcut să slăbâscă 

de o cam dată zelul învăţătorilor. Lupta însă nu a 

fost părăsită; ea a fost reluată de Casa Ședlelor, în 

înţelegere la început cu Ziga amntialcoolică de la 
laşi. 

Casa. Şc6lelor a întreprins publicațiunea unei bi- 

blioteci și a unui tabloii antialcoolie în colori. Bi- 

blioteca nu a cuprins de o cam dată decât 2 bro- 

șuri, iar tabloul antialcoolic eră alcătuit de repau- 

satul cunoscut artist Jiquidi. 

Mai târdii, în 1899 și în 1900, cadrul acesta a 

fost mult lărgit. Sai mai imprimat 12 broșuri şi 

trei tablouri antialcoolice. 

Broșurile s'aii distribuit pe la bibliotecile şcolilor . 

rurale și pe la învățători ; tablourile antialcoolice 

pe la tâte şcolile. 

De o cam dată, seria acestor publicaţiuni a con- 

tenit, căci credem că efectul lor nu atârnă atât de
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numsrul, cât de respândirea lor, și mai ales de modul cum sunt alcătuite. Ca tablouri antialcoolice, ne vom mulțumi cu cele patru, cari sunt mai mult de- cât suficiente pentru scopul nostru, 
Cât pentru învăţători, lupta lor a reînceput și continuă cu destulă energie. Infiinţarea, ȘI organi- sarea cercurilor culturale a contribuit mult la. acâsta, Cele mai numerâse din conferințele ţinute la dînsele Sunt îndreptate contra alcoolismului. Afară de acâsta, în teatrele sătesc), despre cari vom vorbi mai jos, „Se represintă mici piese cari au același obiect. 

Nu se pâte încă spune care este resultatul pro- prii al acestei propagande. Este evident însă că ea nu pote face decât bine, mai ales sprijinită cum este și prin alte mijl6ce. 

Bănci populare. 

Fiind informaţi în tâmna anului 1898, că la Bezdead, în judeţul Dâmboviţa, un învăţător, Gr. Rădulescu, fundase o bancă populară, am însărcinat pe revisorul școlar să mârgă să cerceteze. Raportul luj a” fost fârte favorabil pentru noua instituţiune, și plin de laude pentru fundatorul ei, 
Convinși fiind de însemnătatea, cea mare a acestei fericite inițiative, am căutat să 0 încuragiăm şi să o prosperăm. Învățătorul de la Bezdead a fost onorat, cu medalia Resplata Muncii de clasa I, conferită în urma unui raport publicat, prin care i se aducea laude; cei-lalţi învăţători cari l-a imitat au fost susținuți şi ajutaţi. 

Prima bancă populară datâză din 1891; dar până
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în 1898 abiă se înfiinţaseră cu încetul 24, dintre cari 

unele dispăruseră în interval. Mai tâte fuseseră în- 

_ ființate prin inițiativa învăţătorilor, de cele mai multe 

ori cu mari greutăţi, din causa pedicilor de tot felul 

ce li se puneaii în cale. în 

Măsura luată în 1898 cu învățătorul din Bezdead 

a schimbat lucrurile. Până atunci învățătorii, când 

înființaii o bancă, aveaii aprâpe siguranța că încer- 

carea l9r va fi răi vădută şi r&i înterpetată. Vădând 

acum că nu mai este așă, ei se puseră pe lucru, și 

în curând numărul băncilor cresciu; se înființară 20 

în 1899, şi 44 în 1900; dintre acestea din urmă, 

cele mai multe în judeţul Dolj. 

La 1 Aprilie 1901, se luă o măsură carea avut 

o influență decisivă asupra desvoltării acestor insti- 
_tuţiuni; d-l. G, Dumitrescu, învățător la Bumbesci 
(Gorj), a fost însărcinat a se ocupă exclusiv cu diîn- 

sele, a umblă din sat în sat, a îndemnă pe învă- 
ţători, preoţi şi săteni să fundeze bănci, şi a le da 
instrucţiunii cum să facă. 

Resultatele acestei măsuri ai întrecut tâte aştep- 

tările. In intervalul de la 1 Aprilie până la 1 De- 

cemvrie 1901, se înfiinţară 168 bănci nouă, pe când în 

tot timpul de la 1891 până la 1901 nu se înfiin- 

țaseră de cât 88; capitalul erescui până la, 2.346.046 

lei, iar numărul membrilor până la 20.604. In cele 

nouă luni următâre, până la 1 Septemvrie 1902, 

„numărul băncilor ajunse la 700, al membrilor Ia 

59.844, și capitalul la 4.250.600 lei; şi mişearea con- 
tinuă mereii cu aceeaşi intensitate. 

Resultatele acestea, în marea lor majoritate, se. 

datorese numai învăţătorilor, în unele părți și pre-
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oților; și dacă nu ar fi decât atâta, tot ar fi de 
ajuns, pentru ca recunoscința ţării să le fie dobândită, 

Băncile populare, așă cum sunt constituite, rea- 
liseză, forma de credit cea mai comodă și cea mai 
potrivită pentru populațiunea n6stră rurală, și un mijloc de a desvoltă simţul ei de economie; și su- 
mele însemnate (cari în momentul acesta sunt de peste 6 mili6ne), cari s'au depus în aceste bănci, arată, 
ce enormă forță economică rămâneă până acum per- 
dută pentru clasele muncitore rurale, și este acum pusă în valdre numai graţie inteligenței, stăruinţei și devotamentului învăţătorilor. 

Nu sunt decât doi ani de când băncile popu- lare Sai înmulţit și ai prins putere, Și dejă bine- facerile pe cari le respândese ele prin sate sunt ne- numărate. 
| 

In prima linie trebue pusă dispariţiunea cametei, care ruină cu totul pe săteni. Resultă din o lucrare publicată nu de mult de 4-1 D. Neniţescu, că ţăra- nul, când se împrumută pentru nevoile lui, nu plă- tiă nică odată dobindă maj puțină de 60'/, pe an; dar mergeă și până la 500%. Adi băncile populare îi daii bani cu 12%, pe an cel mult, și cu înlesniri de plată, cari-i permit să se ușureze cu timpul, și să înc6pă să agonisâscă și pentru dînsul, pe când până acum 0 datorie odată făcută nu se mai puteă plăti nici odată, 
Se înţelege că nenumsraţii cămătari ai satelor nu ai putut să vadă că ochi buni ruina imoralelor spe- cule ale lor; ei ati făcut şi fac tot ce pot pentru a împedică bunul mers a] băncilor; dar silințele lor nu mai ai nici o putere în fața avintului cu care 

e 
MA
D 
U
D
 

T
o
i
a
 

2 
de
r 

ma
ri
 

i 
$, 

i 

| 

i; 

 



145 

întrâga populaţiurie a îmbrățișat; instituţiunea, și mai 

ales în urma votării legii, care asigură într'un mod 

așă de fericit existența și prosperitatea ei. 

Intru cât ne privesce, prin circulara din Aprilie 

1903 (anexa No. 37),.am atras atențiunea învăţă- 
torilor asupra intrigilor ţesute de r&i-voitori, și i-am 

îndemnat să lumineze pe săteni asupra intereselor 

lor, şi să nu se lasea fi ademeniţi de neadevărurile 

interesate ale celor pe cari băncile nu-i mai lăsă 

să-și urmeze exploatarea neomendsă a sătenilor. 

Băncilor populare se datorâză că ţăranii se plă- 

tesc de datorii, că încep a-şi cumpără vite şi pămînt, 

că-și fac case mai bune. Dările de s6mă ale unora 

din aceste bănci enumeră bine-facerile de acest fel, 

şi sunt garanţia bine-facerilor viitâre cari se vor 
revărsă asupra satelor. Sunt regiuni întregi pe cari 

în scurtă vreme băncile le-au transformat cu totul; 

camăta a dispărut, bună starea i-a luat locul, ţăra- 

nii aii căpătat încredere în ei înșiși, și încep a în- 

treprinde lucruri la cari altă-dată nici nu cutezaii să 

se gândâscă. Ast-fel ei fundâză magazii de. consum, 

cari le procură cu preţ redus tâte obiectele de cari 

aii trebuință, scutindu-se de alergările pe la tîrg și 

de ademenirile lui, pentru cea mai mică cumpărătură; | 

tot-deodată se curăță satele de prăvăliași veroşi 
cari, sub pretext de comerciă, eraii cămătarii cei mai 

nesăţioşi și negustori de otravă sub formă de al- 

covl. Pe aiurea, băncile aii permis ţăranilor să-și 

cumpere maşini agricole scumpe, să iea în arendă 

pămînturi, fineţe, și chiar moșii întregi. In viitor, 

băncile vor îi cari vor permite a se realisă și la 

noi minunatele asociațiuni țărănescă, cari în țări mai 

Rapori adresat M. S. Regelui. — Spiru Harel. 10
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sărace decât a nâstră, Danemarca și Norvegia, ai 
permis ţăranilor Să monopoliseze industria untului, 
brânzei, fructelor și comerciul laptelui și ouălor, nu 
numai pentru ţâra lor, dar şi pentru ţări străine. 
Băncile populare vor pune la disposițiunea. sătenilor 
mijlcele necesare pentru a-și face gospodării mai 
bune, cu cari să p6tă face agricultură mai raţio- 
nală; să îmbunătățâscă pămînturile, să scurgă băl- 
ţile, să planteze ripile, şi să pună cu modul acesta 
în val6re întinderi mari, cari adi rămân fără nică un 
folos. In fine sunt dejă semne sigure, că băncilor 
populare se va datoră, în mod indirect, stăvilirea, 
alcoolismului, pe unde bântue. Stârpirea cametei va. 
goni din sate pe cea mai mare parte din câreiu- 
mari, iar desvoltarea spiritului de economie va fi 
cel mai bun leac contra risipei de la cârciumă. Se 
observă că sătenii împrumutați la barică sunt deo 
punctualitate exemplară în regularea datoriilor lor, 

şi nu odată sai v&dut Gmeni resistând tentaţiunii 
de a merge la cârciumă, pentru a nu știrbi rata. 
pe care -trebuiă să o ducă la bancă. 

Inainte de votarea legii asupra băncilor populare, 
puteă să fie de temut tendința ce se manifestase 
printre săteni, de a profită de ajutorul băncilor pen- 
tru a face tot felul de întreprinderi, nu tot-deauna. 
sigure. De aceea, prin circulara din 13 Iunie 1902 
(anexa No. 28), am dat sfaturi învăţătorilor ca până 
la votarea legii să se abţină de la asemeni între- 
prinderi. Acum acâstă tâmă nu-și mai are locul. 

lacă opera pe care mai multe decenii nu ai pu- 
tut-o îndeplini, și pe care numai în doi ani ati înjghe- 
bat-o cu atâta fericire învățătorii sătesci! Căci nu-
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mai lor se datoresce ceea ce sa făcut. Ministerul a 
jucrat pentru a deşteptă iniţiativa, lor, pentru a-i 
îndemnă la lucru, pentru a le da sfaturi; a recom- 
pensat pe cei mai harnici şi mai pricepuţi, a ţinut 
de răi pe cei mai târdii la tr6bă; dar nu se pote 
contestă că partea cea mai grea și mai meritosă a 
lucrului, învățătorii au făcut-o, şi lor li se cuvine 
laudă. 

Prin legea băncilor populare, ministerul instruc- 
ţiunii publice și al cultelor are dreptul a numi un 
membru în consiliul de administraţiune al Casei lor 
centrale. Noi am numit pe d-l Dimitrie Brezeanu, 
învățător la Teișani (Prahova), fundatorul unei bănci 
populare forte prospere, care aduce cele mai mari 
servicii în localitate. Ca inspector al băncilor, am. 
recomandat pe d-l G. Dumitrescu-Bumbesci, tot în- 
vă&țător, care cu atâta rîvnă și pricepere a lucrat 
pentru înmulţirea lor. 

Prin aceste numiri și recomandaţii, am ţinut să 
recompensăm corpul învăţătorilor, în persâna a doi 
din membrii săi, și am voit în același timp să fa- 
cem ca direcțiunea băncilor să nu fie lipsită de con- 

„cursul acelora, cari, înființându-le şi conducându-le, 
cunosc mai bine. decât ori-cine alţii nevoile lor. 

Cercurile culturale. 

In anul 1898, d-l I. Antonescu, revisor școlar al 
județului Putna, a avut ideea de a organisă întru- 
niri de învățători, cu scop de a ţin6 între ei con- 
ferinţe, atât pentru propria lor instrucțiune, cât și 
pentru folosul sătenilor. Ideea acâsta,părendu-se bună,
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a tost recomandată de minister, și a fost pe urmă 
aplicată şi în alte judeţe. 

Acesta a fost originea cercurilor culturale. 
Prima organisaţiune li s'a dat prin un raport, 

aprobat de minister, al d-lui Th. Speranţă, pe atunci 
inspector școlar, din 25 Februarie 1900. | 

Acestă organisaţiune însă presintă inconvenientul 
că eră prea complicată, și că impuneă învăţătorilor 
cheltueli prea mari, cu transportul odată pe lună 
la capitala judeţului. De aceea a fost modificată prin 
decisiunile din 21 Februarie 1902 şi 4 Februarie 
1902 (anexele No. 39 şi 40). Astădi funcţioneză 
444 cercuri culturale (anexa No. 41). 

După organisarea lor actuală, cercurile culturale 
funcționeză ast-fel: şcolile dintwun judeţ, se împart 
în grupe de câte cel mult 9 școli; învățătorii de la. 
„aceste școli se adună în fie-care Duminecă, de la 
Septemvrie până la Maiu inclusiv, pe rînd la fie- 
care din școlile din cercul lor, şi ţin două ședințe, 
una intimă şi alta publică. In cea d'intâii, se tra- 
teză cestiuni pur didactice; în cea de a doua, la 
care se caută a se atrage cât mai-mulţi săteni, se 

„țin conferințe asupra subiectelor celor mai variate 
din acele cari presintă pentru săteni un interes prac- 
tic, moral sait instructiv. Fie-care cerc cultural sta- 
bilesce, în Februarie, planul lucrărilor sale și ale 
fie-căruia din membrii săi, pentru întregul an până 
la Februarie următor. Activitatea cercurilor cultu- 
rale este pusă sub controlul revisorilor şcolari. 

Cercurile culturale ast-fel organisate sunt de o 
mare utilitate, și pentru învăţători, şi pentru săteni. 

Pentru învăţători crează o vi6ţă intelectuală, de
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care ei eraii aprope cu totul lipsiți în satele lor, 
dându-le ocasiunea de a-şi mai schimbă vederile cu 

„colegii lor, şi impunendu-le obligaţiunea de anu 
da uitării cestiunile relative la profesiunea lor și 
completarea, cunoscinţelor lor. 

Cât pentru săteni, cercurile culturale, după ce 
vor prinde rădăcini, vor însemnă punctul de plecare 
al unei prefaceri complete în vi&ţa lor intelectuală. 
Pote ar fi mai drept să dicem că vor fi începutul 
unei stări de lucru apr6pe cu totul neexistente până 
acum. Cine nu scie că la sate vi6ța intelectuală nu 
există mai de loc? Sătenul nu scie nimic din cele ce 
se petrec în afară de satul lui; el nu are nici o 
ideie de viâţa modernă ; invenţiunile cele mari, de 
cari el se folosesce, nu le înţelege ; nici chiar ros- 
tul țării lui nu-l cun6sce. De aceea pătura. ţărănâscă 
este terenul priincios în care cu ușurință prind ră- 
dăcini ori-ce idei false, mai ales când sunt propa- 
gate de Gmeni fără scrupule, interesaţi a profită. 
de ienoranţa, și de credulitatea sătânului. 

Cercuriie culturale nu vor puts ele singure să 
remedieze acâstă stare de lucruri ; dar vor fi unul 
din mijlâcele pentru a se ajunge acolo. 

Dacă nu ar fi decât timpul sustras cârciumei; 

dacă nu ar fi decât deprinderea ce ar lua-o sătânul 

de a trece pragul școlii, încă ar fi un câştig. Dar 

nu e numai atâta, căci conferințele ţinute la cercurile 
culturale sunt de natură a-i aduce fol6se reale. 

“Ministerul nu a căutat să impună învăţătorilor 
nică un plan. l-a lăsat să-și algă subiectele confe- 

rinţelor în modul cel mai potrivit nevoilor fie-cărei 
localităţi, deprinderilor și priceperii auditorilor, idei-
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lor admise de dînşii. Libertatea acesta, care li sa | 
lăsat, a fost spre binele instituţiunii, căcă învățătorii 
Și-au dat silinţe și aii reușit să păsâscă subiecte 
potrivite scopului, și cari să intereseze pe săteni. 
Fără îndoială, au fost și destule “conferinţe puţin 
nemerite, fie ca formă, fie ca fond ; dar lucrurile 
se îndrepteză repede, și suntem siguri că vom a- 
junge nu târdiit a face educaţia specială, care se 
cere învăţătorilor în acâstă materie. 

Cestiunile cari se tratâză în ședințele publice 
ale cercurilor culturale sunt fârte variate. Ele se 
ocupă cu agricultura, ; grădinăria, crescerea vitelor 
Și îngrijirea lor, economia rurală, igiena, istoria, sci- 
inţa popularisată, religia, etc. Pentru a, le face mai 
atrăgătâre, ele sunt de multe ori însoţite de mici 
producţiuni ale copiilor din şc6lă, precum recitări, 
coruri, representaţiuni teatrale, etc. a 

Dar un mijloc de atracțiune mult mai puternic, 
care se întrebuințăză Și în alte ţări, şi pe care l-am 
introdus şi la noi cu mare succes, este acela al 
proiecțiunilor lumin6se. La întrunirea anuală a re- 
visorilor școlari din Aprilie 1902, li sa recomandat 
a căută să procure, dacă se pote, fie-cărui cerc cul- 
tural câte o lanternă magică cu o colecțiune de de- 
semne colorate. Pentru acâsta, puteai să câră aju- 
torul judeţelor, al comunelor, a particularilor; să 
deschidă subscrieri, să dea serbări. Cum val6rea 
unei lanterne bune nu. este decât de vre-o 100 lei, 
nu va fi prea grei a se ajunge ca fie-care cere 
să aibă lanterna sa. De o cam dată, s'a putut face 
ca în fie-care judeţ să se afle cel puțin câte una, 
care servă pe rind diverselor cercuri. Multe din ele
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ait fost comandate de Casa Şedlelor pentru comptul 

diverselor. judeţe. Vom căută apoi să formăm în 
fie-care judeţ câte o colecţiune cât mai bogată de 

desemne pentru proiecţiuni, fie colorate, fie simple 

fotografii, din cari să nu lipsâscă şi subiecte isto- 

rice naţionale, și vederi pitoresci din ţâră. Din acestă 

colecţie, fie-care cerc va luă pe rînd. plăcile de cari 

va av nevoie la conferințele sale. 

Silințele n6stre și cheltuiala făcută și care se va 

mai face, nu vor fi zadarnice, căci pretutindeni unde 

conferințele sunt însoţite cu proiecţiuni lumindse,. 

numărul auditorilor este așa de mare, în cât nu-i 

pote încăp& localul şeâlei. Ă 

> 
% % 

Precum vedem, cercurile culturale se presintă ca 

o instituţiune de viitor și care merită totă solici- 
tudinea n6stră; de aceea am căutat a:0 încuragiă 

cât am putut, și a-i înlesni funcţionarea. 

Pentru a mări importanţa lor în ochii sătenilor, 

Și chiar în ai învăţătorilor, am însărcinat pe d-nii 

AL. Vlahuţă şi G. Coșbuc, cunoscuţii noștri seriitori, 

să iea parte la mai multe din conferințele lor în di- 

verse părţi ale ţării (anexa No. 42). Vorbirea lor 
a avut efect atât de bun, încât vom continuă ane 

folosi de serviciile lor în acest fel. 

Am pus apoi să se facă colecţie de cele mai bune 

conferințe ţinute de învățători, fie la cercurile cul- 

turale, fie la examenul de înaintare pe loc, și dintre 
cari unele presintă calităţi de prima, ordine. Aceste 
conferințe alese se vor imprimă de către Casa Şc6- 

lelor în mai multe volume, cari se vor pune la dis-



152 

posițiunea învăţătorilor, pentru a-i ajută în alcătuirea, 
propriilor lor conferințe. 

Pe lângă tâte acestea, în urma experienței câș- 
tigate în timpul acestor trei ani, este vreme a ne 
gândi a regularisă întru cât-va activitatea cercurilor 
culturale, în vederea unor anumite scopuri mai bine 
definite. Acâsta va face obiectul uneia din viitorele 
lucrări ale ministerului. 

In fine, încă una din preocupările. nâstre este de 
a face ca cercurile culturale să întrunâscă la un 
loc activitatea, saii cel puţin buna voință, nu nu- 
mai a învăţătorilor, dar a tuturor acelora, cari, prin 
situațiunea lor, sunt în măsură de a ave o influ- 
ență 6re-care asupra sătenilor. 

Printre aceștia în prima linie vine preotul, a cărui 
vorbă, ori-cine scie, este mai mult ascultată și de 
cât a învățătorului. De aceea lucrarea de înălţare 
a păturei ț&rănesci va fi mult înlesnită, dacă preotul 
va colaboră alătură cu învățătorul. 

Pentru acest motiv am solicitat de la P. S. Mi- 
tropoliți şi Episcopi, ca să ne ajute în întreprinde- 
rea n6stră. Prin adresa nâstră din 20 Februarie 
1902 (anexa No. 43), am rugat să iea măsuri, pen- 
tru ca preoţii să iea parte, împreună cu învăţă- 
torii, la, cercurile culturale, la instituirea băncilor 
populare și altele. De altă parte, am luat disposiţiu- 
nea ca la întrunirile cercurilor culturale -să fie invi- 
taţi şi preoţii, și de câte ori vor luă parte, să aibă 
ei președința de ondre. 

Acest apel al nostru a fost ascultat de cei mai 
mulţi din P. S. Chiriarehi, şi, pretutindeni unde a 
fost ordine date, preoţii saii asociat la activitatea
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învăţătorilor, şi succesul a fost îndoit. In special, 

în eparehia Dunării-de-Jos, P. S. S. Episcopul a dat 

însuși ordine și a organisat conferinţe preoţesci la 

cari sunt chemaţi și revisorii şcolari, cu scop de a 

stabili legătură între activitatea lor şi activitatea, 

„cercurilor de învăţători. 

In schimb, în judeţele unde preoţii s'aă ţinut de 
o parte, folâsele activităţii înv&ţătorilor sunt mai 

puţin simţite. 

Sperăm că până în cele din urmă vom triumfă 
de acest antagonism neînțeles și -pe unde a mai 

rămas, căci preoții trebue să înţel6gă că principala . 

lor chemare este de a lucră pentru binele poporului. 

Pentru aceleași motive, este necesar și concursul 

primarului şi al celor-lalte autorităţi locale. Ostilita- 

tea lor, saii chiar numai abţinerea ori indiferența 
lor, este tot-deauna răii interpretată de săteni. 

Şedătorile sătescă. 

Invăţătorele în genere ieaii parte la lucrările în- 
vă&țătorilor, precum la cercurile culturale, la băn- 

„cile populare, ete. Conferinţele ţinute de dînsele 

sunt de multe ori printre cele mai bune; dintre 

băncile populare mai multe sunt fundate prin ini- 

țiativa lor, şi în unele locuri sătenii nu vor să aibă 

cassier decât; pe învăţătore. 

Ele însă aii găsit și un alt mijloc de a se face 

utile. D-na Ioana. Popovici, învățătore în jud. Co- 

vurluiă, a inaugurat ședătorile de sâra, cu femeile 
şi fetele din sat. In timpul şedătorii, învăţătârea dă 

auditârelor sale lecţiuni de cusături, de împletituri,
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de gospodărie, de igienă, de crescerea și îngrijirea 
copiilor; tâte acestea sub formă de convorbiri fără 
pretențiune, amestecate cu lecturi de bucăţi instrue- 
tive, morale, saii numai de distracțiune. 

Asemeni ședători nu sunt nici odată lipsite de 
audit6re, mai ales în serile de i6rnă, și constituese 
un excelent mijloc de popularisare. De aceea, prin 
circulara No. 36.692 din 24 Iulie 1902, le-am reco- 
mandat tuturor revisorilor, şi ele s'aii îmmulţit așă 
de repede, încât adi nu este nici un judeţ în care 
să nu se afle câte-vă. Sunt astăqi 446 şedători 
(anexa No. 44). 

Insă, pentru ședători, ca și pentru cercurile cul- 
turale, un mic ajutor din partea comunei este in- 
dispensabil: învăţătorilor pentru transport și învă- 
țătorelor pentru luminat. Sacrificiul va, fi abiă de 
40 saii 50 lei pe an cu totul, și este cu prisosință 
răsplătit prin folâsele aduse în schimb. 

Școlile de adulți. - A 

Legea învățămîntului primar (art. 34) prevede 
înființarea, de cursuri de adulți, asupra materiilor 
cursului primar. Plata de 10 lei pe lună pentru în- 
veţători și de 30 lei pe lună pentru institutori pri- 
Vesce pe comună. 

Un mare număr din comunele rurale, pentru a 
îmbunătăţi situaţiunea învățătorului, îi acordă câte 
o subvenţiune. Am profitat de acesta, pentru a im- 
pune învăţătorilor cari primesc o asemenea subven- 
ţiune, de 10 lei pe lună sait mai mare, ca în schimb
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să facă cursul de adulţi, la care-i obligă legea; 

iar prin circulara din 31 August 1902 către d-nii 

prefecţi de județe (anexa No. 45), le-am cerut să 
oblige pe comune a prevedeă fondurile necesare. 

Măsura acâsta a avut de efect ca în singur anul 

1901—2 să se înființeze un număr de 171 şcoli 

rurale de adulți, cu un număr de 11.934 auditori. 

In anul 1902 — 3, numărul școlilor de adulți a 

crescut până la 995 (anexa No. 46). Ele nu sunt 

repartisate în mod egal între tote judeţele, pentru 

că nici subvenţiunile comunale nu sunt de opotrivă 

de însemnate în t6te; dar în unele numărul și po- 

pulațiunea școlilor de adulţi e forte însemnată. . 

In unele judeţe, numărul auditorilor cursurilor 
de adulţi a fost crescut prin faptul că milițienii și 
veserviştii întruniți Dumineca pentru exerciţii aii 

fost îndatoraţi de către comandanții lor ca să asculte 

Şi la cursuri. . . 

Este mai greii la oraşe,din causă că nici una din 

comunele urbane nu acordă institutorilor subvenţii, 

precum daii cele rurale învăţătorilor; de aceea mă- 

sura luată de noi pentru învățători nu sa putut 

aplică şi institutorilor. Cu tâte acestea, în unele 

părți institutorii ai organisat cursuri de adulţi în 

mod gratuit. In Galaţi, pe lângă dou secţii de 
învățămînt primar, este şi o secție în care se pre- 

daii cunoscințe de electricitate, mecanică, ete, ne- 

cesare lucrătorilor auditori. Numărul auditorilor în 

tote secţiile a crescut până aprâpe de 90. Cursu- 

rile sunt făcute, nu .numai de institutori, dar și de 

profesori, ingineri, ofiţeri, etc. La finele anului șco-
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lar Sai făcut examene, în urma cărora s'aii libe- 
rat câte-vă certificate de absolvire. 

Este necesar să se iea măsuri pentru ca cursurile 
de adulți de la orașe să fie înmulţite cât mai mult. 
Lucrul nu este greii, pentru-că nici un oraș nu este 
așă de sărac, în cât să nu pâtă plăti modesta în- 
demnisare de 300 lei pe an, ce se cere pentru un 
asemenea curs. 

Cursuri complementare. 

. Cursurile complementare în școlile rurale trebue fă- 
cute, fără adaos de salarii, de către învăţători, pen- 
tru absolvenţii cursului primar, cari nu ait încă îm- 
plinită etatea de 14 ani. Ele trebue să se facă cel 
puţin 2 ore pe stptămână. 

Disposiţiunea, acâsta a rămas până acum aprâpe 
neexecutată, și va fi grei să fie generalisată cel 
puțin de o cam dată. In adevăr, învățătorii cari 
fac învăţămînt agricol și acei cari fac cursuri de 
adulţi nu mai dispun de timp suficient, ca să facă și 
cursul complementar. Vom luă însă măsuri ca acest 
curs să se facă de toţi aceia cari nu se află în unul 
din aceste două casuri: 

Diverse alte moduri de activitate exteridră 
a şcOlei, 

Fiind-că ne ocupăm aci de diversele mijl6ce, prin 
cari șc6la primară căută să lucreze și în afară de 
cuprinsul ei, pentru a modifică în bine starea cul- 

e
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turală și economică a poporului, cată să amintim 

din noii câte-vă lucruri despre cari am vorbit dejă 

maă sus, 
Grădinile școlare, grădinile de legume, asociaţiu- 

nile învăţătorilor cu școlarii şi 'cu părinţii acestora, 

pentru a.cultivă în mod sistematic câte o bucată 

de loc, serbarea, sădirii pomilor ; tote aceste încer- 
cără, dintre cari cele mai multe se pot dejă consi- 

„deră ca reușite, aii de scop, şi vor avâ de efect a 

pune la disposițiunea clasei țărănesci nouă mijlâce 

de câștig fârte însemnate, cari până acum, ori nu exis- 

tai de loc, ori erait în mâna străinilor. Este destul să 

amintim cultura zarzavaturilor, care face să iasă pe 

„fie-care an din ţâră decimi de miliâne de lei, deve: 

nind ast-fel o causă de sărăcire pentru țâră, în loc 

de a fi, cum trebue să fie, un mijloc de înavuţire 

pentru săteni. . - | 
Tot așă sunt încercările de sericicultură și de 

apicultură, făcute de învăţători și cari merg îm- 

mulțindu-se pe fie-care di. Ori cât de greu ar fi a 

se schimbă deprinderile ţăranului, este imposibil ca 

aceste încercări repetate, dacă vor continuă a fi 

sprijinite și încuragiate de minister, să nu aibă ca 

efect a face şi pe țărani să le imiteze, măcar cât 

de puţin. : 
Tot așă este şi cu silinţele ce ne dăm de a 

face să intre și cartoful în alimentaţia ţăranilor, lu- 

cru care suntem siguri că se pote face, dacă în- 

ceputurile făcute de noi vor fi urmate cu stăruință. 
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Jurii de împăciuire. 

Doi învățători din judeţul Muscel ai avut ideea, 
de a formă în satul. lor un juriă de împăciuire, cu 
scopul de a regulă prin bună înţelegere micile con- 
flicte de interese cari se pot ivi între săteni. EX aii 
și avut norocul de a aplană ast-fel câte-vă neîn- 
țelegeri,: cari ar fi putut duce la procese ruinătâre. 

Ideea acâsta, părându-se bună, a fost recoman- 
dată prin o circulară (anexa No. 47). Ai fost și 
alți învăţători cari au utilisat-o cu succes. Credem 
însă că o asemenea instituţiune, ca să prindă ră- 
dăcini și să fie în adevăr utilă, ar trebui să fie re- 
cunoscută și regulată prin o lege anume. 

Biblioteci, reviste şi publicațiuni populare. 

Una: din causele cele mai însemnate pentru cari 
instrucțiunea primară nu se r&spândesce mai mult 
și mai repede, mai ales la țâră, este că absolvenţii 
școlii primare, odată ce aii părăsit şe6la, nu mai 
ail nică o ocasiune de a mai pune mâna pe carte. 
Din acestă causă, forte mulţi din ei uită în curând 
tot ce aii înv&ţat, mai ales dacă au părăsit şcâla 
la o vârstă prea mică Şi înainte de a fi trecut tâte 
clasele. Și chiar acei cari nu uită să cetâscă şi să 
scrie sunt cu totul lipsiţi de ori-ce mijlâce de a- -ȘI 
înmulți sai de a-și improspătă cunoscințele, cel 
puţin atât cât trebue ori- -cărui om pentru a înţe- 
lege cele ce se petrec împrejurul lui, întru cât îl 
privesc.
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Preocupaţi de acâstă stare de lucruri, am căutat 
“încă din 1897 să umplem acest însemnat gol. 

Prima măsură luată a fost de a se fundă o re- 

vistă populară de un preţ cât mai accesibil, desti- 

nată mai cu s6mă satelor. - 

Revista acesta s'a înfiinţat la 1: Octomvrie 1837, 
sub numele de Albina. Scopul ei este de a răspândi, 

înțr'o limbă cât se pote mai populară, tot felul de 

cunoscinţe folositâre, privitâre la religie, istorie, geo- 

grafie, sciințe naturale, igienă, medicină populară, 

veterinărie, agricultură cu tote ramurile ei, etc. Ea 

mai cuprinde sfaturi morale, literatură populară, 

îndemnuri patriotice, noţiuni asupra organisării pu- 

terilor Statului, sfâturi şi lămuriri asupra organisării 

băncilor populare, articole pedagogice; cu un cuvînt 

tot ce pote interesă pe un sătân, pe un preot, pe 

un învăţător sătesc. . | 

Tote acestea formâză pe fie-care an două volume 

de câte 52 de c6le fie-care, și costă 5 lei pe an. 

Revista a dus-o f6rte grei la început. Cu tot 

sprijinul moral pe care i-l acordă ministerul, numai 

cu mare greutate se puteaii acoperi cheltuelile ne- 

cesitate de un tiragiii forte considerabil. Greutatea, 

principală veniă din anevoinţa cu care se incassai 

abonamentele, precum și din negligența saii r6ua 

voință a unora din abonaţi. Ă 
Cu încetul însă situațiunea s'a îmbunătăţit, și adi 

revista este sc6să din nevoi. A contribuit la acâsta 

sprijinul ce i-a dat ministerul şi Casa Ședlelor, prin 

luarea unui număr de abonamente pentru bibliote- 

cele rurale, pentru școlile din Macedonia, ete., pre- 

cum şi prin măsurile luate contra învăţătorilor cară
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nu-și achitaii regulat abonamentele. Un alt ajutor 
forte insemnat a venit din partea administraţiunii 
generale a poștelor și telegrafelor, care a făcut 
tote înlesnirile compatibile cu legea pentru expe- 
diarea şi pentru incassarea lesnici6să a abonamen- 
telor. Dar mai presus de tâte, succesul se datoresce 
membrilor comitetului de redacţiune presidat de d-l 
I. Kalinderu, cară de șâse ani muncese cu o stă- 
ruință, o abnegaţiune şi o desinteresare mai presus 
de ori-ce laudă pentru succesul revistei. 

Adi revista are un capital de reservă de peste . 
25.000 lei, cu care va put6 să lupte în viitor. 

% 

Tot în scopul de a procură satelor mijlâce de cul- 
tură, s'aii înfiinţat bibliotecile populare de pe lângă 
școlile rurale. 

Scopul acestor bibliotecă, după decisiunea din 16 
Octomvrie 1898 (anexa No. 48), prin care sa în- 
ființat prima, serie, este „de a pune la disposiţiunea 
țăranilor cunoscători de carte mijlâce pentru întin- 
derea, cunoscințelor lor usuale, pentru întărirea şi 
înălțarea sentimentului lor de Gmeni și de Români, 
de a limpedi întrînșii ideia de drept și datorie; de 
a-i pune în stare să deslege problemele de cari se 
isbesc în calea vieţii lor; în fine de a le deschide 
sufletul pentru frumos, bine și adevăr“. 

In acest scop, în 9 Decemvrie 1897, s'a dat în- 
sărcinare d-lui Anghel Demetriescu, profesor la, li- 
ceul Sf. Sava, să alcătuiască o listă-tip de cărți 
pentru o bibliotecă rurală în -marginele sumei de 
100 lei. Lista propusă de d-l Demetriescu, modifi-



161 

cată în câte-vă puncte, nu a putut fi mărginită în 
suma, de 100 lei; în realitate, primul found al fie- 
căreia din bibliotecile înfințate, împreună cu lega- 
tul și transportul cărţilor şi cu alte cheltueli acce- 
sorii, a costat mai mult de 200 lei (anexele No. 49 
şi 50). Pe lângă cărţile notate în aceste anexe 
Şi în anexa No. 52, fie-care bibliotecă a mai fost 
abonată la revistele Albina, Gazeta sătenului şi 
Ședătârea sătenului; unele din ele mai sunt abonate 
la, Horticultorul, Noua revistă pedagogică, Revista 
folhloristică şi Șcdla română. Apoi fie-care șcâlă 
primară a, primit cele 12 broşuri antialcoolice im- 

„primate de Casa Ședlelor, 20 Cuvîntări de Chiricescu 
şi pr. Nazarie, Povestea uneă Corone de oțel şi R&s- 
Dboiul nostru pentru neatârnare de G. Coșbuc; unele 
şcoli și t6te bibliotecele ai mai primit Noţiuni ele- 
mentare de musică. de Ștefănescu, Musica biseri- 

Cescă, pe psaltichie și pe note lineare, și Creștinis- 
mul la Română de P. S. S. Archiereul Nifon Ploieşt6- 
nul, și Vieţile sfinților pe luna Octomurie. 

La 1 August 1898, s'a elaborat un regulament 
pentru funcționarea acestor biblioteci (anexa No. 
41); iar. la 16 Octomvrie 1898, s'a decis înfiinţarea 
a 320 biblioteci, câte 10 în fie-care judeţ. In 1903 
Sail mai înfiinţat încă 320. 

Pe lângă acestea, trebue să. mai socotim un 

număr de 145 biblioteci, unele destul de bine în- 
zestrate, înființate din iniţiativa învăţătorilor, și 

cari aii fost ajutate t6te de Casa Ședlelor (anexa 
No. 52). 

Inceputul acestei instituţiuni este destul de bun, 
şi făcut pe un. picior relativ mare, dacă ne gândim 

Raport adresat M. $. Regelui.— Spiru Haret. , il:
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că t6tă cheltuiala a fost purtată numai de Casa Şc6- 
“lelor. Cu timpul, fie-care din bibliotecile dejă create - 
se vor mai înavuţi, fie prin cărţile ce se vor maj 
împrimă de minister, fie prin achisiţiuni, fie prin 
donaţiuni. Numărul bibliotecilor înseși va trebui mă- 
rit treptat, până ce fie-care şcâlă rurală să aibă pe 
a sa. Din nenorocire, la multe din ele va fi piedică lipsa; de localuri şi de mobilier. | 

O altă dificultate va fi de a deprinde pe săteni 
să frecuenteze biblioteca. Informaţiunile ce avem 
în acestă privință nu sunt favorabile; numărul lec- 
torilor este mic. La cele 320 bibliotecă mnlințate în 
1898, am avut în patru ani 18.773 cetitori, cu 47.500 buletine, în cari nu se cuprind elevii şedlelor, nici 
învățătorii. Lucrul nu este de mirare, pentru-că tre- 
buinţa lecturii este încă un lucru aprâpe necuno- 
scut la sate. Mijlocul de îndreptare va fi în prima, 
linie priceperea, învățătorului. Dacă la conferințele 
culturale star introduce și deprinderea lecturilor în comun; dacă învățătorii a distribui școlarilor lor. din 

- divisiunea, III, precum și absolvenţilor, câte o carte, cu obligaţiunea de ao restitui peste cât-vă timp, dând și sâmă de cuprinsul ei, s'ar ajunge cu vre- mea a se lăţi.oustul cetirei. 
D- L Atanasiu, prefectul judeţului Covurluii, a avut recurs la un alt mijloc: d-sa a creat cinci pre- mii anuale, compuse din instrumente de grădinărie, pentru sătenii cari vor frecuentă bibliotecile cu mai multă asiduitate. Resultatul a fost că numărul lec- torilor a crescut îndată în judeţul acela întio pro- porțiune f6rte însemnată. | 

% 
% *
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Lipsa unei literaturi populare la noi este forte 

simțită. Inţelegem prin acâsta un număr de publi- 

caţiuni, scrise pe înţelesul poporului şi potrivite cu 

trebuințele lui intelecţuale și morale : scrieri de uti- 

litate, de sciință popularisată, de morală, de dis- 

tracţiune, precum și scrieri cu tendințe naţionaliste. 

Locul pe care ar trebui să-l ocupe o asemenea lite- 

ratură l-ai apucat o mulțime de publicaţiuni abjecte, 

romane originale sau traduse, pline de obscenităţi, 

de imoralități, pe cari nisce industriali fără scrupule 

le debiteză în tâte părţile, până și prin sate, cu 

preţ de 10 bani cdla. Căci nu trebue să credem 
că lectoriă lipsesc cu totul în sate; lectori se gă- 

sesc, dacă scie să-i ademenâscă cine-vă cu nisce pre- 

țuri mică și cu titluri bătătore la ochi. 

Contra acestei literaturi infame trebue luptat pe 

tote căile, și Să i se iea locul prin publicaţiuni bune . 

și folositâre. 

Fundarea și susținerea Albinei pâte până la un 

punct răspunde acestui scop; publicarea bibliotecii 

antialcoolice, despre care am vorbit mai sus, de ase- 

menea. Dar pe lângă acestea, am făcut a se scrie 

cărți anume în scopul acesta de către cei mai buni 

din scriitorii noştri. Ast-fel, d-l G. Goșbuc a seris Isto- 

pia răsboiuluă nostru de neatârnare și Povestea unei 

Corone de oțel; d-l Al. Vlăhuţă, România pitorescă ; 

d-l N. Popovici- Lupa, Agricultură, cumoscințe prac- 

tice de cultura pământului ; d-l C. Druţu, Cultura 

cartofului. D-l G. Coşbuc a mai fost însărcinat să 

alcătuiască o Antologie, carte de lectură pentru ţă- 

rani, cu subiecte variate, din care a apărut prima 

parte ; d-l Al. Vlăhuţă, o Istorie populară a Româ-
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nilor. Mai sunț și alte scrieri, „publicate sub au- 
spiciile Casei Şcâlelor, cari se văd menţionate în 
anexa No. 50 și 52 In fine, Casa Şedlelor a acordat 
o subvențiune anuală de 3.000 lei societății Sieua, 
al cărei scop este de a imprimă și a r&spândi, fără 
nică un beneficiu, broşuri populare. eftene (15 bani 
broșura de 96 pagini). | - 

Cele mai multe din aceste scrieri, răspândite gra- 
tuit saii puse în vîndare cu prețuri f6rte reduse, 
sunt mult căutate. Greutatea cea mai mare însă stă 
în lipsa unui colportagiii suficient și bine organisat. 
Pentru scrierile cari trebue să fie răspândite prin 
sate și în număr mare, este fârte, anevoie a le face 
să ajungă acolo unde trebue, și mai ales a, se incassa, 
prețul lor, ori cât de modest ar fi el. 

Direcţiunea generală a monopolurilor Statului a 
bine-voit să ofere concursul săi societăţii Stcua, pen- 
tru înlăturarea acestui mare neajuns; ea a admis 
ca debitanţii săi să fie însărcinaţi și cu desfacerea. 
broșurelor Steleikontra, unei remise. Chiar însă dacă 
sistemul acesta ar. da bune resultate pentru Steua, 
după cum sperăm, el nu se pâte generalisă. Sin- 
gura soluţiune ar fi pote o modificare a legii pos- 
telor ; şi cestiunea este destul de importantă pen- 
tru ca să merite o asemenea modificare. 

% 

Printre cele-lalte mijl6ce de vulgarisare, vom maj 
cită încă unul, a cărui iniţiativă se datoresce învă- 
țătorului din judeţul Buzăă, Th. Zaharescu. El a 
alcătuit un tabloii al bâlelor celor mai obicinuite 
la ţâră, arătând numirile lor vulgare și sciințifice,
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“causele cari le produc, semnele după cari se cunosc 

și mijlâcele de vindecare saii măsurile de luat până 

la, sosirea medicului. Acest tabloii, după ce a fost 

prefăcut și îndreptat de d-l dr. A. Urechiă, l-am 
imprimat în mai multe mii de exemplare, și l-am 
făcut să fie afișat în permanenţă în tâte școlile 

primare și în primăriile rurale. 

Tot de odată, de vreme ce în tabloii nu se puteă 
trece decât un mic număr de bâle, am cerut tot 
d-lui dr. A. Urechiă să alcătuiască un tabloii mai 

complet, care, sub formă de broșură, a fost de 

asemenea distribuit în tote părţile. 

Serbări şcolare ; teatru sătesc. 

De când cu înființarea, cantinelor' școlare (1898), 
serbările şcolare în şcolile primare sai îmmulţit, 

pentru-că prin ele se reunesc mai cu s6mă fondu- 

rile pentru întreţinerea cantinelor. Mai pe urmă 

serbările școlare aii însoţit. și conferințele cercurilor 

culturale, distribuţiunile de premii, etc. 
Nu am căutat să le împedecăm, pentru-că aceste 

serbări aii fol6sele lor. Ele daii copiilor siguranţă, 

îi învaţă să se presinte bine, să vorbâscă deslușit 

Ele mai sunt ocasiune de recitără şi de cântări patri- 

otice, ocasiune indirectă de a se cultivă dicţiunea şi 

musica. In fine, ele apropie pe părinți de şcâlă şi 

fac șe6lă populară. 

E bine înțeles că aceste fol6se s'ar schimbă lesne 

în pagubă, dacă sar merge prea departe. Nu tre- 

bue ca serbările să ocupe prea mult din timpul 

şcolii. -
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Representaţiunile şcolare constaii din recitări, cân- 
tări în cor, mişcări corporale după comandă, mișcări 
gimnastice, danţuri românesci. De cât-vă timp, s'au 
adăogat şi mici representațiuni de piese compuse 
anume pentru șcdlă, ca realisare a ideii teatrului să- 
tese a d-lui 1. Kalinderu. 

Cele expuse până aci arată spiritul în care ne 
silim să desvoltăm activitatea şcolii primare, mai 
ales pe a, celei rurale, și rolul pe care credem că, 
pote, și trebue să-l împlinâscă ea, în opera de îm- 
bunătăţire a stării materiale și întelectuale a cla- 
selor de jos. 

„Timpul de când încercarea ndstră a început; este 
încă prea, scurt, pentru ca resultatele ei să fie destul 
de aparente; cu tâte acestea unele din aceste re- 
sultate sunt așă de însemnate, în cât credem că ar 
fi anevoie a se tăgădui că încercarea n6stră, ori- 
cum ar fijudecată de alt- fel, merită tâtă atenţiunea. 

Un lucru, în ori-ce cas, resultă. dintr'însa; anume, 
că s'a dovedit cum că corpul didactic primar, și în 
special învățătorii, sunt un factor de prima ordine, 
pe care “nu va mai fi nim&nui permis a-l neglige, 
ori-cum ar crede că trebue condusă lucrarea de re- 
generare a păturii muncitore. 

Conelusiunea acâsta de o cam dată nu o putem 
extinde. și asupra celor-lalte părţi ale corpului didae- 
tic, pentru-că activitatea lor nu s'a manifestat în 
afară de şcâlă în de ajuns și întrun sens destul 

“de potrivit, ca să justifice o asemenea extindere.
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Pâte că mediul în care-și exercită el misiunea e 

mai puţin propriii; pâte că ocasiunea nu i s'a oferit; 

încă; pote că activitatea lui să fie prea mult abă- 

tută pe căi mai puţin fecunde. Trebue însă să cre-: 

dem că, dacă învățătorii aii putut să facă ceeace 

au făcut, cu atât mai mult cuvînt vor put€ face 

și cei-lalți. 

Consideraţiuni asupra situațiunii corpului didac- 
tic primar. 

Situaţiunea corpului didactie primar a suferit schim- 

bări profunde de la 1864 încâce. 

După legea din acel an, numirea provisorie a în- 

văţătorilor o făceă prefectul, după recomandaţiunea, 

revisorului școlar. Ca titlu de capacitate, li se ce- 

reă să fi absolvit cursul primar, şi să fi trecut un 

concurs asupra materiilor acestui curs, plus noțiuni 

de agricultură şi de artă veterinară, pe cât se va 
pute. Pentru institutori, concursul se făceă asupra 

materiilor de gimnasiii. Nici unii, nică alţii, nu be- 

neficiai de nică una din disposiţiunile legii cari asi- 

guraii stabilitatea profesorilor de şcoli secundare şi 

superidre. Urmă de aci că învățătorii și institutorii 

puteait fi censuraţi, suspendaţi şi chiar destituiţi 

prin simplă decisiune ministerială (învățătorii chiar 

de către prefect), fără judecaţă sai altă formalitate. 

Situaţiunea acesta eră așă de rea, da, loc la ne- 

regule așă de mari şi ţineă învățămîntul primar la 

un nivel așă de jos, în cât o schimbare se impuneă. 

Proiectul de lege din 1886 a propus asupra tu- 

turor acestor cestiuni soluțiuni, cară mai pe urmă ai 

2 N ” 7
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fost tâte traduse în lege, și anume: numirea învă- 
țătorilor şi institutorilor numai dintre normaliștă, 
după un tabloii de capacitate, şi asigurarea stabi- 
lităţii depline a lor, ca, şi pentru profesorii secun- 
dari și superiori. 

" Proiectul din 1886 nu a fost votat; cu tâte acestea 
principiile lui, cel puțin întru cât privesce stabili- 
tatea, ai fost în mare parte realisate chiar de atunci, 
căci de fapt chiar de atunci s'a pus capăt pentru 
tot-deauna, nesfirșitelor numiri, suspendări, transfe- 
rări și destituiri, făcute de minister, de prefect sai 
chiar de revisorul școlar, fără nici o normă și fără 
nici un friă. | 

Legea din 1893 a consacrat numirea numai din- 
tre normaliști, după un tabloii de capacitate, pre- 
cum cereă proiectul din 1886. In ceea ce privesce 
stabilitatea, legea eră mult mai aspră decât pro- 
iectul, de 6re-ce lăsă ministrului dreptul de a aplică 
tote pedepsele, chiar excluderea timporară sai de- 
linitivă, cerându-se doar, în acest din urmă cas, avi- 
sul conform. al consiliului permanent. Transferarea, 
rămâneă o simplă măsură administrativă, cu totul 
la voia ministrului. : 

Legea din 1896, care în acest punct este ne- 
schimbată până adi, a îmbunătăţit situațiunea în mod 
radical, lăsând pronunțarea pedepselor celor mari 
în competinţa unei comisiuni judiciare, compuse 
dintr'un profesor universitar și din doi membri aj 
Curţii de apel, și considerând transferarea în altă 
localitate tot ca o pedepsă, care nu se pâte pro- 
nunță decât în urma, unei judecăţi. 

In ce privesce dar siguranța situaţiunii sale, cor-
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pui nostru didactic primar stă mai bine. decât în 

ori-care altă ţ6ră, fără excepţiune. Din punctul de 

vedere al plăţii, de asemenea, nu sunt multe ţările 

cari să ne trâcă înainte. 

Ceea, ce însă nu i se acordă în de ajuns, eră în- 

crederea. Erau, şi încă sunt mulți aceia, cari con- 

siderait pe învăţător ca pe un declasat, incapabil 

de a face vre-un bine, plin de ambiţiună în dispro- 

porţiune cu capacitatea lui, ros de invidie, element 

disolvant adi, cu perspectiva de a fi un agent de 

distrucțiune mâine, 

Ceea ce sa făcut în aceşti doi ani din urmă este 

cel mai bun r&spuns ce se pâte da acestor credinţe 

pesimiste. Invăţătorii aii dovedit nu numai că sunt 
element de ordine în Stat, dar încă constituese 

un corp inteligent, activ, care pricepe rolul ce pâte 

să joce, şi este gata să-l împlinescă. De adi înainte 

"va fi lucru dovedit că, fără învăţători, nimic temei- 

nic nu se va put întreprinde pentru prefacerea în 

bine a stării poporului de jos, și vinovat va fi acela, 

care, chemat fiind a presidă; într'o măsură Gre-care 

la acestă prefacere, va mai persistă în vechile sale 

prevenţiuni, și va neglige sati nu va sci a se servi 
de dînşii. 

E prea adevărat că felul cum am educat până 

acum pe viitorii învăţători, şi părăsirea în care-i 

lăsam după ce-i trimiteam la o catedră, eră de natură 

a creă o stare de lucruri îngrijitâre. Luam pe bă- 

iatul de țăran de la vi6ţa lui câmpensâscă, îl insta- 
lam într'un palat luminat cu electricitate şi încăl- 

dit cu calorifer; îl îmbrăcain în uniformă; îi făceam 
o vicță de rentier; și, după cinci ani de viâţa acâsta,
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făcută anume pentru a-l desvăță de tâte deprin- derile lui de sătean, îl trimeteam înapoi la sat și nu maj aveam nici o grijă de dînsul. Eră natural 
ca învățătorul, lipsit de-odată de vi6ţa intelectuală pe care abiă apucase a o cunsce în șe6la normală, 
lăsat pradă indiferenți saii relei voințe a sătenilor, 
a primarului, a notarului, de multe ori chiar a pre- | 
otului și a proprietarului, lipsit de ori-ce sprijin și 
de ori-ce consilii, să pârdă curagiul și să renunţe 
la, luptă. Și când vedea că ori-ce pas, ori-ce încer- 
care a lui, în loe de a deșteptă simpatia ȘI a-i 
atrage sprijinul superiorilor s6i, eră interpretată în 
r&ii și atribuită cine scie căror scopuri ascunse, nu 
eră de prevădut că vom face din el pe vecinicul 
nemulțumit, cum îl învinovăţiau unii că este? 

Acâsta eră o stare de lucruri care trebuiă schim.- 
bată numai de cât. 'Trebuiă mai întâiti ca invă&ță- 
torul să capete. o educaţiune mai potrivită cu che- 
marea lui, și pe urmă să înceteze starea de isolare 
și de suspiciune în care trăiă. 

Vom spune mai jos cele ce se cuvin în privinţa 
școlilor normale ; iar, din cele arătate până aci, se 
văd silințele ce ne dăm pentru a înălță pe învăţă- 
tor, și în ochii săi, Și în ochii ţării, precum Şi pentru 
a micșoră distanţa care îl separă de superiorii lui, 
Și care-l țineă până acum într'o isolare așă, de absolută. 

Ridicând prestigiul lui, convingându-l că este un 
factor important în Stat, chemat la o misiune mare, 
arătându-i acâstă misiune Și înv&țându-l cum să ȘI-O 
îndeplinâscă, încetând de a-i pune merei în ochi 
părțile lui cele rele, fără a-i ține s6mă de cele bune, 
îndecim puterea de muncă a învățătorului, şi facem
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din el un colaborator ager şi harnic, pentru atâtea 

mari întreprinderi cari aşteptă încă să fie duse la 

„bun. capăt; şi odată ce.vom fi pus lucrurile pe calea 

cea bună, ele vor merge pe urmă de sine, pentru 

că învățătorii vor sci să-și păstreze ei singuri si- 

tuaţiunea onorabilă pe care își vor fi făcut-o prin 

meritul și munca lor. 

Ei 

= ii 

Nu este lucru tocmai uşor a stabili o relaţiune 

continuă și regulată între învăţători şi institutori 

de o parte și organele centrale ale ministerului de 

alta. Numărul cel mare al celor dintâi, diseminarea, 

lor și lipsa unui corp de revisori şi de inspectori 

destul de numeros, ati făcut ca până deunădi rela- 

țiunile lor cu ministerul să se reducă doar la simple 

raporturi administrative. 

Am căutat să remediăm acest neajuns prin diverse 

mijl6ce. 

Societăţile de învățători şi de institutori şi revi- 

stele publicate de ele ai fost unul din aceste mij- 

l6ce. Am ajutat pe cât am putut la consolidarea 

lor, şi am căutat să stabilim relațiuni cât mai 

strînse cu dînsele. Ne-am silit în deosebi să favorisăm 

formarea unei vaste asociațiuni a întregului corp 

primar, care, bine condusă, ar fi putut să fie de 

mare ajutor ministerului în realisarea mai multor 

puncte din programul s&ă. Din nenorocire, buna în- 

țelegere nu sa putut: menţină, aşă că corpul primar 

se găsesce adi divisat în mai multe grupe, din cari 

fie-care este prea slabă pentru a pute av6 o influ. 
enţă, mai însemnată asupra activităţii corpului întreg. “
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Cu tâte acestea, uneia din ele se datoresce insti- 
tuirea congreselor anuale. ale corpului didactic pri- 
mar, inaugurate în 1900. Aceste congrese ai folo- 
sul de a întruni pe învățătorii și institutorii din tâte 
vărţile ţării, ceea ce permite a se dala ivelă multe 
păreri şi multe neajunsuri, cari altminteri ar r&- 
mân6 necunoscute. Ministerul a, ajutat în toţi anii 
ținerea congreselor, prin subvenţiuni bănesci, prin 
mijlce de transport și prin adăpostirea congresiș- 
tilor în internatele din Bucuresci, cari sunt g6le 
în momentul acela. 

Sa vădut mai sus în ce rele condițiuni se făceă 
recrutarea corpului didactic primar sub regimul legii - 
din 1864. Dacă mai adăogăm pe lângă acesta și 
lipsa unui număr suficient, de revisori și de inspec- 
tori școlari cară să pâtă consiliă și dirige pe cei 
mai slabi, pentru a le permite să-și înmulțâscă cu. 
noscințele, precum și isolarea și mediul puţin cul- 
tivat în cari trăese învățătorii, se pâte lesne înţe- 
lege că mulţi din ei să fi ajuns cu timpul a nu 
mai corespunde chemării lor, mai ales în compara= 
ţiune cu colegii lor mai tineri și mai bine pregătiţi. 

Pentru a permite acestor învățători să-și împros- 
păteze cunoscinţele, legea a prey&dut mai multe mij- 
l6ce. 

Unul din ele constă în „conferințele școlare, în 
cari, sub președinţa revisorului sait inspectorului 
şcolar, membrii corpului didactic se vor ocupă cu ce- 
stiunile ameliorării metodelor de învățămînt“ (art, 73), 

In fie-care an este o conferință generală de ace-
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stea, în care se întrunesc la reședința judeţului toţi 

institutorii şi învățătorii din județ. Data acestei 

conferințe a variat de mai multe ori. In anul 1893, 

ea eră fixată în August. Atunci am schimbat-o, pu- 

nând-o îndată după Pasci și reducându-i durata la 

8 dile, pentru a lăsă vacanţa cea mare neatinsă. 

De doi ani încâce, o parte din lucrările acestor con- 

ferinţe anuale este consacrată în special învățămîn- 

tului practic agricol și cestiunilor economice rurale. 

Afară de conferințele anuale, institutorii mai sunt 

obligaţi a frecuentă conferințele săptămânale, cari 

se ţin pe grupe de câte cel mult 16 institutori. Cu 

timpul, aceste conferințe aii ajuns să nu mai co- 

respundă așteptărilor, din causă că aceleași ces- 

tiuni, mereii tratate într'însele, ajung în cele din 

urmă fastididse; de aceea vom schimbă modul lor 

de funcționare, făcându-le mensuale, și dându-le o . 

organisare analogă cu ac6a a cercurilor culturale 

de pe la sate, cari daii așă de bune resultate. 

* 

Ei Ei 

Legea mai prevede și cursuri de repetiţie, ţinute 

la școlile normale, pentru învățătorii şi institutorii. 

care-și vor fi perdut cunoscințele. „Acei cari vor 

refusă de a veni, sai cari nu vor reuși a se pune 

în curent cu cunoscinţele necesare, vor put fi ex- 

cluși din corpul didactic“ (art. 74). 

Aceste cursuri ai fost tot-deauna fârte nepopu- 

lare printre învățători și institutor, şi cei trimiși 

la, dînsele aii considerat, pe nedrept, măsura acesta 

ca o gravă pedepsă pentru dînșii. 

„Pentru a combate acestă prevenţiune nejustificată
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contra unei măsuri de o utilitate evidentă, am gi- 
spus ca de aci înainte să se primâscă la cursurile 
de repetiţie și aceia cari vor dori să vină de bună voia 
lor, dându-li-se în acest cas transportul gratuit. Vor 
fi, credem, unii cari vor preferi să vină de bună 
voie, și exemplul lor va dovedi și celor-lalţi că cur- 
surile de repetiţie sunt în folosul dascălilor, şi nu 
aii nică un caracter represiv. 

O altă disposițiune mai însemnată privesce modul 
și epoca, cum se ţin aceste cursuri de repetiţie. 
Până în 1902, ele se ţineau în lunile Iulie Şi August, 
în timp de 40 dile, de către o comisiune de pro- 
fesori de șc6lă normală. Cei trimiși la ele erau in- 
ternați în șc6lă în tot timpul acesta. Cu începere 
din 1902, lucrul s'a schimbat: cei trimiși la cursuri 
urmâză în timp de o lună cursurile efective ale ȘCO- 
liă, şi în special lecţiunile de practică pedagogică, 
chiar în timpul cursului școlilor normale. Sistemul 
acesta permite de a distribui pe învăţători și insti- 
tutori la tâte școlile normale, Și de a-i face să pro- 
fite de cursul vii și complet al lor, în loc de cur- 
surile forte sumare și lipsite de practică pedago- 
gică ce li se puteai face în 40 dile de vacanță. 

Eliminarea din corpul didactic în urma cursurilor 
de repetiţie este o măsură forte gravă, de care nu 
am usat decât cu cea mai mare discrețiune, și numai 
în casuri în cari învățătorul sati institutorul în mod 
evident eră o calamitate pentru învăţămînt, și nici 
speranță de îndreptare nu mai eră. In cei 6 ani, de 
la 1897 până adi, nu sati eliminat din învăţămînt 
în urma cursurilor de repetiţie, decât 32 învăţători. 

Este permis să sperăm că în viitor Ministerul se
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va găsi din ce în ce mai rare ori pus în aspra ne- 
cesitate de a usă de acest mijloc extrem, pentru 
a curăți învățămîntul de elemente incapabile ȘI vă- 
t&mătbre. 

Am arătat mai sus, și vom vedE și mai jos, mo- 
dul sever în care se face adi numirea învăţători- 
lor şi institutorilor, și studiile lungi, seri6se și bine 
apropriate cari se cer în acest scop. Pe lângă 
acesta, trebue să se mai adauge că numirea înve- 
țătorului și institutorului se face numai cu titlu 
provisoriii, și că, pentru a căpătă numirea definitivă, 
el trebue, la trei ani după intrarea în învăţămînt, 
să trâcă un noii examen, la care, dacă cade de trei 
ori, este exclus pentru tot-deauna din învățămînt. 

Examenul acesta pentru definitivat se ține în fie- 
care an. El nu presintă greutăți mari; cu tâte aces- 
tea, având în vedere consecinţa gravă a eliminării 
definitive la care pâte duce el, ministerul acordă 
tot-deauna numerdse amânări și dispense, de câte 
ori se pote, așă că eliminarea, când se pronunță, 
se scie bine că este pe deplin meritată. 

Numărul eliminărilor pronunţate, de la 1897 până 
adi, în urma examenelor de definitivat, este de 123 
pentru învățători și de 3 pentru institutori, 

Pe lângă mijlâcele prescrise prin lege pentru per- 
fecţionarea cunoscințelor membrilor corpului didactie 
primar, trebue să se numere şi acele pe cari le 
procură diversele publicaţiuni, periodice sai nu. 

Insuși corpul didactie primar face: să apară mai 
multe reviste, cari fac însemnate servicii; căci atât 
colaboratorii, cât şi lectorii, au ocasiunea, unii de 
a scrie, alții de a citi lucrări de natură pedagogică
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saii enciclopedică. Acelaşi servicii îl tace revista 
Albina şi bibliotecile înfiinţate pe lângă 640 de 
școli rurale, și cari se vor mai înmulți. Atunci când 
am voit să lămurim planul activităţii n6stre în în- 
vățămintul primar rural, l-am imprimat în formă 
de broșură, și l-am distribuit la totă învățătorii şi 
institutorii, şi acesta a avut un efect bun, de 6re- 
ce fie-care a vEdut ţinta ce i se puneă înainte și i 
se arătă și calea pe care să ajungă la dinsa. 

O măsură mai însemnată pe care am luat-o, dar 
care va cere câţi-vă ani până să se realiseze pe 
deplin, este aceea de â se alcătui și publică o b4- 
bliotecă pedagogică pentru usul corpului didactic 
primar. Ea va cuprinde o colecțiune din cele maj 
bune scrieri pedagogice ale autorilor străini şi” ro- 
mâni, publicate tote în limba, română, şi puse în 
vîndare cu preţul cel mai mie posibil. Planul primei 
serii din acâstă colecţiune a fost fâcut de d-l C. Meis- 

“sner, fost inspector general al învățamîntului primar 
și profesor la șc6la normală „Vasile Lupu“ (anexa 
No. 53). Pie-care din scrierile din acea listă va 
fi încredinţată unei pers6ne competentă, pentru 
a fi tradusă. Dejă scrierea Leonard și Gertruda de 
Pestalozzi este dată d-lui 1. Rădulescu-Pogoneanu, 
și va fi pusă sub presă în curând. | 

Casa Scdlelor suportă cheltuelile acestei publicaţiuni. 
Biblioteca pedagogică va ţină locul lecturilor în 

limbi străine, cară pentru cei mai mulți învățători 
și institutori erat imposibile, din causa necunoscin- . 
ței de limbi străine și a lipsei de mijlâce de a-și 
procură publicaţiuni străine scumpe și numerdse. 

%
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Legea învățămîntului primar din 1901 a adus o 
însemnată modificare în modul de recrutare a cor- 
pului didactic primar. 
După proiectul din 1886 și după legile din 1893, 

1896 și 1900, erau două feluri de școli normale : 
unele pentru învăţători, altele pentru institutori. In- 
vățătorii se recrutai din cele dintâi, iar institu- 
torii din cele de al doilea. 

Cu tâte acestea, art. 63 din legea de: la 1893 
prevedeă că invăţătorii definitivi puteau fi trecuți 
la școlile urbane de acelaşi grad cu cele la cari func- 
ţionaii ei, după un serviciii de 10 ani, și numai pen-. 
tru a cincea parte din locurile vacante, cu condi- 
ţiune să fie recomandaţi de inspectorul de circum- 
scripțiune și să reușâscă a trece un examen echi- 
valent cu examenul de institutori urbani. 

In legea din 1896, stagiul după care învățătorii. 
puteai fi admiși la examenul de institutor eră sco- 
borit de la 10 la 3 ani, și se suprimă limita deo 
cincime din locurile vacante. Cei reușiți se inscriaii 
în tabloul de capacitate pentru institutori, în urma 
absolvenţilor școlilor normale de institutori din ace- 
lași an, şi se numiai la rîndul lor. 

Ambele aceste disposiţiuni aveai de scop să dea 
învăţătorilor meritoși un mijloc de înaintare. Din 
nenorocire, ea nu a putut fi aplicată decât o sin- 
gură dată, în 1894, când un număr de 33 învă&ţă- 
tori ai fost înaintați ca institutori. De atunci, acâsta, 

_nu s'a mai putut face, pentru-că tote locurile va- 
cante din învățămîntul urban ai fost ocupate, în 
urma numerdselor numiri de nenormalişti din 1894, 

Raport adresat M. S, Regelui.—Spiru Haret. . 12
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așă că nu a mai fost unde să se facă înaintarea în- 
ve&ţătorilor. 

Pentru a nu lăsă să se pârdă o disposiţțiune care 
constituiă un așă de puternic mijloc de încurapiare, 
în Februarie 1899 s'a depus în Cameră un proiect 
de lege pentru înaintarea pe loc a învețătorilor 
(anexa No. 54). Acest proiect a. fost incorporat, cu 
Gre-cari modificări, în legea din 1900 (art. 61), şi 
apoi în acea din 1901, astădi în vigore (art. 57). 

Examenele de înaintare pe loc se fac la fie-care 
trei ani. La ele sunt admişi învățătorii cari aii un 
servicii de trei ani cu titlul definitiv. La fie-care 
examen, se pot înaintă câte 10 până la 20 de în- 
văţători, cari atunci capătă titlul de institutor şi 
lefă de 130 lei pe lună, continuând însă a funcţi- 
onă la şcolile rurale. După 6 ani de servicii în 
acestă situațiune, ei pot fi trecuţi ca înstitutori la 
oraş. a 

Tot prin legea din 1901 sai desființat şcolile 
normale de institutori. Dejă legea din 1900 preve- 
deă că aceste școli vor fi conservate numai atâta, 
cât timp vor fi necesare, şi în Septemvrie 1900 se 
și începuse suprimarea lor, ne mai admiţându-se. 
elevi în clasa I a lor. De atunci, suprimându-se câte 
o clasă pe fie-care an, la Iunie 1904 va eși ultima, 
promoţiune dintr'însele. | 

Cu modul acesta, a dispărut deosebirea care eră 
până în 1901 între învăţători şi institutori. Acest 
de al doilea grad nu este alt-cevă decât ultimul 
stagiii de înaintare al învăţătorilor; în viitor, toţi 
institutorii de la oraș vor fi luaţi exclusiv numai 
dintre învăţători. |
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Sistemul acesta a fost impus în mare parte prin 
crisa de anii trecuţi; ea nu mai permiteă a se în- 
trețin€ cele patru școli normale de institutori, cari 
ar fi continuat să dea pe fie-care an câte o mulţime 
de absolvenţi, pe când nici un loc de institutor nu 
mai eră vacant. Sistemul are avantagiul de a fi 
făcut să dispară distanţa care separă pe învăţători 
de institutori, şc6la rurală de cea urbană, pe când 
amândouă aveai același scop, El mai are meritul de 
a fi creat un mijloc forte puternic de emulaţiune 
pentru învăţători. De altă parte, are însă înconve- 
nientul de a fi o causă ca învățătorii să fie mereu 
cu gândul la, mutare, și să nu se considere ca așezați 
definitiv la locurile lor, ceea ce va pute să fie o 

_Pedică la formarea unei gospodării definitive. El 
va mai fi un mijloc de a se atrage mereii la oraş 
elementele cele mai bune de la sate, ceea ce va 
fi în dauna satelor. 

Programa, și regulamentul examenului de înain- 
tare pe loc sau sancţionat la 25 Aprilie 1902. S'a 
evitat a se da acestui examen caracterul unui exa- 
men pur școlar; s'a căutat, din contră, a se cere 
candidaţilor să dea dovada mai ales că cunose ȘI 
înțeleg datoriile sociale ale învățătorului, și s'a ţi- 
nut s6mă de modul cum sei să şi le îndeplinâscă. 

Primul examen sa ţinut în iârna 1902 —3, cu 
un succes desăvirșit. Sau presentat 57 candidaţi 
la Bucuresei și 50 la lași, dintre cari, în urma eli- 
minărilor succesive de la diversele probe, ai ră- 
mas până la proba din urmă 40. candidaţi la Bu- 
curesci și 29 la Iaşi. Raprtele preşedinţilor ambelor 
comisiuni de examen constată cu deplină satisfac-
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țiune valdrea candidaţilor, întinderea conoscinţelor 
lor pedagogice și enciclopedice, talentul şi convin- 
gerea expunerii, priceperea rolului lor în șc6lă şi 
în societate. Unul din președinți scrie: „E cel mai 
bogat în învățăminte din tote examenele la cari 
am participat. Avem elemente distinse de tot în 
corpul nostru didactic rural ; sunt relativ mulţi în- 
vățători atât de pricepuţi și vrednici, în cât ale- 
gerea finală va constitui o reală greutate... Con- 
ferinţele în graiii popular ai fost susținute de mai 
bine de 15 candidați cu un succes strălucit. E cu 
neputinţă ca Gmenii, cari vorbese ast-fel, să nu aibă 
o înrîurire însemnată asupra auditorului lor de să- 
teni.“ (A se vede și anexele No. 55 și No. 56). 

Un învățămînt care resultă din acest prim exa- 
men de înaintare pe loc este că numărul învăţă- 
torilor cari pot să beneficieze de dînsul este cu mult 
prea mic, restrins cum este prin lege la un mini: 
mum de 10 şi un maximum de 20 la fie-care trei 
ani. Ac6sta ne face 3 până la 7 înaintării pe an. 
La un corp care dejă trece peste 4.600 membri, este 
evident că acest număr este așă de neînsemnat în 
cât nici nu mai constitue un mijloc de încuragiare, 
după cum fusese intenţiunea, legii ; căci probabi- 
litatea pentru fie-care de a se put6 prenumără 
printre acei 3 saii 7 este cu totul neînsemnată, ori- 
cât de mare ar fi meritul lui. Și când constatăm 
câți Omeni de merit numără corpul învăţătorilor, 
nu este logic, nici drept, ca să se reducă la aşă, 
de puţin lucru principalul lor mijloc de încuragiare. 

Dar mai este o consideraţiune de care trebue 
să ţinem s6mă. După legea actuală, pe viitor insti-
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tutorii se vor recrută numai dintre învățătorii în- 
naintaţi pe loc. Avem peste 1.300 de institutori; 
dar chiar dacă numărul lor ar scăd până la 1.000, 
după cum ar trebui, va fi nevoe pe fie-care an de 
un număr de 30 până la 50 de învăţători înaintați 
pe loc, pentru a umpl& golurile produse în rîndu- 
rile institutorilor de oraşe, prin morte sait retragere. 

Legea actuală sa votat în 1901, sub presiunea 

crisei financiare, care nu permiteă să se adopte nică 

o măsură ce ar fi putut duce la o crescere de chel- 

tueli. Dar, din cele spuse aci, se vede că'în punctul 

acesta va trebui ca ea să fie modificată, în cât să 

se p6tă face mai multe înaintări pe loc decât acum. 

= 
* Ei 

Înaintarea pe loc, chiar dacă i s'ar put lărgi 

cercul, după cum cerem aci, nu este un mijloc de 
încuragiare suficient pentru corpul didactice primar. 
Mai întâiii, ea nu se aplică institutorilor urbani. Pe 
urmă, ori-ce Sar face, ea va rămână tot-deauna măr- 
ginită la un număr prea restrâns de învăţători. In 
fine, ea nu pâte recompensă decât numai o anu- 
mită specie de merite, și nu se pâte aplică, la tâte 
numerosele casuri în cari un învățător sai institu- 
tor merită o distincțiune. 

„ Lăpsa unui mijloc de încurapgiare care să cores- 
pundă la aceste diverse trebuinţe, a fost una din 
causele cele mai însemnate pentru cari corpul didac- 
tic primar, timp de atâţia ani, s'a considerat, cu 
Gre-care dreptate, ca uitat de mai marii lui. 

Pentru a implini acestă lipsă, sa înfiinţat, prin 
decretul regal din 30 Octomvrie 1898, medalia Res-
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plata nunciă pentru învețământul primar, destinată 
anume învăţătorilor, institutorilor, precum şi tutu- 
ror acelora cari, sub o formă 6re- -care, ait adus un 
servicii însemnat învățămîntului primar. (anexele 
No. 57 și 58). 

Până acum, medalia acesta a servit pentru a se 
recompensă mai mulţi învăţători, institutosi și per- 
s6ne din tote treptele sociale. Ea constitue unul 
din imboldurile spre bine cele mai puternice din 
câte dispunem, şi este în același timp şi un act de 
dreptate pentru o categorie de servicii şi de devo- 
tamente, cari până acum rămăseseră cu totul uitate 
saii nebăgate în semă, 

Prin decretul din 27 Iunie 1900, medalia Resplata 
muncii a fost instituită și pentru învățămîntul se- 
cundar. 

Măsurile ce am indicat până aci privesc mijl6- 
cele întrebuințate pentru a ridică prestigiul înv&ță- 
torului și institutorului, și pentru a-l recompensă 
când face bine. Trebue însă să ne ocupăm şi de 
măsurile de luat contra acelora cari nu-și fac datoria. 
Am arătat mai sus deosebirea care este între si- 

tuaţiunea actuală a corpului didactic primar şi aceea, 
pe care i-o făceă legea din 1864. Astădi el are o 
situațiune stabilă şi respectată, în schimbul celei 

„absolut precare pe care i-o făceă legea veche. Pe- 
depsele cele mai grele nu i se pot aplică decât 
în urma unei judecăţi, care nici odată nu abusâză 
de ele. A 

Totuși trebue să observăm că, precum ministerul
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nu lipsesce a recunâsce și a recompensă meritul 

acolo unde se află, el ţine tot cu aceeaşi stăruinţă 

să reprime și răul, când se ivesce. Putem spune 

că în ultimii ani abaterile de la datorie ale corpu- 
luă, didactic aii fost urmărite cu mai multă severi- 
tate de cât ori-când, și s'a urmărit cu cea mai mare 
stăruință eliminarea din corp, saă cel puţin pedep- 
sirea exemplară a acelora cari-l compromit prin 
purtare imorală saii prin neîngrijirea datoriilor lor. 
Este vorba aci, nu numai de interesul serviciului, 

dar chiar de prestigiul corpului didactic, care nu 

pote decât să pârdă prin vina unor membri ne- 

demni de chemarea lor. | 

Trebue însă făcută o deosebire între cei vinovaţi. 

Sunt unii pentru cari pedâpsa nu este un mijloc 

de îndreptare. Socotindu-se adăpostiţi de garanţi- 

ile pe cari legea le acordă, ei cred că pot consi- 

deră catedra ca un mijloc de traiii asigurat, ca o rentă 

personală şi perpetuă, care le permite să nesoco- 

t6scă datoria ce at către șclă și către ţâră. Pen- 
tru dînșii, indulgenţa relativă a pedepselor nu este 

decât o încuragiare, pentru a persistă în apucăturile 

lor. Contra acestora trebue să se useze de t6tă seve- 

ritatea, pentru-că alt-fel, pe lângă răul pe care-l 

fac chiar ei, fac un r&ă și mai mare prin exemplul 

rău pe care-l dai celor-lalți prin impenitenţa lor. 

Nu e tot așă pentru aceia cari pentru prima 6ră 

cad în greșâlă, cari dai dovadă de părere de răi, 

şi cară se îndreptâză în urma pedepsei. Pentru ace- 

știa se pote admite că abaterea a fost în adevăr 

consecința unei greșeli, unei scăpări din vedere, unei 

negligenţe sait unei porniri momentane: Este evi-
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dent că față de aceștia nu e necesar a se usă de 
aceeași rigdre ca faţă cu cei dintâi. Scopul pedep- 
sei fiind îndreptarea celui greșit, nu ar fi necesar, 
Și nici nu ar fi drept, a face să apese pentru tâtă 
vi6ţa asupra cui-vă, consecinţele unei greşeli trecă- 
tore; de care în urmă a dat dovadă că sa îndreptat. 

De aceea regulamentul pentru aplicarea legii în- 
v&țămintului primar conţine disposițiunea forte în- 
țeleptă că pedepsele se pot prescrie, dacă cel pe- 
depsit dă dovadă că sa îndreptat (art. 168). 

De disposiţiunea acesta am usat de mai multe 
ori, și nu ne pare r&ă, pentru-că am avut satisfac- 
țiunea de a constată tot de atâtea ori că pedepsa își 
avuse efectul. 

Credem însă că se cuvine să facem un pas mai 
departe în direcțiunea acâsta. Vom introduce anume 
în regulament un articol, care se va, aplică între- 
gului corp didactic, după care, dacă unui membru 
al lui se aplică o pedâpsă pentru prima Gră, mihis- 
trul, aprețiând după statul personal al celui pedep- 
sit şi după ori-ce alte mijlâce de informaţiune, va 
pute, dacă va crede că este oportun, a suspendă 
efectul pedepsei pentru un timp 6re-care, fixat tot 
prin regulament ; și, dacă în timpul acesta, cel pe- 
depsit ar fi dat dovedi neîndoi6se de îndreptare, 
pedâpsa se va put6 radiă şi lucrurile se vor pute 
repune întocmai în starea în care ar fi fost dacă 
pedâpsa nici nu s'ar fi pronunţat. | 

Motivele și fol6sele unei asemenea disposiţiuni nu 
aii, credem, nici o nevoie să mai fie explicate. 

s% 
* *
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De cât-vă timp, unii institutori ai început a-şi 
trece examenele la facultatea de drept. După ob- 
ţinerea, diplomei de licenţă, unii din ei S'aii înseris 
în tabloul advocaţilor. Acâsta eră în paguba servi- 

ciului, căci orele de clase ale institutorului, coinci- 
-dend cu orele de lucru ale tribunalelor şi curților, 

institutorii advocaţi, ori lipsiaii de la clase, oră soli- 

citait congedii, sub tot felul de pretexte. In ori-ce 

cas, eră imposibil ca cine-vă să satisfacă chemarea, 

sa de institutor, care este aşă de absorbantă, de 

odată cu altă meserie aşă de plină de responsa- 

bilități, cum este acea de advocat. 

Pentru aceste motive, pe basa art. 66 din lege, 

după ce am luat și avisul consiliului permanent de 

instrucțiune, am declarat că este incompatibilitate 
între funcțiunea, de institutor şi meseria de advocat, . 

şi am silit pe cei în causă să opteze între una şi 

alta. Mai toţi ai preferit să rămână în învățămînt. 

% 
* * 

Pănă anul acesta, chitanţele pentru plata, lefii în- 

vățătorilor se vizati de către primarii rurali, ca do- 

vadă că învățătorii ai fost presenţi la post, și nu- 

mai cu chitanțele ast-fel vizate puteai învățătorii 

să-și primâscă l6fa. Disposiţiunea acâsta eră o causă, 

de nenumărate vexaţiuni și umilinţe pentru învă&- 

“-țător, fiind că primarii abusaii adese-ori de drep- 

tul ce li se dăduse, fără cel mai mic folos pentru 

_şedlă; căci s'a dovedit în nenumărate rînduri că ne- 

ajunsurile ce făceau ei învătătorilor nu aveai ni- 

mic a face cu presenţa sait absenţa lor de la șcâlă, 

Am pus capăt acestei stări de lucruri, şi am supri-
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mat una din causele cele mari ale scăderii presti- 
giului învățătorului în sat, prin decisiunea din 3 Maiu 
1902, prin care am hotărit ca chitanţele de I6fă 
ale învăţătorilor să nu le mai vizeze primarii, ci re- 
visorii şcolari. 

Ca să încheiăm cele ce aveam de spus în pri- 
vința corpului didactic primar, ne vom opri un mo- 
ment asupra cestiunii, destul de discutate la nOĂ, 
a învățătorelor și institutorelor la şcolile de băeţi; 
căci sunt unii cari susţin că ar fi de preferit ca în- 
vEțămîntul primar să fie încredinţat în întregime 

numai femeilor. | E 
Suntem contra acestei păreri. . 
Ori-cât sar dice că femeia: are mai mult decât. 

bărbatul aptitudinea de a, cresce copiii, împrejură- 
rile de la noi sunt ast-fel, că, funcționarea unei fe- 
mei într'o șclă de băeţi este forte grea. Băeţii no- 
ștri sunt turbulenţi, și o institutâre tînără, a cărei 
etate nu diferă mult dea, şcolarilor ei, nu pâte ave 
energia. necesară pentru a-i stăpâni. Lucrul acesta, 
nu mai face îndoială pentru nimeni adi, când, după 
10 ani de experiență, se compară clasele de băeţi 
ținute de femei cu acele ţinute de bărbaţi. De alt-fel 
institutârele înseși își daii sâmă de greutatea mult 
mai mare pe care o aă în şcolile de băeți, și caută, 
îndată ce pot, să fie trecute la cele de fete. 

In şcolile rurale, situațiunea pentru învăţătore este 
și mai rea. Invăţătorea are acolo de luptat cu r6ua 
voință și cu forța de inerție a primarului și a săte- 
nilor; ea are să aplice amendile școlare, să facă re-
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censămiîntul copiilor în vîrstă de șc6lă, să stărue ea 
primăria să-i dea servitor, lemne și reparaţțiuni pen- 
tru șc6lă, lucruri cari rare-ori se capătă de la pri- 
marii rurală fără, stăruinţe şi dispute. Locuinţă nu 
găsesce, întreținere de asâmenea; şcolarii ei sunt 
în majoritate băeţi de o vîrstă relativ mai mare de 
cât la oraș. Pe lângă acestea, învățătârea, este mai 
tot-deauna fată de la oraş, nedeprinsă cu greută- 
țile vieţii de la ţ6ră, și înconjurată și din acâstă 
causă de ostilitatea, sati cel puţin de indiferența răi 
voit6re a tuturor. Nu mai vorbim şi de alte peri- 
cole cari ameninţă pe o femee, de cele mai multe 
ori tînără, aruncată fără nici un sprijin, între nisce 
Gmeni cari nu sciă respectul ce datoresc sexului şi 
slăbiciunii. 

După legea actuală; învățătorii din ședlele rurale 
mixte cu un singur învăţător trebue să fie bărbaţi. 
In şedlele cu mai mulți învățători, se pot numi şi 
învățătore, însă direcţiunea şcolii trebue încredinţată 
tot-deauna unui învățător. 

In școlile mixte, unde nu funcţioneză decât învă- 
țători, predarea lucrului manual la fete pâte fi În- 
credințată unor maiestre speciale, plătite de comună 
şi numite de revisor. In școlile de fete, sunt nu- 
mai învăţătore. In școlile urbane de băeţi, nu se 
pot numi institutâre decât la primele două clase; 
ele se pot numi și în școlile mixte; direcțiunea însă 
trebue să o aibă tot-deauna un institutor, | 

De fapt, sunt încă la ţâră învățătore diriginte la 
şcolile mixte, numite; fiind între 1893 și 1896; dar, 
îndată ce se -pote, ele sunt trecute la alte școli şi 

2 sunt înlocuite prin bărbaţi. -
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Școlile normale primare. 

Prima șe6lă normală din: ţâră a fost acea de la, 
„Vasile Lupu“, din Iași; a doua, ședla „Carol I“, 
fundată; prin munificienţa, Maiestăţii Vâstre, şi tran- 
sferată în urmă la Câmpu-Lung. 

Adi avem 6 școli normale de băeți: la Craiova, 
Câmpu-Lung, Buzăi, Galaţi, Bârlad și Iași, pe lângă, 
cari trebue numărată și acea din Bucuresci, între- 
ținută de Societatea, pentru învățătura poporului 
român și subvenţionată de Stat. Școli normale de 
fete sunt două: cea de la lași, și secţia normală 
din asilul „Elena-Dâmna. 

Se pâte calculă că fie-care din aceste 9 școli pote 
da 25 până la 40 de absolvenţi pe an; în total, 
225 până la 360. Intre aceste limite, se pâte face 
să varieze după trebuință -numărul absolvenţilor, 
fixând după voie numărul admiterilor în şcoli pe 
fie-care an. | 
“Numărul total al membrilor corpului didactic pri- 

mar, urban și rural, este de 6.000 în cifră rotundă, 
Inv&țămîntul rural are însă trebuință a fi completat, 
Și pentru acâsta mai trebue cel puţin 2.000 de în- 
v&țători după cum am arătat mai sus. Pentru ase 
completă numărul acesta în 10 ani, ar trebui adă- 
ogați câte 200 pe an; în nici un cas nu se pot adăogă, 
mai puțini de 100, și, de fapt, chiar în anii cei mai 
“grei, tot a crescut numărul învețătorilor cel puţin 
cu 50. | 

Așă dar școlile normale trebue să împlinâscă go- 
lurile ce se fac pe fie-care an, cari trebue socotite
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la cel puţin 3%, din numărul total, şi să dea şi 
absolvenţii necesari pentru posturile din noti create, 

Cu efectivul actual de învăţători, se fac dar 180 
locuri, devenite vacante prin mârte sau retragere, 
și 100 până la 200 prin nouă creaţiuni; peste tot, 
280 până la 380. 

Când se va completă numărul de 8.000 de în- 
văţători și institutori, vom ave să facem față numai 
golurilor de cel puţin 240 pe an, cari se vor ivi. 

În ori-ce cas dar actualele şcoli normale sunt 
necesare și suficiente. Dar pe lângă școlile enume- 
rate, mai eraii şcolile normale de institutore din 
Bucuresci și Craiova, și șela normală de institu- 
tori din Bucuresci. 

Din calculul de mai sus se vede că aceste școli 
erai inutile, nu numai pentru motivul, desvoltat 

“mai sus, că de acum înainţe institutorii se vor re- 

„cerută dintre învățători, dar și pentru că numărul 
total al învăţătorilor şi institutorilor necesari nu 
justifică existența a 12 şcoli normale. 

O observaţiune se impune în special în privința 

școlilor de fete. 

Admiţând că numărul institutorilor și institut6- 
relor se va scăd€ până la numtrul suficient de 
1000; că jumătate din aceștia vor aparţine şcolilor 
de fete; că din cea-laltă jumătate, la clasa 1 şi-l 
de băeţi vor fi numai femei, ceea ce, evident, 

„e o ipotesă extremă, nu vom av, când lucrurile 
vor fi ajuns în stare normală, decât cel mult 750 
institutore în ţotă ţ6ra. _ 

La ţâră, nu vor put fi mai mult de 1.000 în- 

vățătore cel mult, de Gre-ce ele nu pot fi întrebuin-
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țate decât în şcolile de fete, cari sunt forte puţine, 
saii în posturile II și III la+ şcolile cu mai mulţi 
învăţători. 

La, 1.750 de învăţătâre şi institutore, golurile anu- 
ale vor fi aproximativ 50, Prin urmare, -cele două 
școli normale de fete, din Bucuresci Și lași, sunt şi 
vor fi, nu numai suficiente, dar pâte chiar mai mult 

„de cât suficiente. 

*% * E 

Dintre tote categoriile de școli, afară de seminare, 
școlile normale sunt acelea cari ai localurile cele mai 

“bune și instalaţiunea cea mai suficientă. In adevăr, 
tote şcolile normale sunt instalate în localuri pro- 
prii, clădite anume pentru ele, și cele mai multe . 
din ele aii și mobilier și dotaţiune bună Și suficientă. 
Chiar ședla normală a Societăţii și-a clădit un local, din care două din trei părţi sunt gata, în parte cu ajutorul dat de Stat. Singură șcla din Buzău, ca mai nouă din tote, este instalată în localul vechiu- 
lui seminar, care este cu totul improprii și nesu- 
ficient, şi va, trebui să i se facă unul anume. 

Școlile normale sunt; institute bine ţinute, curate ; 
unele din ele ar pute fi date ca model, din tote 
punctele de vedere, şi arătate cu mândrie ori-cui. 

Cu tâte acestea, este o imputare care se pote 
face tuturor fără deosebire; este că sunt clădite cu 
prea mult lux. Pentru acesta, vina o at fără ex- 
cepţie toţi miniștrii cari au -presidat la clădirea vre- 
uneia din școlile normale. Dominaţi de gândul im- 
portanței acestor şcoli și cu dorința de a face cât 
mai bine posibil, ei aă aprobat planuri de clădiri
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vaste, adevărate palate, dotate une-ori cu instala- 
țiuni costisitâre şi lux6se, După reflecţiune, s'a 
vădut că tipul cel mai potrivit pentru 0 șc6lă nor- 
male, populată cu băeţi de ţărani, ar fi fost acela 
al unei ferme, compusă din mai multe clădiri se- 
parate, fără etagiii, simple de tot. Dar acum luerul 
e făcut, şi nu se mai pâte reveni. Va trebui doar 
a se stabili un regim care să apropie cât mai mult 
vi6ţa normaliștilor de cea ţărănâseă, pentru a nu-i 
mai înstrăină de vița care va fi a lor, ca învăţători. 

Acest scop vom căută să-l realisăm prin noul re- 
gulament al şcolilor normale, care este dejă făcut 
Şi care se va, promulgă în curând. 

O schimbare fundamentală a fost adusă organi- 
sațiunii şcolilor normale, prin introducerea lucrări- 
lor practice de agricultură. 
„Până în 1886, t6te școlile normale erai instalate 

prin oraşe, în case închiriate, neîncăpătre şi nepo- 
trivite scopului, In anul acela, hotărîndu-se a, se con- 
strui localuri anume pentru școlile normale, s'a luat 
decisiunea, ca ele să se facă la câmp, și să se do- 
teze cu câte o bucată de loc destul de mare, pen- 
tru ca pe dinsa normaliștii să facă lucrări practice 
de agricultură și grădinărie. Atunci s'a ales pentru 
şc6la „Carol 1“ un loc mare lângă biserica Flămânda, 
în fața Câmpu-Lungului; s'a cumpărat grădina Pe- 
ster, de la Copoiă, pentru ședla, „Vasile Lupu“; s'a 
obținut locul cel mare dintre oraş şi grădina pu- 
blică, pentru şcdla din Bârlad. In același timp s'a
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obținut și crediteie necesare pentru clădirea, acestor 
școli. 

In 1898, s'aii obţinut creditele și pentru școlile 
din Galaţi și Craiova, precum și terenuri mari la 
marginea acestor oraşe. 

Șc6la, din Buzăii nu are încă teren de cultură; 
dar se vor face pasurile necesare pentru a i se da. 

Şedla normală a Societăţii din Bucurescă de ase- 
menea nu are teren ;. i-am pus însă Ja disposițiune 

grădina care aparține Statului, de lângă biserica 
Radu-Vodă, cumpărată la 1886 în vederea clădirii 
Seminarului central. 

Dar cu tâte că parte din şcoli aveait terenuri de 
cultură încă de la 1886, aceste terenuri aii r&mas 
neîntrebuințate, iar cursul de agricultură figură nu- 
mai de formă în programă, căci eră un curs curat 
teoretic, făcut numai în clase, neînsoţit de cea mai 

„mică practică pe teren. Excepţiune făceă, în parte, 
numai șc6la „Vasile Lupu“. 

Am pus însă capăt acestei anomalii. 
In anul 1897, am dat însărcinare d-lui |. Mitru, 

directorul școlii „Vasile Lupu“, să studieze cestiunea 
Și să ne presinte un raport asupra organisării în- 
vățămîntului practic agricol în şcolile normale. Ra- 
portul d-lui Mitru (publicat în Buletinul Oficial al. 
ministerului, No. 101 din 15 Octomvrie 1897) a fost 
punctul de plecare al modificării organisaţiei șc6le- 
lor normale, și în special al adaosului unui al șeselea 
an de curs, spre a se găsi timpul necesar pentru 
învățămîntul practic agricol. 

In acelaşi an, s'a introdus pe lângă școlile nor- 
male câte un agronom, însărcinat a se ocupă, îm-
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preună cu normaliștii, numai cu lucrările practice 
de agricultură, fără a face nici un curs. 

In 1901, Casa Şedlelor a procurat școlilor normale 
din Craiova și Galaţi câte o sumă de 1.098 lei, 
provenită din un legat lăsat de repausatul Sc. Petro- 
Vici-Armis, cu care aceste Şcoli și-aii procurat vitele 
și uneltele necesare pentru munca pămîntului lor. 

Dar învățămîntul practic agricol a primit defini- 
tiva sa organisaţiune prin ultimele programe ale 
școlilor normale, sancţionate în 2 Iunie 1903. De 
acum înainte, lucrările practice sunt obligatâre pen- 
tru normaliștii din tote clasele, câte o jumătate de 
di pe săptămână fie-care clasă. Aceste jumătăţi de 
dile se pot cumulă, la momentele când lucrările 
sunt mai zornice. e 

Apoi școlile „Carol I« Și „Vasile Lupu“ posedă fer- 
me, lucrate numai cu normaliștii, cari sunt model din 
tote punctele de vedere. Se cultivă cereale, plante 
furagere, legume, flori, pomi fructiferi; se îngrijesc 
vitele, se cresc albine și vermi de mătase, ca în 
cea mai bună șcdlă de agricultură. La Bârlad, lu- 
crările sunt de asemenea destul de înaintate. La 
Galaţi și la Craiova, sunt începute, dar nu împinse 
prea departe, pentru-că școlile sunt instalate abiă 
de un an, și fermele lor nici nu posedă încă  tâte 
cele trebuincidse. | | 

Reforma acesta în organisarea, școlilor normale 
o considerăm ca fiind de cea mai mare importanţă. 
Prin ea se va micşoră, dacă chiar nu va, dispare 
de tot, înstrăinarea normaliştilor de vi6ță câmpenescă, 
care eră consecința inevitabilă, a stării de lucruri 
de mai înainte, iar șcâla rurală va, av6 învăţători 

haport adresat M. $. Regelui.— Spiru Havel. 13 o».
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destoinici, cati vor face ca învățămîntul practice 

agricol să devină o realitate. 

Ei 
% * 

„O schimbare mai însemnată în organisațiunea șco- 

lilor normale s'a adus prin legea din 25 Aprilie 1903, . 

care a ridicat numărul claselor lor- de la 5 la 6, 

ceea ce a făcut. necesară şi prefacerea programelor. 

Nouele programe aii fos promulgate la 2 Iunie 1903. 

Cu tot adaosul de un an, nouele programe prevăd 

în partea teoretică simplificări destul de însemnate 

faţă de cele vechi; mai -ales programa de matema- 

tice a fost f6rte mult ușurată. Sai suprimat apoi 

exerciţiile militare, devenite inutile, de Gre-ce, prin 

legea. recrutării din 1898, s'a făcut ilusorie dispo- 

sițiunea din legea înv&ţămîntului primar din 1896, 

care organisă milităresce școlile normale, pentru ca 

normaliștii, trecând dea dreptul în reservă când 

terminati șc6la, sâ nu mai rămână școlile câte 3 ani 

fără învățători, pe timpul cât îşi făceaii ei servi- 

ciul militar. Legea recrutării din 1898 obligă însă 

pe normalişti la. serviciul în casarmă, aşă că sunt 

- numerdse şcoli lipsite ani întregi de învățătorii lor. 

In asemenea condițiuni, este evident că eră inutil 
a se mai consacră timp învăţămîntului militar în 

şcolile normale. | | 
S'ai suprimat de asemenea limbile moderne din 

şcolile normale. Scopul introducerii lor fusese ca 

normaliştii să fie în stare a ceti și a se folosi de 

scrierile străine de pedagogie, francese saii germane. 

Dar o experiență de 10 ani a dovedit, fără îndoială, 

posibilă, că nu se puteă ca normaliștii să capete,
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în şc6lă, destulă cunoscinţă de limba străină, ca să 
se potă folosi în mod curent de dînsa. Așă fiind, 
timpul consacrat acestui studii eră perdut în zadar. 
Sai suprimat dar limbile străine; dar am luat măsuri, 
după cum arm arătat mai sus, a se formă o bibliotecă | 
pedagogică în limba română, de cele mai bune scrieri 
străine, din ori-ce limbă, bibliotecă care va înlocui eu 
mare avantagii şi înlesnire utilisarea, limbilor străine. 

Timpul rămas liber prin aceste suprimări şi sim- 
plificări a fost întrebuințat pentru a da mai mult 
spaţii unora din materiile cari până acum eraii prea 
îndesate; s'a introdus învățămîntul practic agricol; 
sa dat timp mai mult lucrului manual. In fine, s'a 
introdus un curs anume de datoriile învățătorului 
afară din șcâlă, cu un curs de comptabilitate prac- 
tică, pentru a-i permite să fie în sat elementul de 

„progres şi înălţare ce dorim să fie, punându-l în 
posițiune de a fundă şi a conduce băncile populare, 
de a face să progreseze cercurile culturale, și de a 
fi întrun cuvînt sfătuitorul ascultat și respectat al 
sătenilor în tote ocasiunile. 

Programa ast-fel întocmită sa aplicat la 1: Sep- 
temvrie 1903 de odată în tote școlile normale ŞI în 
t6te clasele. In genere, introducerea unei programe 
nous nu se pote face decât pe încetul. Aci nu a 
fost nevoe de o asemenea precauţiune, pentru-că pro- 
srama cea nouă este mai simplă și mai uşoră de- 
cât cea veche, și este alcătuită după acelaşi plan 

„ca și dinsa. Aii fost de ajuns âse luă doar câte-vă 
măsuri de transiţiune, pentru a se evită tote in- 
convenientele schimbării. 

Xe *
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Școlile normale, ne având de cât școlari interni, din- 
tre cari cea mai mare parte sunt bursieri, ele sunt, 

neapărat, supuse unui regim mai sever, în special 

în ceea ce privesce?promoțiunile. Așă, un normalist 

care rămâne repetent perde bursa. Cei cari ajung 

în casul acesta să află într'o situațiune forte grea, 

căci se găsesc, la o virstă relativ înaintată, cu stu- 

diile neterminate; iar să se întârcă la plug, nu mai 

ai curagiul. În cea mai mare parte, ei rămân nisce 

deeclasaţi. 

Acelaşi lucru se pste spune $ și despre seminariştii 

repetenţi. 

Am socotit că şi unii, și alții, pot fi întrebuin- 

taţi cu folos, şi pentru ei, și pentru ț6ră, dacă prin- 

tr'un curs suplementar, li sar pute da cunoscinţele 

necesare pentru a servi ca notari de sat. In acest 

scop, am alcătuit un proiect de program pentru o 

șc6lă de notari, în care să se admită normaliștii și 

seminariștii cu cel puţin trei clase de şcâlă normală 

saii de seminar. Programa cuprinde. un an de studii 

speciale, necesare notarului. 

Proiectul acesta; este încă în studii, împreună cu 

d-l ministru de interne. 

Print'un exces de indulgență și de generozitate 

nu bine nemerită, se luase deprinderea ca Statul să 

procure tuturor normaliștilor, fără deosebire, chiar 

celor ce aveaii mijlâce, îmbrăcămintea şi cărţile. Am 

făcut să înceteze acest lucru, ale cărui inconveniente 

sunt evidente, prih decisiunea din 14 Ianuarie 1899.



INVEȚAMÎNTUL SECUNDAR. 

Legea din 189. 

Invățămintul nostru secundar este sub regimul 
legii din 23 Martie 1898, pusă din noii în aplicare 
la Iulie 1901, cu mică modificări, după ce fusese 
desființată prin legea din 1900. 
In ceea ce privesce învățămîntul secundar, legea 
din 1898 se deosebesce de cea din 1864 în mai 
multe puncte esenţiale : organisarea liceelor și gim- 
siilor, egalisarea condițiunilor înv&țămîntului real 
cu ale celui clasic, organisarea, învățămîntului se- 
cundar al fetelor, recrutarea Și disciplina, corpului 
didactic, sunt cele mai însemnate. 

Organisarea liceelor şi gimnasiilor. 

Legea din 1864 nu recunosceă decât un singur 
tip de liceii, acel numit clasic. Numirea acesta însă 
nu eră pe deplin meritată. Prin liceti clasic se în- 
țelege o șcâlă, în care studiul limbilor latină și elenă, 
servă de temeiii întregului învățămînt. La noi însă 
limba latină ocupă în totul 23 de ore pe s&ptă-
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mână, iar cea elenă 14, așă că maică nu eră exem- 

plu ca un școlar, după terminarea liceului, să fie 

în stare să cetescă în mod curent un text latin, 

și încă și mai puţin unul elen. In liceele clasice 

francese, limba, latină dispune de cel puţin 40 de 

ore; în cele germane de peste 60. 

In realitate, studiul limbilor latină și elenă, așă 

cum se făceă, nu eră de nici o utilitate, saii nu- 

mai de o utilitate forte restrânsă. Cele 37 de ore, 
ce ocupaii ele, puteaii cu mai mare folos să fie în- 

trebuințate la alt-cevă mai practic și mai util. 

La 1875, s'a creat: gimnasiul real, al cărui scop 
mărturisit eră de a da un învăţămînt basat pe stu- 
diul limbilor moderne și al sciințelor; prin urmare, 
mai conform cu ideile și cu trebuințele moderne. 
In realitate, gimnasiul real nu aifereă de cel clasic 
decât prin suprimarea limbii latine și elene. 

De alt-tel, creaţiunea acesta nu a avut nici o in- 

fluenţă asupra mersului învățămîntului. Gimnasiul 
real, ne având de cât 4 clase, nu aveă nici o per- 
spectivă; de aceea, pe unde se află câte unul, se făceait 
silințe pentru ca să fie transformat în gimnasiti 
clasic. Abiă mai tîrdiu se făcu și un singur liceii 
real, la, Brăila. 

+ 

% ă 

După legea din 1898, liceul are opt clase. 
Primele patru clase în tote liceele aii aceeași pro- 

gramă, care este alcătuită în așă fel, în cât formeză 
un ciclu complet de cunoscinţe. 

La clasa V, se face trifurcarea, adică liceul se 
desparte în trei secțiuni: clasică, reală și modernă,



199 

așă că, de la acestă clasă, un școlar alege dejă di- 
recţiunea studiilor sale ulteridre. 

Secţiunea, clasică este caracterisată prin limbile 
latină și elenă, cărora li se dă o mare desvoltare. 
In secţiunea reală, locul de frunte îl ocupă mate- 
maticile și sciinţele fisice şi naturale. Secţiunea mo- 
dernă nu este alt-cevă decât secțiunea clasică, în 
care limba elenă este înlocuită prin sciinţele fisice 
și naturale, făcute după programa, secţiunii reale 
(anexa No. 59 și 60). 

Sunt comune, la câte trele secțiunile cursurile de 
religie, limbile română, francesă și germană, istoria, 
universală și istoria ţării, noţiuni de psichologie, de 
logică, de economia politică, drept usual și instrue- 
țiunea civică, de musică vocală şi de gimnastică. 

Se vede îndată cu cât acâstă, organisare este mai 
rațională decât cea veche. 

Vechiul liceă impuneă tuturor tinerilor un sin- 
gur tip de învăţămînt, alcătuit și acela în vederea 
unor idei și unor trebuinţe cari nu mai r&spundeaii 
timpului nostru. Răul cel mare ce decurgeă de 
aci, eră că t6tă tinerimea, țării eră, împinsă într'o 
singură direcțiune, și că, la terminarea, liceului, după 
11 ani de şedlă, ea se găsiă cu o sumă de cuno- 
Scințe cari, pentru cea mai mare parte, eraii inutile 
și destinate să fie uitate, pe când lipsiaii alte cu- 
noscințe indispensabile în vi6ță. Repetăm ceea ce 
am spus încă odată: vi6ţa din timpul nostru este 
prea complicată şi prea grea, pentru ca şc6la să 
nu se preocupe de loc de greutăţile ei, și să nu 
înarmeze de loc pe şcolari pentru lupta ce ai să; 
ducă mai târdiă.
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De alt-fel, concepțiunea acesta nu ai avut-o nici 
acei cari ai creat învățămîntul clasic, acum 400 de 
ani. Pe atunci, cel care învăţă numai latinesce, și 
nimic alt-cevă, nu făceă studii cari aveati să-i fie 
inutile pe urmă; căci limba, latină, fiind limba, sciin- 
ței, a bisericii, a, diplomaţiei, a justiţiei și a ad- 
ministraţiuniă superidre, studiul ei aveă pe atunci 
același rost pe care îl are adi studiul sciințelor 
aplicate sai al medicinei. Dar ca adi, când limbile 
clasice antice nu mai aduc folos practic decât ace- 
lora cară se destină studiilor literare şi filologice, 
să fie ele impuse de-opotrivă tuturor, eră o absur- 
ditate și o risipă de timp și de forţe, cari nu mai 
puteai fi tolerate. 

Sa obiectat sistemului actual că impune tinerilor 
a optă pentru o carieră la etatea de 15 ani, când 
de cele mâi multe ori vocaţiunea fie-căruia, încă nu 
este bine pronunţată. Dar se uită că în vechiul si- 
stem optarea trebuiă să se facă chiar la clasa I, la 
etatea de 11 ani, de vreme ce despărţirea între li- 
ceul clasic şi cel real chiar de acolo începeă. Se 
mai uită, că chiar acâstă optare nu se făceă după 
voia, fie-căruia, ci silit, de vreme ce fie-care oraş nu 
posedă şi liceul' clasic, și pe cel real, pentru ca fie- 
care copil să pâtă merge la acela pe care l-ar fi 
preierit. lar dacă se face abstracţiune de gimnasiile 
reale, cari ai avut aşă de puţină însemnătate, și 
se pretinde că optarea se făceă tocmai la finele li- 
ceului, ar fi fost logic ca liceul să nu dea decât 
acel fond de cunoscinţe comune cară ar fi fost ne- 
cesare unui şcolar, ori-care ar fi fost direcţiunea pe 
care ar fi ales-o el în urmă, iar nu să-l încarce cu o
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sumă de cunoscinţe, despre cari se sciă de mai în- 
nainte că vor fi inutile celor mai mulți, și să nu 
dea altele cari erait indispensabile tuturor. 

De alt-fel, obiecţiunea că, în sistemul legii din 1898 
optarea se face prea de timpurii, nu este fundată, 
și pentru un alt motiv; că chiar dăcă mai târdiii 
un școlar crede că a greşit calea, el pâte tot-dea- 
una să o schimbe şi să trâcă în altă secţiune, prin- 
tun simplu examen de. diferenţă, asupra, materiilor 
cari diferă de la o secţiune la alta, examen relativ 
ușor. | | 
„Din tâte punetele de vedere dar sistemul legii 

din 1898 este superior celui de mai nainte, și în 
acestă privinţă avem în favorea nâstră, și exemplul 
altor ţări, cari ai intrat pe aceeași cale ca și noi. 
Fără a vorbi de Norvegia, care ne-a precedat în 
punctul acesta ; de Germania, unde cestiunea, egali- 
sării depline a învăţămîntului clasic cu cel real este 
în fine în punctul de a se face; şi de Rusia, care 
acum trei ani a făcut o reformă ce sâmănă mult 
cu a n6stră, trebue se spunem că Francia, în 1902, 
a introdus în liceele sale principiul bifurcării stu- 
diilor, însă întrun mod mult mai complicat decât 
noi. Ea a admis şi principiul ca fie-care din cele 
două cursuri, inferior și superior, al liceului să re- 
presinte câte un ciclu complet de cunoscințe, pre- 
cum și examenul de absolvire, nu numai la finele 

„liceului, dar şi al gimnasiului: ambele aceste dis- 
posițiuni adoptate de noi pentru prima 6ră. 

Cată să lămurim că trifurcarea de la, clasa V, așă, 
cum 0 avem noi, nu are nimic a face cu cunoscuta 
biturcare a liceului frances, introdusă la 1852, şi
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care, dovedindu-se rea, a fost părăsită de mult, 

Acâsta din urmă se făceă numai pentru ultimele 

două clase ale liceului, și numai în scopul de a în- 

lesni trecerea examenului de bacalaureat ; pe când 

la noi trifurcarea se face pentru patru ani, timp 

suficient pentru ca studiile speciale fie-căreia din 

„cele trei secțiuni să se pâtă face în mod temeinic, iar 
nu numai superficial, ca pentru o preparare de exa- 

men. Er6rea acâsta se făcuse în legea din 1900, 

desființată în 1901, care prevedeă bifurcarea numai 

pentru trei ani, și cu menţiunea numai pentru ul- 

tima clasă ca, în secțiunea clasică, numărul orelor de 

limba latină și elenă să fie cele mai numerâse, iar 

în cea reale orele de matematică. Cu modul acesta, 

bifurcarea r&mâneă numai o aparență și o măsură, 
luată numai în vederea examenului de absolvire. 

Acesta însemnă a se repetă experienţa nenoro- 

cită a Franciei, agravându-o. 

InvEţămintul secundar al fetelor. 

Legea din 1898 prevede, pentru fete, două feluri 

de școli secundare: pe cele de gradul 1 şi pe cele 

de gradul II; primele pot fi comparate cu gimna- 

siile, cele de al doilea cu liceele (anexa No. 61 și 62). 
Deosebirea este că şcolile de gradul I mai cuprind 

Și o a cincea clasă, destinată în special studiilor ne- 

cesare femeii, și pe care nu ai nevoe să o urmeze 

fetele cari-și propun se trâcă în școlile de gradul 

al II. 

Programa acestor din urmă şcoli, repartisată pe 

patru ani, desvoltă și completâză studiile din şco-
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lile de gradul I, adăogând noțiuni de psichologie, 
logică, economie politică, drept usual și instrue- 
ţiunea civică, precum Și una din limbile latină, ita- 
liană saii englesă. 

Elevele cari urmâză limba latină obţin, la absol- 
virea şcolii, un certificat care le dă drepturi egale 
cu acele ce conferă examenul de absolvire a sec- 
țiunii moderne din liceele de băeți, între cari și 
dreptul de înscriere la universitate. 

Nouele programe ale liceelor, gimnasiilor şi şco- 
lilor secundare de fete. 

Legea din 1898 prescriă ca nouele programe ale 
școlilor secundare, cari se vor face în conformitate 
cu dînsa, să se pună în aplicare treptat de la 
1 Septemvrie 1899, începând cu clasa Lde liceii, gim- 
nasiii și șc6lă secundară de fete de gradul I, și cu 
clasa V de liceii și de școlă secundară de fete de 
gradul Il. | | 

Indată după promulgarea legii, am luat măsuri 
pentru ca nouele programe să fie alcătuite la timp. 

De astă-dată însă nu eră vorba de a se face nu- 
mai 0 programă sumară de distribuţiune a materiilor 
pe clase; voiam să facem, pentru prima ră la noi, 
o programă analitică, care să dea indicaţiuni precise 
asupra modului cum trebuiă predată fie-care ma- 
terie, metoda de urmat şi distribuţiunea materiei 
pe grupe de lecţiuni, aşă că terminarea, ei în fie-care 
clasă să fie pe deplin asigurată 

În acest scop am format, la 29 Martie 1898, o 
comisiune compusă din 92 de profesori universitari
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şi secundari, de tote specialităţile. Ea s'a desfăcut în 
mai multe sub-comisiuni, câte una de fie-care specia- 
litate, cari aii format mai întâiu câte un ante-proieet 
de program pentru fie-care materie. Aceste ante-pro- 
iecte aii fost apoi discutate și amendate în comisiunea 
plenară, care din ele a format proiectul de programă 
completă, și acâsta s'a supus desbaterii consiliulului 
general, secţia învățămîntului secundar, și apoi con- 
siliului permanent și ministrului. Totul a fost gata, 
și programa a fost publicată în „Monitor“ la 1 Apri- 
lie 1899, terminul fixat de lege ; așă că aplicarea 
ei se puteă face la 1 Septemvrie 1899, în tote șco- 
lile secundare, după cum cereă legea. 

Schimbându-se însă atunci guvernul, noul minis- 
„tru al instrucţiunii publice și al cultelor â credut 
de cuviință să nu o aplice decât în clasa I peste 
tot; iar, în clasa V de băeţi, a aplicat-o numai-la 
10 licee, din 19: câte eraii. In cele-lalte noua pro- 
gramă nu sa aplicat în clasa V decât de la 1 Sep- 
temvrie 1901, după revenirea la guvern a autori- 
lor legii din 1898. 

Din acâstă causă, cele 10 licee, în cari programa 
sa aplicat în 1899, au dat dejă prima serie de ab- 
solvenţi de opt clase în Iunie 1903, pe când cele- 
lalte 9 nu o“vor da decât la Iunie 1905. 

Acestă nepotrivire, care mănţine timp de 6 ani 
o deosebire între 10 licee de o parte şi 9 licee de 
alta, a dat loc la numer6se dificultăţi, cari nu vor 
dispare cu totul decât în 1905. 

Prin decisiunea din 1 Septemvrie 1898, luasem 
încă precauțiunea a dispune ca pentru clasa V să 
se facă programe de transițiune, pentru a evită di-
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ficultăţile ce sar fi putut nasce din aplicarea noue- 
lor programe la nisce şcolari, cari făcuseră cursul 
inferior după programele vechi. Programele de tran- 
sițiune însă, tot din causa schimbării de guvern, 
nu Saii putut face îndată după 1 Aprilie 1899, ci 
tocmai la finele lui August 1899. 

Cu tâte aceste greutăţi, nouele programe se gă- 
sesc adi aplicate peste tot. Ultimele resturi ale celei 
vechi aii dispărut în lunie 1903. 

Dintre cele 19 licee, sunt 4 cari, în cursul supe- 
rior, posedă câte trele secțiunile, clasică, reală şi 
modernă (Bârlad, Brăila, Craiova şi Ploești); 4 ai 
secţiunile clasică şi modernă (St. Sava din Bucu- 
resci, liceul internat din Iaşi şi liceele din Bacău 
și Pitești); 9 ai secţiunile reală si modernă (Mi- 

"chaiii-Vit6zul din Bucuresci, liceul naţional din Iaşi 
și liceele din Botoșani, Buzăuă, Focșani, Galaţi, Pia- 
tra, Severin şi Tulcea); 2 ai numai secțiunea reală, 
(Mateiii-Basarab și Lazăr din Bucuresci). 

Causa acestor nepotriviri este că legea (art. 111) 
dice că cele trei secțiuni se vor organisă treptat; 
iar în oraşele unde sunt mai multe licee, clasele 
lor superidre se pot combină într'un singur licei 
complet. De aceea saii dat cele trei secțiuni nu- 
mai la liceele cele mult populate, iar în Bucuresci 
Și lași cele trei secţiuni s'aii înfiinţat, parte la unele, 

parte la altele din licee. In cele-lalte licee, cu po- 

pulaţiune mai mică, sai înfiinţat de o cam dată 

numai câte două secțiuni, cele mai căutate. 

Se pâte observă că secţiunea modernă figurâză 

peste tot, fiind cea mai cerută din tote. 

RA
 

*
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Introducerea nouei organisațiuni și a nouelor pro- 
grame realis6ză un progres, ale cărui efecte suntem 
siguri că se vor cunsce în curînd. 

Mai întâi studiile secundare vor fi mult ușurate, 
nu numai din causa metodelor mai perfecte cari 
se impun acum, dar chiar prin faptul că programele 
S'aii făcut analitice. In adevăr, cu programa veche, 
care nu da decât numele materiei de făcut în fie- 
care clasă, fără cea mai mică indicaţiune asupra 
întinderii ce trebuiă să i se dea şi a modului cum 
să fie distribuită, eră aprope imposibil a se ține 
măsura, justă. Dacă profesorul eră indus a da unei. 
părți din cursul s&i o întindere mai mare, el riscă 
să nu aibă timp să termine materia ; și forte adese-ori 
profesorii cedaii acestei tentaţiuni, și mulţi din ei 
își făceaii chiar o laudă că cursul lor de liceii se- 
mână a curs de universitate. Cu nouele programe, 
asemenea lucruri nu se mai pot întîmplă. Ele impun 
anume în ce număr de lecţiuni trebue să se facă 
fie-care parte a materiej, şi numărul de lecţiuni 
este calculat în așă fel, în cât să rămână o reservă 
suficientă și pentru casurile neprevădute. 

Este dar cu totul nefundată acusaţiunea pe care 
unii o aduc nouelor programe, că sunt prea încăr- 
cate. In raport cu cele vechi, ele nu conţin decât 
adaosul de materie care se justifică prin adăogarea, 
unei clase mai mult, și prin trifurcare ; căci este 
evident câștigul de timp pe care ele îl realiseză 
pentru fie-care din cele trei secţiuni, ne mai im- 
pun€ndu-le unele studii, cari până acum erait obli- 
gatore pentru toţi școlarii. Dar, de altă parte, este 
o ușurare mare care resultă din faptul că profe-
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a sorii nu vor mai put să dea cursului lor o în- 
“tindere nepermisă, şi că se impun metode mai les- 

nici6se decât până acum. ' 

Aceste din urmă avantagii nu S'ati putut încă cu- 
n6sce îndestul, din causa lipsei de cărţi apropriate 
nouelor programe; dar se vor vede şi ele când se 

vor fi făcut cărțile necesare. 
Fără îndoială, nouele programe nu vor fi perfecte; 

o lucrare așă de mare, făcută pentru întâia ră, nu 
pâte să fie perfectă. Dar fără contestare ele sunt 
superidre tuturor celor anteridre; şi, pentru a le face 
din ce în ce mai bune, va fi de ajuns a se profită 
de experiența ce se va căpătă pe fie-care an, şi a 
se îmbunătăți lucrarea treptat, bucată cu bucată. 

Dejă la alcătuirea ei am. căutat să utilisăm ex- 
periența trecută. Ca exemplu, vom cită programa 
de matematice din clasele | și II, care conţine o 
inovaţiune, aceea de a se începe predarea geome- 
triei înainte de a aritmeticei raţionate. Inovaţiunea 
acesta nu am adoptat-o decât după ce am expe- 
rimentat-o timp de un an în gimnasiul din Rimni- 
cul-Sărat, și am constatat folosul ei. 

Observaţiunile ce ni se trimit asupra programei 
se reunesc și se utiliseză la timpul lor. Dejă am 
profitat de ele pentru a îmbunătăţi programa de 
cosmografie. | 

Școlarii pregătiți după nouele programe vor av6 

cunoscințe mult mai întinse și mai solide în speci- 

alitatea căreia s'aii destinat; ei vor fi dar mult mai 

apți pentru studiile universitare, cari până acum 

suferiaii așă de mult din causa pregătirii liceale 
nesuficiente a studenţilor lor. Eră. o anomalie ca
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studenţii în matematice să nu pos6dă pe deplin ma- 
tematicele elementare la intrarea lor în univer- 
sitate, pe când îşi perduseră timpul cu limbile la- 
tină şi elenă, și că studenţii în litere să fie slabi la a- 
ceste limbi, pentru-că trebuiseră să se ocupe în li- 
ceii mai mult decât trebuiă cu studiile de sciinţe. 

% 

% % 

Ceea ce caracterisâză nouele programe făţă de cele 
vechi, este că ele nu se mulțumesc a fixă numai 
materiile pe clase, dar că impun şi aplicarea unor 

- metode mai raţionale, potrivite fie-căreia din ele. 
Pretutindeni se cere ca profesorii să nu facă apel 
la meroria școlarilor, decât atunci când raţiona= 
mentul nu-i pâte ţin€ locul. Peste tot se impune 
a se face aplicaţiuni și a se desbrăcă învățămîntul 
cât mai mult posibil de caracterul abstract şi pur 
„teoretic. 

Dintre tâte materiile, acele la cari introducerea 
acestor metode vor av efectul cel mai însemnat 
vor fi limbile, mai ales cele moderne. Se scie că 
până acum studiul limbilor se reduceă la studiul 
gramaticei, cu tâte nenumăratele ei definiţiuni, re- 
gule, excepțiuni şi subtilităţi. Limba însăși eră cu 
totul perdută din vedere în mijlocul acestor abstrac- 
țiuni seci și fastidi6se, așă că, după șâpte ani de 
studiu, nu erai în stare școlarii nici să vorbâscă, 
nici să traducă, nici să scrie limba pe care 0 în- 
văţaseră. 

Nouele programe proseriii cu desăvirșire aceste 
metode învechite, resturi din alte vremi, și impun 
întrebuinţarea metodelor moderne, în cari conver-
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sațiunea, și lucrările practice ocupă locul de frunte, 
iar regulele gramaticei se dedue din studiul limbii 
înseși, în loc de a se consideră acâsta ca o aplicaţi- 
une a gramaticei, ca până acum. Cu modul acesta, 
limba, devine ce-vă vii Și animat, care interesâză pe 
Şcolar, în loc de obiectul neînsuflețit și respingător 
de mai nainte. Și superioritatea nouelor metode 
este așă de mare, în cât programa nu se sfiesce 
a pretinde că chiar Școlarii de curs inferior, după 
patru ani de limbă francesă şi după trei ani de 
limbă germană, să fie în stare a le înţelege și a, 
se exprimă într'însele. i 

Va. fi Gre-care greutate până ce nouele metode 
să pătrundă peste tot în învățămîntul nostru, căci 
nu € ușor ca să se schimbe deprinderile vechi. Pe 
urmă, pentru unii profesori, aceste metode nici nu 
sunt destul de cunoscute. Dar cu timpul, şi prin 
puterea exemplului, se vor schimbă lucrurile. 

Pentru ca_să ajutăm acâstă transformare, am di- 
spus ca, de la 1 Septemvrie 1902, să se introducă, 
metoda Berlitz pentru predarea limbii francese în 
una din clasele șc6lei comerciale de gradul I din 
Bucuresci, şi am învitat pe, toți profesorii de limbi 
moderne să urmărâscă acâstă experiență. Deși con- 
dițiunile în cari se face experiența, suni grele, mai 
ales din causa marelui număr de școlară, resulţa- 
tele dobândite sunt destul de bune pentru a do- 
vedi și celor mai neîncredători superioritatea me- 
todei. E adevărat că nu metoda Berlitz este cea, 
recomandată de nouele programe ale şcolilor. secun- 
dare, dar experienţa se face la, o șe6lă de comerciii; 
şi pe ură metoda Berlitz: procedâză de la acelaşi 

Raport adresat M. $, Regelui.— Spiru Haret. ă 14.
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punct de vedere ca și acea impusă de nouele pro- 

grame, și este, ca şi acâsta, în oposiţiune absolută 

cu vechea metodă pur gramaticală, 

% 
* %* 

_Invă&ţămiîntul desemnului, musicei şi. al gimna- 

sticei a fost până acum destul de sacrificat în școlile 

n6stre. Se considerai aceste studii ca secundare, 

ca decesorii, şi așă se şi numiail. 

Acâsta eră o greșală. In învățămînt, ori-ce studii 

are un scop bine determinat, aşă că lipsa lui face 

ca ţinta învăţămîntului să nu fie pe deplin atinsă. 

De nu ar fi așă, logica ar cere ca învățămîntul să 

fie curăţit de tot ce este întrinsul accesorii, pen-" 

tru a-l ușură și pentru a se câştigă timp. 

Nouele programe aii dat şi acestor obiecte: t6tă 

atențiunea, acordându-le timpul de care aveaii tre- 

buinţă și preseriind și pentru ele metodele ce tre- 

buesc urmate. | 

De altă parte, prin ordinele ce am dat și prin 

măsurile ce am luat, ne-am silit a face ca învăţă- 

mîntul să devină efectiv și util, în loc de formalist 

și inutil, cum eră în mare parte. 

Musica a căpătat o deosebită importanţă de când 

cu înfiinţarea serbării de 10 Maiii, căci acum are 

un obiectiv şi o ocasiune de a se manifestă. 

Prima consecință a acelei măsuri a fost că sa 

introdus cântul coral, care până atunci lipsiă din 

mai tote școlile. Mai înainte musica se predă în fie- 

care clasă în deosebi, în ora respectivă, şi teoria, 

ocupă cea mai mare parte a timpului; cântul în. 

suși lipsiă cu totul din unele şcoli, și aprope de tot
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în altele. Adi nu mai este așă: fie-care Șc6lă are 
ore anumite, fixate în fie-care s&pt&mână, în cari 
t6te clasele sunt reunite, pentru a formă corul. 

Ca urmare, dejă la 10 Maiă 1898, în Bucurescă 
Sa dispus de un cor de 1.600 voci, alcătuit din re- 
unirea corurilor dejă formate pe la diversele școli. 
De atunci, sa putut urmări în fie- -care an progre- 
sul ce se făceă, prin perfecțiunea cu care corurile 
se achita de rolul lor la 10 Maiii, şi în alte ocasiuni. 

Pentru a adăugă un noit stimul, prin regulamen- 
tul din 12 August 1902 am înființat în Bucuresci 
și lași concursul de coruri între diversele școli, 
care trebue să se ţină în fie-care an în luna Maiii, 
Primul concurs a avut loc la 15 Mai 1903, și pu- 
blicul l-a urmărit cu mare interes. 

In fine o altă măsură, care este în legătură cu 
studiul musicei, este circulara n6stră din 28 August 
1902 (anexa No. 63), prin care impunem maieștrilor 
de musică să caute a cultivă musica naţională, și 
ca școlarii lor să învețe cât mai multe cântece ro- 
mânescă; căci musica trebue și ea să fie un mijloc, 
ȘI încă un mijloc puternic, pentru a cultivă iubirea, de 
țeră și de tot ce este al ei. 

Invăţămîntul gimnasticei încă a căpătat mare a- 
vînt în anii din urmă, mai ales prin stăruința câtor- 
vă maieștri, cari aă introdus şi aci metode și exer- 
ciții nouă, în locul vechei sisteme, care dăduse învă- 
țămîntului acestuia mai mult caracterul acrobație. 
Astădi sunt în onre mai mult mișcările corpului 
fără aparate, cari-se pot face chiar de copiii de la 
7 ani, isolați sai în grupe, ŞI cari sunt așă de pro- 
prii pentru a desvoltă vig6rea, și sănătatea, corpu-
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„luă, dând în același timp deprinderi de disciplină a 

mișcărilor. N 

Prin decisiunile nâstre din 13 Aprilie 1898 şi 
Decemvrie 1898 (anexa No. 64), am introdus jo- 
cul de oînă ca exerciţiu obicinuit în școli. Pentru 
acesta am înființat: concursul anual de oină, care 

trebue să se ţină la 10 Maiu în fie-care oraș 
unde sunt mai multe școli, între tâte liceele, gim- 

nasiile, seminariile și școlile normale; precum și 

concursul general de oină, în care echipele învin- 

gătâre din diversele: orașe luptă între ele pentru 

premiul cel mare. Oina este un joc gimnastic forte 

potrivit pentru a desvoltă vigdrea, apilitatea, cu- 

răgiul şi spiritul de decisiune, și va fi cel mai bun 

"exerciții pentru tinerimea n6stră, care cu mirare 
Și cu îngrijire constatăm că a perdut gustul de a 

se jucă, după cum se cuvine la vîrsta ei. | 

Prin decisiunea din 23 Ianuarie 1903, am mai 

hotărît ţinerea în Bucuresci, în fie-care an, la Maii, 

a unei serbări generale de gimnastică, la care să 

participe tâte școlile. Anul acesta ea nu sa putut 

ţine, din causa timpului răi; dar anii viitori se va 

ţin6, și va fi un noă stimulent și un noii chip de 
a onoră învățămiuitul gimnastic din școli. 

Pentru a completă însă tâte măsurile ce am luat 

cu privire la învățămîntul desemnului, musicei şi 

gimnasticei, precum și pentru lucrul de mână în 

școlile de fete, va trebui ca, îndată ce mijlocele vor 

permite, să se înființeze câte un inspector special 

pentru fie-care din aceste studii, care să privegheze 
executarea programei și a disposiţiunilor ministe-



213 

  

riale, îmbunătăţirea metodelor, înmulțirea, şi siste- 
matisarea exerciţiilor. | 

Art. 75 din legea învățămîntului profesional pre- 
vede că „unele şcoli secundare de băeţi se vor put 
transformă treptat în şcoli cu caracter practic şi 
proiesional, potrivit cu trebuințele locale și în ve- 
derea unor aplicaţiuni determinate.“ 

Am usat de acâstă disposițiune la, liceele din Bu- 
zeu şi din Piatra, nu pentru a le transformă, în 

» școli profesionale, ci pentru a face o încercare în 
sensul ideilor, cari domină în lucrarea de față: de 
a apropiă, pe cât se pote, învățămîntul nostru de 
trebuințele cele mai însemnate ale timpului și ale 
societăţii n6stre. 

După lege și după program, în secţiunea reală a 
- liceului (curs superior) sunt prevădute câte 3 ore 

pe s&pt&mână în fie-care clasă (peste tot 12 ore), 
pentru limba italiană saii englesă. 

De dre-ce la Piatra, și la Buzăi nu aveam proie- 
sori pentru aceste limbi, am decis ca, orele de en- 
glezesce saii de italienesce să le consacrăm unui 
curs de agricultură, considerată nu numai. ca, sciință 
practică, dar și în raporturile ei cu societatea n6s- 

„tră: locul pe care îl ocupă, întinderea folâselor ce 
aduce, raporturile între Gmeni pe cari le stabilesce, 
-exportul și importul agricol, industriile în raport cu 
agricultura, transporturile. 

Scopul acestui curs nu este de a face din liceeni 
agricultori, precum cursul de istorie nu-i va face 
istorici, nici cel de chimie nu-i va face chimiștă.
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Scopul este de a-i face să fie familiarisaţi cu pro- 
blemele la cari, în ţ6ra n6stră agricolă, dă loc agri- 
cultura, de a-i convinge de rolul cel mare ce jâcă 
ea în viţa n6stră de Stat, de a le dovedi cât de 
vast câmp de activitate deschide ea Gmenilor ac- 
tivi şi inteligenţi. Socotim că; de 6re-ce liceul este 
o șcdlă de instrucţiune generală, care trebue să facă 
ca tinerimea să cunscă bine mediul şi timpul în 
care trăesce, este absurd a ascunde de privirile ei 
tocmai ceea ce ocupă un loc așă de mare în viţa 

„modernă. 

De alt-fel, vederile nâstre, când am luat acestă 
măsură, sunt expuse mai de aprâpe în adresa către 

directorii liceelor din Buzăii și din Piatra, cu data, 
de 16 August 1902 (anexa No. 65). 
“Imcerearea, n6stră ne având decât un an școlar 

de vechime, nu putem încă sci ce folos va av. Ea 

însă a fost întimpinată cu multă favâre de opini- 

unea publică din localităţile acelea. 

In aceeaşi ordine de idei, ar fi nemerit a se in- 

troduce cursuri comerciale la secţiunile reale ale li- 
ceelor din Brăila și Galaţi. 

Cărți școlare pentru cursul secundar. . 

Introducerea nouelor programe a făcut să se nască 

trebuinţa, indispensabilă și imediată de a se alcătui 

manuale nouă pentru tte materiile de învățămînt 

secundaz. Cele vechi nu mai puteai conveni, căci 

nică întinderea, nici distribuţiunea materiei, nici me- 

todele lor nu se mai potriviai nouelor exigențe. 

De aceea, încă din Aprilie 1899, îndată după pro-
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mulgarea nouelor programe, am convocat pe un nu- 
mer de profesori secundari şi superiori, cari, în urma 
consfătuirilor avute între ei, ai și întreprins lucra- 
rea mai multor. din manualele necesare. Schimbarea 
supravenită atunci a făcut însă ca acest început să 
rămână fără urmare, așă că acum, la 4 ani de la 
schimbrea programelor, cele mai multe cursuri se 
fac încă după cărți scrise pentru programa cea, 
veche. 

De aceea aplicarea programei celei nouă se face 
în modul cel mai defectuos, şi nici nu se pot încă 
judecă, avantagiile ei, pentru-că de fapt ea încă, 

nică nu a fost aplicată cum. trebue. 
Pentru aceste motive, a trebuit să luăm măsuri 

energice spre a se face cărţile ce lipsiai, și pen- 
“tru a se goni cu totul din școli cărţile cari nu 
făceaii decât să împedice realisarea efectivă a pro- 
gramei actuale. i 

Prin regulamentul din 16 Iulie 1902, sa dispus 
ca în școlile secundare, cu începere de la 1 Sep- 
temvrie 1903, să nu se mai admită, decât cărți scrise 
anume în vederea nouei programe şi aprobate de 
minister. Pentru a obţine acâstă aprobare, cartea 
presintată ministerului este mai întâiă trimisă în 
cercetarea unei comisiuni compuse din 24 membri, 
împărțită în 10 sub-comisiuni, pe specialităţi. Ra- 
portul acestei comisiuni vine apoi în desbaterea, 
consiliului permanent de instrucţiune, și în fine la 
aprobarea ministrului. - 

Cheltuelile necesitate de aceste lucrări se acoper 
din o taxă pe care o plătesc autorii cari cer au- 
torisarea, 

+
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Prima aplicare a acestor disposiţiuni a întîmpi- 
nat greutăți mari. Numărul cărţilor intrate a fost 
așă de mare (peste 300), în cât lucrările comisi- 
unii de cercetare, în loc de a se termină la 31 
Martie 1903, cum cereă regulamentul, s'a terminat 
tocmai la finele lui Maiii, iar ale consiliului perma- 
nent la 20 lunie, așă că nu a mai rămas timpul 
necesar pentru ca autorii să aducă lucrărilor lor 
îndreptările cerute, și că abiă va fi timp destul, până 
la 1 Semptemvrie 1903, pentru a se imprimă acele 
cari ait fost admise fără corecţiuni. Măsura nu se 
va pute dar aplică în întregimea, ei decât în 1904. 

Din acâstă causă am fost siliți să atenuăm, pen- 
tru astă dată, disposiţiunile regulamentului, acor- 
dând un an de toleranță cărților dejă aprobate după 
1 Aprilie 1899, prin urmare sub regimul programei 
celei nouă. 

Cu tâte acestea, începutul anului școlar 1903—1904 
va ved6 pentru prima ră noua programă aplicată 
cu un numer mai mare de cărţi scrise anume pen- 
tru dînsa. 

%* % * 

“Neajunsul pe care l-am constatat mai sus pentru 
școlile primare, unde școlarii erai obligaţi une-ori 
să facă cheltueli mai mari decât trebuia, cumpă- 
rând cărţi şi rechisite inutile, există întocmai şi 
pentru şcolile secundare. 

Am pus frîi acestui abus prin art. 171, 206 şi 
231 din regulamentul şcolilor secundare din 12 Au- 
gust 1898, care impune ca lista cărţilor necesare 
să fie fixată în fie-care an la Iunie pentru. anul
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școlar următor, şi controlată de inspectorii generali 
ai ședlelor secundare, cari pot suprimă ori-ce inu- 
tilități ar găsi într'însa. De asemenea, directorul este 
dator să observe ca cărțile odată puse pe listă să 
nu fie schimbate în cursul anului, și nici să nu se 
impună, școlarilor cumpărarea de caiete, blocuri de - 
desemn, hărți şi ori-ce alte rechisite, a căror ne- 
cesitate nu va fi fost recunoscută de conferința 
școlii. 

„Aceste disposiţiuni ai fost din noi puse în ve- 
derea tuturor și prin circularele nostre din 1 Sep- 
temvrie 1901 şi 17 Ianuarie 1902. 

Regulamentul școlilor secundare; măsuri de 
ordine şi disciplină. 

Votarea. legii învățămîntului secundar în 1898 a 
făcut necesară alcătuirea unui noii regulament al 
şcolilor secundare, care a şi fost promulgat la 12 
August 1898. 

Acest regulament conţine disposiţiuni nouă, impuse 
de lege, precum şi disposiţiuni cuprinse în alte re- 
gulamente anteridre şi în decisiuni ministeriale di-. 
seminate, cari aii fost reunite la un loc Şi puse de 
acord între dinsele și cu legea cea nouă. 

Vom analisă aci câte-vă din acele disposiţiuni 
mai însemnate. 

In prima linie vin acele relative la admiterea 
elevilor în școlile secundare, basate pe art. 15 din 
lege, care limit6ză numărul admisiunilor. Deși la
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1885 dejă se incercase a se impune acestă limitare, 
lucrul a trebuit acum să fie regulamentat din noii 

și în mod fârte minuţios, pentru a se evită neîn- 

țelegerile și erorile. | 

Regulele pentru plata taxelor școlare, pentru ţi- 

nerea matricolelor și a catalâgelor, pentru ordinea 
claselor, ocupă o parte însemnată din regulament. 

Cestiunea notării şi promoţiunii școlarilor a pri- 
mit o soluțiune mai practică și mai drâptă, resul- 
tată din experiența numerdselor sisteme încercate 
mai nainte. Este de notat rolul însemnat ce sa 
dat în promoţiune notei de purtare și de frecuen- 
tare, măsură încercată dejă la 1885, și care, atunci 

ca şi acum, a avut cele mai bune resultate pentru 

disciplina şi regularitatea şcolarilor. Mai este de no- 

tat că s'a micşorat importanța, notei de examen la, 

promoțiune, față cu media notelor de peste an. In 

principii, examenul din lunie ar trebui chiar să 

dispară, și școlarii să fie apreciaţi și promovați după 

activitatea lor din întregul an, iar nu numai după 
încercarea momentană și întâmplătâre a examenului: 
Suprimarea, acâsta nu ar fi încă oportun a se face, 
dar se cuvine să ne îndreptăm către dînsa încet, 
încet. 

Dexterităţile (desemnul, musica, gimnastica, lucrul 
de mână la fete) aveai mai nainte o importanță 
destul de nehotărită în promoţiuni. Une-ori ele eraii 
prea sacrificate, alte-ori li se da o importanţă prea 
exagerată. Regulamentul actual le dă, credem, lo- 
cul ce merită, cu precauţiunile cuvenite. El a de- 
sființat examenul la, dexterităţi, care nu aveă nici un 

sens.
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O parte însemnată a regulamentului este consa- 
crată cestiunii destul de grele și complicate a exa- 
menelor şcolarilor preparaţi în familie sait în insti- 
tute private. 

Până la 1885, aceşti școlari nu aveai drept la 
nică un certificat, care să constate studiile făcute 
de dinșii. Numai prin toleranţă, cu destule greutăţi 
și fără o regulă hotărită, eraă ei admiși a trece 
examene de promoţiune la una din şcolile Statului, 
și acâsta nu tot-deauna. 

La 1885 s'a făcut primul regulament, care a fixat 
procedura, de urmat. Se pote dice că acel regula- 
ment a consacrat pentru prima Gră existența legală 
a învățămîntului privat, de Gre-ce i-a dat putinţa 
de a ave o sancţiune legală, prin trecerea unor ade- 
v&rate examene de Stat. 

„De atunci regulamentul examenelor particulare 
a variat întru cât-vă, oscilând când spre o mai 
mare, când spre o mai mică severitate. 

| Disposiţiunile înserate în regulamentul din 1998, 
cari sunt cât se pote de amănunțite şi lămurite, 
represintă starea de lucruri aşă cum a resultat din 
o experiență de 13 ani. 

Părţii regulamentului, care se ocupă de disciplina, 
Școlarilor, i sa dat o extensiune și o atenţiune de- 
osebită. Ea privesce purtarea lor nu numai În ȘCO- 
lă, ci și în afară din ședlă. 

Acâstă din urmă parte a fost făcută posibilă prin 
disposițiunile din 29 Septemvrie 1898, 12 Martie 
1899 și 29 Martie 1899, și prin art. 273 din regu-
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lament, care a, obligat pe şcolarii de licee. și gim- 
nasii să porte uniformă, măsură care în curînd sa 
generalisat de la sine pentru multe alte Şcoli, chiar 
de. fete, și chiar şcoli private. 

Unul din obiceiurile cele mai rele, pe care ne-am 
“silit să-l stirpim, este acela ca şcolarii să frecuen- 
teze localurile publice puţin recomandabile, precum 
cafenelele, cu saii fără concerte, balurile publice, 
casinele, grădinile cu spectacole, etc., precum și de 
a ave purtare necuviinci6să pe strade și în locu- 
rile publice. Pentru acâsta, nu ne-am mulțumit a, 
înseră în regulament disposițiuni forte aspre, dar 
încă prin ordine către autorităţile de poliţie și prin 
circulare, dintre cari unele s'aă -cetit și sait afișat 

„în şcoli, am dispus ca cei ce se vor abate să fie 
pedepsiţi după regulamentele poliţienesci şi să ne 
fie raportați şi nouă, pentru a fi pedepsiţi după re- 
gulămentele școlare. Vom usă de t6tă severitatea 
posibilă pentru a pune capăt în mod definitiv unor 
desordine, cari prea multă vreme ai fost tolerate 
şi cari ajunseseră, de nesuferit. - 

Vom arătă mai jos cari sunt disposițiunile regu- 
lamentului în ceea ce privesce personalul didactic. 

EI este completat prin un regulament asupra 
internatelor, care eră de o trebuinţa neevitabilă, de 
Gre-ce vechiul regulament din 1864 eră cu totul 
cădut în desuetudine. 

Partea cea mai însemnată a acestui regulament 
este acea privitâre la modul de a se obţine și de 
a se conservă bursa, Până acum, dacă un şcolar că-
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-p&tă o bursă întrun internat al Statului, el o con- 
servă chiar dacă r&mâneă școlar slab, cu singura 
reservă de a nu rămân repetent, care și aceea nu 
tot-deauna, era păzită. După disposițiunile noului re- 
gulament, burșierii sunt datori, pentru a-și consărvă 
bursa, să rămână printre școlarii cei buni, după cum 
eră şi logic. 

O altă parte nouă a acestui regulament est aceea 
care regulamentâză disposițiunea al. IV de la art. 22 
din lege, care prescrie că un sfert din locurile de 
bursieri în internatele de liceii să fie reservate pen- 
tru fiii de săteni. 

Examenele de absolvire de liceii, de gimnasii 
| și de școli secundare de fete. 

Art. 19 din lege infiinţâză; examenul de absolvire - 
pentru şcolarii cari absolvesc clasa IV de liceu, gim- 
nasiii și școlă secundară de fete de gradul, Și clasa, 
VIII de liceu și de şedlă secundară de fete de gradul 
II. Scopul acestui examen nu este dea dovedi 
gradul cunoscințelor” candidatului, ceea ce l-ar fi 
identificat cu fostul examen de bacalaureat, ci „de 
a dovedi mai ales influenţa studiilor făcute asupra 
“formării cugetării școlarilor“. 

De alt-fel, t6te precauţiunile, pe cari le iea legea 
pentru a defini condițiunile acestui examen, arată ce 
caracter trebue se aibă el, şi deosebirea absolută 
care este între dinsul și examenul de bacalaureat. 

Acest; din urmă eră exclusiv un examen de sciință, 
care nu făceă apel decât la memoria școlarului, 
din care causă școlarii, după ce se promovau din
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tote clasele liceului, mai erai încă siliți să facă 
lungă preparaţiuni de repetiţiune -asupra materiilor 
intregului licei, pentru a fi în stare să se presinte 
la bacalaureat. 

Examenul de absolvire, din contra, nu numai că 
nu are nevoe de o preparaţiune, dar legea iea măsuri 
pentru a impedecă preparaţiunea, căci prescrie ca el să 
începă chiar a doua di după ce se termină exame- 
nul de promoţiune din ultima clasă. In adevăr, sco- 
pul examenului fiind numai de a arătă cum școlarii 
Şi-au asimilat, materia și ce folos aii tras ei din stu- 
diile făcute pentru a sci să cugete mai bine, o pre- 
paraţiune nu ar ave nici un sens, căci ceea ce nu 
Sar făcut în 4 saii 8 ani nu se va pute “face în 
câte-vă dile. 

O altă deosebire între examenul de absolvire și 
cel de bacalaureat este că cel d'intâiă se ţine în- 
naintea unei comisiuni formate din 4 profesori ai şc6- 
lei, cară prin urmare cunose pe candidaţi și valdrea 
lor ; singur președintele pâte fi luat din afară. La 
bacalaureat profesorii eraii luaţi din universitate. 

Dar caracterul adevărat al examenului de absol- 
vire se cundsce și mai bine din disposițiunile din re- 
gulament cari-l privesc. 

lată cari sunt probele ce compun acest examen: 
O compunere scrisă în limba română asupra unui 

subiect ales de şcolar, din o listă de cinci subiecte 
deosebite, propuse de comisiune; 

traduceri din limba francesă, latină, elenă, ita- 
liană saii englesă, în limba română; din limba ger- 
mană în cea francesă; din limba română în cea la-
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_tină — după cum este și secțiunea, pentru care se 
trece examenul; 

resolvirea unei probleme de matematică sai tra- 
tarea unei cestiuni de fisică, potrivit secțiunii; 

o disertațiune vorbită, de 15 până la 30 mi- 
nute în cursul inferior, de 20 până la 40 minute 
în cel superior, asupra unui subiect ales de fie-care 
școlar, dintr'o listă de 20 subiecte deosebite pro- 
puse de comisiune și apropriate fie-cărui fel de exa- 
men. Pentru prepararea disertaţiunii, se acordă un 
timp de două ore. 

Candidaţii aii dreptul să consulte cărți și dicţi- 
onare, atât pentru lucrările scrise, cât și pentru 
prepararea disertaţiunii. 

Precum vedem, nu e vorba de loc, în aceste 
probe, de a surprinde pe candidat cu întrebări la 
cari, ca să răspundă, el să nu aibă alt mijloc decât 
memoria lui. Din contră, sa căutat a se suprimă 
rolul memoriei, și s'a lăsat candidatului, la tâte pro- 

bele, timp de gândire şi mijlâce de lucru. 
Iată în fine ce dice regulamentul (art. 96) în pri- 

vinţa modului cum trebue apreciat meritul candi- 
daţilor: 

„In ăpreciarea meritului lucrărilor scrise şi al di- 
sertaţiunii; comisiunea va av în vedere până la ce 
punct ele denotă, la școlarii respectivi, asimilarea 
materiei învăţate și formarea cugetării mature, iar 
nu întinderea cunoscințelor lor. Va ved6 dacă şco- 
larii sciit să grupeze faptele, să alâgă pe cele ne- 
cesare subiectului lor, să lase la o parte pe cele 
inutile, să expună cu claritate şi în mod sistema- 

„tie ideile lor, să-și mărginâscă expunerea în limita
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timpului de care dispun. Va fi o causă de inferi- 
oritate însemnată pentru un școlar, ca lucrarea lui 

să nu fie terminată, din causă că sa abătut de la 
cestiune, saii că a croit-o pe un plan prea vast, 
chiar dacă partea dejă expusă ar fi bine tratată. 
Comisiunea va apreciă nota personală a lucrărilor, 
fie ca idei, fie ca formă de expunere. Va pune deo- 
sebit preț pe corectitudinea limbii întrebuințate, și, 
pentru disertaţiune, pe facilitatea și metoda expu- 
nerii,“ 

Primul examen regulat de absolvire, atât pentru 
clasa IV, cât și pentru clasa VIII, s'a ținut în Iu- 
nie 1903. Raportele ce am primit de la preşedinţi, 
pe lângă Gre-cari imperfeeţiuni de detalii cari vor- 
pute fi lesne îndreptate, sunt în genere de acord 
pentru a recunâsce avantagiile examenului de ab- 
solvire. Fă semnal6ză cu deosebire facultatea ce se 
lasă acum spiritului școlarului de a se manifestă 
în totă libertatea, posibilitatea ce are de a. și arătă 
preferințele, de a pune nota sa personală în lucră- 
rile ce face; tâte acestea eraii de tot, sait aprope 
de tot imposibile cu vechiul examen de bacalaureat, 
care închideă pe candidat în făgașe nestrămutate, 
din cari nu puteă să iasă. 

In Iunie trecut, s'au v&dut școlari cară s'ati pre- 
sintat ca Gmeni cari sciit să cugete, sciit să vor- 
bâscă, sciii să cetâscă, să înţelegă și să clasifice în 
mintea lor ceea ce cetesc. Asemeni resultate s'au 
constatat, nu numai la clasa VIII, ci și la a1V, și, 
lucru demn de observat, s'a întîmplat une-ori ca să 
se presinte în mod cu totul superior uniă școlari cară 
în liceii nu erai notaţi ca, fruntași ; dovadă de cât



  

225 

  

de mult pot să fie paralisate facultăţile unui tînăr 
inteligent prin sistemul de compresiune urmat prea 
adese-ori. în școlile nâstre, care nu lasă Școlarului 
putinţa de a spune o vorbă, dea emite o părere, 
de a face un raționament cari să i6să din tipicul 
obligator. | 

Avem siguranța că în anii viitori resultatele vor 
fi și mai bune. Profesorii vor seci mai bine ce li se 
cere, în urma examenului de anul acesta; ei vor 
deprinde pe şcolarii lor a lucră maj liber, a usă mai 
bine de inițiativa lor, pentru a, nu se mai vede, ca 
anul acesta, școlari. perdând o oră până ce să se 
decidă a alege una din cele 5 sai 20 de cestiuni 
între cari aveau dreptul să al6gă. Se vor face mai 
multe exerciţii Și probleme, şi .se vor deprinde 
Școlarii a-și expune cunoscințele și părerile prin di- 
sertaţiuni, gen de exerciţii cu totul necunoscut până 
acum în școlile n6stre. 

In ceea ce privesce pe şcolari, fără a vorbi de 
alte avantagii, ei vor luă deprinderea, de a ceti, și 
de a ceti cu preferință în unele direcțiuni, în vede- 
derea viitorei lor disertaţiuni. Dejă anul acesta au 
fost multe disertaţiuni cari dovediaii că autorii lor 
făcuseră lecturi numerâse Şi variate, în afară de 
materia, strictă a programei. 

De altă parte, trebue să constatăm că unele co- 
misiuni nu Sai pătruns în destul de rostul noului 
examen, și că aii căutat să-l reducă, mai mult sai mai 
puţin, tot la vechiul bacalaureat, cu tâte prescrip- 
țiunile și lămuririle legii, regulamentului şi ale unor 
circulare pe cari anume le-am dat la 12 și 19 lunie 
1903, pentru a lămuri bine lucrurile. Unul din pre- 

Raport adresat M, S. Regelui.—Spiru Haret, 15 .
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şedinţi, în raportul săi, spune chiar fără înconjur 

că noul examen nu diferă de bacalaureat. | 

Cu încetul, anomalii de acestea nu se vor mai 

* produce. Vom mai da circulare explicative, şi mai 

ales vom publică în curînd un extract din rapârtele 

președinților de anul acesta, cari vor servi încă mai 

bine decât circularele. | | 

Pentru cundscerea şi înțelegerea deplină a lucru- 

rilor, alăturăm aci (anexele No. 66 şi 67) un ex- 

tract din raportul d-lui 1. Bianu, profesor la uni- 

versitatea din Bucuresti, care a presidat comisiunea 

de clasa VIII de la liceul Mihaiii- Viteazul, și lista subi- 

ectelor propuse pentru compunerea în limba română 

și pentru disertațiune, din cari candidaţii aveai 

dreptul să al6gă câte una. 

Colonii de vară; excursiuni; măsuri de igienă. 

“Incă din anul 1895, ministerul a înfiinţat la Pre- 
deal, pe un teren dăruit de Maiestatea Vâstră, un 
sanatoriă, în care să petrâcă cele două luni de va- 
canţă copiii din internatele Statului, a căror stare de 
sănătate ar reclamă o schimbre de aer. Acel sana- 
toriu a continuat a primi în fie-care vară câte 100 
de şcolari ; iar, cu începere de la 1902, primesce două 

serii de câte 100, fie-care câte o lună. In timpul cât 
staii acolo, școlarii fac excursiuni prin munţi și 

exerciții de musică și de gimnastică. 
Incerearea acâsta a eşit așă de bine, încât în 1898 

ministerul a intreprins să infiinţeze încă un sana- 

torii de băeţi la monastirea Tismana, care, în urma 

„incendiului de acum câţi-vă ani, eră în ruină. In
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acest scop, sa obţinut un credit de 100.000 lei, din 
care sa restaurat pe deplin partea distrusă de incen- 
diit ; însă partea din credit care se reservase pen- 
tru mobilier a fost anulată în 1901, aşă că clăqi- 

„rea stă acum neîntrebuințată, din lipsă de mobilier. 
Un moment a fost vorba a se înfiinţă încă un al 

treilea sanatoriă, tot pentru băeți, lângă Piatra-N.; 
însă ideea acâsta nu a avut nici un început de exe- 
cuțiune. ” 

Pentru fete, nu eră nici o instituțiune de acest fel. 
In vara 1903, s'a înfiinţat una la monastirea, Cozia, | 
pentru elevele din secţia primară și profesională a 
Asilului Elena-Dâmna. Ar mai fi însă, necesar unul 
pentru” elevele din cele-lalte internate de fete. 

De alt-fel, nemerit ar fi ca în sanatorii să se pri- 
mâ6scă nu numai elevii şi elevele din internatele Sta- 
tului, ci și copii slabi de sănătate din ori-ce ȘcOlă, 
fie și externi. Ne-am apropiă ast-fel mai bine de 
ideea coloniilor şcolare de vacanță, cari prin alte 
țări fac de câţi-vă ani aşă de însemnate binefaceri. 

Casa Ședlelor sa folosit de stabilimentul de la 
băile Boboci, care face parte din averea defunctului 
I. Crăciunescu. din Mizil, lăsată, pentru școli, ca se 
fundeze o asemenea colonie. Acel local, ne fiind in- 

- chiriat, a fost pus la disposiţiunea, societăţii Spri- 
jinul, care a trimis acolo 20 de copii în 1902 şi 
33 în 1903. o 

In 1901, Sprijinul trimisese 10 copii la Bughea, 
lângă Câmpu-Lung, într'un local pe care-l aveă cu 
chirie ministerul, şi care eră neîntrebuinţat. 

Cu începere de la 1904, Casa Șcedlelor va preve- 
de în budgetul săi suma necesară, pentru ca co-
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lonia de la Boboci să funcţioneze regulat, chiar pe 

cheltuiala ei. 

De vreme ce numărul sanatoriilor nu pote fi mă- 

rit prea mult, pentru a da cât la mai mulţi șco- 

lari mijlocul de a profită de aer curat, de a cundsce 

țâra, de a se deprinde cu ostenâla și cu vi6ța mai 

aspră, am îndemnat să se organiseze excursiuni de 

vară cu școlarii, sub conducerea și privegherea pro- 

fesorilor. Asemeni excursiuni se mai facuseră de 

câte-vă ori în mod isolat de câte un profesor cu 

şcolarii lui. Prin circulara n6stră din 9 Ianuarie 1903 

(anexa No. 68), am căutat să generalisăm acestă 

bună deprindere, şi avem sciințţă că în lulie și Au- 

gust 1903 ai avut dejă loc mai multe excursiună 

școlare. 
* 

+ i 

O măsură igienică de altă natură a fost inter- 

dicerea absolută ca elevele din școlile publice să 

mai pârte corset, luată prin ordinul din 1 lunie 

1902. Acâstă măsură nu are nevoe de explicaţiune, 

nică de justificare. 

Localuri și mobilier. 

Când a început, la 1880, seria construcţiunilor 

de localuri pentru serviciile publice, şcolile nu aii fost 

uitate. In peridda de la 1880 până la 1898, s'aii 

cheltuit 35.920.805 lei pentru construirea, preface- 

rea, completarea saii dotarea de localuri şcolare,
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fără a vorbi de alţi 9.108.791 lei cheltuiţi pentru 
localurile religiose. 

Dintre instituţiunile şcolare, liceele și oimnasiile: 
aii avut parte destul de bună. 

In 1885, s'ai cumpărat două imobile în Bucuresci, 
unul de la Eforia spitalelor civile, cel-lalt de la. fa- 
milia Laurian; Sai restaurat cu totul, sait com: 
pletat cu clădiri nouă și sai instalat în ele liceele 
St. Sava și Mateiii Basarab, cari până atunci pere= 
rinait mereii din casă în casă, luate cu „chirie şi. 
cu totul improprii. 

La Aprilie 1886, se acordă ministerului de in-- 
strucţiune un credit de 21.107.892. lei pentru con- 
strucțiuni școlare și religi6se și pentru palatul mi-- 
nisterului; dintrînsul eră destinată anume pentru 
licee și gimnasii o sumă de 6.627.892 lei, în care 
intrau şi sumele dejă cheltuite în anul precedent 
pentru liceele St. Sava şi Mateiti Basarab. 

Având în vedere însemnătatea sumei care eră de 
cheltuit, diseminarea lucrărilor în tote părțile ţării, 
trebuinţa de a se exercită un control competent și 
stăruitor asupra lucrărilor, ministerul a organisat 
atunci un biurou central cu însărcinarea de a ela- 
boră planurile, ante măsurătorile, devisele şi caietele 
de sarcine pentru tâte clădirile prevădute în credit, 
de a organisă controlul pe: șantier, de a face re- 
cepţiunile și compturile definitive. Biuroul a fost pus 
sub conducerea d-lor Louis Blanc, architect, și 
G. Duca, inginer, fost în urmă, director general al căi- 
lor ferate. Ca cheltueli de regie, adică pentru în- 
treținerea biuroului central, pentru control, facerea
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planurilor, etc., s'a fixat cifra de 4,20%, din val6- 
rea construcțiunilor ce se vor efectuă. 

Combinaţiunea, acâsta a ministerului a fost aspru 
criticată pe atunci, ca scumpă și improprie de a asi- 

gură un control serios. De aceea biuroul central nu 

a apucat să execute decât una saii două lucrări, 

printre cari palatul ministerului, și să prepare pla- 
nurile și devisele mai multor altele, printre cari uni- 
versitatea. și liceul internat din Iaşi: 

Schimbându-se guvernul în Martie 1888, biuroul 

central a fost disolvat, și lucrările ai fost date cu 

contract la architecţi angagiaţi anume pentru  fie- 

care lucrare. Printre acestea aii fost chiar acele pen- 

tru cari biuroul central făcuse dejă planurile şi de- 

visele; dar aceste planuri și devise sai pus la o 

parte. 

Lucrările efectuate î în asemenea condițiuni ati lăsat 

de dorit, în genere, din punctul de vedere al exe- 

cuţiunii, eăci controlul nu a fost destul de sever; 

iar cheltuelile de regie s'aii ridicat la 8,25%, 

loc de 4,20%/, cât erait limitate de guvernul din 1886. 

„Este de notat că construcțiunea universităţii din 

lași s'a încredințat tot d-lui Louis Blanc, însă după 
nouele condițiuni; cheltuelile de regie aii costat 231.450 

lei, pe când, după condiţiunile puse în 1886, nu 

Sar fi cheltuit decât 124.061 lei. 

Iacă lista, școlilor secundare cari ati adi localurile 

lor proprii:
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5 u Dața | Costul 9 i NUMELE ȘCOLII - OBSERVAȚIUNI 
S "d clădirii] clădirit ă z 

1] Liceul St. Sava, Bucurescil 1885] 503.584 Impreună cu dotaţiunea 2 »  Mateiii Basarab ,, 1885] 548.553 » 3] Lazăr ,.,...,. 1830 566.972] 
A Mihaiă-Vitâzul — | ua.657 [cai compr cu totul 
5] Gimnasiul Şincai » — —_ | Veche propr. a Statului. | 6| Liceul din Bacău. .... 1890] 328.932 

d » Bârlad 1883] 328.453 
8 „ » Botoşani. 1883] 312.123 
9 m Buzau, i. 1889] 332211 
[10]  „ Massim dinBrăila. . . — — Local oferit de primărie, a) „ Bălcescu N 1884] 262.400 
12] „din Craiova ..... 1893] 1.029.001 

: -- : - : = (Casă, cumpărată, cu totul 13 Gimnasiul din Craiova :: .] 1900 95.001 improprie. 
14] Gimnasiul din Caracal , 1890] 228.400 
15 > Câmpu-Lung . — — Clădit de primărie. 16 Dorohoiii 1891] 254.982 . 
17| Liceul din. Focşani . . . .[ 4898] 446.390) _ 
18 Gimnasiul din Fălticeni . 1890] 366.828 
19 Giurgiu . .| 1895 223.667 
20 Liceul din Galaţi. .... 1888] 337.820 

[Veche proprietate a Sta- 21| Gimnasiul din Huși . i RR 1 tului (fostul seminar). 22| Liceul naţional din Iaşi . 1890] 614.471 
23| Liceul internat - 1892] 1.455.950 
24| Gimnasiul Ştefan-cel- Mare 0asă cum 

părată, cu totul din laşi. 1900] 130.508 We ie mb 
25| Liceul din Pitești 1897] 439.994 
26| Ploeşti 1895] 1.149.827 
27] Piatra-N, 1890) 388.296 Voch to as : , , : a eche proprietate a Sta- 28| Gimnasiul din R.-Vâlcei — — | tului (fostul seminar). 
29 » R-Sărat . .| 1890] 268.988 
30) > Roman 1898] 324.745 
31 Slatina 1889] 349.849 
32| Liceul din "Turnu-Severin . | 1890] 530.790 
33] Gimnasiul din „Lârgovişte + 1890] 347.976 
34 » T-Jiului . .| 1896] 352.763 
35 > 'Tecuciit 1888]  253.530|. 
36 Vaslui 1891] 238.145]. 
37 Şesla, 'de fete gr. IL, Buc.. | 1888] 1.154.957 
38] „ » gr. I cu in- 

ternat din Craiova — — (e ae pepe a Stat. (m 
39| Şeola de fete gr. 1, Iași 1898] 242.954 dat de S “ 

- . oc. pen- 40), „„ Ploeștă| 1892] 131.006 (Cca. cega o Be    
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In acest tabloii este de observat costul cu mult 
prea mare al construcțiunii liceelor din Craiova, şi 
Ploești, cari, deși simple externate, costă de două 
ori mai mult decât ceie-lalte licee externate, tot atât 
cât șcâla de gradul II de fete din Bucuresci, care 
are internat pentru 250 eleve, și nu departe de pre- 
țul liceului internat din Iași, la care trebue ţinut 
compt de preţul de cumpărare a terenului, care a 
costat 50.988 lei, pe când la Craiova şi Ploeşti el 
nu a costat nimic. | 

Din cele 40 școli prevădute în tabloii, aii trebu- 
ință a li se clădi local noi, în locul celui actual 
caâre nu convine de loc, liceul Michaiii-Vitâzul şi 
gimnasiul Șincai din Bucuresci, gimnasiul din Cra- 
iova, gimnasiul Ștefan-cel-Mare din Iași și școla 
secundară de fete de gradul 1 cu internat din Cra- 
iova. Din acestă listă însă trebue scos gimnasiul 
din Craiova, care în urma votului Camerei din se- 
siunea trecută, este destinat să se desființeze. Cât 
pentru gimnasiile din Huşi şi Râmnicul-Vâlcii, ele 
pot încă r&mân€ în localurile actuale, dacă vor fi res- 
taurate cum se cade. 

Mai observăm că sunt destinate să dispară gim- 
nasiile din Câmpu-Lung, Slatina şi Vasluiii. In loca- 
lul celui de la Slatina, s'a instalat dejă şcâla. de me- 
serii, de curând înfiinţată, şi tot așă se va face şi 
la cele-lalte două. 

Rămân dar fără localuri proprii numai următ6- 

rele școli secundare: 
1. Gimnasiul din Alexandria; 

2, > Cantemir din Bucuresci; 

3, > din Călărași;
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4. Gimnasiul din Constanţa; | 
. PR Alexandru-cel-Bun din Iaşi; 
. » din 'Turnu-Măgurele; 

1. Liceul din 'Tulcea; 

8. Șe6la secundară de fete de gradul I, No. 1, din 
Bucuresci; 

9. Şedla, secundară de fete de gradul I, No. 2, din 
Bucuresci; 

10. Șe6la secundară de fete de gradul I din Bârlad. 

G
O
 

Il. » » » 9» » din Botoşani; 

12. a o o „din Craiova; 

13. » > 5» „din Foeşani; 
14. » » 5 din 'Tuleea. 
Din acestă listă, trebue scos gimnasiul din Alexan- 

dria, care se desfiinţăză, şi şcola de fete din Bârlad, 
care se preface în șc6lă profesională și de menagiii 
„Roșea-Codreanu“, și se mută la Septemvrie 1903 - 
întrun local clădit anume, dar care va av6 nevoe 
de adaose. 

Așă că, pentru a se completă clădirile tuturor 
școlilor secundare existente, ar mai fi nevoe de 

17 construcţiuni nouă. 

= % se 

În mai tâte şcolile secundare au dispărut din 
mobilier vechile bănci lungi, construite fără nici 
0 observare a regulelor de igienă. Sau introdus în 
locul lor pupitrele de dou& lucuri, făcute pe trei 
mărimi. 

Sunt mai multe sisteme, dintre cari cel mai sim- 
plu, mai eftin, mai durabil şi care permite mai 
lesne curățirea claselor, este acel introdus la 1885
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la St. Sava şi la Mateiă Basarab, făcute numai din 
lemn. Acesta funcţionâză de atunci cu prea puține 
reparaţiuni. El însă nu convine pentru internate. Alte 
tipuri, în construcțiunea cărora intră şi fonta, costă 
mai mult decât îndoit și sunt mai puţin durabile. 

Material didactic. 

Dotarea, şcolilor secundare cu material didactie 
este departe de fi completă, şi câtă se află, e făcută 
întrun mod forte neegal. 

In anul 1884, s'a votat o sumă de 500.000 lei, 
pentru dotarea școlilor secundare, speciale și supe- 
ridre, cu materialul didactic necesar. Sa procurat 
atunci o însemnată cantitate de material, însă mai 
ales universităţilor, pentru crearea și înzestrarea, 
laboratoriilor lor. | 

In -1885, când sai construit liceele Sf. Sava și 
Mateiit Basarab, li s'a dat şi o dotațiune fârte com- 
pletă de mobilier și material didactic, care a costat 
153.185 lei, pentru amândouă la un loc. 

De atunci, s'au cheltuit în mai multe rînduri sume 
mai mici. 

Pentru ca cumpărăturile ulteridre să se potă face 
după un plan bine hotărît, am format, în 3 Iulie 
1898, o comisiune de profesori speciali, care să for- 
meze o listă tip de dotaţiunea necesară unui liceă, 
unui gimnasiii şi unei școli secundare de fete. 

In anul 1902, am reluat acâstă cesti une, sub altă 
formă. Am format mai întâiă o comisiune, care a 
stabilit lista exactă a, materialului în bună stare, pe 
care-l posedă acum fie-care Șc6lă, precum și a ce-
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lui care are trebuință de reparaţiune. O altă co- 
misiune a format apoi lista tip a materialului ne- 
cesar, în proporțiuni mai modeste decât acea dela 
1898. | | ii 

Casa, Ședlelor, având acum terminată dotarea șco- 
liior primare, care a absorbit veniturile sale timp 
de mai mulți ani, își va luă acum însărcinarea de 
a formă și pe a școlilor secundare. Pentru acesta, 
am dispus ca ea să înscrie în budgetul sii pe 

1904—5 o sumă de 300.000 lei în acest scop. Cu 

modul acesta, credem că în doi ani dotarea şcolilor 

secundare va fi termiuaţă. 

Vom luă încă măsuri pentru ca să instalăm în 

Bucuresci un mic atelier pentru reparaţiunea apa- 

ratelor deteriorate; căci astădi, îndată ce un apa- 

rat se strică cât de puţin, el nu mai pote fi între- 

buinţat, pentru-că nu are cine-l drege, sai pentru- 

că reparaţțiunea lui ar costă prea „mult. 

Bibliotecile şcolilor secundare. 

Deşi sunt cel puţin 30 de ani de când ministe- 

rul cumpără câte puţine cărţi pentru bibliotecile 
șc6lelor secundare, nu se pâte dice că cestiunea 
acâsta este intrată până acum pe calea unei solu- 
ţiună. Cumpărăturile dejă făcute sunt prea puţine 
şi făcute prea fără nici un plan, pentru ca să potă 
constitui măcar un început al bibliotecilor necesare. 

Singura excepțiune o fac liceele St. Sava și Mateiii 
Basarab, cari la 1885, când ai fost dotate cu ma- 
terial didactic, ai primit și câte o bibliotecă destul 
de bogată, și liceul din Buzăii; însă biblioteca ace-
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stui din urmă nu se datorâză Statului, ci stăruinţei 
fostului director, d-l B. Iorgulescu. 

Mai sunt 6re-cari începuturi de biblioteci, nu si- 
stematisate, și pe la alte şcoli secundare, formate 
prin inițiativa directorilor saii a profesorilor. 

Trebue însă ca cestiunea acesta să fie studiată 
în întregimea ei, ca să se ajungă odată la o solu- 
țiune. 

Bibliotecile pe cari ar trebui să le aibă școlile 
secundare, sunt de două feluri: o bibliotecă a școlii 
care să fie pentru usul și al profesorilor și al şco- 
larilor, şi apoi câte o bibliotecă de clasă, care să 
cuprindă cărțile de usul cel mai curent, Şi cari să 
fie puse în fie-care clasă, la disposițiunea neînire- 
ruptă a şcolarilor. | 

La 26 lunie 1903, am format o comisiune care să 
alcătuiască listele tip pentru aceste biblioteci de 
clasă și vom formă încă una care să dea lista tip 
a unei biblioteci de liceii, de gimnasiii sau de șc6lă 
secundară de fete. 

Cât pentru procurarea, acestor biblioteci, ea v 
căd€ tot în sarcina Casei Şedlelor, care însă nu o 
va pute face decât după ce va fi terminat cu do- 
tarea școlilor secundare cu material didactic. 

Recrutarea personalului didactic după legea 
” nouă. 

Legea din 1864 admiteă, ca, mijloc aprâpe unic 
de recrutare a corpului didactie de tâte gradele, 
numai concursul, făcut în parte pentru fie-care ca- 
tedră saii grupă de catedre scâse la concurs. Se
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declaraii admiși acei cari, după concurs, reuşiaii să 

fie clasificați în capul listei, în număr egal cu nu- 

mărul catedrelor puse anume în concurs pentru 

diua aceea. | | 
Resultă de aci că un candidat putea să cadă la 

Bucuresci cu nota 9, pe când în același timp, la 

laşi, altul reușiă cu 7, pentru-că aci media can- 

didaţilor fusese mai j6să, ori pentru-că numărul 

catedrelor publicate pentru lași fusese mai mare. 

Se mai puteă ca unul și acelaşi candidat să fie re- 
fusat la un concurs, căpătând nota 9, şi să fie ad- 

mis la un altul, căpătând tot el nota 7. Se puteă 

în fine ca un candidat să se presinte şi să cadă 
de nenumărate ori, obţinând note mari, pentru-că 
la, fie-care concurs ar fi avut nenorocul a fi clasificat 

al doilea, pe când un altul reuşiă de la prima dată 

cu o notă mai mică, pentru-că i se întâmplase să 

„nu aibă concurenţi serioşi. | 

Cu modul acesta, concursul numai mijloc serios 

de a se alege meritul nu eră. Eră mai multun fel 

de loterie, în care și abilitatea jucătorului aveă 6re- 

care rol. 

Inconvenientul cel mai grav al acestui sistem 

eră că el înlătură din învățămînt pe Gmenii de me- 

rit, cari nu voiai să-și risce reputaţiunea, lor într”o 

probă în care meritul aveă așă de puţin rol. Dar 

mai erau şi altele: eră insuficiența probelor, cari nu 

diferiaii de acele impuse școlarilor la, examen; de- 

cât prin aceea că erai în genere mai puţin seri6se; 

în fine mulţimea concursurilor, cari se ţineau în- 

truna și nu se terminaii nici odată. Pe când eraii 

școle puţine și corpul didactic puţin numeros, acest
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din urmă neajuns eră mai puţin simţit; dar, când 
numsrul profesorilor de tâte gradele a trecut de 7 .000, 
eraii pe fie-care an 200 până la -400 de vacanțe, 
și prin urmare tot atâtea concursuri. Ajunsese a, 
nu se mai găsi destui examinatori, căci o serie de . 
concursuri începeă, când alta nu eră încă terminată. 

Pentru aceste motive, încă prin proiectul de lege 
din 1886 sa propus înlocuirea concursului prin exa- 
menele de capacitate, cari se fac la epoce fixe, 
nu în vederea unei anumite catedre vacante, ci pe 
specialități ; cu alte cuvinte, se înscrii în tabloul 
de capacitate, cu dreptul de a fi numiţi îndată ce 
se va ivi o catedră vacantă corespundătore, toţi 
acei cari trec cu succes examenul de capacitate. Cât 
pentru examen însuși, probele lui eraii făcute mult 
mai seri6se decât erau ale concursului, și în spe- 
cial se impuneă candidaţilor condiţiunea de a fi făcut 
și studii de pedagogie. 

Acest sistem, întrebuințat în multe părți aiurea, 
a fost adoptat în 'tâte proiectele de lege cari sait 
mai presintat de la 1886 încâce, Și a fost consacrat 
în cele din urmă prin legea din 1898. 

În momentul votării acestei legi, erau dejă în 
învețămintul secundar și special un număr de aprope 
600 catedre vacante, din 1.300 câte erati peste tot; 
căci de mult dejă miniștrii, vădend inconvenientele 
mereu crescânde ale concursului, Şi în aşteptarea 
unei legi nouă, se feriaii să țină concurs pentru 
Vacanţele ce se tot iviai. 

De aceea, îndată după votarea Și promulgarea legii, 
sait luat măsurile pentru ținerea primelor examene 
de capacitate, adică sai numit comisiunile de exa-
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men pentru fie-care specialitate, al căror mandat avea 
_Ssă dureze 4 ani, s'a făcut repulametul din 15 De 
cemvrie 1898 pentru ţinerea examenelor, s'aii făcut 
programele de examen pentru specialităţile secun- 
dare, sai publicat; catedrele vacante și data ţinerii 
examenelor. - 

După cum se regulaseră lucrurile, ex amenele ar 
fi început la 1 Octomvrie 1899 şi sar fi terminat 
la lunie 1900, „pentru tote specialităţile, așă că se 
puteă crede că, la 1 Septemvrie 1900, cea mai mare 
parte a catedrelor vacante ar fi fost ocupate cu 
titulari, Însă disp osițiunile luate de noi s'aii modificat, 
așă că în anul 1899——1900 nu sau ținut examene 
de capacitate decât pentru religie, geografie, lim- 
bile francesă și germană, desemn, caligrafie, desem- 
nul linear, musică și gimnastică ; și de 6re-ce legea 
nouă cere ca cine-vă să fie abilitat cel puţin pentru 
două specialităţi ca să pâtă fi numit profesor titular 
(acâstă condiţiune nu se cere maieștrilor de dexteri- 
tăți), nu s'au putut ocupă cu titulari la Septemvrie 
1900 decât catedrele de dexterităţi. 

În 1901, am luat din noii măsuri petru a se ţin€ 
Și examenele ce fuseseră amânate, Și cari erau tocmai 
cele mai însemnate. Ele sai ţinut de la Oetomvrie 
1901 până la Maiii 1902, așă că în Iunie 1902 ta- 
blourile de capacitate, cerute de lege, erai dejă for- 
mate pentru tâte specialităţile. 

Examenele ţinute ai dovedit cu prisosinţă su- 
perioritatea. lor asupra vechiului concurs, și tinerii 
intrați în învățămînt în urma lor sunt elemente ex- 
celente, cari vor av6 cea mai bună înrîurire asupra 
mersului viitor al școlilor nâstre. La acâsta nu puţin
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va contribui, în afară de valdrea lor dovedită prin 

"examen, împrejurarea că fie-care din ei a trebuit 
să trâcă examen nu numai pentru o specialitate, 

cum eră în legea veche, ci pentru cel puţin dous, 

și cel mult trei. Scopul acestei disposițiuni a legii este 

de a se put variă ocupaţiunea profesorului în șe6lă, 

pentru a se evită imobilisarea întrun 'cere strimt 
de idei şi de cunoscinţe, după cum se întîmplă cu 

legea din 1364. Acâstă disposiţiune mai este utilă și 

pentru a se put6 mai lesne formă numărul de 12 

ore pe s&ptemână, pe cari ori-ce profesor este obligat 

să le aibă; căci, cu specialisarea peste măsură a 

profesorilor, ajunseseră unii să nu pâtă av decât 

catedre de 6 ore pe săptămână și mai puţin, ceea 

ce eră o perdere de forțe și o cheltuială zadarnică 

f6rte însemnată. , 

Acum, nu numai că am putut împlini numărul de 
12 ore mai tuturor profesorilor, dar am putut chiar 

să introducem în regulament (art. 236) principiul 

rotaţiunii și pentru dînșii, lucru care în trecut eră 
cu totul imposibil. | 

In urma examenelor de capacitate din 1899—1900. 
şi din 1901—1902, aii fost numiţi ea titulari 192 

profesori și maieștri, dintre cari 75 i în 1899— 1900 

și 117 în 1901—1902. 

In acest număr nu intră cei 35 profesori și maieștri 

numiți la 1 Februarie 1901, fără concurs și fără 

examen de capacitate, ci numai pentru-că suplini- 
niseră un număr de ani. Numirea acâsta s'a făcut. 

„pe basa art. 95 din legea de la 5 Aprilie 1900, care 
a fost desfiinţată anul următor. 

Cu t6te numirile acestea, numărul catedrelor va-



241 

  

cante eră așă de mare, în cât tot ai mai r&mas multe neocupate, mai ales în unele specialități. De aceea, usând de dreptul ce ne dă legea, am fixat examene de capacitate suplimentare pentru specia- litățile în cari sunt mai multe locuri libere. Aceste examene se vor ţin în anul 1903—1904, și în urma lor sperăm că la Septemvrie. '1904 numărul cate- drelor vacante va rămân6 f6rte mie. 

Mijlâce de perfecționare. 

Dispariţiunea suplinitorilor va aduce de sigur o mare îmbunătăţire învăţămîntului secundar. Supli- nitorii, luaţi la întîmplare, fără nici o garanţie de capacitate și lipsiţi de stabilitate, nu puteau să aducă, școlii nici cunoscinţele, nici devotamentul pe care i-l pot da profesorii titulari, stabilă Și recru- taţi cu atâta, îngrijire, cum cere legea actuală. 
Dar atât nu ajunge. Mai trebue să se facă ce-vă pentru ca. profesorii, odată numiţi, acoperiţi fiind de inamovibilitatea lor, să nu se imobiliseze în ceea ce aii apucat a sci înainte de intrarea, lor în învăţămînt, 

căci pentru dinșii imobilisarea însemnâză scădere. 
Trebue încă să se înlesnâseă, chiar acelora cari vor fi rămas mai în urmă putinţa de a se ridică, căci 
nu raâre-ori sai vădut profesori cu o preparaţiune mai necompletă ajungând să egaleze Şi să întrâcă, pe cei mai buni, numai prin stăruință, Sai vădut | exemple de acestea mai ales în învățămîntul pri- mar, unde mijlâcele de pertecţionare ale. corpului didactic nu lipsesc. 

Raport adresat M.S. Regelui.— Spiru Haret, 
16 «
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Pentru cursul secundar, aceste mijloce sunt mai 

puţine; dar tot se pot găsi. 

La 23 Martie 1898, îndată după votarea legii, 

am adresat o circulară tuturor profesorilor, cerân- 

du-le concursul, pentru ca să intrăm cu hotărire pe 

calea nouă ce ni se impuneă. Dar eră grei a se 

aşteptă numai de la iniţiativa corpului didactic îm- 

plinirea a o mulțime de nevoi, unele vechi, altele 

pe cari le creă însăși noua lege. 

In special, legea cea nouă impuneă programe și 

metode nouă, și eră indispensabil a se face ce-vă 

pentru ca corpul didactice să fie pus în cunoscinţa, 

mai de aprâpe a lor, și să-și tragă calea ce aveă 

de urmat pentru aplicarea lor. 

In acest scop am înfiinţat conferințele profeso- 

rilor secundari, cari aveai a se întruni pe grupe de 

specialităţi, ca să lucreze împreună. !/ 

Decisiunile relative sunt din 20 Noemvrie 1898 

și 5 Ianuarie 1899. Ele aii hotărit de o cam dată 

a se ţin6 conferinţe cu profesorii de sciinţe fisice, 

de matematice, de limba română şi de limbile stră- 

ine moderne; unele trebuiaii să se ţină la Bucuresci, 

altele la lași, în Aprilie și Maiii 1899. Dar schim- 

barea politică supravenită atunci a făcut că nu sat 

ținut decât cele de sciinţe fisice şi cele de mate- 

matice; cele-lalte ai fost contramandate, şi nu S'aii 

ținut decât în Maii 1903, în urma nouelor măsuri 

ce am luat. | 

Toţi cei cari se intereseză de bunul mers al șco- 

lii ai urmărit cu un viii interes aceste conferinţe, 

și părerea generală este că ele ai dat, şi vor da, 

cele mai bune resultate.
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Profesorii întruniţi. au ţinut conferinţe și lecţiuni 
practice, şi aii. discutat asupra lor, luminând punc- 
tele obscure sai discutabile, emițând păreri şi desi- 
derate, aprofundând cestiunile puse în desbatere. 
In același timp, conferințele au mai avut efectul de 
a întruni și a face să se cunâscă între si profesorii 
de aceeași specialitate din tâtă ţâra, şi de a face să 
circule între ei curente de simpatie, cari sperăm. că 
vor determină în viitor o acţiune mai strînsă şi mai 
sistematică. din partea lor în folosul Șc6lei, în locul 
isolării complete de până acum. 
„De aceea ne propunem a continuă seria, conferin- 

țelor începute și pentru specialităţile încă neconvo- 
cate, și a face ca ele să devină o instituţiune per- 
manentă, 

Un alt chip de perfecţionare a corpului didactic, 
la care vom recurge chiar tâmna ac6sta, va fi de 
a trimite pe fie-care an câte un număr de profe- 

sori în misiune în străinătate. S'a mai făcut încer- 
carea ac6sta în 1886 cu un succes așă de bun, în 
cât se impune să revenim la dînsa, 

Misiunea sar da pentru trei luni până la -un an, 
după specialităţi şi după împrejurări. Profesorul tri- 

“mis ar fi îndatorat a studiă metodele, organisaţiunea 
şcolară, deprinderile, instituţiunile dintro anumită 
regiune; eventual, a se perfecționă el însuşi în cu- 
noscințele sale. Acâsta ar conveni cu deosebire pen- 
tru profesorii de limbi moderne. 

La, întorcere, ei ar fi datori să facă raport. 
. 

% 

= :
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In fine, încă o creaţiune utilă, pe care sperăm să 

o putem realisă în curând, este aceea a unei re- 

viste didactice pentrn învățămîntul secundar, la care 

sar put alătură şi cel special și cel profesional. 

Revista acâsta ar fi cel mai bun mijloc de a sta- 

bili în corpul didactice legătura care-i lipsesce. Ar 

fi însă mai cu s6mă o tribună de unde să se ma- 

nifesteze ideile, să se discute cestiunile controver- 

sate, să se arate fructele ostenelilor fie-căruia, pen- 

tru a se folosi şi alţii de dînsele; ar fi un mijloc 

de îndemn la lucru, o ocaşiune pentru cei începă- 

tori, de a se face cunoscuţi o archivă în care să 
se depună resultatele muncii comune, pentru fo- 

losul celor presenţi şi viitori. Scim că corpul didac- 

tic doresce de demult să vadă înființată o aseme- 

nea revistă, şi credem că, cu concursul lui și al 

ministerului, ideia se va put€ realisă. 

Disciplina profesorilor secundari, ca şi a celor su- 

periori, este mai bine regulată prin legea din 1898 

decât prin cea din 1864, care desarmă cu totul pe 

ministru în faţa neregulelor și a abusurilor. Cu tâte 

acestea, stabilitatea corpului didactic este tot așă, 

de bine asigurată acum, ca și înainte de 1898. 

Prin regulamentul școlilor secundare din 12 Au- 

gust 1898, am fixat în mod cât se pote de lămurit 

datoriile profesorilor. Legea și regulamentul se com- 

pletâză unul pe altul în privinţa acâsta, și ar asigură 

pe deplin buna ordine în șcâlă, dacă nu ar fi 6re- 

cari cause exteridre, despre cari vom vorbi mai jos, 

şi cari paraliseză în mare parte silinţele ministeru-
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lui de a menţină regula, liniștea şi buna înțelegere 
în şc6lă,. 

* % * 

Prin noua lege, directorul capătă drepturi şi în- 
datoriri pe cari nu le aveă mai înainte, ceea ce îi 
dă o deosebită importanţă, ca organ administrativ. 
Prin regulament am căutat să lămurim cât mai 
pe larg chemarea lui; iar pentru resolvarea dificul- 
tăților mai însemnate cari se pot ivi, ne propunem 
a inaugură conferințele de directori, cari să se țină 
din când în când—pâte odată pe an—în Bucuresci. 
Cea d'întâii conferință văavâ loc în Ianuarie 1904. 

Cestiunea populării şcolilor secundare. 

Legea din 1864 fixă numărul de licee ȘI gim- 
nasii cari se. puteai înființă în ţ6ră, Și cuprindea 
Gre-cari disposiţiuni cari ar fi fost de ajuns pentru 
a mărgini întru cât-vă grămădirea prea peste mă- 
sură a tinerimei în licee şi gimnasii. 

Dar în punctul acesta, ca și în atâtea altele, 
legea din 1864 nu a fost păzită. Nu numai că s'a 
abusat de înființarea de clase divisionare, dar nu- 
mărul de licee și gimnasii fixat de lege a fost de- 
păşit cu mare prisosință; iar numărul elevilor din 
fie-care clasă a ajuns până la 100, şi mai mult. 

Ca să se ajungă la asemenea efective, trebue să 
se crâdă că întregul contingent al şcolilor primare 
se precipită în licee şi gimnasii; și în fapt aşă eră, 
Nici o pedică nu eră în cale; ori-cine aveă certifi- 
catul de trecerea claselor primare, n'aveă decât să
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câră, pentru ca să fie înscris în licei sai in gim- 

nasii. Lipsa de loc nu li se opuneă nici odată; 

clasă completă nu se sciă ce este. Ori-câţi şcolari 

veniai eraii admişi, până se făceaii 80, 90, 100; 

iar dacă în sală nu mai încăpeaii mai mulți, oră- 

câtă bună voinţă se puneă pentru a-i tescui cât 

mai - bine, se cereă şi se obținea înființarea unei 

clase divisionare. „- - 

Ce puteă, să fie învățămîntul în asemenea condițiuni, 

nu e greii de înțeles. Majoritatea şcolarilor figuraii 

în catal6ge numai de formă ; cu lunile nu-i ajungea 

rândul să fie interogaţi ; timpul și-l petreceau în 

bănci, bolnăviţi de aerul infect al clasei, și eșiaii 

la fie-care dată din clase ameţiţi și cu câte o di 

perdută mai mult. Cei mai mulţă nici nu ar fi fost 

în stare să urmeze liceul, chiar dacă nu ar fi fost 

o asemenea orămădlă, fie că cunoscinţele lor nu 

eraii suficiente, fie că mijlocele materiale nu le-ar 

fi permis să mai facă 7 ani de şe6lă, în cari nu 

ar fi făcut decât să consume, fără să producă nimic. 

Dar aceştia, nu numai că nu puteaii să profite ei, 

dar împedecaii să profite și pe alţii, cari pote ar fi 

putut face ce-vă. În adevăr, ce clase, ce învăţămînt 

puteă să fie cu 100 de şcolari? Ce metodă? Ce su- 

praveghere? 

lacă pentru ce promoţiunile eraii adevărate de- 

sastre. Când cu îndulgenţă se puteă promovă jumă- 

tatea unei clase, acea clasă se consideră ca bună. 

De câte ori repetenţii nu se urcati până la 80%/,! Dar 

repetenţii sunt nisce valori negative pentru învăță- 

mînt ; ei represintă timp şi muncă perdută, cari 

pot fi întrebuințate mai cu folos în altă parte ; ei
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represintă loc ocupat zadarnic în bănci, pedecă, 
pusă altora de a lucră și de a se folosi de Șc6lă. 
Dacă ar fi posibil să admitem ca o șcâlă să nu 
dea de cât repetenți, este evident că șcOla aceea 
ar trebui desființată; iar dacă dă numai 2007, de 
promovați, acâsta însemnâză, că ea dă numai 20, 
din efectul util ce trebue să dea. 

Ei bine, s'a constatat că, din 100 elevi înscriși în 
clasa I a unui liceă, abiă 8 terminau clasa VII; 
toți cei-alți 92 rămâneau pe drum, cei mai mulți 
abiă cu o clasă, două sati trei terminate. Așă dar 
un liceu nu da mai mult de 8%, de efect util. 

Trebue dar ca prin t6te mijlâcele să se urmărâscă 
reducerea la minimul posibil a. numărului repeten- 
ților, şi, pentru acesta, prima condiţiune este a nu se 
mai permite aglomerarea peste măsură a elevilor 
în clase. Trebue să nu se mai admită de loc aceia 
cari de la început se pâte sci că nu vor fi în stare 
să urmeze șc6la ; iar odată admiși, dacă se con- 
stată că nu pot merge, chiar de la început nu tre- 
bue să fie incuragiaţi a persistă. 

Dar starea, de lucruri pe care o descriem aci aveă 
şi un alt pericol. Nu numai că învățămîntul liceului 
eră compromis, dar mulțimea, de repetenţi cari nu 
erai în stare să termine liceul, după ce-l începuseră, 
rămâneaii 6meni fără nici un rost, incapabili de a 
mai intreprinde altă carieră, și prin acâsta con- 
damnați a se năpusti asupra budgetului, din care 
fie-cine se crede capabil să trăâscă, | 

„Câte greutăţi aii guvernele din acâstă causă şi 
ce pericol pentru societatea românâscă decurge de 
aci, nu mai este nevoe să explicăm.
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In fine, răul cel mai mare este că, liceul absor- 

bind el singur întrâga activitate a tinerimei școlare, 

tote cele-lalte ramuri de activitate, comerciul, in- 

dustria, agricultura, rămân părăsite, şi nică un om 

cu prevedere nu pote sta indiferent la primejdia 

viitore ce crează acâstă desechilibrare. 

* % * 

Ac6stă stare de lucruri fârte gravă a preocupat 

pe mai mulţi din miniștrii de instrucţiune publică, 

şi i-a făcut se încerce a pune stavilă răului. 

Prima măsură de acest fel s'a luat la 1885, sub 

ministerul d-lui D. A. Sturdza, prin un regulament 

care impuneă ca să nu se mai înscrie, în clasa I'de 

liceă şi gimnasii, decât un număr mărginit de 
copii, aleși printr'un examen ușor (anexa No. 69). 
Măsura acâsta, eră basată pe disposiţiunea legii din 
1864, că nu se vor inscrie în cursul secundar decât 
copiii cari vor posedă cunoscinţele de clasele primare. 

Măsura din 1885 a avut forte bun efect, căci 
clasele formate în urma ei ai fost clase bune cu 
promoțiuni relativ excelente. Cu tte acestea, mă- 
sura a fost abrogată peste trei ani, iar, în peri6da 
care a urmat după acâsta, departe de a se mai 
pune vre-o stavilă la grămădirea copiilor în licee, 
li s'a făcut tâte înlesnirile posibile, clasele ai deve- 
nit mai numerse decât ori când, şi, ne mai ajun- 
gend cele existente, sai înmulţit şcolile secundare 
şi clasele divisionare peste măsură (anexa No. 70). 
Sau vădut atunci unele licee ajungând să aibă până 
la 14 clase și 1.300 de școlari. 

Expansiunea acâsta a mărit fârte mult greutatea
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unei înfrânări, căci a contribuit să întărescă prin- 
tre Omeni convingerea, că Statul are datoria să dea, 
loc în şcolile secundare - tuturor copiilor cari vor 
cere; credință absolut greșită, căci o asemenea da- 
torie o are Statul numai pentru învățămîntul pri- 
mar, care este obligator pentru toţi, iar nu și pen- 
tru cel secundar, a cărui extensiune trebue să fie 
potrivită numai cu nevoile ţării, dar nu mai mult, 

Cu tote greutăţile acestea, și cu t6tă nemulţu- 
mirea pe care trebuiă să o stârnâscă ori-ce încer- 
care de a opri acest curent neresistibil, noi nu am 
esitat a luă măsuri în acest sens încă din 1897. 
Prin circulara din 8 August 1897, am dispus că în- 
scrierea în clasa 1 de liceu Și gimnasiii nu se va mai 
face decât în urma unui examen, ca în 1885. Tot- 
deodată, prin circulara din 8 Oetomvrie 1897, publi- 
cată în Monitor (anexa No. 11), atrăgeam atenţiunea, 
directorilor și a profesorilor asupra relelor celor mari 
cari resultă din excesiva grămădire în licee, și-i in- 
vitam să ajute silinţele nâstre de a pune un frâi 
acestei învasiuni. 

Legea din 1898 a venit să ne dea o nouă pu- 
tere în lupta, acâsta, prin articolul săti 15, care con- 
sacră regula ca înscrierea, în cursul secundar să nu 
se facă decât în număr mărginit şi în ordinea me- 
ritului. De aceea admisiunile din Septemvrie 1898 
s'aii făcut încă cu mai mare severitate decât în 1897, 
mai ales în urma nouei n6stre circulări din 8 Oc- 
tomvrie 1898 (anexa No. 72). 

Am reușit ast-fel să facem ca în Septemvrie 1898 
nu numai clasele [, dar și clasele V secundare, să 
nu mai cuprindă mai mult decât efectivul legal de
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şcolari. Dacă măsura acesta s'ar fi menţinut, până 
în 4 ani tâte clasele secundare ar fi fost reduse la 
efectivul legal. | 

Din nenorocire, în 1899 din noii s'a deschis por- 
țile largi, și nu numai s'a admis în clasa 1 fără 
limită şi fără examen, cu tâte că legea îl impuneă, 
dar s'a reînceput înființarea, de școli și de clase nouă; 
chiar în Bucuresci, unde erai dejă 4 licee și 2 gim- 
nasii, s'a transformat unul din ele în liceii. Dacă 
se făceă acâsta în acel an de crisă extremă, putem 
înţelege unde ne-ar fi dus acel sistem, dacă ar fi 
continuat și în-anii următori. | 

La 1901 însă am pus din noi în aplicare legea, 

“și am stăruit cu cea mai mare severitate ca ea să 

fie păzită fără nici o abatere; așa că adi, după ce 

de trei ori în șir sai făcut [înscrierile după lege, 
avem trei clase în cari a dispărut înghesuiala din 

trecut. 

Legea actuală însă ne-a mai dat și un alt mijloc 

de a pune obstacol curentului, anume taxele șco- 

lare pentru învățămîntul secundar. 

Dejă prin legea din 1900, se prevăduse ca fie- 
care şcolar secundar să plătâscă o taxă de 48 lei 

pe an pentru cursul inferior, şi de 72 lei pe an pen- 

tru cel superior; însă, deși legea se promulgase la 

Aprilie în acel an, disposițiunea acâsta nu a fost 

aplicată la Septemvrie următor. 

Prin legea, actuală, din 1901, taxele s'aii menţinut, 

reducându-se însă cifra lor la 30 lei şi 50 lei pe 

an; de la 1 Septemvrie 1901, ele se percep re- 

gulat, scutindu-se, bine înţeles, copiii meritoși şi 

săraci, până la a treia parte din efectivul fie-cărei
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clase, după cum prescrie chiar legea. Prin acâsta, 
sa pus încă o pedecă de a mai pătrunde în liceii 
școlarii cărora, nici capacitatea lor, nici mijlocele, 
nu le-ar fi permis să-l urmeze cu succes. 

In fine, o a treia măsură, cea.mai radicală, a, 
fost de a suprimă parte din gimnasii și numerâse 
clase divisionare, ceea ce sa făcut prin diversele 
„budgete, de la cel votat în Martie 1901 până adi. 
Ast-fel, pe lângă clasele divisionare de pe la școlile 
încă în fiinţă, Sai suprimat, sati sunt pe cale dea 
se suprimă, un liceii la Brăila și câte. un gimnasit 
la Bârlad, lași, Vaslui, Câmpu-Lung, Slatina, Alexan- 
dria și Craiova. Sai suprimat ast-fel în total, de 
la 1901 până adi, 87 clase în licee și gimnasii, iar 
efectivul total.al școlarilor a scădut în mod forte sim- 
ţitor. In schimb, s'a înființat câte o șc6lă de meserii 
la Bârlad, Câmpu-Lung şi Slatina, una de agricultură 
și de comerciii la Alexandria, pe lângă una de me- 
serii care va, trebui înființată la Vasluiii și nume- 
rose alte școli de meserii şi de agricultură, pe cari 
le-am înfiinţat dejă în tote părţile ţării, și altele 
cari vor trebui înființate în viitor. Dar despre acâstă 
vom vorbi mai jos. | 

Fără îndoială, măsurile acestea nu ai fost; întîm- 
pinate fără Gre-care neîncredere și n6mulţumire. 
Acâsta eră lesne de prevădut, căci nu se*pâte su- 
primă fără resistenţă, numai în doi ani, un curent 
pornit, susținut şi încuragiat timp de 60 de ani. 
Dar suntem siguri că până în cele din urmă evi- 
dența dreptăţii se va impune tuturor.



252 

Cele ce am spus până aci nu se aplică nuniai băe- 
ţilor, ci şi fetelor, însă sub o formă deosebită. Fe- 
tele nu se grămădesc în școlile secundare publice 
făcute pentru ele, pentru-că acestea nu dai drep- 
tul de a intră în universitate, sai cel puţin de a 
obțină certificatul de absolvire a liceului de băeți. 
Un fârte mare număr de fete însă își impun sacri- 
ficii de muncă și de cheltueli de multe-ori mai pre- 
sus de puterile lor, pentru a urmă studiile de li- 
cei în familie sai în şcoli private. După ce cu multă 
greutate, și prea adesea-oră în mod nesuficient, ter- 
mină studiile ce aă intreprins, marea majoritate a 
lor solicită posturi în învăţămînt, unde de mult 

„nu mai sunt locuri. Acesta este un răi tot aşă de 
mare ca și cel contra căruia am luat, măsuri aşă de 
energice la băeţi ; aci însă este mai greu să ne opu- 
nem lui, pentru-că lucrul se petrece afară din școlile 
Statului. Sunt însă mijlâce de acţiune, pe cari vom 
sci să le punem în mișcare.



SEMINARIILE. 

Legea, din 1864, care, în punctul acesta, nu făceă 
decât să consacre starea de lucruri anteridră, de-. 
cideă ca să fie un seminar pe lângă fie-care epar- 
chie : cele de la Mitropolii cu câte 7 clase, cele de 
la, Episcopii cu câte 4 clase. Se puteaii hirotoni, ca 
preoți rurală, absolvenţii de 4 clase ; cei cu 7 clase 
se puteai hirotoni pentru oraşe, 

Legea, clerului mirean din 1893 a adus o îmbu- 
nătăţire, prin reducerea numărului seminariilor, cari 
ajunseseră să dea un număr de absolvenţi cu mult 
mai mare decât eră necesar. După acea lege, tre- 
Duiaii se fie numai două seminarii inferidre : la Cur- 
tea-de-Argeș și la Român, cu câte trei clase, ai că- 
ror absolvenți trebuia să- ȘI termine studiile semi- 
nariale la seminariile superidre din Bucuresci și Iaşi, 
cari aveaii câte cinci clase. De fapt însă sa lăsat 
se subsiste. și un al treilea seminar inferior, la Rîm- 
nicul-Vâlcii. Absolvenţii de opt clase d6 seminar se 
puteaii hirotoni ca preoţi la sate, iar licenţiaţii în 
teologie la orașe. : 

La 1901, devenind necesară o reducere generală
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a cheltuelilor Ştatului, s'a dat seminariilor o orga- 

nisare mai concentrată, unindu-se seminariile infe- 
ridre cu cele superidre în câte un singur seminar 

complet, unul la Bucuresci şi unul la laşi, cari s'ait 

organisat cu câte 7 clase. 

Acâstă preiacere a necesitat alcătuirea unei nouă 

programe, care s'a şi făcut în mod anâlitic, s'a 

sancţionat la 17 August 1902, şi sa aplicat, de 

la 1 Septemvrie 1902, de odată în tâte clasele, de 
6re-ce s'a găsit mijlocul a se menagiă trausiţiunea, 

fără nici un sdruncin. Noua programă, deși făcută 

numai pentru şâpte clase, dă un loc mai însemnat 

-studiilor. religi6se decât programa din 1893, care 

eră de opt clase. 

__Trebue să adăogăm că, de la 1 1 Septembre 1901 

până la lanuarie 1902, cele două seminarii ait func- 

ţionat tot cu câte opt clase, căci șeminariştilor cari 

urmaseră până la 1: Septembre 1901 după vechea 

programă, și cari terminaseră 7 clase, nu li se pu- 

teă da absolutoriul înainte de a-și fi completat stu- 

diile religiâse, tot după programa veche de clasa 

VIII. De aceea, în Ianuarie 1902 a avut loc un exa- 

mei de capacitate special pentru acestă serie de 

absolvenţi. 

La 14 Decemvrie 1901, s'a promulgat Şi un noi 

regulament. al seminariilor, devenit necesar atât din 

causa prefacerii organisării lor, cât şi dina imper- 

fecţiilor pe cari o experiență de 10 ani le pusese 

în: evidență în vechile regulamente din 1893. 

De asemenea, schimbarea programelor ne-a obli- 

gai să ne ocupăm a procură seminariilor cărțile di- 

dactice potrivite cu programele cele nouă, Aci însă
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nu se mai puteă face ca la licee şi gimnasii, unde, po- 
pulaţiunea şcolară, fiind numerâsă, puteam lăsă autori- 
lor grija de a imprimă şi desface cărțile lor, după 
aprobare; căci vîndarea acolo este destul de mare 
și de repede, pentru ca autorul unei cărți aprobate 
să fie sigur că va put să scâtă cheltuelile sale. și 
un beneficii legitim. Dar seminarii nu Sunt decât . 
dous, și populaţiunea lor şcolară e mică, 

De aceea, pentru cărţile necesare seminariilor, 
am dat însărcinare la un număr de profesori, aleşi 
de la facultatea de teologie şi de la ambele semi- 
nariă, să compună un număr din cărţile cele mai 
imediat necesare. Manuscrisele lor at fost cercetate 
de o comisiune de trei Episcopi, însărcinată de Sf. 
Sinod, din punctul de vedere al credinței, și de un 
agregat de la facultatea, de litere din Bucuresci, din 
punctul de vedere al limbii. Pentru cele găsite bune, 
sa plătit autorilor o indemnisaţiune potrivită de că- 
tre Casa, Șcdlelor, iar manuscrisele s6 vor imprimă 
tot de Casa Şc6lelor, care se va despăgubi treptat 
de cheltuelile sale din vîndarea cărţilor. 

* 

% % 

Cele două seminarii actuale, împreună cu semi- 
narul „Nifon“, sunt suficiente pentru a răspunde tre- 
buinţelor. Se calculâză că un număr de 4.000 de 
preoţi va fi de ajuns, chiar ţinând s6mă şi de unele 
nevoi pe cari legea actuală nu le satisface și pen- 
tru cari va trebui să se iea măsuri. Pentru umple- 
rea golurilor. ce se vor produce printre acei 4.000: 
de preoți, trei seminarii cari ar da câte 50, sait 
chiar 40 de absolvenţi pe an, vor fi de ajuns. In
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ori-ce cas, necesitatea măririi seminariilor actuale, 
sai a înfiinţării unui seminar noi, nu se presintă 
decât ca o eventualitate fârte depărtată în viitor. 
Din contră, am fost nevoiţi ca pentru cât-vă, timp 
să împuţinăm numărul admisiunilor în seminarii, 
din causă că hirotonii nouă nu se pot face decât 
forte puţine, până ce nu vor dispare actualii preoți 
Supra-numerari, așă că numărul absolvenţilor pe 
cari îi dai seminariile pentru moment este mai mare 
decât cel necesar. 

Fie-care din cele două seminarii are local propriii 
bun și suficient. | 

Cel din Bucuresci se folosesce de noul local clă- 
dit pentru școla normală de institutori, r&mas liber 
prin desființarea acestei școli. Localul este încăpă- 
tor, forte bine condiționat, şi nu are nevoe decât 
de Gre-cari mici lucrări pentru regularea curţii și 
a grădinii. | 

Seminarul din Iaşi este instalat în vechiul palat 
al Principelui Mihail Sturdza, prefăcut şi mărit în 
vederea nouei sale destinaţiuni. El pote conţin€ până 
la 250 interni, număr cam mic față de organisaţi- 
unea actuală. Vor fi necesare câte-vă adăogiri, pre- 
cum și unele modificări şi o desinfectare generală în 
partea dejă existentă, 

Mobilierul şi dotaţiunea sunt nesuficiente Și vor 
trebui completate, 

Ed 

% % 

Localurile actuale ai o însemnată lipsă, care va 
trebui remediată întrun fel, Şi cât mai curând: ele
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„nu aii de loc teren de cultură, așă că seminariștii, 
deşi ati agricultura în programa lor, nu pot să facă 
cea mai mică practică pe teren. Din acestă causă, 
învățăniîntul agriculturii în seminarii este o curată, 
ficţiune, şi nu este de nică un folos preoţilor rurali. 

Prin adresa n6stră din 13 Noemvrie 1898 (anexa 
No. 25), noi am întrebat pe directorii seminariilor 

"asupra mijl6celor prin cari trebuia să se dea aces- 
“tui învățămînt caracterul practic. Dar pasul acesta 
nu a avut nici o urmare. Vom pune din noii ce 
stiunea în studiă, și voim căută să-i dăm o soluţiune. 

Raport adresat M. $. Regelui. — Spiru Haret, 17 >



ÎNVEȚĂMÎNTUL PROFESIONAL ȘI COMERCIAL. 

Consideraţiuni generale. 

Ideile cari ne conduc în cestiunea învăţămîntului 
profesional aii fost expuse în parte în cele ce preced. 

Putem dice că până în 1899 acest învăţămînt mai 
că nu există la noi. Nu că nu erati școli de apri- 
cultură, de meserii, de comerciii; dar cele cari erau, 
prin organisațiunea, lor și prin numărul lor cel mic, 
nu. puteaii exercită nici o influenţă asupra învăță- 
mintului public, pentru a-l abate din calea exclusiv 
teoretică în care-l „menţineaii liceele, gimnasiile şi 
universităţile. Cu teek sait patru şcoli de agricultură. 
isolate în câte-vă centre și ferite de contactul cu 
țărănimea, prin regulamente aspre, prin programe . 

grele şi fără sancțiune practică, nu se puteă speră 
să se pâtă schimbă deprinderile seculare ale un mi- 
lion de agricultori, pe cari chiar ignoranţa lor îi făceă 

mai resistenţi la inovaţiuni. Nu cu două școli su- 

peridre de meserii se puieă deșteptă în poporul ro- 

mânese gustul pentru industrie. Iar școlile de comerciiă 
nu diferiaii de licee decât prin schimbarea, mai mult



în nume, a câtor-vă materii din program, iar nică 
de cum prin spiritul însuși al învățămîntului lor. 

Ținta ce ne-am propus noi să atingem a fost în- 
doită: pe de o. parte, de-a înfrînă curentul care 
împingeă tinerimea totă numai către școlile de teorie: 
iar pe de alta, să creăm un învățămînt profesional 
care să fie în contact cât mai intim posibil cu po- 
porul, cât mai accesibil pentru dinsul și cu preten- 
ţiuni cât se pâte mai mici. 

Sai vădut până aci ce mijl6ce întrebuinţăm pen- 
tru a realisă prima parte a programului nostru și 
resultatele ce am dobîndit. Am reușit dejă să facenx 

„Să seadă populaţiunea şcolilor pur teoretice, şi ex- 
cesul l-am împins către cele cu caracter practic. 

Intru cât privesce a doua parte a scopului ce 
ne-am propus, este nevoe să-l lămurim bine. 

In genere, o ședlă are de scop a satisface o tre- 
buință dejă existentă; mai. rar Şi mai grei şc6la va. 
pute creă o trebuință care nu există; ea pote însă, 
și e datore, să facă a se înţelege unele nevoi cart 
există, dar. pe cară lumea nu. le înţelege, și să de- 
termine curente în opinia, publică. In acâstă privinţă, 
nu este nici o deosebire între chemarea, școlii de. 
a deșteptă și a întreţin6 sentimentul naţional al 
unui popor, şi aceea de a îndrumă activitatea lui 
economică în cutare sai cutare “direcţiune. 

In alte ţări, industria şi comerciul au luat nascere, 
Sai desvoltat și au înflorit prin torţa împrejurărilor 
prin aptitudinile poporului, prin mijlocele și înles- 
mirile ce a avut el de a-și fundă 0 industrie și un 
eomerciii. Pe acolo școlile de comerciii şi de industrie 
au venit în urmă, nu pentru a fundă ceea ce există
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dejă, ci pentru a aduce un noii element de întărire 
şi progres. 

La noi, lucrurile se presintă din contra. Noi avem 

trebuință să fundăm aprâpe pe deantregul industria 

n6stră, să apucăm din noii în mânile n6stre co- 

„merciul, pe care l-am lăsat să ne scape, și să do- 

" xedim miliânelor nostre de agricultori că, din pă- 

mîntul ce avem, putem trage folose cu mult mai 

mari decât acele ce ne dă el acum. Prin urmare, 

şcolile ce avem și acele pe cari le vom mai ere 

vor trebui mai mult să precedă, decât să urmeze 

mișcarea economică. 

Datoria lor va fi să formeze o opiniune publică, 

să facă să intre în convingerea tuturor că învăţă- 
mîntul profesional este tot aşă de onorabil, și în 
iua de adi cu mult mai necesar şi mai fructuos 
decât cel teoretic. Ele vor trebui să ne formeze pă- 
tura din care să se ridice Gmenii ce vor fundă cu 
timpul industria, comerciul și agricultura cea mare 
de la noi; căci aceste lucruri nu se improvis6ză şi 
nu pot luă nascere decât dintr'un substrat, care 
trebue să existe dejă de mai nainte. 

De aceea, școlile elementare și inferire de me- 
serii, pe cari le-am înființat și pe cari le vom mai 
înfiinţă, nu ai de loc pretenţiunea de a fundă la 
noi industria, cea mare. Scopul lor este de a formă 

„0 pătură cât mai numerâsă de mici industriași, sai 
de a întări pe aceea care există dejă. 

Când ţ6ra va avă o clasă numerâsă de lucrători 
deprinși a trăi din munca mânilor lor, învăţaţi cu 
vi6ța de atelier, pricepuţi a cunâsce gusturile cli- 
entelii și sciind a le satisface, vom dispune de ele-
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—mentul principal și indispensabil, fără care este inu- 
til să ne gândim a întemeiă industria cea mare pe 
scară întinsă. Căci la ce este bun a fundă, fabrici 
mari, dacă nu vom av6 lucrători pentru ele? Și cum 
vom ave lucrători, dacă nu va există un strat so- 
cial anume pregătit pentru a ni-i da? Scim bine 
că un mare idustrial pote să-și caute lucrătorii şi 
printre ţărani, cari nu a lucrat nici odată într'o 

“fabrică; dar câtă muncă-i trebue ca să-i găsâscă ! 
câtă, ca să-i formeze și să-i instruiască în meserie! 
Și cine nu scie că, după ce cu multă muncă și per- 
dere de vreme și-a format cine-vă lucrătorii, aceștia 
îl părăsesc îndată ce și-a format un mic capital, 
pentru a se întrece tot la plugul lor? Acâsta nu este 
de loc de mirare. Lucrătorul luat de la plug este 
numai un lucrător de ocasiune; el nu este un lu- 
erător de meserie. De aceea vedem că maj tote 
fabricile mai insemnate ce se înființeză sunt silite 
să aducă lucrători străini, ceea ce reduce mult din 
folosul ce aduc. ele țării. 

Modestele n6stre școli de meserii vor schimbă cu 
timpul acâstă stare de lucruri. Ele ieai pe copii 
chiar -la eșirea lor din şc6la primară, şi lucreză asu- 
pra lor la o vîrstă când spiritul lor p6te primi im- 
presiuni durabile. Se vor formă ast-fel un număr 
destul de mare de Gmeni deprinși a trăi numai din 
produsul muncii lor industriale, şi printre cară vii- 
torele fabrici vor găsi lucrători stabili și dejă de- 
prinși cu vi6ţa de atelier. 
E Școlile elementare și inferidre de meserii ati de 
obiect a desvoltă industria mică, și anume acele 
industrii cari transformă materiile prime ce se află
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în țâră, şi ale căror produse îşi găsesc desfacerea 

chiar în ţâră. Este lucru anormal, ruşinos și dău- 
nător, ca pălăriile de pâslă, dimia, mobilele ordinare 
de lemn, doniţele, 6lele, până şi opincile şi furcile 
de lemn, să se aducă de peste graniţă. Sunt ne- 
numărate obiecte cari sunt în același cas, deși fa- 
bricarea, lor este ușoră, nu cere nici unelte multe 
și scumpe, nici o învățătură lungă, și deși lemnul, 
iâna, peile sunt la îndemâna tuturor. Şcolile nâstre 
vor căută să propage tote industriile cari se pot 
practică cu ușurință în ateliere mici, chiar în casa 

ţăranului, cu unelte puţine și eftine. Cu modul a- 
cesta, vom utilisă multe materiale care adi nu-și 
găsesc întrebuinţarea, vom da de lucru la o mul- 
ţime de Gmeni, vom; da putinţă ţăranilor a se fo- 
losi de dilele de iarnă, pe cari acum le perd in za- 
dar, și vom reţină în ţâră multe miline, cari mere 
acum de plătesc peste graniţă numerâsele obiecte 
simple pe cari le consumă poporul. 

e băi 

Ceea ce am dis despre industrie se pote repetă 
în mare parte și pentru agricultură. Șc6lele n6stre 
elementare și inferidre de agricultură nu ati de loc 
ca scop de a propagă cunoscinţele cele mai înalte 
de agricultură. Ele își propun să facă a trece prin 
ele cel mai mare număr posibil. de băeţi de ţăran, 
ca să capete în mod practic cunoseinţe restrînse, 
«cari să le permită a cultivă pămîntul- în mod mai 
perfecţionat decât părinţii lor. Ne propunem ast-fel 
să facem ca practica urmată de massa ţăranilor să 
se îmbunătăţâscă cu încetul, făcând-o să adopte pe
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rînd şi pe nesimţite unele obiceiuri, uşor de admis 
și pe cari numai nesciinţa sai lipsa de stăruință 
a făcut până acum să fie necunoscute. Ast-fel, vom 
fi făcut, credem, un mare serviciii agriculturii n6- 
stre, dacă vom fi deprins pe țărani să introducă ro-: 
taţia anuală, să cultive câte-vă plante furagere, să 
întrebuinţeze seminţe mai bine alese și să facă ară- 
tură mai bune. Nu ne trece de loc prin minte să-i 
învăţăm analisa, chimică a pămînturilor, experimen- 
tarea de culturi rare, și alte asemenea lucruri. Şi 
suntem convinși că, atunci când massa țărănescă va 
fi adoptat acele puţine lucruri. ce voim să.0 învă- 
țăm, va fi mult mai lesne marilor agricultori să 
facă agricultura pe care vor voi, pentru-că vor av6 
cu cine, iar venitul pămîntului nostru se va îndoi. 

Acestea sunt motivele pentru cari, deosebindu-ne 
de sistemul urmat până acum, în loc de a ne măr- 
gini întrun mic număr de şcoli mari și costisitore, 
cu învățămînt superior, am preferit să înființăm 
cât mai multe școli de meserii și de agricultură, 
mici, eftene, dând. un învăţămînt forte restrins, şi 
pe cazi să le putem răspândi pe tâtă suprafața țării, 
și mai ales în sate și în orașele cele mici. In ade- 
ver, de 6re-ce este vorba să creăm un învățămînt 
destinat mai cu semă copiilor de 6meni săraci, eră 
natural să căutăm a duce șe6la la ei, în loc de a 
voi să-i facem pe ei să vină de departe. la vre-o 
câte-vă școli mari. Am putut ast-fel ca, chiar din 
“primul an, în școlile elementare şi inferidre de 
meserii, să, dăm învățămîntul la un număr de
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peste 1.000 de copii, cari ne costă în mijlociti câte 300 
lei unul pe an, pe când în școlile cele mari nu avem 
decât 385 școlari, cari costă fie-care câte 2.500 lei pe 
an. Este adevărat că acești din urmă primesc un în-- 
vățămiînt cu mult mai superior decât cei dintâi ; 
dar este tot atât de adevărat că, pentru acele din-. 
tâi, am avut în acest prim an de suportat chel-. 
tuelile de instalaţiune, cari se fac numai odată, 
și că la început o șclă nu câștioă mai nimic, pe. 
când pe urmă ea pote trăi în mare parte prin pro- 
priele ei mijlce; așă că în anii următori costul a- 
nual al unui școlar se va reduce de la 300 lei la cel. 
mult 150. (O şeâlă elementară de meserii cu un. 
singur maiestru, odată constituită, nu costă mai mult. 
de 2.000 lei pe an; aşă că, de aravă numai 30 de 
școlari, costul anual al unuia ar fi abiă de 70 lei). 

Sistemul școlilor mici şi numerdse aii dar avanta- 
giul de a ne permite ca, cu 0 mică cheltuială, să. 
facem .să trâcă prin ele un număr mare de școlari, 
şi să ne formăm ast-fel în scurtă vreme, cu sacrificii 
neînsemnate, un număr mare de lucrători indu- 
striali și de țărani cu sciință de meseria lor. Tinerii 
aceștia vor fi trăit câte doi sati trei ani în școlă 
şi: vor fi vădut că, cu ceea ce-i înveţă ședla, ei au 
putut, la o vîrstă de 13—16 ani, să se întreţină 
așă ca să nu coste nimic pe părinţi, şi să adune şi 
câte un mic capital; ei vor fi putut face compara- 
țiune între foldsele pe cari le-au tras și le mai pot. 
trage din ceea ce aii învăţat, și munca în mare 
parte sterpă a părinților lor, închiși încă în meto- 
dele și ideile lor rutiniere. Ast-fel cu timpul va dis- 
pare neîncrederea pe care o are poporul nostru pen-
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tru toţ ce nu se potrivesce cu ceea ce scie el din 
părinţi, precum și aceea pe care o nutresce contra 
meseriilor manuale, despre cari crede că nu sunt 
în stare să hrănâscă pe cine-vă, Şi că nu sunt bune 
decât pentru Străini. 

Legea învățămîntului profesional din 1899. 

Legea învăţămîntului profesional, promulgată la. 
31 Martie 1899, a fost inspirată de aceste consi- 
deraţiuni. 

Reforma învăţămîntului public, urmărită timp de 
aprâpe 40 de ani cu atâta tenacitate, nu se pu- 
teă consideră ca desăvârşită prin votarea, legilor 
din 1893, 1896 şi 1898. In adevăr, la noi nu eră 
vorba numai de a av școli primare, licee saii uni- 
versităţi mai bune decât erai înainte : ; ceea ce se 
cereă, eră de a se reformă învățământul însuşi, în 
întregimea lui ; eră voiba a i se redă echilibrul 
care-i lipsiă, a desvoltă părţile atrofiate, a com- 
pletă lipsurile și a reduce părţile desvoltate în mod 
anormal la proporţiile cuvenite. Iacă pentru ce le- 
gea asupra învățămîntului secundar din 1898 a dus 
la resultatul, nelogic în aparenţă, de a. fi făcut să 
scadă numărul școlarilor din licee: este că aci eră 
un exces de desvoltare, pe care, cu sciinţă și cu 
voihţă, am căutat să-l reducem. lacă iarăși pentru 
ce, în mod logic şi forțat, trebuiă ca legea. din 1898 
să fie completată prin o lege asupra învățămîntului 
profesional, fără care desechilibrarea de mai înainte 
nu şi-ar fi găsit remediul, și reforma, nu și-ar fi me- 
ritat numele.
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Eră însă aci o dificultate, că o parte din școlile 
pe cari le interesă legea asupra învăţămîntului pro- 
fesional depindeaă de ministerul domeniilor. 

Eră greu de a se despărți reforma în două părţi, 
și a se iegiferă din două puncte de vedere deose- 
bite. Totă expunerea din acâstă lucrare arată ce 
strânsă unitate domnesce în planul întreg al refor- 
mei. Nu este nici o parte a învățămîntului care să 
se p6tă consideră deosebit de cele-lalte. Ele se pă- 
trund și se influențeză unele pe altele în așă fel, 
încât organisaţia dată uneia impune într'o mare mă- 
sură organisaţia ce trebue dată tuturor celor-lalte. 

Am v&dut dejă cum învățămîntul profesional a pă- 
“truns în şe6la primară, în cea secundară ; vom ved& 
mai jos cum își deschide drum până şi în univer- 
sitate. Cum se puteă admite ca legea care-l priviă, 
să fie făcută fără nici o preocupare de ceea ce se 
făcuse în cele-lalte ramuri de învăţămînt ? Cum se 
putea să se ridice: un zid de despărţire îutre dînsul 
Și restul învățămîntului ? 

Acestea aii fost motivele cari ati impus, ca o sin- 
gură lege să reguleze întregul învățămînt profesio- 
nal, atât pentru școlile cari dejă depindeau de mi- 
nisterul instrucţiunii publice, cât și pentr cele pe 
cari le administră ministerul domeniilor, și, ca con- 
secință, trecerea acestor din urmă şcoli sub admi- 
nistrațiunea ministerului instrucţiunii. 

De alt-fel, măsura acâsta nu are nimic neobici- 
nuit întwinsa, de Gre-ce mai sunt; ţări unde între- 
gul învățămînt este reunit sub singura autoritate 
a ministerului instrucţiunii publice.
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Legea învăţămîntului profesional din 31 Martie 
1899 nu a fost aplicată nici o di. Guvernul din 12 
Aprilie 1899 a abrogat-o Şi. a restabilit vechea, lege 
din 1893, cu deosebire numai că școlile comerciale 
ai tost lăsate sub autoritatea ministerului de in- 
strucțiune, cum fuseseră şi înainte de 1883. 

Dar legea. din 1899 â fost restabilită la 9 lulie 
1901, cu 6re-cani modificări, dintre cari cea mai în- 
semnată a fost că șcâla. superidră de agricultură de 
la Herăstrăii a fost lăsată la ministerul domeniilor. 

Așă cum este și cum se aplică ea acum, legea 
cuprinde trei sub-divisiuni mari: învățămîntul agri- 
culturii, al meseriilor și al comerciului. 

Școlile de agricultură pentru băeți sunt de două 
categorii: școli elementare și școli inferidre; pentru 
fete, sunt şcoli elementare de gospodărie rurală 
(anexa No. 73, art. 6 şi 7). 

Şcolile elementare de agricultură at doi ani de 
curs. Inv&ţămîntul' lor cuprinde, pe lângă învăţă- 
tura practică a agriculturii Și industriilor ei anexe 
saii derivate, forte succinte cunoscințe teoretice, 
cari sunt limitate la cel mult 3 ore pe săptămână 
în timpul muncii câmpului, şi cel. mult 2 ore pe 
(i în timpul când acâstă muncă este suspendată. 
Scopul acestor şcoli este învățămîntul practic al 
agriculturii raţionale, în vederea culturii celei mici. 

Școlile inferiâre de agricultură ai de scop de a 
formă buni gospodari rurală pentru 0 cultură mai 
întinsă, precum şi pe învățătorii pentru școlile ele- 
mentare de agricultură. Cursul lor este de trei ani 
(anexa No. 73, art. 15). 

Pentru înv&ţămîntul meseriilor, sunt şcoli elemen-
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tare cu doi ani de curs, școli inferidre, cari pot 
fi de gradul I cu cinci ani de curs, saii de gradul 
II cu ș&pte ani, și școlile superidre de meserii din 
Bucuresci și lași (anexa No. 73, art. 21, 28, 29, 
43 şi 45). | 

In fine, învățămîntul comercial se dă, pentru bă- 
ţi, în școli comerciale de gradul'] și de gradul II; 
pentru fete, în școlile elementare de fete și în cla- 
sele comerciale alăturate pe lângă școlile secundare 
de fete; pentru adulți, în cuwsurile comerciale de sâra 
și de Dumineca (anexa No. 73, art. 58, 59, 60 61 și 75). 

Mai sunt în fine cursurile de comerciii și de meserii 
pentru ucenici și pentru adulţi (anexa No. 73, art. 76). 

Școli profesionale existente înainte de 1901 
și cele înfiinţate de atunci încâce. 

In momentul când sa puș în aplicare legea din 
1901 asupra învăţămîntului profesional, existat dejă 
următorele școli profesionale: 

Școli de agricultură : școlile inferidre de la Stri- 
bareţ, Roman și Armășesci, și cea superidră de la.- 
Her&străiă; 

Școli de meserii : şcolile superidre din Bucuresci 
şi Iași; 15 şcoli profesionale de fete, dependente de 
ministerul instrucţiunii publice; 

Școli de comerciă : 5 şcoli comerciale inferidre 
Şi 4 şcoli comerciale superidre, 

Se vede de aci că învățămîntul meseriilor pentru 
băeţi nu aveă de loc şcoli elementare și inferidre, 
ci numai superidre. Tot aşă, învățămîntul agricul- 
turii nu dispuneă decât de patru școli, tâte cu internat
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și cu o organisaţiune relativ superidră Și complicată. 
Trebuiă dar să se completeze cadrul, creând pe 
dintregul învățămîntul începător agricol şi indus- 
trial, şi mai ales r&spândindu-l în tote părţile, în 

“loc de a-l ţine concentrat numai în câte-vă puncte. 
Prin budgetul anului: 1901—1902, se pusese la 

disposițiunea ministerului o sumă de 234.761 lei, 
pentru înființarea școlilor necesare. La 11 Aprilie 
1901, am adresat prefecţilor o cireulară (anexa. No. 
14), prin care-i consultam asupra felului școlilor ce 
trebuiaii înfiinţate și a locului unde să se înfiinţeze. 

Având în vedere răspunsurile primite, prin deci- 
siunea din 11 Iulie 1901 (anexa No. 75), am hotă- 
rît înfiinţarea, subvenţionarea sai transformarea 
în școli profesionale a'53 de școli. Din acestea însă 
nu Saii putut înființă de o cam dată decât. 39; 
pentru cele-lalte, am fost împedicaţi, fie de lipsa 
de local, fie de alte împrejurări. Unele ai fost în- 
ființate mai târgiii, și câte-vă s'au înființat fără să 
fi fost prevădute în decisiunea de la 1901. In re- 
sumat, avem aqi următorele șcâle profesionale (a 
se vedă şi anexa No. 76)._ 
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Dintre școlile prevădute în acest tabloi, cea ele- 
mentară agricolă din Odobesci (Putna), cea inferi- 
ră de meserii din Târgul-Oenii și șeâla de mena- 
giii a asilului Elena-Dâmna, deși înfiinţate înainte 
de 1 Septemvrie 1901, fusese făcute tot în vederea. 
direcţiunii ce se comptă a se imprimă învățămîn-. 
tului prin legea din 1899. Tot aşă a fost și cu şcâla 
de viticultură din. Drăgășani, care adi a trecut în 
sarcina, societăţii culturale din Vâlcea, . 

Dintre şcolile profesionale de fete, acele din Huși 
și Vaslui, deși trecute ca înființate după 1 Septemvrie 
1901, existaii, în realitate mai nainte, ca școli co- 
munale; la 1 Septemvrie 1901 ati fost însă trecute. 
în comptul Statului și veorganisate după modelul 
celor-lalte școli ale sale. 

In fine, ar mai trebui adăogate, la tabela prece-- 
dentă, școlile secundare de fete din Bârlad și loc- 
șani, cari sunt pe cale a se transformă, prima în- 
two ședlă mixtă profesională şi de menapiii, a doua. 
într'o șc6lă profesională. “ 

Mai sunt şi alte observaţiuni, cari se vor face 
mai jos, la locul lor. 

In tabelă, nu figureză şcola superidră de agticul- 
tură de la Herestrăti, care depinde de ministerul 
Domeniilor. 

Ar fi grei să expunem tote greutăţile ce am avut 
de învins, pentru a da o fiinţă acestei prime serii 
de școli profesionale, și a mulţimii de măsuri de 
detalii ce au trebuit luate. 

După cum se vede din tabloii, ţinta nâstră a fost.
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mai cu s6mă de a desvoltă învățămîntul profesio- 
nal elementar și inferior, pentru a da o basă si- 
gură celui superior, care există dejă. Dar şcolile de 
tipul ce cream noi erati aprâpe necunoscute în ț6ră, 
ceea ce măriă greutăţile, din causă că chiar per- 
sonalul chemat -a le conduce nu erâ, la, început bine 
lămurit asupra scopului şcolilor și a modului de con- 
ducere ce voiam să le imprimăm. 

Acest prim. moment de masi greutăți a trecut 
cu bine, şi resultatele ce constatăm dejă, după un 
timp aşă de scurt, ne îndreptăţesc să concepem 
bune speranţe pentru viitor. 

3 

Prima greutate, Și cea mai mare, a fost găsirea. 
personalului instructor. E adevărat că școlile n6stre 
technice superidre au dat, de când există, nume- 
roși absolvenţi; dar aceștia aveai dejă situaţiuni 
formate, la cari nu consimțiaii să renunţe, pentru 
salariile forte modeste ce puteam să le oferim noi. 
De altă parte, printre simplii lucrători, chiar când 
își cunosceaii forte bine meseria, nu eră uşor să găsim 
Gmeni cari să întrun6scă Și cele-lalte calităţi cerute 
unui '0m, care eră să fie chemat a funcţionă în- 
tr'o şedlă. - 

" Am fost siliți să facem lungi căutări, numerdse - 
schimbări, și, pentru unele meserii puţii practicate 
în ţâră, să aducem maieştri din Transilvania, și până 
din Germania. Ast-fel a fost pentru frînghierie, pen- 
-tru olărie, pentru jucării, şi vom fi siliți să o mai 
facem și pentru alte specialități. | 

A doua greutate a fost acecaa instalării mate-



viale. Nu vorbim de procurarea uneltelor, pentru cară 
aveam fond indestulător, ci de localuri. O șcâlă de 
meserii, o şcâlă de agricultură, reclamă, încăperi 
speciale, precum ateliere, magazii, grajduri, cari nu 
se găsesc cu ușurință, mai ales prin satele Și oră- 
șelele unde voiam noi să așezăm școlile n6stre. Tre- 
bue să recundscem că, fără sprijinul devotat şi stă- 
ruitor al prefecţilor, primarilor, și chiar al simplilor 
particulari, de cele mai multe ori ne-ar fi fost forte 
grei, dacă nu chiar imposibil, să găsim ceea ce ne 
trebuiă. Am putut însă să acomodăm unele clădiri 
vechi, printre cari unele erai vechile conace ale 
moșiilor Statului, vindute în loturi ; li s'au făcut re- 
paraţiuni, adaose, și, pe unde eră absolută nevoe, s'ait 
făcut chiar construcţiuni nouă. Cheltuelile acestor lu- 

"crări Sai acoperit mai cu s6mă din subvenţiunile 
acordate de judeţe și comune, conform legii, și une-ori 
din donaţiunile unor proprietari generoși, ca d-nii 
Sava Șomănescu la Sopot și la Drăghicenii-Liiceni, 
Marincu la Poiana, B. Știrbei la Buftea. 

Cu tâte acestea, instalațiunile făcute nu se pot 
consideră ca, definitive. Cele mai multe sunt încă ne- 
suficiente, și unele sunt construite ușor, așă că vor 
trebui inlocuite peste cât-vă timp cu lucrări mai se- 
ri6se. Acâsta va fi cu atât mai indispensabil; cu cât 
în localităţile respective lipsesce chiar putinţa de a 
se luă cu chirie localurile necesar e, cum se face prin 
orașe mai mari. - 

O a treia greutate, forte mare, a fost aceea care 
resultă din lipsa de „mijlâce a copiilor, pentru cari 
școlile n6stre eraii destinate. Școlarii noștri aveai 

:'să fie fii de săteni sau de orășeni din clasele cele
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maj sărace, dintre aceia pentru cari însăși sărăcia, 
lor eră o pedică pentru a urmă cu succes liceul 
saii gimnasiul. Aceia dintre ei a căror familie nu 
locuiă în localitatea unde eră șe6la, ar fi trebuit 
dar se locuiască cu plată pe la gazde, ceea ce eră 
mai presus de puterile părinților lor. Mai trebue 
apoi să nu se pârdă din vedere că, între virsta de 
„12 și cea de 17 ani, un băiat este de mare ajutor unor 
părinți săraci și pâte contribui în mod simţitor pen- 
tru a ușură sarcinele familiei, și chiar a aduce 6re- 
care câștie în casă. Eră dar un îndoit sacrificii pen- 
tru 0 familie săracă, de a se lipsi de ajutorul unui 
băiat, şi de a-l. întreţină pe cheltuială la o şcâlă 
mai depărtată. E adevărat că legea prevede ca, din 

„beneficiile școlii, cea mai mare parte să. se distri- 
bue școlarilor, la absolvire ; dar acâsta nu resolvă, 
problema intreţinerii lor în timpul studiului însuși. 

Dificultatea acâsta este așă de seri6să, în cât 
puteă să compromită succesul întregului învățămînt 
profesional. 

In vechile școli, ea fusese resolvată prin înfiin- 
ţarea de internate pe lângă fie-care șc6lă. Dar la 
sistemul acesta nu ne putem gândi aci, pentru-că 
costă scump, şi ar fi făcut imposibilă înmulţirea 
şi diseminarea, şcolilor ; și pe urmă internatul are 
aci marele inconvenient de a învăță pe şcolari cu 

„vi6ţa fără grije şi relativ confortabilă, pe care nu 
0 vor av6 după eșirea lor în lume. 

Legea din 1901 a preferit să adopte sistemul 
"cantinelor școlare, care dejă se experimentase în 
școlile primare şi dedese aşă de bune resultate. Pe 
basa. legii, se înființase dejă câte o cantină pe lângă 

Raport adresat M, S. Regelui.— Spiru Haret, 18
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unele din școlile cele nouă, chiar de la fundarea lor. 
Dar mijlocele lor de întreţinere eraii de tot nesu- 
ficiente. 

Prin decisiunea din 23 Decemvrie 1902 (anexa 
No. 77), am hotărît înființarea de cantine pe lângă 
tote școlile elementare de meserii și de agricultură; 
iar pentru intreţinerea lor am prevădut a se în- 
trebuință plata. elevilor canţinieri, ajutorele date de 
minister, de Casa Ședlelor, de judeţe, comune și 
de instituţiunile private; donaţiunile, produsul ser- 
bărilor, colectelor, şi mai ales o parte din venitul 
net al școlei, care să nu trâcă peste jumătate din 
acest venit. 

Dejă Casa Şedlelor acordă acestor cantine un 
ajutor de 14.000 lei pe an. Partea venită din be- 
neficiul şedlei este mult; mai însemnată. E adevărat 
că, după textul strict al legii, acâstă parte trebue 
să se libereze şcolarilor la absolvire ; dar am so- 
cotit că prima n6stră datorie eră de a le face po- 
sibilă urmarea în șcâlă, fără care nici Şe6la nu ar 
fi putut există, nici școlarii să mai aibă vre un be- 
neficiă. De alt-fel, prin întreţinerea ce li se acordă 
și prin înlesnirea ce li se face de a învă&ță o me- 
serie, se dă școlarilor un folos cel puţin tot atât 
de mare ca și acela de a av un capital mai mare 
la eșirea lor din ședlă. 

De aceea credem că măsura nostră este bună si 
folositâre. 

Decisiunea. nostră din 23 Decemvrie 1902 am 
susținut-o prin circularele din 3 și 8 Ianuarie 1903, 
către pretecţi și către revisorii școlari (anexele No. 78
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și 79), prin cari le ceream concursul și le indicam 
mijlocele, pentru a veni în ajutorul cantinelor. 

Pe lângă acestea, am creat un noii venit acestor 
cantine, din vîndarea carnetelor personale ale ŞC0- 
larilor, prevădute la art. 215 din regulamentul șeo- 
lilor secundare, şi generalisate în urmă pentru ȘCO- 
larii de ori-ce categorie. Aceste carnete se vor face 
de Casa Ședlelor, Şi tot excedentul provenit din vîn- 
darea lor se va vărsă pentru cantinele ședlelor pro- 
fesionale. 

In fine, la şcolile de agricultură şi la acele cari 
aii grădini, întreţinerea cantinelor este mult înles- 
nită prin legumele pe cari le procură grădina. 

Prin aceste mijlâce, credem că sa asigurat în 
mod suficient de o cam dată întreţinerea cantine- 
lor şi buna funcţionare a școlilor. In adevăr, deși 

„măsurile nâstre nu vor primi deplina lor executare 
decât de la 1 Septemvrie 1903, dejă numărul ele- 
vilor a crescut și frecuentarea a devenit mai re- 
gulată. Nu ne îndoim că după 1 Septemvrie 1903 
îmbunătăţirea -va fi mare şi evidentă pentru toți. 

= ze 

Cu tâte greutăţile neseparabile de ori-ce început, 
avem mulțumirea. de a constată că școlile noi în-. 
ființate au fost primite în genere cu favore, şi că. 
întrînsele se lucrâză cu multă ardâre. Am visitat: 
mai multe dintriinsele, și peste tot am constatat 
resultate cari, mai ales în unele, trec peste ori-ce 
așteptare. Școlarii lucr6ză, cu rivnă; unii din ei ma- 
nifestză aptitudini în adevăr surprindătâre; cultu- 
rile făcute de școlile agricole sunt în genere demne
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de totă lauda. Cât pentru public, el dovedesce fa- 
vorea sa prin mulțimea comandelor, cari la unele 
școli trec chiar peste ceea ce pot produce ele. Din 
acâstă causă, chiar div al doilea an şcolile ai putut 
să-și acopere tote cheltuelile lor de material, şi să 
lase beneficii însemnate, cari, după lege, se împart 
între maieștii și școlari.. Disposiţiunea acâsta a legii 
este f6rte nemerită, fiind că constitue un stimul pu- 
ternic și pentru unii, și pentru alţii, și fiind că va 
da mijlocul viitorilor absolvenţi ca, cu micul capi- 
tal ce-și vor fi format în sol, să-și potă exercită 
meseria, . 

In Septemvrie 1903, se va ţine în Bucuresci prima, 
exposiţiune a școlilor de meserii și de agricultură, 
prevădută de art. 74 din lege. Sperăm că cu acâstă 
ocasiune se va convinge ori-cine de utilitatea, noului 
învățămint și de aptitudinea deosebită pe care o 
aii fiii poporului nostru pentru industriile manuale. 

Să intrăm acum în câte-vă lămuriri mai de aprâpe 
asupra, diverselor categorii de şcoli. 

Școli elementare și inferidre. de agricultură. 

Printre şcolile de agricultură cari depind de mi- 
misterul instrucţiunii publice, sunt trei cari ai fost 
înființate înainte de începutul reformei înv&ţțămîn- 
tului, şi anume şcolile înferidre de la Stribareţ, 
Roman și Armăşesci. Acâstă din urmă are Și secţie 
de meserii, și e împărţită în două divisiuni: a băe- 
1ilor și a fetelor. 

Aceste școli sunt câte trele cu internat, şi ati
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budgete respectiv de 30. 545 lei, 33.910 lei şi 55.112 lei 
pe an, 

La 1 Septemvrie 1897, am înființat dou& școli 
primare superidre cu aplicațiuni practice de viti- 
cultură: una la Drăgășani și alta la Focșani; acâsta 
de a doua a fost strămutată în 1901 la Odobesci. 
Organisarea lor a fost; fixată prin regulamentul şi 
programa din 3 Septemvrie 1897 și prin decisiunea 
din 23 Decemvrie 1897. La punerea în aplicare a 
legii învăţămîntului profesional, la 1 Septemvrie 1901, 
şc6la din Odobesci a fost supusă organisării comune 
a școlilor elementare de agricultură și a primit şi o 
secţiune de dogărie. Cea de la Drăgăşani a trecut 
în sema societăţii culturale din Vâlcea, care i-a adă- 
ogat și o secţiune de meserii. 

Școlile de la Braniștea, Belcesci, Lehliu, Strehaia 
și Nucet ai fost înființate cu pămînturi cedate din 
moșiile Statului; cele din Poiana, Sopot și Drăghiceni, 
pe păminturi dăruite de veci de către particulari. La 
Poiana, d-l Marincu a oferiţ 37 de hectare, iar la 
Sopot și Drăghiceni, d-l Sava Șomănescu câte 20 
hectare, pe lângă alte înlesniri. Acâstă bunăvoință 
pentru noua instituţiune din partea. d-lor Marincu 
și Șomănescu este de natură a încuragiă mult si- 
linţele n&stre, mai ales că este departe de a fi iso- 
lată, de dre-ce din multe alte părţi am avut nu- 
merdse îndemnuri și înlesniri. “ 

La 1 Septemvrie 1903, va începe să funcţioneze 
încă o instituţiune de învățămînt agricol, la R.-Sărat. 
Acâstă comună ne-a oferit în acest scop localul 
vechei gări, împreună cu 100 hectare din moșia 
oraşului și încă o bucată lângă apa Rîmnicului,
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pentru grădină de legume. Cu acestea, Casa Şc6lelor 
va. înfiinţă şi va întreţină în socotâla sa o fermă 
model pentru instrucţiunea, agricolă a învăţătorilor 
ce se destină școlilor elementare de agricultură, con- 
form art. 9 și 10 din lege, precum și pentru învă- 
țătoriă ambulanți și toţi acei cari îşi propun a-și 
perfecţionă cunoseințele lor agricole. Am decis crearea 
acestei ferme, atât pentru a profită de donaţiunea 
ce ni se făceă, cât și pentru a ave o fermă orga- 
nisată anume în vederea trebuinţelor învățămîntului 
agricol. 

Ne propunem încă, ca, cu ajutorul acestei ferme, 
să introducem, să, perfecţiontam Și să propagăm unele 
industrii în legătură intimă cu agricultura. In sco- 
pul acesta, pentru a ne prepară personalul trebu- 
ineios, am trimis doi învăţători în Boemia, pentru 
a înv&ță chipul de a se cresce porcii şi a se fabrică 
sunca, și doi în Bosnia, pentru uscatul prunelor. 

Tot la 1 Septemvrie * 1903, se va deschide la 
Alexandria (Teleorman) o şedlă inferioră de agricul- 
tură, pe lângă care vor fi Şi câte-vă cursuri co- 
merciale, destinată a înlocui gimnasiul și șeâla de 
meserii de acolo, cari se suprimă. Terenul necesar, 
în întindere de 100 hectare, ni s'a cedat de către 
comună, din moșia oraşului, 

Școli elementare, inferidre Și Ssuperidre de 
meserii. 

Școlile superidre de meserii din Bucuresci și laşi 
nu ait fost atinse în organisațiunea ce li se dăduse 

,
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prin legea de la 1893, decât în cestiunile de de-: 
taliii. Cele inferidre și cele elementare însă ai fost 
înființate tote în conformitate cu legea din 1901. 
E adevărat că cea din Tirgul-Oenii se înființase la 
1 Septemvrie 1897, și cea din Bârlad la 1899; însă 
cea dintâiii era tot o îndrumare către introducerea 
învățămîntului profesional elementar, iar cea de a 
doua a imitat organisarea ei. 

In cele 29 de școli elementare Și inferidre ce avem 
adi sunt introduse, în prima linie, meseria lemnă- 
riei, a rotăriei și a, fierăriei, cari se regăsesc în cele 
mai multe. Pe lângă acestea, se învaţă, după îm- 
prejurările locale, câte una saii două din meseriile 
următ6re: lăcătușeria, tinichigeria, tîmplăria, cure- 
lăria, fabricarea pălăriilor de pâslă, olăria Şi cera- 

„mica, împletitura de richită, și de papură, dogăria, 
frînghieria, cismăria, croitoria, bărbătescă. Fie-care 
din aceste meserii se practică în localitatea unde 
are mai multă căutare, saii unde se găsesce mai 
cu înlesnire materia primă. Când acsstă materie nu 
se găsesce, dar se pâte produce în țeră, am luat 
măsuri în acest scop. Ast-fel, nu se găsesce la noi 
cânepă îndestulă și de calitatea voită pentru friu- 
ghierie, şi se aduce din străinătate ; am dispus ca 
diriginţii școlilor, unde se învaţă acâstă meserie, să 
contracteze cu sătenii de prin vecinătate ca să cul 
tive ei cantitatea şi calitatea voită de cânepă, cu 
obligaţiunea pentru șcâlă de a o cumpără, aşa că 
se va contribui la reîntroducerea acestei culturi, eare 
se împuţinase la noi de cât-vă timp. 
Observăm că şcolile de meserii din Alexandria 

(care acum se înlocuesce cu una de agricultură),



din Birlad, din Câmpu-Lung și din Slatina, înlocuese 
câte un gimnasiti, care se desființâză saii sa des- 
fiinţat. 

De asemenea, merită atențiune că mai peste tot 
școlile noi înființate sai bucurat de sprijinul au- 
torităţilor locale, județe sait comune, Și de ale par- 
ticularilor. Epitropia averilor Madona-Dudu din Cra- 
iova își propune să înființeze cu totul în socotâla. 
sa 0 șc6lă inferioră de meserii la Maglavitu, în ju- 
deţul Dolj. D-l B. Știrbei a donat localul, uneltele 
și d hectare de loc pentru șc6la din Buftea. Comuna 
Brăila întreţine în socotâla sa o șe6lă inferidră de 
meserii, înfiinţată în 1901. 

5 
a 
2 

Pentru a, desăvârși aplicarea legii în ceea ce pri- 
vesce școlile elementare și inferidre de agricultură 
şi de meserii, mai trebuiă să se alcătuiască progra- 
mele lor și regulamentele lor de aplicaţiune. | 

Pentru învățămîntul agricol, elementar Și inferior”, 
sa promulgat dejă regulamentul din 16 Aprilie 1903. 
Pentru școlile de meserii, regulamentul este în pre- 
parațiune; până la promulgarea lui, Sai distribuit 
școlilor nisce Instrucţiuni pentru întrebuințarea ve- 
niturilor și distribuirea beneficiilor provenite diu 
lucrările executate. Pentru şcolile superire de me- 
serii, un proiect de regulament, dejă, elaborat, se 
află încă în desbaterea consiliului permanent de 
instrucțiune. 

Intru cât privesce programele, credem că nu este 
încă momentul a se elaboră. Școlile despre cari vor- 
bim sunt o creaţiune cu totul recentă, pentru cară
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experienţă încă nu există. 'Irebue ca mersul lor 
cât-vă timp să fie condus numai prin ordine și in- 
strucțiuni ministeriale, până ce se va reuni o sumă 
de observaţiuni destul de mare, pentru a se pute 
sete din ele Gre-cară regule comune. E bine chiar 
ca să se lase fie-cărei şcoli 6re-care libertate de miş- 
cări, pentru a se acomodă mai cu înlesnire cu îm- 
prejurările locului în care se află. 

Cu tote acestea, am credut necesar să elaborăm, 
sub formă de instrucţiuni, pentru şcolile de meserii, 
un orar și o programă al cărei scop este numai de 
a circumscrie cunoscinţele ce sunt a se predă în ele. 

In acâstă privinţă, merită, atenţiune disposiţiu- 
nile din lege (art. 6, 15, 21, 28), cari limitâză cu 
mare îngrijire întinderea ce trebue dată cunoscințe 
lor teoretice ce se pot predă în școlile profesionale. 
In oposiţie cu. ceea ce se întâmplă până acum, grija. 
cea mare a legii actuale este nu de a întinde cât 
mai mult aceste cunoscințe, ci din contra, de a le. 
impune limite peste cari să nu trâcă. Acâsta este 
o nouă dovadă de tendinţa ce ne silim a impune 
învățămîntului public, și în special celui profesional. 

_Este un lucru cunoscut că până acum majoritatea 
absolvenţilor acestui învăţămînt, în loc să caute a 
exercită meseria, ce învăţaseră, asediaii autorităţile: 

“cu cereri de posturi. Causa, credem, eră, că învă- 
țămîntul ce primiaii nu le “infiltră îndeajuns iubi- 
rea, și încrederea în meseria lor, și lăsă prea mult 
loe credinţei că sunt omeni învăţaţi Și demni de 
o sortă mai al6să decât aceea de simpli meseriaşi. 
Pe viitor, sperăm 'că nu va maj fi așă. Legea măr- 
ginesce așă de bine întinderea, programei teoretice,
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şi elimineză atât de mult tot ce nu este strict ne- 

cesar unui bun meseriaş pentru a-şi exercită me- 

seria, în cât e de credut că nu va mai r&mân€ în 

spiritul lor nici un loc pentru aspiraţiuni contrarii 

scopului școlii ce ai urmat. 

Școli de meserii pentru fete. 

Prima ședlă de meserii pentru fete a fost înfiin- 
țată în anul 1877, sub numele de șcdlă profesio- 
nală, de fete, de către fostul ministru G. Chițu. De 
atunci, numărul lor a crescut treptat, până a ajuns 

la cel actual de 18, pe lângă cari mai trebue nu- 

mă&rată şi secția profesională de la Asilul Elena- 

Dâmna. ME 

Administraţia acestor şcoli a . fost regulată prin 
regulamentul din 18 August 1877, iar învățămîntul 
lor prin programa din acelaşi an. 

Pe atunci, școlile profesionale nu cuprindeaii de- 

cât un curs de trei ani. Curând însă sa vădut că 
acest timp eră departe de a fi suficient, nu numai 
pentru-că eră prea scurt pentru învăţarea unei me- 
serii, dar și pentru-că elevele, terminând șcla. prea 
tinere (pe la 14—15 ani), nu puteaii să se folo- 
sească de ceea ce învățaseră. 

Din acestă causă, încetul cu încetul numărul cla- 

selor crescii la 4, și pe urmă la 5. Acâsta a fost 
folositor pentru învățămîntul meseriei, dar a avut 
neajunsul de a permite în acelaşi timp crescerea pro- 
vamei teoretice, care ajunse să contrabalanseze pe 
acea a meseriilor. Se ajunse ast-fel a se învăţă douc 
limbi străine, literatură, geometrie, etc. Resultatul



285 _ 

fu că absolventele nu sciati meseria lor mai bine 
decât când făceaii numai trei clase, dar aveai pre- 
tenţiuni mult mai mari. De tot rare erait absolventele 
cari deschidea ateliere pe comptul lor, sati cari se 
duceaii să lucreze în atelierele altora. In mod aprope 
invariabil, ele veniaii să câră posturi, așă că acestă 
utilă și înţelâptă creațiune ajunse să fie un isvor 
de postulante. Şi acâstă idee greșită se întărise așă 
dle tare, și în mintea elevelor Și a părinților, încât 
acum doi ani, când am pus să se afișeze prin şco- 

lile profesionale că ele nu dai drept la slujbe, ci 
la meserii, numărul elevelor a scădut în mod subit. 

In Septemvrie 1897, am convocat o comisiune 
de persne competente, cu cari am studiat cestiu- 
nea acesta. Din desbaterile urmate, a resultat; pLro- 
grama din 14 Iunie 1898, care organisă şcolile cu 
1 ani de studii, dintre cari 5 de învățămînt pro- 
prii dis, iar 2 de perfecționare a meseriei. 

Programa acesta, deşi simplificată, întru cât-vă 
faţă de aceea care de fapt eră urmată în momen- 
tul acela, eră totuși prea încărcată în partea ei te- 
oretică. De aceea, prin legea din 1901, care a pă- 
strat numărul de 7 clase, sa restrins mult programa, 
suprimându-se una din limbile străine, și impunân- 
du-se e limită maximă pentru studiile teoretice, de 
18 ore pe săptămână în primele-două clase, de 12 
ore îu cele 3 următore, și de 6 ore în cele două 
din urmă. | 

Legea a mai prevădut că o șc6lă de meserii tre- 
bue să conţină cel puţin 5 clase, dintre cari pri- 
mele două să fie preparatâre; o asemenea șc6lă se
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ch6mă de gradul IL. Se mai pot adăogă dout clase 
de perfecționare, şi atunci șeola devine de gradul II. 

Şcolile profesionale de. fete predaii următorele 
meserii: croitoria, şi confecţiunea femeească, albitu- 
rile, modele și florile artificiale. Cele două dintâi se 
preda în tote școlile. Afară de acestea, se maj 
predă, în câte.o şc6lă, fabricarea cor'setelor, a dan- 
telelor, broderia naţională şi broderia artistică. 

De fapt, meseriile ce se pot învăţă în şcolile pro- 
fesionale. de fete nu sunt mult mai numerose de- 
cât atâta. Ne propunem să introducem în cât mai 
multe școli și confecţiunea hainelor de copii, me- 
serie destul de potrivită şi rentabilă. 

Este însă o direcţiune care are trebuință să fie 
„urmată la noi, și în care rolul școlilor profesionale 
de fete este indicat: aceea a artei românescă. 

Se scie cu ce repediciune se pierd modelele ve- 
chilor cusături și țesături românesci, de o artă aşă 
de desăvirșită, şi cari excită așă de. mult admi- 
rațiunea, celor cunoscători. Modelele vechi dispar pe 
fie-care di, gonite de importaţiunile străine, lipsite 
de caracter și de estetică. Dacă nu vom-luă mă- 
suri grabnice, în curând nu va mai rămân6 nici o. 
urmă dintriînsele, și cu ele împreună va dispare 
unul din elementele cele mai preţidse pentru con- 
stituirea unei arte curat naţionale, a cărei creaţi- 
une 0 sperăm și o aşteptăm cu tărie și cu încredere. 

Pentru a conjură acest pericol, ne propunem să 
facem ca uria din cele patru școli profesionale din
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Bucuresci să se ocupe exclusiv cu învățămîntul” şi 
„cu cultivarea artei naţionale femeesci. 

Un -prim element îl avem dejă : este o maiestră 
de cusături naţionale. 

Pe lângă dînsa, am adăogat, la 1 Septemvrie 1902, 
o maiestră pentru covore. " 

De o cam dată lipsesc acestei din urmă industrii 
două lucruri: modelurile și mijlocul de a văpsi IÂ; 
nurile în t6te nuanțele voite. | 

In ceea ce privesce modelurile: de covbre, ele vor 
trebui formate prin combinaţiunea nenumăratelor 
motive existente, în cusături, scârţe, broderii, ouă 
încondeete, sculpturi de prin biserici și de prin ca- 
sele vechi, ete. Acâstă însărcinare vom căută să o 
încrediuțăm unui artist, care să aibă cunoscinţa, în- 
țelegerea și iubirea, acestor lucruri. 
„De altă parte, am chemat în țeră pe un specia- 

list din Constantinopole, cu însărcinarea de a învăţă, 
pe elevele nâstre arta de a văpsi lânurile în tote 
colorile obicinuite în tapetele orientale, Și cu ace- 
leași materiale. 

Prin colaborarea maiestrei de covore, a artistului 
desemnator şi a vopsitorului, sperăm să facem înce- 
putul unei fabricaţiuni de covâre românescă, tunse 
Și netunse, care va fi cel mai bun chip de utili- 
sare a admirabilelor motive ce posedăm. 
“Infiinţarea: atelierului de văpsitorie ne va permite 

apoi să căutăm a variă și a perfecţionă modelele 
n6stre de scorțe, cari pe di ce merge se depărteză 
mai mult, și de modelele, şi de colorile întrebuin- 
țate altă dată. Vom face un atelier special pentru 
sc6rţe:
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În fine, ţesătoria va formă obiectul unei a cincea. 
specialităţi, şi atâta va fi de ajuns de o cam dată . 
pentru a constitui o șcâlă care pote să exercite cea 
mai fericită și hotăritâre influență asupra desvol- 
tării viitâre a artei naţionale. 

E bine înțeles că atelierul de ţesătorie va ave 
datoria, nu de a produce pânză pentru comerciii, ci 
de a cultivă şi a perfecţionă numerosele sisteme de 
țesătorie fină și artistică, aşă de mult îngrijite altă 
dată de femeele românce, şi așă de părăsite astădi. 

x 
ze 2 * se 

In legătură cu înființarea unei școli special con- 
sacrată artei naţionale, stă înfiinţarea, unui use 
de arte naționale. Scopul acestei instituţiuni trebue 
să fie de a adună și a conservă tâte rămășițele ce 
se mai găsesc din producţiunile artistice din trecut 
ale ţării n6stre: cusătură, broderii, ţesături, picturi, 
sculptură, miniaturi, enluminim'es, etc. Un asemenea 
museii va pune la disposiţiunea şcolii de arte na- 
ţionale elementele necesare pentru a-și alcătui mo- 
delurile, iar viitorilor artiști le va procură motive 
de inspirațiune de o nepreţuită valdre. 

Incă din 1901 am luat primele măsuri pentru con- 
stituirea acestui musti. Am dat atunci însărcinare 
pictorului Alpar să culâgă tot ce va put, și i-am 
și pus la disposițiune o sumă pentru acâsta. Ince- 
tând el din vi6ţă curând după aceea, am trecut acâstă 
însărcinare d-lui Ipolit Strâmbulescu, profesor la 
şcola de bele-arte din Bucuresci, unul din tinerii 
artiști cari au dat mai multă atenţiune producţiu- 
nilor artistice românesci. D-sa a străbătut dejă mai
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„multe din judeţele ţării, Gorj, Vâlcea, Nâmţu, şi a 
reunit obiecte de valdre. In același timp, am luat: 
măsuri ca culegerea acâsta să se facă pe o scară 
mai mare prin învățători. Cu ocasiunea conferin- 
ţelor generale din anul 1902, am dat circulara din 11 
Aprilie 1902 către revisorii școlari (anexa No. 80), 
prin care li se da instrucțiuni asupra modului cum 
trebuiă să se facă culegerea. Obiectele adunate ai 
fost apoi examinate de d-l Strâmbulescu, reţinen- 
du-se numai cele cari meritaii.—0O colecțiune însem- 
nată de cusături și ţesături, făcută în cursul mai 
multor ani de excursiuni prin ţâră de către un ama-” 
tor, am cumpă&rat-o. — Ne-am asigurat o colecţiune 
de cusăiuri, ţesături Și desemnuri de asemeni lucrări 
din Transilvania. —In fine, am introdus în repula- 
mentul școlilor de bele-arte disposiţiunea ca, printre 
cele-lalte lucrări ale școlarilor, să se adaoge şi co- 
piarea obligatore a vechilor documente artistice ce 
se mai află prin ţeră. 

Prin aceste mijlâce, ori cât de modeste și puţin 
costisitore ar fi, se va put6 face un bun început 
mus&ului, care va rămân pe urmă să se desvolte 

treptat în cursul timpului. 

„Sperăm că musbul se va put dejă deschide în 
tâmna anului 1903, în localul şcolii profesionale de 
fete No. 3, din şoseaua Kiselef. 

Ei 

In momentul punerii în aplicare a legii învăţă- 
miîntului profesional, școlile profesionale de fete cari 
era în ființă presintai între ele deosebiri de or- 
ganisare destul de însemnate: unele din ele aveati
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trei ani de curs, unele patru ani, iar câte-vă cinci 
ani. Nici una nu aveă cei 7 ani ce erat necesari; 
după lege, pentru a constitui”0 șc6lă profesională 
«le gradul II. 

Prin budgetul pe 1902—1903, am făcut ca tâte 
școlile existente să intre în lege, impunându-le cur- 
sul de 5 ani, pentru a constitui şcoli complete de 
de gradul I. Am făcut acâsta chiar pentru școlile 
din Huşi şi Vasluiii, cari până în 1901 fuseseră în- 
treținute de comune, Și eraii departe de a avâ o 
organisare completă. | 

De altă parte, am ridicat şedla No. 1 din Bucu- 
rescă la rangul de șcâlă de gradul II, prin adăo- 
garea atelierelor necesare şi-a doi ani de curs 
(anexa No. 81). Nouele clase sai deschis în Sep- 
temvrie 1902, populate fie-care cu câte 50 de eleve 
de diverse meserii, dintre cari o bună parte ser- 
viaii dejă ca. maiestre saii ajutâre de maiestre su- 
plinitâre, prin diverse școli profesionale. 

Creaţiunea acestei școli va, permite pe viitor a 
se aplică legea, în ceea ce privesce recrutarea ma- 
iestrelor şcolilor profesionale, c cari, după lege, trebue 
să fi absolvit cel puţin o școlă, de gradul II. Până, 
acum, 0 asemenea șc6lă ne existând, maiestrele se 
recrutai numai dintre absolventele școlilor de. gra- 
dul Î, din care causă unele din ele lasă de dorit. 

Potrivit legii, secțiunea -superiră noii înființată 
cuprinde forte puţine ore de curs (6 pe săptămână 
în fie-care clasă); tot restul timpului este ocupat 
în ateliere, cari sunt încărcate de comande în mare 
număr. 

Ceea ce împedecă întru cât-vă, desvoltarea școlii,
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eră lipsa unei instalaţiuni suficiente. Șe6la ocupă 
un local, în strada Fântânii, central şi bine situat, 
dar f6rte impropriti Şi neîncăpător pentru 0 ase- 
menea șc6lă, și mai ales lipsit de săli de ateliere 
destul de vaste. Dar acest local, de o valdre de 
350.000. lei, a fost dăruit de veci şcolii de către 
d-l Al F. Robescu. Acesta ne-a permis ca din fon- 
dul școlii să clădim săli nouă de ateliere și de ex- 
posițiune, cari vor fi gata în curând și cari vor da 
școlii un noă avînt. - 

La lași există de mulți ani una din cele mai vechi 
școli profesionale din ţâră, întreținută de Reuniu- 
nea femeilor române şi subvenționată de Stat. Acestă 
șc6lă a fost prima care, în urma programei din 1898, 
sa completat cu 7 clase și cu atelierile de aplica- 
țiune necesare pentru a formă o șcâlă de gradul II. 
Aceste împrejurări ne-a permis a recunosce acâstă 
școlă ca şedlă de gradul II, impunându-i 6re-cari 
condițiuni, pentru ca certificatele ei să fie valabile. 
Cu acâsta ne-am scutit de a înființă în lași o ase- 
menea şedlă, pentru care ne lipsiă și personalul, și 
mijlâcele materiale. 

E * “E 

Curentul, care se produce dejă cu 6re-care putere 
către învățămîntul profesional, sa manifestat în anii: 
din urmă prin inițiativa luată în mai multe locali- 
tăți de a se transformă şcolile secundare de fete, 
ce existaii pe acolo, în școli profesionale. Acâsta s'a 
întîmplat până acum pentru şcolile secundare din 
Focșani și Bârlad, precum Şi pentru șe6la „Penetis 
și Zurmale“ din Brăila, acesta din urmă întreţinută 

Raport adresat M. S. Regelui. — Spiru Haret. 19 .*
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de comună. Transformarea, a, început la Septemvrie 
1901, şi se face clasa cu clasă. Şcolile din Focşani 
şi Brăila se înlocuesc cu școli profesionale ; cea, din 
Bârlad, cu o şedlă mixtă profesională. și de menagii, 
de un tip particular, despre care vom vorbi mai jos. 

Ei Ei 

Programa școlilor profesionale din 1898, deși al- 
cătuită pentru 7 ani, aveă trebuință să fie modifi- 

“ceată, pentru a fi pusă în acord cu legea învățămîn- 
tului profesional. Proiectul nouei programe este fă- 
cut ; el se află în desbaterea consiliului permanent, 
și va fi.promulgat în curând. 

De asemenea s'a promulgat, la 12 August 1902, un 
regulament al școlilor profesionale de fete, de 6re- 
ce aceste școli nu aveai decât vechiul regulament 
din 1877, cu totul nepotrivit situaţiunii actuale şi 
cădut dejă în desuetudine. 

*% 

Art. 80 din legea învățămîntului profesional di- 
spune ca: „până în trei ani de la punerea în apli- 
care a acestei legi, profesdrele și maiestrele supli- 
nitâre de la școlile profesionale de fete, cari vor fi 
având, în momentul acela, cel puţin trei ani neîn- 
trerupți de suplinință, vor put fi numite ca pro- 
fesâre şi maiestre cu titlu provisor, în urma unui 
examen de capacitate: instituit anume ; pentru a fi 
admise la acest concurs, profesârele suplinitore vor 
mai trebui să posedă certificatul de absolvire a li- 
ceului; iar maiestrele de ateliere suplinitore, diploma 
de absolvire a unei șcâli profesionale complete.“



  

Examenul acesta s'a ţinut numai pentru maiestre, 
de la -Aprilie până la Iunie 1903. Au luat parte 
la dinsul 14 maiestre, cari s'aii găsit că împliniau 
condițiunile cerute de lege; din ele, ai reușit 3, 
cari aii și fost numite cu titlul provisor. 

Cât pentru profesâre, examenul lor se va țin€ cu 
începere de la 15 Martie: 1904. 

“e * 

Şeolile profesionale de fete Simt mare lipsă de 
un serviciii de inspecţiune. specia] al lor. Invăţă- 
mîntul acesta, înfiinţat nu de mult și lipsit de ori- 
ce tradițiune, aveă mai mult decât ori-care altul ne- 
voe de a fi supraveghiat și condus de aprâpe de 
către o pers6nă competentă, care să-i dea îndru- 
marea cea mai potrivită. Nu s'a făcut așă : şcolile 
sai înființat una după alta, cu personal compus 
din maiestre tinere, fără nici o experiență, de multe 

_ori fără 0 instrucţiune profesională suficientă, și au 
fost lăsate să mergă în voia lor. Personalul supe- 
rior al ministerului, lipsit şi el de competinţă, nu a 
putut contribui mai cu nimic la buna direcţiune a 
acestor școli. Din acâstă causă, puţine din ele sunt 
cari să aibă stabilită o bună tradițiune practică. 

O bună inspectore ar contribui în mod puternic 
pentru a îndreptă multe neajunsuri, pentru a re- 
gularisă lucrul în ateliere, pentru a organisă supra- 
vegherea comandelor. Fără, dinsa, nu este de credut 
că învățămîntul profesional al fetelor va put vre-o 
dată să capete unitatea, şi seriositatea ce se cuvine. 

In neputința în care eram de a put numi 0 
inspectâre permanentă pentru acest, învățămînt, de
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Gre-ce budgetul nu ne da mijlâcele necesare, am 
format un comitet de 8 dâmne în Bucuresci și unul 
de 3 dâmne în Iași, alese printre acele cari erati 
cunoscute ca competente în materie, şi pe cari le 
interesă cestiunea învăţămîntului profesional al fe- 
meii. Acestor comitete am. conferit dreptul perma- 
nent de a visită școlile profesionale din Bucuresci 
și lași, de a da consilii maiestrelor și directorelor, 
de a face rapârte şi propuneri ministerului. Ele sunt 
nisce comitete de patronagiii, cari dejă au făcut: 
însemnate servicii și sperăm că vor mai face. Dar 
este cert că acâsta nu este decât o soluţiune tran- 
sitorie a dificultății, și că va trebui cât mai curând 
a se înfiinţă postul de inspectâre a școlilor profe- 
sionale de fete. 

Es 

e 
LI 

O cestiune [6rte seri6să, care se ivesce, este aceea 
a situaţiunii absolventelor școlilor profesionale. 
-Sunt 26 de ani de când sa înfiinţat, prima, șcâlă 

de acest fel, și numărul lor a crescut până la 18. 
Mii de fete ai trecut prin ele. Cu tote acestea, când 
cercetăm câte din ele trăesc din produsul mese- 
riei ce aii învăţat, rămânem uimiţi de micul lor nu- 
m&r. O statistică exactă nu avem, şi nici nu ar fi 

"lesne a se face, dar scim în de ajuns că, în acești 
26 de ani, nu sati înființat mai mult de 10 sai 15 
ateliere de către absolventele școlilor profesionale; 
că puţine din ele sai putut susțin și că fârte 
puţine absolvente lucreză prin atelierele ținute de 
alţii. Cele mai multe din ele, când vor să profite 
de meseria lor, cer posturi, fie ca maiestre, fie ca
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ajutâre, fie chiar ca învățătore sati ca suglinitâre 
de învățătore sătesci. — | 

Acesta este un resultat desastros, care, dacă nu 
ar ave explicaţiunea, lui şi mijlocui de îndreptare, 
ne-ar îndreptăţi a închide îndată tote școlile profe- 
sionale de fete. o 

Câusele răului sunt mai multe. 
În prima. linie, caracterul prea mult teoretic al 

învățămîntului. Nu numai că studiile curat teoretice, 
ca limbile moderne, matematicele, etc., ocupaii locul 
de frunte în programă şi -cea mai mare parte a 
timpului, dar chiar învățămîntul meseriei se făceă 
în mod teoretic. Se dai regule, se făceaă desemnuri 
pe tablă, dar elevele nu lucraii destul ca, să capete 
deprinderea mânei Și a ochiului, fără care învăţarea, 
teoretică a meseriei nu are nici o valdre. Eşiai dar 
din șc6lă fete ale căror pretenţii, că sunt învăţate, 
erati în raport invers cu cunoscința reală a mese- 
riei lor; şi ca învățate ce se -socotiau, găsiaii că a 
trăi din: meseria lor este lucru înjositor, și că o 
slujbă la Stat eră singura recompensă ce se cuveniă 
meritului lor şi ostenelii ce Și-aii dat de a învăţă 
la şcâlă, 

Un alt inconvenient mare eră că elevele absolviaii 
șe6la, prea tinere: când șcâla aveă trei clase, elevele 
eşiau la 14 ani; cu 5 clase, la 16 ani. La acestă 
vîrstă încă copilărescă, școla le conferiă titlul de 
maiestră. Fata care se vedeă înarmată cu acestă, 
diplomă, la o etate când ea încă nu eră în stare 
a se conduce. singură pe sine în lume, socotiă ne- 
admisibil ca să mai lucreze în ateliere ca ucenică, 
sail chiar ca calfă, așă că diploma eră pentru dînsa
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o piedică pentru a-și desăvârși educaţiunea techmică, 

de care mai aveă nevoe. Cât pentru ca să con- 

ducă ele înseși un atelier, nică nu eră de gândit. 

Conducerea. unui atelier reclamă o experienţă, o e- 

nergie, o cunoscinţă de Gmeni şi de lucruri, cari 

nu se puteaii găsi la nisce copile de 14 până la 

16 ani. . | 

Aceste neajunsuri sunt înlăturate, saii cel puţin 

în mare parte atenuate, prin legea învățămîntului 

profesional și prin programele și regulamentele cari 

ati urmat-o. Reducerea fârte însemnată făcută în 

învățămîntul teoretic, importanța cea mare dată ce- 

lui practic, crescerea numărului claselor de la 5 la 
7, și liberarea diplomei de maiestră numai după 7 

ani de studii, răspund întocmai nevoilor constatate 

de atâţia ani. | 
R&ul însă nu este de tot înlăturat. Chiar la 18 

ani, o fată nu are încă calităţile de energie și ex- 

periență, cari se cer unei maiestre, șef de atelier. 

Afară de acesta, elevele școlilor profesionale sunt 

mai tot-deauna sărace, și nu aii de unde luă, cele 

câte-vă mii de lei necesare pentru deschiderea şi 

întreținerea, unui atelier. 

Neajunsul acesta s'a căutat a se înlătură, dându- 

se absolventelor celor mai bune câte un ajutor din 

fondul format din veniturile școlii, pentru a le per- 

mite să-și deschidă atelier. Am căutat să regula- 

mentăm aceste ajutâre prin decisiunea n6stră din 

17 Noemvrie 1898 (anexa No. 82). Cu tâte acestea 
cestiunea e mult mai seridsă, și ea se presintă nu 

numai pentru fete, dar şi pentru băeţii cari vor 

absolvi școlile de meserii. Ceea ce le lipsesce la
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toți, mai mult decât capitalul, este experienţa, stă- 
ruinţa, curagiul, şi mai ales sprijinul clientelei, care 
nu se duce bucur6să să-și dea comandele la nisce 
tineri începători şi necunoscuţi. 

Credem că aci rolul societăţii trebue să se sub- 
stitue în locul ministerului. Se cuvine ca camerile 
de comerciii să iea protecţiunea începătorilor, şi ele 
pot face mult. Sar pute încă fundă societăți de 
patronagii pentru absolvenţii și absolventele școli- 
lor de meserii, și ele ar av un frumos rol de în- 
deplinit. Ne-am încercat să provocăm înființarea unei. 
asemenea societăţi, dar fără succes: mediul în care 
se pote exercită acţiunea n6stră nu este potrivit 
pentru 0 asemenea întreprindere. 

Școli de menagiii pentru fete. 

In străinătate, mai ales în Germania și în Elveţia, 
școlile de menagiii sunt forte populare. La noi, ele 
eraii necunoscute până acum 6 ani. Și cu tote a- 
cestea, nicăeri nu sunt mai necesare decât la NO), 
nu numai pentru a formă gospodine, dar și pentru 
a înlocui mulțimea de servitori străini cari umplu 
țera. | 

Noi am deschis prima ședlă de menagii în Sep- . 
temvrie 1897. Acâstă șe6lă este o sucursală a Asi- 
lului Elena-Dâmna, căci elevele ei se ieaii dintre a: 
cele eleve ale Asilului. cari dovedesc că nu sunt 
proprii pentru nici unul din diversele feluri de în- 
v&ţămînt ale Asilului. 

Elevele sunt interne. Cursul şedlei este de patru 
ani. Specialităţile trebuiau să fie: bone de copii,
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servitore superidre, servitâre ordinare, bucătărese 

și spBlătorese; însă primele dou& specialităţi nu aii 

putut încă fi înființate, din diverse cause. Prin noul 

regulameni al școlii din 18 Decemvrie 1902 (anexa, 

No. 83), s'aii şi suprimat aceste două specialităţi. 
Numărul elevelor acestei școli nu a fost până 

acum mai mare de 30; de la 1 Septemvrie 1903, 

el 'va fi crescut la 40. | 

* 

A doua ședlă de menagiii s'a înfiinţat tot în Bu- 

curesci, la 1 Septemvrie 1902, cu atelierele de bu- 
cătărie, de spălat și călcat, de croitorie și rufărie. 

Elevele sunt externe. Cursurile sunt de doi ani. 

Chiar din primul an s'aii primit 50 de eleve, dar 

cererile de admisiune aii fost mai multe. La 1 Sep- 

temvrie 1903, se vor primi încă 50 de eleve. 

Regulamentul acestei școli a fost sancţionat la 
25 lulie 1903 (anexa No. 84). 

O şedlă de un tip deosebit este pe cale de ase 
înfiinţă la Bârlad: acesta este şcâla profesională și 
de menagii „Roșca-Codreanu“. 

Fondul „Roșca-Codreanu“ este format din un le- 

gat de 6.000 galbeni, lăsat la 1854. Destinaţiunea, 

lui eră de a se fundă un spital și o şedlă în care 

fetele să înveţe „cetirea, scrierea, gramatica, geo- 

grafia, aritmetica, istoria universală şi mai cu deo- 

sebire a patriei, ţinerea isvâdelor de gospodărie ; 

felurite cusături şi eroieli, spălătoria, meșteșugul 
bucătăriei; într'un cuvînt tot ce este neapărat spre
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a fi bune gospodine, bune s6ţe şi bune mame de 
copii; vor mai învăţă și limba italiană şi francesă“. 

După ce cât-vă timp fondul a fost în pericol de 
a se pierde, din causa unor împrumuturi negaran- 
tate; pe urmă el a crescut, nu însă în deajuns 
pentru ca din venitul lui să se pâtă împlini cere- | 
rile testamentului. | 

După lungi tratative, în anul 1901 administra 
torii fondului conveniră cu ministerul că să cedeze 

- Casei Ședlelor vechia casă Roșca din Bârlad cu tot 
terenul ei, plus o sumă de 400.000 lei în efecte 
cu obligaţiunea ca cu 100.000 lei să se clădâscă pe 
terenul cedat un noii local, unde să se înființeze o 
șe6lă în condiţiunile testamentului. 

Construcţiunea este dejă aprâpe gata ; este însă 
cam mică, de dre-ce cu 100.000 lei eră imposibil să 
se facă mai mult. 

Șeola a fost deschisă la 1 Septemvrie 1901, cu 
un număr de 5 interne, care trebue să crâscă până 
la 15; restul elevelor sunt externe. Numărul cla- 
selor va cresce cu câte una pe an, până se vor 
face ş6se. 

Cât pentru programă, ea nu este încă fixată prin- 
tun decret regal, căcă şcbla fiind de un tip cu to- 
tul deosebit, se cuvine să lăsăm cât-vă timp de ob- 
servare, -până să se stabilâscă organisarea ei în 
mod definitiv. Totuşi condiţiunile ce trebue ea să 
îndeplinâscă, după testament, sunt de aşă fel, că 
șc6la, presintă întru cât-vă întreitul caracter al unei 
şeole profesionale, de menagii și de educaţiune ge- 
nerală. Acest tip se pare cel mai propriii pentru a



formă bune s6țe și mame de familie, și sperăm că 

succesul ei va fi desăvirșit. 

Hotărirea Alteţei Sale Regale Principesei Maria, 
de a destină pentru înființarea unei şedle de menagiii 

la Iași fondul format din donația ce I-ai făcut dâm- 

nele române la sosirea Sa în ţâră, a venit să incoro- 

neze în modul cel mai fericit acestă serie de creaţiună; 

căci nisce instituţiuni, cari se bucură de o așă de înaltă 

aprobare, capătă prin acâsta dinti'o dată consacrarea 

pe care alt-fel numai timpul puteă să le-o dea. 

Donaţiunea Alteţei Sale Regale Principesei Maria se 
compune din un fond în efecte de 255.500 lei și din o 

casă cu un loc mare în lași. Aci se va, instală o șc6lă, 

de menagiii, al cărei program va fi acelaşi cu al şc6- 

lei de menagiii externe din Bucuresci ; ea însă va 

admite și un număr de 12 interne, dintre cari unele 

vor pută fi solvente. Pe locul dimprejurul casei 

se va put face grădinărie,. . 

Condiţiunile cele bune în cari se înfiinţeză acestă 

şc6lă, localul încăpător ce are, și mai ales înaltul 

patvonagiii de care se bucură, va face dintr'insa în 
scurtă vremă 0 școlă model.. 

* * * 

Legea, învăţămîntului profesional (art. 7) prevede 

înființarea de școli de gospodărie rurală pentru fete. 

Până acum, lipsa de mijlâce nu ne-a permis să în- 

ființăm nici o şedlă de acest fel. Sperăm însă că în 
curând să putem alătură câte una pe lângă ferma
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ce se crează la Râmnicul-Sărat, și pe lângă unele 
din şedlele nostre de agricultură. 

Li 

Școlile de menagiii, fiind abiă la începutul lor, ar 
ave trebuință de inspecţiuni de tot momentul, pen- 
tru a stabili buna lor îndrumare, pentru a observă 
din vreme erorile și a le îndreptă. Ne putând av6 
o inspectâre specială pentru ele, am format, ca Şi 
pentru școlile profesionale, un comitet de patrona- 
giu de patru domne, cari se ocupă cu cel mai mare 
interes de cele două şcoli ce avem în Bucuresci. 

Alte forme ale învățămîntului profesional. 

“In acest capitol, am arătat până acum în ce fel 
căutăm să organisăm învățămîntul profesional în 
școli anume făcute pentru dînsul, înfiinţate unele 
mai de demult, iar cele mai multe în virtutea, legii 
din 1901. 

Dar acesta nu este singurul chip în care ne si- 
lim a, lăţi acest învățămînt. Părerea n6stră este că 
între diversele feluri de învățămînt - nu trebue să 
se facă despărțiri absolute, ci, din contra, trebue 
ca ele să fie în contact, şi chiar să se pătrundă i în- 
tru cât-vă unele pe altele. 

Cea mai mare parte din măsurile ce am luat în | 
vederea învățămîntului profesional în afară de şco- 
lile propriii dise de agricultură și de meserii, aii 
fost, dejă expuse în capitolele precedente. De aceea. 
este destul a reaminti doar aci pe cele mai însem-
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nate, pentru a se av& sub ochi un conspect al 

întregei organisări ce dăm acestui învăţămînt. 

Pentru învățământul agricol: Introducerea învă- 

țămîntului practic agricol în școlile primare rurale; 

Inființarea grădinilor şcolare; 

Arendarea, pămîntului școlilor la învăţători; 

Infiinţarea învăţătorilor ambulanţă; 

Infiinţarea de premii la învăţători, pentru gră- 
dini școlare și pentru cultura cartofilor; 

Introducerea, cestiunilor de agricultură în desba- 

terea conferințelor anuale ale învăţătorilor și insti- 

tutorilor; 

Infiinţarea exposiţiunilor anuale ale grădinilor 

şcolare; 

Măsurile pentru propagarea culturii albinelor și 

a viermilor de mătase; 

Organisarea. învățămîntului practic agricol şi a 

fermelor de pe lângă școlile normale; 

Întroducea cursurilor de agricultură în secțiunea 

reală a două licee; 

In fine, crearea unei catedre de chimie agricolă 
şi introducerea unui curs liber de agricultură la 
universitatea din Bucuresci, despre care vom vorbi 
mai jos. | | N 

Pentru învețământul meseriilor: Incuragiarea. și 
propagarea lucrului manual în școlile primare, ru- 
rale și urbane; 

Introducerea, învățămîntului simultane al lucru- 
luă de mână în școlile primare urbane de fete; 

Intreţinerea a câtor-vă ucenici prin ateliere pri- 
vate, pentru. învățarea Gre-căror meserii;
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Introducerea unui atelier de ţesătorie pe lângă 

secţiunea normală a asilului Elena-Domna; 

Trimiterea a doi învățători în Boemia, pentru 

a învăţă fabricarea șuneei, și a altor doi în Bosnia 

pentru uscarea prunelor. 

In mai multe părţi, prin sate, se înfiinţâză din 

iniţiativa privată ateliere pe lângă școli, pentru în- 

vă&țarea de meserii; ast-fel la Teișani (Prahova, la 

Comănesci (Bacăii), şi mai multe altele. 

Aceste din urmă încercări ne bucură, pentru-că 

ne dovedesc că curentul ce ne-am silit a determină, 

a început să pătrundă în masse. Când va prinde ră- 

dăcini acolo, viitorul învăţămîntului profesional va 

fi pe deplin asigurat. | 

InvEțămiîntul comercial al băeţilor. 

Şcolile comerciale, a căror creaţiune a început la 

1864, aii fost sub administraţiunea ministerului in- 

strucţiunii publice şi al cultelor până la 1883, când 

aii trecut sub acel al domeniilor. 

Readuse la ministerul instrucţiunii prin legea în- 

vă&țămîntului profesional din 1899, ele ai rămas aci, 

cu totă abrogarea în 1900 și pe urmă restabilirea 

ei în 1901. | | 

La început, aceste școli eraii de un singur grad; 

primiaii școlari cu cursul primar terminat și aveai 

d ani de curs. Prin legea învăţămîntului profesio- 
nal din 1893, s'au făcut două feluri de școli comer- 
ciale: cele de gradul I cu trei ani de curs, cari pri- 
miaii şcolari absolvenți ai şcolii primare, în etate 

ţ
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de 11 până la 14 ani, şi cele de gradul II, avend 
tot trei ani de curs, şi în cari se admiteaii absol- 
venții a 4 clase de liceii sait ai unei școli comâr- 
ciale de gradul 1. 

Legea din 1901 a conservat acestă din urmă or- 
ganisațiune, cu deosebire că a dat, şcolilor de gra- 
dul II patru ani de curs; că a mai redus programa 
școlilor de gradul I, mâi ales prin suprimarea lim- 
bilor moderne; că a dispus înfiinţarea biurourilor 
comerciale pe lânpă fie-care șc6lă comercială de ori-ce 
grad; că absolvenţii școlilor de gradul 1 nu mai sunt 
admiși a se înscrie în cele de gradul II.. | 

Cu modul acesta, şcolile de gradul I vor av6 de- 
„stinaţiunea de a produce personalul, care se va în- 

- deletnici cu comerciul curent de detalii. Până acum 
aceste școli nu eraii decât nisce porţi de trecere 
pentru școlile de gradul II, ai căror absolvenţi aveai 

aspiraţiuni cu mult mai mari decât de a fi simpli 

vîndători în prăvălie sait de a dirige un comerciii 
mic. Inchiqându-se trecăt6rea acesta, absolvenţii șco- 

lilor de gradul I nu vor put face alt-fel decât să 

intre în comerciii, cu atât mai mult că reducerea 

ce sa mai adus programelor acestor şcoli nu e de 

natură a le deșteptă aspiraţiuni către funcțiunile 
„publice. . a 

Cât pentru școlile de gradul II, ele rămân de- 
stinate, ca şi în legea din 1893, a formă personalul 
pentru comerciul cel mare, pentru bancă, pentru 
administraţiunile cele mari financiare. 

Sa exprimat temerea că școlile de gradul II se 
- vor despopulă, dacă se închide absolvenţilor şcolilor 

de gradul -I putinţa de a trece întriînsele. Credem
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că temerea acesta nu are nici un temeii. Și adi 
şcolile superidre sunt populate mai cu sâmă cu ab- 
solvenţi de 4 clase de liceii. Pe urmă, nici nu este 
mult de dorit ca şcolile superi6re să dea. absolvenţi 
prea. numeroși, căci carierele ce le sunt reservate 
sunt destul de mărginite. In fine, nu ne îndoim că 
restrîngerea  perspectivelor deschise absolvenţilor 
de liceii va fi o. causă puternică pentru a abate pe 
mulți liceeni spre cariera mai sigură a comereiului. 
O măsură recentă a ministerului de finance, care 
a decis a da preferinţă, pentru unele posturi, ab- 
solvenţilor școlilor comerciale superidre, va contri- 
bui mult la acâsta. 

O creaţiune fârte importantă a legii din 1901 
„este aceea a biuroului comercial, în care școlarii vor 
ave să facă practica comerciului, în modul cel mai 
asemănat posibil cu ceea, ce se face în comerciul 
adevărat. Biuroul comercial trebue să fie pentru 
şeGla, comercială ceea. ce este câmpul de experiență 
pentru șc6la de agricultură și atelierul pentru şedla, 
de meserii. Fără dînsul, învățămîntul comercial. r&- 
mâne o simplă abstracţiune, fără miez şi fără folos. 

La şedla comercială din Severin, în lipsa unui biu- 
roii comercial, școlarii urmâză cursurile numai în - 
orele de diminâţă, chiar Dumineca și s&rbătorile, 

“iar în orele -de după amiazi sunt trimiși să facă 
practică prin diverse magasine ale oraşului, unde 
direcțiunea a reușit să-i facă a fi primiţi. Resul- 
tatele sunt forte bune, mai ales că școlarii ieaii de- 
prinderea comerciului, și mai toţi intră întrînsul. 
Sai vădut chiar şcolari de ai liceului părăsindu-l
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după doi saii trei ani, pentru a trece la șcâla co- 

mercială și a intră în comerciii. 

Aceste deosebiri între legea, din 1901 și cea din 

1893 impun alcătuirea unor noue programe. Proiectul 

acestor programe, atât pentru școlile de gradul I,: 

cât și pentru cele de gradul II, este dejă făcut și 

trecut prin consiliul general de instrucţiune; în mo- 

mentul acesta, el se află în desbaterea consiliului 

permanent, și în curînd va fi gata de promulgare. 

De Gre-ce însă e probabil că modificările ce i se vor 

aduce aci nu vor fi fundamentale, pentru a nu se 

pierde încă un an, am luat măsuri ca noua pro- 

gramă să se aplice de la 1 Septemvrie 1903 în clasa 1 

a şcolilor de ambele grade, r&mânend ca în cursul 

anului să se ţină s6mă treptat de modificările pe 

-cară consiliul permanent le-ar aduce eventual pro- 

iectului votat de consiliul general. | 
La 1 Aprilie 1903 s'a promulgat și regulamentul 

ședlelor de gradul II, care, cu puține modificări, se 

va aplică şi celor de gradul I. Aceste regulamente 

sunt făcute în vederea legii actuale, și înlocuiesc 

vechile regulamente din 1878, cari nu mai core- 

spundeaă în- nimic stării de lucruri actuale. 

In momentul acesta, există 5 şcoli comerciale in- 

feridre: la Bucuresci, laşi, Craiova, Galaţi și Ploeşti; 

și 4 şcoli superidre: la Bucuresci, lași, Craiova și 

Galaţi. Pe lângă acestea, Statul acordă o subvenție 

de 10.000 lei şi alta de 7.000 lei școlilor inferidre 

comerciale din Turnu-Severin și Giurgiu, înființate 

de grupe de profesori din acele oraşe și ajutate încă 

de comunele saii de județele respective. 

Dar curentul pentru desvoltarea învățămîntului
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comercial se deștâptă pe fie-care di. Camera, de co- 
merciit din Pitești subvenționâză dejă de câţi-va 
ani o șe6lă de comereiii acolo; iar deună-qi, con- 
gresul camerelor de comerciui a emis dorinţa ca în 
fie-care capitală de judeţ să se înființeze câte o șe6lă 
de comerciii. Dorinţa acâsta ar fi bine să se împli- 
n6scă, cu dre-câri temperamente, şi cu reserva de 
a unu se face creaţiuni prea repede și fără calcul, 
ca să nu se întimple cu Şcolile de comerciii ceea 
ce s'a, întîmplat cu liceele și gimnasiile, pe cară acum 
suntem siliţi să le împuţinăm. 

De alt-fel, cunoscinţele comerciale, pentru a se 
răspândi, nu aii la disposiţie numai singura cale a 
școlilor comerciale proprii dise. 

Art. 60 din legea învățămîntului profesional pre- 
vede înființarea de cursuri comerciale de sera și de 
Dumineca. Aceste cursuri sperăm să le putem în- 
ființă în curând pe lângă şcolile comereiale, fără 
cheltuială pentru Stat, folosindu-ne de orele dispo- 
nibile ale profesorilor acestor şcoli. 

Mai este disposiţiunea din art. 75 din aceeaşi lege, 
de care am profitat pentru a; înfiinţă câte un curs 
de agricultură pe lângă două licee, și care ne pâte 
permite tot așă de bine. a introduce și cursuri co- 
merciale la unele licee potrivite pentru acesta, cum 
ar fi, spre exemplu, cele din Galaţi şi Brăila. 

Dar de disposiţiunea acâsta am. profitat dejă în 
alt-fel, înființând de la 1 Septemvrie 1903 câte o 
clasă comercială specială pe lângă liceul din Ploeştă 
și pe lângă gimnasiul din Constanța. Acâstă clasă, 
care va purtă numele de clasa V comercială, va 
primi absolvenţi de 4 clase de licei sau de gim- 

aport adresat M. S. Regelui.—Spiru Haret. . 20 «+
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nasiii, și le va da cunoscințele de comerciii cele mai 

indispensabile pentru a practică comerciul cu price- 

pere. Scopul nu este de a desăvărşi educaţiunea lor 

comercială, căci acâsta se va face în casele de co- 

mercii unde vor practică. - 

Programa acestor clase comerciale a fost dejă vo- 

tată de consiliul general, și se află încă în desba- 
terea consiliului permanent. 

& 

* % 

Legea prevede (art. 61, al. VIII) a se înființă două 
burse de călătorie pentru studii comerciale, cari să 
se dea prin concurs la fie-care 3 ani. Utilitatea, ace- 
stor burse este evidentă, și este de regretat că lipsa 
de mijlâce nu ne-a permis până acum să împlinim 
acestă cerință a legii. Sperăm să o putem face în 
curînd. | | 

InvEțămintul comercial al fetelor. 

Invăţămîntul comercial al fetelor este o ereaţiune 
a legii din 1901. Până la dînsa, nu există nicl o 
școlă pentru ele, nică vre-o disposițiune în lege care 
să se ocupe de acâstă cestiune. 

Legea din 1901 prevede înființarea de școli co- 
merciale elementare pentru fete, precum şi adăo- 
garea unei clase V comerciale pe lângă şcolile se- 
cundare de fete de gradul |. 

Creaţiunile acestea ai de scop a atrage spre co- 
merciă o parte din mulțimea de fete cari caută adi 
a-și formă o carieră prin șcâlă, şi cari până acum
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să grămădese în cea mai mare parte asupra carierii 
didactice, unde nu mai este loc nică de cum. 

Nu s'a putut deschide până acum nici o şc6lă de co- 
mercii pentru fete. Am putut doar înființă, anul tre- 
cut, clasa V comercială, pe lângă ședla secundară din 
Iași, şi anul acesta, și la Bucuresci. Programa acestei 
clase a fost dejă sancţionată la 17 August 1903. 

Merită menţiune faptul că la Iași, în cursul anului 
1902—1903, clasa V comercială a atras un număr 
de eleve mai mare decât clasa V secundară,



INVEȚĂMÎNTUL SUPERIOR. 

Organisarea învățămîntului. 

Este o profundă deosebire între organisarea pe 

care o dă legea din 1898 învățămîntului superior 

şi aceea care se făceă prin legea din 1864. 
Acâsta din urmă prevedeă patru facultăţi (sciinţe, 

litere, medicină și drept), da lista cursurilor ce tre- 

buiaii să se facă în fie-care, şi prescriă ca fie-care 

curs să se facă de către un profesor, numit cu îm- 

plinirea tuturor formelor legale. 

Organisarea acâsta făceă din universitate o şcdlă 

superidră liceului, dar încolo întru nimic diferind 

de dinsul. Aceleaşi programe nestrămutate, aceleași 

examene trecute la epoce fixe, aceleași diplome, 

aceleași cursuri limitate și ca număr, şi ca întin- 

dere. Dar sciința înaintză, ideile evoluză fără în- 

cetare, şi o universitate, ca să-și merite numele, 

trebue să se ţină cel puţin în curent cu dinsele, 

dacă nu să contribue însăși la acâstă evoluţiune. 

Legea din 1864 nu da, alt mijloc pentru acâsta de-: 

cât de a se creă catedre nouă. 

Alta a fost concepţiunea n6stră de rolul ce tre-
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bue să aibă o universitate. După noi, pentru o uni- 
versitate cestiunea examenelor și a diplomelor tre- 
bue, dacă nu să rămână pe ultimul plan, cel puţin 
să nu-i absârbă t6tă atenţiunea, și să nu o facă să, 
pârdă din vedere principala ei chemare, care este 
de a fi centrul cultural cel mai înalt al țării. Ea 
trebue să atragă și să reţină în sfera acţiunii sale 
pe toți aceia cară sunt în măsură dea contribui la 
înaintarea sciinţei, saii cel puţin de a o expune sub 
forma ei cea mai din 'urmă. Universitatea, trebue 
să fie tribuna de unde ideile să se pOtă expune 
liber, scutite de cătușele programelor, examenelor 
și diplomelor. Fără îndoială, şi de acestea trebue 
să se preocupe universitatea; dar nu trebue ca acâstă, 
preocupare sa fie unică, nici să primeze totul. 
„De altă parte, învățămîntul universitar, ca şi tot 

„restul învăţămîntului, nu trebue să facă abstracţiune 
de nevoile, de aspiraţiunile Şi de împrejurările ţării, 
Şi, isolându-se exclusiv în: regiunea, speculațiunilor 
superidre, să-și facă un punct de ondre dea nu se 
lăsă să fie scos din sfera abstracţiunilor. 

x 
* % 

Plecând de ia acest punct de: vedere, legea din 
1898 se silesce mai întâiu să lărgescă, cercul strimt 
în care eră închisă fie-care catedră. Ea prevede că: 
„fie-care din cursurile universitare: pote fi făcut de 
unul sait mai mulţi profesori sait agregaţi. Din con- 
tra, același profesor saii agregat pste fi însărcinat 
cu mai multe cursuri în cadrul specialităţii sale. 
Profesorii şi agregaţii pot fi obligaţi a face cursuri 
şi în alte facultăți, însă numai în materia, care intră
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în sfera. specialităţii lor, şi în acest cas ei primesc 
o diurnă“. 

Cu modul acesta va luă sfîrşit ideea că fie-care 

curs aparţine în mod exclusiv unui anume profesor, 

care nu mai pote să se atingă de altă ramură a 

sciinței decât acea care i sa dat de la început, cu 

obligațiunea de a o repetă mereu cât timp va fi 
profesor. Va încetă isolarea dintre cursuri și dintre 

profesori, se vor puts în fie-care an face combina- 

țiuni nouă, cari să permită ori-cărui profesor să se 

ocupe de ori-care parte a sciinţei în care a lucrat. 

Va încetă și isolarea dintre diversele facultăţi, cari 

până acum formait școli absolut distincte și fără 
nică un amestec între ele, ceea ce făceă că și nu- 

mirea de universitate, dată reunirii lor, nu eră 

meritată. La acest din urmă resultat va contribui 

Şi modul cum se vor hotări prin regulamentele di- 

verselor facultăţi cursurile ce vor trebui urmate în 

vederea fie-cărui fel de diplomă, și cari vor put, 
după împrejurări, să fie împrumutate de la două 
saii mai multe facultăţi. 

Dar, afară de cursurile făcute de profesori şi a- 
- gregaţi, cursuri normale, pentru cari de ordinar se 

vor da examene și cari sunt prevădute în budget, 
și docenţii vor put6 face, asupra ork-cărei ramure 
de sciință, cursuri libere și gratuite, sai retribuite 
numai de studenţii cari le ascultă, în afară de cur- 
surile făcute de profesori şi agregaţi, saii paralele 
cu acestea; asemenea cursuri, după trei ani, pot fi. 
vecunoscute ca obligatorii, dacă în timpul acesta s'a 
dovedit că presintă un deosebit interes pentru în- 
vățămintul universitar.
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In fine, în universitate se pot face cursuri libere 
și gratuite asupra ori-cărei ramure de Sciințe de 
către persone cari nu aparțin corpului profesoral 
universitar, dar cari ai învoirea senatului univer- 
Sităţii și aprobarea ministerului. 

Cu modul acesta, universitatea devine, după cum 
doriam, tribuna liberă unde ori-ce om de merit are 
acces, pentru a vorbi în numele sciinţei. 

Sa dis că este ilusorie speranţa de a vede pecine-vă, 
solicitând titlul de docent, sait ondrea de a face un 
curs liber. Se diceă că nu se vor găsi Gmeni de 
sciință cari, fără a fi plătiți, să se expună a trece 
examenul de abilitare de docent, și să-și impună 
munca de a face un curs gratuit. Evenimentele aii do- 
vedit cât de netemeinice eraii aceste temeri. Până 
acum, un număr de 15 docenţi ai fost abilitaţi pe 
lângă ambele universităţi. Unii dintr'înșii sunt Gmeni 
dejă cunoscuţi prin lucrările lor în sciinţă. Unii fac 
cursuri libere, alţii sunt, sait vor fi utilisaţi ca asi- 
stenți, şefi de laboratorii sait de lucrări practice. Sunt 
şi câte-vă cursuri libere făcute de persone încă ne- 
abilitate, şi dintre cari unele sunt de un real interes 
Şi împlinesc un gol simţit în învățămîntul univesitar. 

Dar docenţii mai pot face Și un altfel de servicii 
importante în universitate: după lege, ei pot înlocui 
la nevoe pe profesori la cursuri și la examene. 
Acestă cestiune a examenelor a devenit seri6să 
la facultăţile cele mult populate, cum sunt cea de 
drept şi cea de medicină din Bucuresci. Num&ruj 
examenelor a devenit așă de mare, în cât profesorii 
sunt excedaţi și nu mai ajung ca să le facă. Do-
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cenţii pot fi chemaţi să împartă acâstă sarcină cu 

profesorii, şi să le aducă o însemnată ușurare. 

Docenţii în fine vor fi chemaţi a face - conferin- 
ţele şi lucrările practice fără cari nici nu se pote 

adi înțelege un curs universitar, și cară la unele 

facultăți nu există de loc, sait sunt încă departe 

de a fi completate. 

Din t6te punctele de vedere dar docenţii vor fi 

un element preţios în universități, şi de aceea cu 

atât mai puţin se pâte explică neîncrederea pe care 

unii le-o arată. Organismul unei universităţi mo- 

derne este cu mult mai complicat și mai plin de 

exigențe decât altă-dată. O universitate nu mai 

pote astădi să se închidă în forme ieratice, fără 

„a riscă să devină un anacronism. Și dacă docențţii 

„sunt o inovaţiune la noi, nu ne este permis să ne 

speriem de inovaţiuni, noi a căror tradițiune universi- 

tară nu e mai veche de 40 de ani, când univer- 

sități cu tradițiune de șâse ori seculare se lasă să fie 

pătrunse de spiritul cel noi. 

% 
L-a % 

Infiinţate, cea de la Iaşi la 1860, cea de ia Bu- 

curesci la 1863, universităţile n6stre avură înce- 

puturi destul de modeste. De o cam dată nu avură 

decât facultăţile de drept, de sciinţe și de litere. 

Cea de medicină se înființă la Bucuresci în 1869, 
la lași în 1883; cea de teologie, la Bucuresci, în 1884. 

Deși tâte facultăţile, afară de cea de medicină, 
nu aveai să dea decât diploma de licenţă, orga- 

nisarea lor fu la început forte neîndestulătore. Nu 

eraii catedre de ajuns; unele cursuri indispensabile
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lipsiaii eu totul; altele eraii reunite câte două și 

trei în sarcina unui singur profesor. Colecţiunile, la- 

borastoriile, lipsiaii; de lucrările practice ale studen- 

ților, mai că nu eră vorbă. . 

Lipsurile însă începură a se completă de tim- 

_puriii. Se adăogară catedrele ce lipsiau, se separară 

cursurile prea încărcate, se înființară laboratoriile 

şi lucrările practice; tâte acestea cam fără sistem, 

și după trebuinţele sai mijlâcele momentului. 

Din acâstă causă, diversele ramure ale învăță- 

miîntului superior nu sunt de o potrivă favorisate. 

Facultatea de medicină a ajuns să aibă câte mai 

multe catedre pentru un singur obiect, şi unele 

catedre cari nu sunt indispensabile. In facultatea 

de litere, secţiunea istorică și cea filosofică sunt destul 
de bine dotate, pe când ambele secțiuni filologice aii 

încă lipsă de catedre neapărat necesare, cum este, 

spre exemplu, acea de literatură germană. 

La, fie-care budget noii, se caută a se face să 

dispară aceste neajunsuri, fie prin creaţiunea cate- 

drelor ce lipsesc, fie, în timpul din urmă, prin su- 

| primarea unor catedre rămase vacante şi al căror 

învățămînt 'se puteă repartisa la altele. | 

Legea din 1898 prevede înființarea diplomei de 
doctorat; la tâte facultăţile cari încă nu o dai (până 
acum numai facultatea de medicină conferă acest 

titlu). Mai tâte facultăţile, şi chiar cea de drept, 
posedă dejă 6re-cari elemente, cari pot servi la a- 
cestă inovaţiune; e cert însă că vor mai trebui 

6re-cari adaose de catedre. Acește adaose vor trebui 

făcute treptat, potrivit nu numai cu mijlocele bud-
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getare, dar și cu personalul sciinţific de care se va 

dispune. 

La facultatea de drept, creaţiunea doctoratului 

se impune cât mai curînd. Se afirmă de cei în drept 

-că cunoscinţele de licență în drept nu sunt sufi- 
ciente pentru magistratură, mai ales că marea ma- 

joritate a studenţilor în drept obţin diploma de 

licenţă la o vîrstă de tot tînără, 20 până la 23 de 
ani. E trebuinţă ca ei să facă studii mai îndelun- 

gate, nu numai pentru a av6 cunoscinţe mai întinse 

cari le sunt necesare în carieră, dar şi pentru a 

da mai multă maturitate spiritului lor, înainte de 

a li se încredință o sarcină aşă de plină de re- 

“sponsabilități, ca aceea de magistrat. 

Creaţiunea doctoratului în drept este apoi nece- 

sară și pentru a face să dispară credința că studiul 

dreptului este cel mai ușor, ceea ce face că acea 

facultate este năpădită de toţi acei cari se socotesc 

ei înșiși incapabili de a face studii mai grele, ceea ce, 

pe lângă că micșorâză prestigiul facultăţii, mai este 

o causă de reală slăbire a învățămîntului ei. 

De odată cu înfiinţarea doctoratului, va trebui 

să se împlin6scă în facultatea de drept şi o altă 

exigență a legii, aceea, de a se înființă secţiunea sciin- 

țelor de stat. Necesitatea acestei creațiuni nici nu 
se pâte discută, când ne gândim că sunt atâtea 

funcțiuni administrative şi financiare, pentru cari nu 

prepară nică una din școlile n6stre; căci facultatea. 

de drept, cu studiile ei pur juridice, dă o parte din 

cunoscințele necesare unui bun administrator, să 

dicem chiar pe cele mai necesare, dar e departe de 

a le da pe tâte.
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Studiile și stăruințele pentru împlinirea acestor 

două cerințe ale legii le-am început deja de doi ani, 

dar până acum ne-am lovit de tot felul de dificul- 

tăți şi de resistenţe neînțelese, cari până în cele din 

urmă vor trebui învinse, căci alt-fel facultatea de 

drept nu va pute eși din starea de suferință în 

care este, nici răspunde pe deplin chemării ei, Și 

realisarea acestor desiderate nu va fi așă de grea, 

de dre-ce facultatea de drept dispune dejă de Gre- 

cari elemente utile, cari vor trebui doar să fie com- 

pletate sai alt-fel utilisate, pentru a se pute av6 

şi doctoratul, și secțiunea sciinţelor de stat. 

* 

& * 

Facultăţile de sciințe și de litere au vădut, în 

ultimii 25 de ani, crescând forte repede favârea de 

care se bucurati. Și-aduc mulți aminte de timpul, 

nu depărtat, când cursurile lor erai cu mare gre- 

utate urmate de un fârte mic număr de studenţi, 

dintre cari cei mai mulți nominali, şi prea puţini 

făcându-și în mod regulat studiile și examenele. 

Adi nu mai este aşă. Numărul auditorilor a cre- 
scut într'o proporţiune ne sperată, și o bună parte 

dintr'iînșii urmâză cu cea mai mare asiduitate cur- 

surile, conferințele, lucrările în laborator. 

Este însă de prevădut că. peri6da acâsta de pro- 

speritate va fi urmată de o alta, în care populaţi- 

unea amândoror acestor facultăţi va suferi o scă- 

dere. In adevăr, în afară de preocuparea lor de sci- 

ință pură, ele mai ai de obiect de a formă pevi- 

itorii profesori de curs secundar: și superior, şi pe 

o parte din cei de școli speciale.
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Cât timp corpul didactice secundar, superior și spe- 

cial a mers înmulțindu-se, din causă că înseși şco- 

lile corespundătâre se înmulțiai, licenţiaţii în şciinţe 

şi în litere găsiaui acolo o întrebuințare mai mult 

sau mai puţin sigură. Dar acum învățămîntul se- 

cundar nu mai are trebuință de desvoltare mai de- 

parte; din contra, constatăm că ela ajuns la o ex- 

tensiune mai mare decât eră necesar şi de aceea 

căutăm să-l restrîingem. De altă parte, sutele de 

catedre cari erai vacante se ocupă mai tote cu ti- 

tulari, în urma examenelor de capacitate ţinute anul 

trecut şi acelor ce se vor mai țină anul acesta. Rolul 

facultăţilor se va reduce dar, din acest punct de 

vedere, a împlini doar golurile ce se vor produce pe 

fie-care an prin morte saii retragere. 

Observațiunea acâsta este justă, mai ales în pri- 

vința auditorului femenin al celor două universităţi. 

Apr6pe unanimitatea mulțimii de fete cari populâză 

mai ales facultatea de litere, nu-şi impune greută- 

ţile şi cheltuelile studiilor universitare decât cu 

speranța ca prin ele să-și facă o carieră în învăţă- 

mînt. Trebue acum să se convingă tâte că speranţa 

acâstă este deşartă. Cele 31 de școli secundare, nor- 

male şi profesionale de fete în cari își pot găsi în- 

trebuinţarea licenţiatele în sciinţe și în litere, aii 

prea puţine posturi pentru ca să p6tă îndestulă mă- 

car a decea parte din cele cari aspiră la dînsele; 

Și încă trebue observat că acele posturi sunt mai 

tote ocupate cu titulare, aşă că este neînsemnat 

numărul vacanțelor la cari să se pâtă numi titu- 

lare nouă. Acâsta şi este causa pentru care șe6la nor- 

mală, superidră de fete, prevădută prin lege, nu se
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„va înfiinţă, pe câtă vreme absolventele ce ar da ea 

nu şi-ar găsi nici o întrebuințare. 

lacă pentru ce avem convingerea că curentul 

care împinge adi pe fete spre universitate va con- 

teni în curînd, lucru fârte de dorit, căci el nu face - 

decât să istovâscă forţele și mijlâcele atâtor fete, 

fără a realisă nică una din speranţele lor. 

Este deci neîndoios că în curind cea mai mare 

parte din tinerii, cari nu pot să facă studii supe- 

rire numai pentru satisfacțiunea suiletâscă pe care 

o daii ele, vor luă alte direcțiuni, și că clientela 

facultăţilor de litere şi de sciințe va scăde. 

Perspectiva, acâsta nu ne îngrijesce. Facultăţile 

“fiind chemate a împlini o funcţiune bine determi- 

nată în Stat, este natural și logic ca clientela lor 

să varieze în raport cu trebuinţele ce sunt de sa- 

tisfăcut.. Din contră, ar fi un râii dacă sar rupe 

echilibrul între cerere și ofertă, și dacă facultăţile 

ar continuă să funcţioneze cu aceeași intensitate 

când cererea e mică, ca şi când eră mare. 

Dar lucrul nu ne îngrijesce şi pentru un alt mo- 

tiv: este că ambele aceste facultăţi aii de exploatat 

un câmp de activitate mai întins decât cel actual, 

și când ele își vor lărgi cercul acţiunii lor, numă- 

rul auditorilor se va mări de sine. | 

Pentru acâsta va fi de ajuns ca facultăţile să 

caute a se preocupă şi de numerdsele cestiuni de 

matură practică, cari trebue să solicite și atențiunea 

Gmenilor de sciință, cum se face acum şi pe aiurea, 

şi chiar la noi. In adevăr, facultatea de medicină, 
cea de drept, nu fac numai sciinţă pură ; ele trag 

învă&țăminte practice din sciință, şi produce medici și
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Gmeni de drept cari practică sciinţa în mod efectiv 
Şi nu se mărginesc numai în speculaţiuni abstracte. 

În același fel va pute fi și facultatea de litere să 

se ocupe, spre exemplu, a produce 6meni cari să vor- 

"Dâscă și să serie limbile moderne, pentiu usul prae- 
tie, în loc de a se ocupă numai de cestiuni de gra- 

matică și de literatură. Acesta este o specialitate 

care tot-deauna 'va av6 căutare. Și nu ea este 

singura de care ar pute să se ocupe facultăţile de 

„litere. 

Cât pentru cele -de sciinţe, câmpul lor de acţiune 

este și mai vast. Se scie cum avîntul cel mare al 
industriei germane se datoresce în prima linie sei- 

inței germane, și cum în fie-care fabrică mai în- 

semnată omul de sciinţă nu lipsesce. Pe urmă ce- 

stiunile agronomice solicită atențiunea nstră cu mai 

multă: stăruință decât pe aiurea, unde catedrele 

de chimie agricolă, de zootechnie, de botanică apli- 

cată la agricultură, nu lipsesc, deşi pe acolo agri- 

cultura nu ocupă în Stat locul cu totul dominant 

pe care îl ocupă la noi. 

Consideraţiunile acestea ne îndâmnă să ne silim 

a completă învățămîntul facultăţilor de sciinţe și 

în sensul aplicaţiunilor practice ale sciinței, și am 

și făcut un început, aprobând încheerea facultăţii 

de sciințe din Bucuresci, de a se transformă una 

din catedrele sale de chimie teoretică în catedră de 

chimie technologică. Am rugat apoi pe un specia- 

„list competent, d-l C. Jormescu, să facă la aceeaşi 

facultate un curs liber de agricultură, care sperăm 

să încâpă în Octomvrie 1903; am ţinut mult să se 

facă un asemenea curs, nu numai pentru utilitatea



319 

practică ce trebue să aibă, dar și pentru ca apri- 
cultura, nobila n6stră, îndeletnicire naţională, să nu 
fie lipsită de ondrea de a av6 un loc în cea mai 
înaltă ședlă a țării. 

O catedră de electricitate aplicată încă ar fi in- 
dispensabilă. 

Localuri, laboratorii, regulamente. 

Universitatea din Iași (facultăţile de sciinţe, li- 
tere și drept) posedă cel mai vast şi mai bine ame- 
nagiat din tote localurile școlare din ţ6ră. Săli de 
cursuri, amfiteatre, laboratorii bine dotate, biblioteci, 
nimic nu-i lipsesce. 

Facultatea de medicină din Iaşi ocupă localul ve- 
chiii al universităţii, și un local construit anume 
pentru institutul de anatomie. Palatul facultăţii are 
nevoe să fie cu totul prefăcut, restaurat și com- 
pletat, căci, așă cum este, e departe de a corespunde 
destinaţiunii sale. Cât pentru institutul de anato- 
mie, deși a costat 650.431 lei, este răii construit 
și r&u potrivit pentru destinaţiunea sa. 

La Bucuresci, universitatea stă forte r&ă în pri- 
vința localului. Palatul universităţii, cu tâtă vasti- 
tatea lui, corespunde fârte puţin destinaţiunii sale, 
fiind construit acum 45 de ani, întrun timp când în- 
văţămintul superior nu aveă nici a decea parte din 
exigenţele de astădi, și când nimeni nu puteă pre- 
ved6 desvoltarea ce va luă el la noi. De alt:fel uni- 
versitatea nu ocupă decât a treia parte din pala- 
tul clădit pentru dinsa ; restul îl ocupă Senatul şi 
museele, așă că universitatea nu are săli pentru
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cursuri, şi nici un singur amfiteatru destul de în- 

căp&tor pentru auditorii unora din cursurile cele mai 

frecuentate. De aceea disposiţiunile regulamentelor 

relative la regularitatea frecuentării sunt literă mortă 

Cum să se oblige să nu lipsâscă de la cursuri cei 

1.500 de studenţi ai facultăţii de drept, când nu se 

pot oferi locură nici pentru 300? Facultatea de sciințe 

are, drept sale de curs, nisce coridâre de câţi-va 

metri pătraţi; iar laboratoriile ei sunt răspândite 

în case cu chirie, prin tâte cartierele orașului. Cum 

să-și facă studiile un student obligat a merge la la- 

boratorul de botanică de la Cotroceni, la cel de chi- 

mie de pe splaiul Magheru, la cel de fisiologie de 

dincolo de ministerul de finance, la cel de morfo- 

logie de lângă biserica Silvestru, și la unele cursuri 

în palatul universităţii ? Și ce cursuri se pot face 

în nisce laboratorii instalate prin case particulare, 

fără spaţiii, fără lumină, fără nimic din ce trebue 

unui laborator ? 

Situaţiunea acâsta este cu totul netolerabilă, şi tre- 

bue se i se pună un capăt cât mai curind, dacă 

vrem ca universitatea n6stră se-și merite numele. 

Soluţiunea cea mai bună nu ar fi de a se goli 

palatul universităţii de tâte autoritățile şi instituțiu- 

nile cari ocupă cea mai mare parte din ele, și a se 

lăsa, întreg pe s6ma universităţii; după cum am spus 

mai sus, palatul nu e potrivit pentru o universitate 

modernă. | _ 

E de preferit a se face o clădire anume pentru 

facultatea de sciințe cu t6te anexele ei. Dacă apoi 

şi museele se vor trece într'o instalaţiune definitivă 

a lor, ar pute palatul vechii se rămână pe sâma
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Senatului. și a facultăţilor de litere şi de drept, cari 

ar av6 atunci destul loc. | 

Cât pentru facultatea de teologie, locul ei este in- 

dicat în marea clădire ridicată la Radu-Vodă, în care 

este internatul teologic, și unde ar fi loc forte sufi- 

cient şi pentru cursurile facultăţii. 
In prevederea, acestei soluțiuni, încă din anul 1898 

am cumpărat de la trei proprietari un loc de o întin- 

dere de peste 10.000 metri pătrați, mergând din 

strada Academiei până în strada Enei, în lungul lo- 

cului vechei universităţi, cu care face corp. Schim- 

bările şi nevoile supravenite de atunci nu a permis 
a se da urmare ideii n6stre din 1898 ; dar conti- 
nuăm a crede că tot ea este singura care convine. 

Clădirea ar put6 să fie relativ puţin costisitore, 
căci nu e nevoe să se facă lucrări de lux, cari nu 

ajută întru nimic sciinţei. Se pot face clădiri econo- 

mice, cari ar av6 și avantapiul de a pute lesne fi 

înlocuite, dacă cu timpul progresul sciinței le-ar face 

să ajungă necorespundătore scopului lor. 

Dintre institutele dependinte de facultatea de sci- 
inţe, singur institutul de botanică posedă o instala- 

ţiune proprie, care este perfectă din tote punctele de 

vedere. E adevărat că e cam departe de centrul ora- 

şului; dar vasta grădină botanică care-l încongiură 

a făcut imposibilă evitarea acestui inconvenient. 

Facultatea de medicină din Bucuresci are de ase- 

menea instalațiunea sa definitivă într'o clădire nouă, 

care a costat 4.410.686 lei. Acâstă clădire eră de: 

stinată să conţină numai institutele de anatomie ; 

a fost însă croită pe un plan așă de vast, în cât 

a putut să intre într'însa întrega facultate de me- 

Raport adresat M. S. Repgelui.— Spiru Haret. 21,
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dicină, cu tâte laboratoriile şi institutele .sale, cari 

aii încăput în largul lor. 

Mai sunt însă necesare Gre-cari lucrări accesorii, 

precum îngrădiri, grajduri, etc. 

* 

* * 

Reducerile budgetare din 1901 ai făcut ca dota- 

țiunea diverselor institute şi laboratorii universitare 

să scadă forte mult. Pentru unele, scăderea e mai 

puţin simțită; e mai greii însă pentru laboratoriile 

unde fac lucrări un numă&r mare de studenţi, și unde 

prin urmare se consumă mult material. Nu este mal 

puţin adevărat că organisaţiunea actuală a acestor 

instituțiuni este și ea în mare parte causa cheliue- 

lilor mari. ce reclamă. Fie-care laborator este inde- 
pendent de cele-lalte, are personalul săi, materialul 

său, budgetul săi, până și localul să&it. Numai la 

universitatea din Bucuresci sunt 5 laboratorii de 

chimie, 2 de fisică, 2 de anatomie umană, 4 de 

anatomie, fisiologie și morfologie generală, și așă 

mai departe. Dacă în loc de a fi 5 laboratorii și 

institute distincte de chimie, ar fi fost unul singur, 

organisat în vederea întregului servicii chimic, câtă, 
economie de personal, de local şi de material ar 

fi tost! 

Concentrarea acâsta va trebui dar urmărită, cu 

atât mai mult, cu cât ea ar fi și în avantagiul stu- 

diilor, Dar ea nu va fi-posibilă pentru universita- 

tea, din ' Bucuresci, decât atunci când va ave un 

local propriii pentru acâsta ; încă un motiv pentru 

ca clădirea lui să nu mai întârdie. 

O altă nevoe a învățămîntului superior este în-
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ființarea unei grădini zoologice cât de modeste. Ne- 
cesitatea ei pentru cursul de zoologie este tot aşă, 
de mare ca şi a grădinii botanice pentru cursul de 
botanică; dar o grădină zoologică contribue mai mult 
decât una botanică pentru a deșteptă în: popor in- 
teres pentru studiile naturei, și prin urmare pentru 
educarea lui. 

Am studiat cestiunea unei asemenea creaţiuni 
în Bucuresci. Deși preţul ce ni sa cerut eră fârte 
modest, având în vedere că eră vorba de a se 
populă grădina și cu animale exotice, totuşi el între. 
ceă puterile n6stre actuale. De aceea am renunțat 
pentru moment la acâstă, dorință, şi vom cercă să 
înfiinţăm o grădină mai modestă, populată numai cu 
animale din ţâră, cari ar servi ca început pentru 
una mai completă, și încă ar fi de un folos enorm 
pentru a popularisă cunoscinţa faunei n6stre, așă 
de răi cunoscută chiar de mulți Gmeni de sciință. 

% 
* e 

Votarea legii din 1898 a făcut necesară prefa- 
cerea tuturor regulamentelor universitare. Ele tre- 
buiaii puse de acord, nu numai cu legea, cea nouă, 
dar şi între dînsele, căci -erait nepotriviră mari în- 
tre regulamentele facultăţilor de același fel, de la 

"cele două universități, ceea ce da loc la dificultăţi. 
nenumărate. 

Nouele regulamente s'aii făcut și Sati pus în a- 
plicare pentru tâte facultăţile și pentru înv&ţămîn- 
tul farmaceutic, afară de cele de drept, al căror 
proiect este încă în desbaterea consiliului perma- 
nent. Causa acestei întârdieri este mai cu s6mă că
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consiliul a așteptat să se dea o soluțiune cestiunii 

doctoratului şi a secţiei sciințelor de stat. 

Un punct în care acest din urmă regulament va 

trebui să dea o soluţiune practică este acela a exa- 

menelor, cari aii ajuns așă de numerse, încât pro 

fesorii nu mai ajung ca să le facă, din care causă 

ele devin superficiale. - 

O îndreptare mare va veni, îndată ce se va măr- 

gini dreptul studenţilor de a se presintă la examen 

fără nică o limită. 

Dupăregulamentul actual, care datâză din vremurile 

când facultăţile de drept aveai abiă două saii trei 

sute de elevi, sunt patru sesiuni de examene pe an, 

şi un student cădut la o sesiune are dreptul a se 

presintă din noii chiar la sesiunea imediat urmă- 

t6re. Acesta este neraţional; căci, când. un student 

e respins de la un examen, acâsta însemneză că nu-și 

cun6sce materia, şi nu în cele două luni cari separă 

o sesiune de alta va fi el în stare să o prepare. 

De altă parte, putinţa ce aii studenţii de a se 

presintă la examen or-când vor, chiar când sciă 

că sunt nepreparaţi, măresce munca profesorilor în 

mod inuţil, şi nu are nici 0 sancțiune pentru un 

student. Va trebui a se impune o taxă de examen, 

din care partea, cea mai mare să serve pentru plata 

examinatorilor, şi care să rămână perdută pentru 

student, în cas de respingere. Cu modul acesta, un 

student va sta la gânduri înainte de a se presintă ne- 

preparat la examen, de vreme ce căderea îi va aduce 

o pagubă. 

In fine, o nouă uşurare pentru profesori va fi 

când facultăţile, avend câte un număr de docenți,



325. 
  

aceștia, vor fi chemaţi a face examenul împreună, 

cu profesorii. Munea acestor din urmă va fi micșo- 

rată, iar docenţii, făcând examene, se vor face cu 

timpul cunoscuți și se vor deprinde cu atmosfera 

universitară, ceea ce va fi-în folosul universităţii, 

de dre-ce docenţii sunt în parte pepiniera din care 

se vor recrută viitorii profesori universitari. 

Studenţii, 

Până în 1899, universităţile n6stre nu aveai un 

regulament de disciplină pentru studenţi. Cu tâte 

„acestea, necesitatea lui se simţiă mai de mult, 

„mai ales în urma 6re-căror desordine ce avuseră loc 

anii trecuţi. Dar trebuinţa acâsta a devenit impe- 

ri6să în anii din urmă, din causa înmulțirii celei 

repedi a studenţilor de la universitatea din Bucu- 

resci, al căror număr a trecut de 3.500. Regula- 

mentul eră necesar nu numai pentru a da mijloc 

de a se ţin€ disciplina acestei mulțimi, dar și pen- 

tru a împedecă crescerea artificială a numărului 

studenţilor. In adevăr, sunt numeroși studenţii cari, 

după ce s'aii înscris într'o facultate, nici nu mai 

urmeză cursurile, nici nu-și mai trec examenele. 

Anii trecuţi s'a constatat chiar că erai unii cari se 

înscriait în universitate, nică de cum cu intențiunea de 

a face studii, ci numai pentru a se introduce prin- 

tre studenți și a-i provoca la desordini. 

Se întimplă iarăși că mulţi studenţi se înscrii 

la două facultăți de odată, dar apoi nu urmeză 

cursurile decât la una, rămânând înscris și la cea-
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laltă, ceea ce face că numărul studenţilor acesteia 

se pare mai mare decât este în realitate. 

Până la 1899, nu eră nici un mijloc dea regulă 

întrun fel situaţiunea unor asemenea studenţi, și de 

aceea se vedeai unii cari figurai în matricule de 

deci de ani, deși de mult ei: nu mai făcuseră nici 

un act de student regulat. 
Regulamentul de ordine și disciplină din 10 Fe- 

bruarie 1899 a împlinit aceste lipsuri, prescriind pe 

de o parte regule și pedepse disciplinare, iar pe de 

alta norme după cari studenţii neregulaţi trebue 

șterși din matricule. 

Regulamentul pune norme și pentru modul cum 

pot să funcţioneze societăţile de studenţi. Ele trebue 

să aibă autorisarea senatului universitar şi să co- 

munice în mod regulat rectoratului nouele admisiuni 

de membri, lista membrilor biuroului și dări de 

s6mă despre gestiunea averii societăţii. 

Măsurile acestea ai devenit indispensabile în 

urma desordinelor la cari unele grupe de studenţi 

au dat loc de câţi-vă ani încâce. Sub diverse pre- 

texte, și de multe ori fără nici un pretext, capitala 

Și orașele din provincie aii fost agitate în numele 

tinerimii universitare. - 

Trebue să spunem că mai tot-deauna de câte oră 

sai întimplat asemeni lucruri repgretabile, sa do- 

vedit că principalii agitatori perduseră de fapt drep- 

tul la numele de student, pentru-că părăsiseră stu- 

diile de ani întregi, sait că eraii Gmeni fără nici un! 

rost, cari se înscriseseră în universitate numai pen- 

tru ca, la adăpostul numelui ei, să pâtă comite de- 

sordini fără frică de pedepsă. Sa dovedit în fine
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că printre studenţi se strecuraii și Gmeni fără că- 

pătâiu, turburători de meserie, agenţi plătiţi anume 

pentru a agită strada. 

Este de neapărată trebuință ca la asemenea scan- 

daluri să se pună capăt odată pentru tot-deauna. 

„Fapte. ca acestea desonorâză universitatea, şi cei 

cari se fac vinovaţi de dînsele sunt nedemni de a 

figură întriinsa. Vom usă dar de t6tă rig6rea con- 
tra celor cari vor mai comite asemenea fapte, şi vom 

restabili ordinea cu ori-ce preţ. Vom face ast-fel 

cel mai mare serviciii universităţii, curățind-o odată 

de elementele rele, cari de ani de dile o compromit 

în ochii lumii şi-i turbură mersul liniştit. 

= 

Deși având o vechime numai de 40 de ani, uni- 

versităţile n6stre dispun dejă de diverse instituţiuni 

însemnate, al căror scop este de a aduce ajutor 

studenţilor. 

In frunte vine Fundaţiunea Carol, înființată în 
1891 de cătie Maiestatea Vostră şi al cărei regu- 
lament a fost modificat la 10 Octomvrie 1898. Ea; 

pune la disposițiunea studenţilor o bibliotecă admi- 

rabilă, întrun local splendid şi cu facilităţi de lucru 

excepționale. Fundaţiunea mai acordă şi burse și 

ajutâre de diverse feluri. 
Ministerul are prevă&dute în budgetul s&ii 50 de 

burse pentru studenții universitari, a 100 lei pe lună. 

Aceste burse sunt repartisate între ambele univer- 

sități, | 
Universitatea din Bucuresci dispune de fondul 

„Hillel, care adi este de aprâpe 300.000 lei, şi care
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provine din o donaţiune de 100.000 lei, făcută de 

repausatul Hillel Manoach pe la 1870. Din venitul 

acestui fond, se -daii câte-vă ajutâre de studii în 

țeră, şi se trimit și bursieri în străinătate. 

In același cas, este fondul Adamachi, administrat 

de Academia Română, şi din care, pe lîngă altele, 

se dai burse în ţeră şi în străinătate pentru stu- 

denți ai universităţii din lași. . 

Fondurile Iosif Niculescu şi Răducanu Simonidi, 

administrate de Casa Ședlelor, sunt afectate în spe- 

cial pentru burse și ajutâre în străinătate. - 

Cu modul acesta, studenţii noștri dispun de în- 

lesniri relativ însemnate, atât pentru a-și face stu- 

diile în ţâră, cât și pentru a și le desărvârși în străi- 

nătate. îi 
Printre. tinerii trimiși în străinătate, ţinem să 

menţionăm în special pe d-l George Murnu, doctor 

în filosofie de la Miinchen, om versaţ în cunoscința 

limbilor şi literaturilor antice, pe care am reuşit să-l 

facem” se fie admis în. șe6la germană de la Atena, 

una din cele maiînalte instituţiuni pentru studiul ar- 
cheologiei elene. Acâstă școlă face săpături şi de- 

scoperiră cari ai ilustrat-o dejă, și este o favore deo- 

sebită aceea care sa făcut unui tînăr român de a 

fi admis în ea. După ce va termină lucrările sale 

la Atena, d. Murnu va trebui trimis la Roma,pen- 

tru a se perfecţionă și în archeologia romană. Tâte 

aceste studii sunt indispensabile pentru a formă un 

bun archeolog pentru ţâra nstră, unde anticită- 

țile romane şi grecesci se întâlnesc în aşă de mare 

număr unele lângă altele. 

In fine, Casa Şcdlelor a întreprins să fundeze o



329 

cantină universitară la Bucuresci și una la Iaşi, cu 

scop de a procură studenţilor fără. mijlâce o hrană 

îndestulătore şi nu scumpă. La început, ea consa- 

cră acestei fundaţiuni o sumă de 16.000 lei pe an, 

care sperăm că va mai cresce pe urmă prin aju- 

torul Gmenilor generoși. Cantinele universitare vor 

începe să funcţioneze la 1 Noemvrie 1903.



SITUAŢIUNEA CORPULUI DIDACTIC ÎN GENERE. 

—————— 7 

Remuneraţiuni. Instituţiuni de ajutor. 

„Sub regimul legii din 1864, remuneraţiunile cor- 

pului didactic nu eraii supuse la nici o regulă; ele 

se fixaii prin budget, şi de aceea variaii forte mult 

de la un profesor la altul şi de la un an la altul. 

Acea lege conţineă însă o disposiţiune (art. 387), 

după care, după 12 ani de servicii, remuneraţiunea 

se îndoiă. Acestă disposițiune nu a fost însă nici 

odată aplicată, și nică nu ar fi putut să fie, căci ar 

fi dus la nisce cresceri de cheltueli fantastice, mai 

ales în peridda aceea de înmulţire repede a şcolilor. 

La 6 Martie 1883, fiind ministru d-l P. S. Aure- 

ian, sa sancţionat legea numită a gradațiuniă, 

care fixă norme mai realisabile pentru plata cor- 

pului didactic. In locul disposiţiunii de la 1864, ea 

introducea gradațiunea, care eră o crescere a sa- 

lariului primitiv de câte 15%, la fie-care 5 ani, până 

la împlinirea a 20 de ani de serviciii, când crescerea, 

se opriă. 

Sistemul acesta, care constituiă o înaintare pe loc, 

a fost un act de mare dreptate pentru corpul di-
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dactic şi cea mai mare binefacere, nu numai pen- 
tru dînsul, dar și pentru învăţămînt. In adevăr, ser- 

viciile de învățător de ori-ce grad, față cu alte ser- 

vicii publice, nu sunt bine plătite, nici la noi, nici 

pe aiurea. Privilegiul acesta învățătorii îl împart 
în genere cu t6te categoriile de servitori ai Statu- 

lui al căror număr e mare. Este o necesitate care 

nu se pâte înlătură. Corpul didactic însă are cir- 

cumstanța agravantă, că un învățător, odată numit 

la. un post, rămâne întrinsul t6tă viâța lui. Invăţă- 

torul. dar ar fi lipsit de ori-ce putință de a-și îm- 

bunătăţi situaţiunea cu timpul, căci el nu are mij- 

l6cele 'de înaintare cari nu lipsesc nici uneia din cele- 

lalte cariere. Ar urmă dar ca un învăţător, intrat 

în serviciii la vîrsta de 21 de ani cu un salariu 

Sre-care, să continue a-l primi neschimbat timp de 

30 sau 35 de ani, fără nici-o crescere, chiar atunci 

când va av6 soţie şi copii pe cari va trebui să-i 

er6scă, și când virsta şi infirmităţile nu-i vor mai 

permite să suporte privaţiunile pe cari le suportă 

un tînăr. Şi ac6stă situaţiune nenorocită ar fi partea 

tocmai a corpului a cărui recrutare este supusă la 

condiţiunile cele mai grele, de Gre-ce i se cer studii 

îndelungate, examene şi concursuri grele şi repetate, 

cari nu se cer pentru nici o altă carieră Situaţiunea, 

acesta ar fi fost o nedreptate așă de mare, în cât 

cu siguranță cariera profesoratului ar fi fost cu 

totul părăsită și ar fi rămas un refugiii doar pentru 

incapabilii și lepădaţii celor-lalte cariere, 

Sai exprimat însă temeri că gradaţia va con- 

tinuă a cresc aşă, încât se devină o povară de ne- 

suferit pentru budget. Este însă ușor de înţeles că
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nu pâte fi așă; crescerea gradaţiei trebuiă în mod 

fatal să se oprâscă cel mult până în 20 de ani de 

la punerea, în aplicare a legii ei, de Gre-ce până atunci 

toţi cei ce aveau drept la dinsa ar fi dobândit-o, 

iar de aci înainte gradaţiunea trebuiă să se menţină 

la, o cifră aprâpe fixă, înserierile cele nouă fiind com- 

pensate prin stingerile celor eşiţi din corp. In fapt, 

nu a fost tocmai aşă, din causa continuelor înfiin- 

țări de școli și de posturi nouă ce aii avut loc în ul- 

timii 20 de ani. Totuși crescerea anuală a grada- 

ției s'a micşorat dejă fârte mult, aşă că ea nu pote 

să fie nici întrun cas o causă de desechibrare bud- 

getară. | ” 

Totalul gradaţiilor se ridică adi la 2.900.000 lei 

în cifră lrotundă, pentru un total de salarii de 
16.764.659 lei pe an, ceea ce face vre-o 17%; iar 

media, crescerii gradaţiei de la 1883 până adi a fost 

de 73.000 lei pe an, crescere care şi ea e destinată 

să dispară cu totul îndată ce perioda creaţiunilor 

va. fi închisă. Nu credem să fie vre-un alt corp în 

care inaintările să represinte o cifră aşă de mică. 

Crisa din anii din urmă a atins și corpul didac- 

tie, şi încă într'o măsură mai simţitore decât pe 
alţii, in causă că reforma legilor instrucţiunii a coin- 

cidat tocmai cu momentul maximului crisei. De 

aceea salariile corpului didactic ai fost atinse nu 

numai de reducerea progresivă aplicată tuturor sa- 

lariilor, dar și de o altă micșorare care se va aplică 

tuturor celor cari vor intră de la 1901 înainte în în- 

vă&ţămiînt. Ast-fel, salariul unui institutor a fost 

fixat la 160 lei pe lună, în loc de 200, cât trebuiă 

să fie în urma reducerii progresive ; al unui profe-



333 

sor secundar, la 300 lei, în loc de 330; al unui pro- 

fesor universitar la 550 lei, în loc de 720 ; iar gra- 

daţiile pentru viitorii învățători de ori-ce grad vor 

fi de câte 10%, la fie-care 5 ani, în loc de 15%. 

“Este dar de prevădut că până în 20 de ani, cifra 
totală a gradaţiei va suferi o. scădere de a treia 
parte. | 

In resumat, corpul nostru didactic nu se pote 

dice că e mai răi plătit decât peori unde aiurea, 

după cum spun unii ; având însă în vedere că viţa 
la noi este ast-fel organisată, că pentru cei săraci 
ea este relativ mai grea decât pe aiurea, trebue să 

recunoscem că pentru un dascăl, care cu mijlâce 
aşă de mici este dator să-și ţină cu cuviință locul 
lui în lume, este destul de greii să facă faţă greu- 
tăţilor. Şi când vre-o întîmplare nenorocită obligă 
pe câte unul să se abată din budgetul lui, forte 
grei mai pote să-și restabilâscă socotelile. Ac6sta, 
îndemnă pe unii din ei, pentru a-și mări venitul, 
să caute ocupaţiuni și în afară de şedlă, ceea, ce este 
spre marea daună a ei. 

Cassa de economie, credit și ajutor a corpului 
didactic, înfiinţată prin legea din 31 Ianuarie 1903, 
după modelul acelei cari există dejă penţru corpul 
ofițerilor, însă cu “însemnate îmbunătăţiri, are de 
scop de a veni în ajutorul profesorilor de ori-ce 
grad, scăpându-i de camăta la care erai expuși, 
îndată ce dintr'o împrejurare 6re-care ei erai siliţi 
să depăşâscă la vre-un moment venitul lor regulat. 
Cassa, are de scop de a capitalisă cu o dobândă mică 
cotisaţiunile lunare ale membrilor, cari trebue să 
fie de cel puţin 2%, din 16fă, şi de a le face îm-
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prumuturi cu -dobândă mică şi cu mari înlesniri de 

plată. Afară de acâsta, cassa își formâză un fond 

pentru ajutore, din care ea va pute, îii cas de ne- 

norociri, să acorde pensiuni şi ajutâre membrilor, 

văduvelor saii orfanilor lor, precum și de a fundă, . 

și întreţin6 instituţiuni de educaţiune pentru copiii 

membrilor şi pentru orfanii lor, şi ori-ce alte sta- 

bilimente filantropice în folosul lor. 

Acâstă instituțiune, constituită la 1 Aprilie 1903, 

se presintă dejă ca una din cele mai însemnate bine- 

faceri aduse corpului didactic. In mai puţin de şâse 

s&pt&mâni, ea numără dejă 3.000 de înscrieri, din- 

tun total de vre-o 7.700 membri, cât numără în- 

tregul corp didactic, şi înscrierile continuă mereii. 

Capitalul ei, de o cam dată modest, a fost între- 

buinţat pentru a face împrumuturi, dintre cari -cele 

mai multe aii scăpat din grele nevoi pe cei împru- 

mutaţi. Dar binefacerea cea mai mare este că, abiă 

constituită, cassa a putut dejă să împlinescă şi o 

altă mare chemare a sâ, aceea de a se înoriji de 

s6rta orfanilor membrilor corpului didactic. 

S6ria acestor desmoşteniţi este cu totul de plâns. 

Un dascăl, cât trăesce, mai nici odată nu pâte face 

economii, cu cară să asigure existența văduvei şi 

orfanilor săi, în cas de nenorocire. De aceea, sunt 

o mulțime de copii, unii orfani de ambii părinţi, 

rămași literalmente pe drumuri, după ce tatăl sai 

mama lor a fost pe catedră ani întregi. 

Pentru dînşii s'a înființat, de la 1 Septemvrie 1903, 

Orfelinatul corpului didactic, care chiar de la în- 

ceput a putut să primâscă 50 de băeţi de curs pri- 

mar. Insă organisaţiunea lui deplină, care se va re-
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alisă cel mult până în trei ani, prevede și secţiune 
de agricultură şi de meserii pentru băeţi, secţiune pri- 
mară, de gospodărie rurală şi industrie casnică pen- 
tru fete, și grădină de copii (anexa No. 85). Orte- 
linatul este instalat în vastele clădiri ale mănăstirii 
Bistriţa” (judeţul Vâlcea), cedate nout în acest scop 
de către ministerul de răsboiti, și reparate de noi. 
EI dispune şi de un teren ca de 10 hectare, care 
va servi pentru aplicaţiunile de agricultură, grădi- 
nărie și pomologie. 

In curând sperăm că Cassa de economie va fi în 
măsură a se îngriji şi de văduvile rămase fără aju- 
tor, şi de unii dascăli infirmi cari, ne având drept . 
la, pensiune și nici fiind în stare a-și face cursul, 
se află în situaţiunea cea mai de plâns. Pentru a, 
nu-i aruncă pe drumuri, suntem siliți să le acor- 
dăm congedii; dar acâsta nu se pâte face la infi- 
nit. Când cassa va, fi în stare să le facă un mic aju- 
tor cu care să-și pâtă duce viţa, ea va face un 
act de umanitate, $ Şi în același timp un servicii 
școlii. 

Stabilitatea corpului didactic. 

Trebuința ca corpul didactic să aibă o situaţiune 
bine asigurată și scutită de fluctuaţiunile politice, a 
fost tot-deauna recunoscută de toţi, cu deosebire 
doar în privinţa măsurii în cari să se țină s6mă de 
dînsa. Și este evident că o îndeletnicire intelectuală, 
aşă de încordată și de obositâre ca aceea de dascăl 
Și pentru care condițiunea de continuitate este in- 
dispensabilă, ar fi paralisată cu totul, dacă cel che-
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mat a o îndeplini ar trebui să aibă în fie-care mo- 

ment preocuparea dilei de mâne. - 

De altă parte însă nicăeri mai mult decât în cor- 

pul didactice nu este necesară disciplina cea mai 

„exactă și împlinirea datoriei, nu după litera legii 

și a regulamentului, ci după consciinţa de om onest 

și cu simţul responsabilității sale morale. 

In acâstă alternativă, este destul de greii a se 

nemeri măsura justă, şi a se pune regule cari să 

asigure interesul şcolii de o potrivă de bine din am- 

bele puncte de vedere. 

Legea din 1864 a mers până la extrema limită 

în primul sens, căci ea luă ministrului dreptul de a 

aplică ori-ce ped&psă corpului didactic, afară de aver- 

tisment. Ori-ce altă pedâpsă nu se puteă aplică decât 

de o comisiune de 5 profesori trași la sorţi pentru 

fie-care judecată în parte. 

- Disposițiunea acâsta aveă dejă inconvenientul că 

micșoră prestigiul ministrului faţă de administrații 

sti, şi că făceă că pedepsele, chiar când se aplicai, 

veniati aşă de târdiii în urma greșelii, încât se per- 

deă tot efectul lor. Mai este de observat că legea 

din 1864, care făceă o situaţiune așă de privile- 

giată profesorilor secundari, speciali şi superiori, 

lăsă pe învăţători şi pe institutori la discreţiunea 
absolută a ministrului, ba şi a revisorului școlar, 

cari puteaii să le aplice de-adreptul ori-ce pedâpsă, 

până şi destituirea. Dar, ceea ce a fost mai r&i, 

comisiunile de judecată, așă cum le formă legea din 

1864, adeseori nu și-aii priceput datoria, ci, inspi- 

rate de un spirit de corp r&ii înțeles, se socotiaii 

obligate a apără pe acusat de pedâpsă, une-ori chiar
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în casuri de vină vădită. Se înţelege, nu tot-deauna 
se făceă așă; dar destul a fost ca un număr în- 
semnat de sentințe să fie date în așă fel, pentru 
ca tote să fie apoi lovite de discredit până într'atât, 
încât miniştrii preferau să lase pe vinovaţi nepe- 
depsiţi, mai bine decât să se expună a fi înfrun- 
taţi prin achitări nemeritate. 

O reacțiune contra acestei stări de lucruri s'a, 
produs chiar de la început, căci tâte proiectele de 
legi, de la 1866 încâce, ai propus lărgirea puterii 
de represiune a ministrului, fără a merge însă până 
a se atinge siguranţa posițiunii profesorului. 

Cât pentru situațiunea. netolerabilă pe nedrept 
făcută învăţătorilor şi institutorilor prin legea din 
1864, ea a fost îmbunătăţită în fapt chiar înainte 
de modificarea legii, prin măsurile luate între 1885 
și 1888 de către d-l D. Sturdza, pe atunci ministru 
al instrucţiunii publice. 
După diverse schimbări, aduse de modificările le- 

gilor votate în ultimii dece ani, situaţiunea, actuală 
este cea următâre: pentru învățători, institutori și. 
personalul didactic al şcolilor elementare şi infe- 
rire de meserii și de agricultură, avertismentul, 
amenda, censura și întârdierea gradaţiunii cu un 
an, se pronunță de ministru; suspendarea și trans- 
ferarea, de ministru, cu avisul conform al consiliului 
permanent; a doua transferare și excluderea, pe timp 
mărginit sai pentru tot-deauna, de o comisiune ju- 
diciară numită pe şâse ani Și compusă din un pro- 
fesor de universitate şi doi membri de curte de 
apel; pentru profesorii secundari Şi pentru -acei ai 
şcolilor comerciale și ai şcolilor superidre de meserii, 

Raport adresat M. S. Regelui.--Spiru Haret. a2
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avertismentul și amenda se pronunţă de ministru; 

censura, de ministru, 'cu avisul conform al consi- 

liului permanent; iar tâte cele-lalte pedepse, de o 

comisiune judiciară compusă din 5 profesori univer- 

sitari și numită pe ș6se ani; pentru profesorii şi 

agregaţii universitari, avertismentul și amenda se 

pronunță de ministru, cu avisul conform al consi- 
liului permanent; tâte cele-lalte pedepse, de aceeaşi 

comisiune judiciară care judecă și pe profesorii se- 

cundari. 

Cu modul acesta şi astădi ministrul nu pote aplică 

nici una din pedepsele acelea cari pot compromite 

stabilitatea, situaţiunii unui învățător 6re-care, nici 

pe acele cari l-ar pute sdruncină întru atâta, în 

cât să-l pâtă sili a părăsi învețămîntul. De altă parte, 

comisiunile judiciare, fiind numite pe câte șâse ani 

iar nu pentru fie-care causă în parte, vor av6 mai 

"mult simţul responsabilităţii lor, și vor pute să-și 

formeze 0 jurisprudenţă, care să regulariseze întru 

cât-vă hotăririle lor, lucru care eră cu neputinţă 

în sistemul legii din 1864. 

Situațiunea actuală ar fi dar destul de bună și 

ar asigură o administraţiune destul de regulată, 

dacă nu ar fi o împrejurare care zădărnicesce bu- 

nele prevederi ale legiuitorilor: acâsta este intro- 

ducerea, în ședlă din ce în ce mai mult a luptelor 

politice, cu tâte pasiunile și violențele lor. 

Originea, acestei calamităţi stă în dou& disposiţiuni 

de lege, cari amândouă sunt excelente în sine, și 

ait cu totul alt scop decât de a duce la un ase- 

menea resultat. Una este aceea de a asigură stabi- 

litatea corpului didactic; alta este disposiţiunea din
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legea electorală și din cea comunală, care a admis 
intrarea profesorilor secundari și superiori în corpu- 
rile elective politice : camera, senatul şi consiliile 
comunale. 

Nu se pâte admite ca legiuitorul să fi făcut aceste 
excepţiuni cu intențiunea de a face o favore spe- 
cială, de a creă un privilegiu pentru corpul didac- 
tic, în contra intereselor şcolii și ale ţării. Dacă a 
căutat să asigure stabilitatea corpului didactic, mer- 
gând chiar până la extremitatea de a.l sustrage 
aprope de tot de la acţiunea ministrului, cum făceă 
legea din 1864, eră tocmai pentru-că se presupuneă 
că. ministrul, ca om politic, va fi expus influențelor 
de partid, şi s'a voit ca aceste influențe să nu tur- 
bure seninătatea și liniștea școlii. Iar dacă legea 
electorală și cea comunală a făcut pentru profesori 
excepțiunea de a-i admite în corpurile elective, 
deși fiind funcţionari plătiți ai Statului, a fost pen- 
“tru-că s'a socotit că profesorii, ca Gmeni indepen- 
denţi ce eraii, luminaâţă şi deprinși a judecă lucru- 
rile cu obiectivitatea, obicinuită în sciință, vor aduce 
în desbaterile intereselor publice liniștea, sângele 
rece, reflecţiunea, logica neturburată de considera- 
ţiunile personale, pe cari eră în drept cine-vă să le 
aştepte de la dînşii. Ce nepreţuit ar fi pentru buna con- 
ducere a afacerilor publice un concurs de acest fel! 

Dar nu a fost așă. Politica a.intrat în ședlă, fără, 
a lăsă la uşă nimic din bagagiul ei, și a introdus 
împreună cu dînsa zizania, violența, desordinea şi 
nedisciplina. Dreptul profesorilor de -a. face politică 
sa interpretat pentru ei ea un drept de a fi necu- 
vViincioșă, nu numai cu autorităţile şcolare, dar cu ori-
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ce autoritate a ţării, fără a exceptă nici chiar pe cea 

niai înaltă din t6te. Prin presă, în întruniri publice, 

pretutindeni unde se face o manifestaţiune politică, 

ori de ce natură ar fi, se văd profesori luând parte, 

"fără a se ved6 vre-o deosebire între modul de a fi 

al lor și al ori-cărui altul care nu e reţinut de nici 

un fel de consideraţiuni. 
Nu sunt mulţi acei cari se gândesc că calitatea lor 

de profesori însemnâză şi ea ce-vă, şi că le impune 

unele reserve de cari nu le este permis să se e- 

mancipeze. Dacă o lege le-a dat dreptul a fi aleși, 

nu este nică o lege care să le dea dreptul de a nu-și 

face datoriile de profesori, și printre” acestea în 

prima. linie le este impus ca să fie disciplinaţi, 

să aibă respect de ordine şi de autorităţi, să dea 

școlarilor exemplu de dreptate, de adevăr și de bună 

cuviință în raporturile sociale, ori de ce natură ar 

fi ele. Cine nu scie, saii nu pâte să concilieze a- 

ceste datorii cu exercițiul altor drepturi ale sale, 

nu se cuvine să fie profesor. Să se ocupe numai 

de politică cel care nu o pâte face în mod demn și 

liniştit, şi care nu scie să pună datoriile sale față 

de şcâlă mai presus de pretinsul drept de a se e- 

mancipă de tote regulele de bună-cuviinţă şi de or- 

dine; dar în șc6lă nu are ce căută. Este o incom- 

patibilitate absolută între chemarea înaltă și sfântă 

a unui profesor, de a fi apostolul adevărului și al 

iubirei între Gmeni, şi aceea de a semână vrajba, 

și a lucră pentru pervertirea simțului moral al ţării. 

Cată se recunâscem că, de ceea ce se petrece, nu 

profesorii sunt primii vinovaţi. Legiuitorii din trecut 

le-aii dat dovadă de înaltă încredere, când i-aii che-
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mat să iea parte la conducerea afacerilor publice, 
dar ei nu ai prevădut că vor fi politician, cari să 
nu se sfiescă a introduce până și în șe6lă anarchia, | 
numai ca să-și înmulţâscă numărul clienţilor. Ei nu 
ati prevădut ademenirile, promisiunile, favorurile ne- 
permise cari se vor întrebuință pentru a face din 
profesori nisce simpli agenţi politici, în locul 6meni- 
lor cumpătaţi și înţelepţi pe cari voia ei să-i pună 
în serviciul ţării. Și este un mare merit, şi o mare 
dovadă de înţelepciune din partea corpului didactic 
că, cu tote acele ademeniră şi favoruri, abiă un ne- 
însemnat număr din membrii s6i merită asprele cri- 
tice pe cari le formulăm aci. Marea lor majoritate 
își însușesc pe deplin cuvintele cu cari nu de mult, 
într'o altă ţeră, într'o ocasiune solemnă, corpul di- 
dactic se exprimă în acâstă materie: Ă 

„Am vădut şi vedem încă în tâte dilele pe nisce 
politiciani fără scrupule legând sârta școlii de sârta, 
forte precară a destinelor lor electorale, făcând din 
institutor robul lor, scoborîndu-l, nici chiar la rolul 
de propagandist al unei doctrine, ci de agent al 
unei coterii, în serviciul unei personalităţi. In nu- 
mele interesului superior al țării şi pentru salvarea 
ei, vă rugăm să ne scăpaţi cât mai curând de po- 
liticiani“, : 

Strigătul acesta la noi nu este numai al profe- 
sorilor cuminţi și cari suferă de a vede înjosită, 
demnitatea corpului din care fac parte, dar al ţării 
întregi. Trebue ca şcâla să fie scăpată de politică, 
cu _ori-ce preț şi numai decât. Este de prisos să 
vorbim de reforma. şcolii, de reforma, moravurilor, 
pe câtă vreme vom asistă, neputincioşi sau nepă-
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sători, la pervertirea simțului moral al generaţiu- 

nilor viitore care se consumă sub ochii noștri, de 

unii din aceia, cari aii jurat şi sunt plătiţi ca să 

lucreze numai pentru îndreptarea, lor pe calea bine- 

lui și a adevărului. 

Din acest punct de vedere, regimul care este la 

noi nu există în nici o altă ţâră. Nicăeri, absolut 

nicăeri, nu s'a credut că unui profesor i se pote per- 

mite totul, îndată ce se va pune sub egida a tot 

puternică a politicei. Am vă&dut în ţări, al căror li- 

beralism nu se mai discută, suspendându-se pe cinci 

luni un profesor universitar, pentru o manifestare 

politică destul de modestă, dar socotită ofensătâre 

pentru autoritate, și un altul eliminat din corp pen- 

tru o publicațiune al cărei spirit eră opus ideilor 

de iubire de patrie şi de ordine. La noi s'a vădut 

acum câţi-vă ani 'un profesor părăsind clasa, împre- 

ună cu școlarii lui, copii de 16 ani, și ducându-i la 

o întrunire publică, fără ca săi se întâmple nimic 

rău; din contră. S'aii vădut 6meni judecaţi în re- 

gulă și condamnaţi pentru “fapte infamante, luaţi 

sub protecțiune și recompensaţi îndată ce s'ait pus 

la adăpostul politicei. Așă fiind, chiar puţinele mij- 

l6ce represive ce prevede legea rămân neputincidse, 

căci pedeâpsa se aplică, nu pentru a face un r&i 

celui vinovat, ci pentru a servi de exemplu; și cum 

are să fie așă, când cel vinovat se vede transfor- 

mat în eroii politie, designat pentru recompensele de 

mâine? 

Ori-cari ar fi fost bunele intenţiuni ale legiuito- 

rului din trecut, acum experienţa este făcută. S'a 

dovedit că, dacă introducerea profesorilor în politică 

=
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a adus ţării servicii necontestate, aceste servicii pe 
di ce.merg sunt compensate, cu un prisos din ce - 
în ce mai mare, prin răul colosal ce se face școlii 
și prin viitorul periculos ce se prepară ţării din causa 
relei educațiuni morale ce se dă tinerimii. Experi- 
ența a eșit răi. 

Fără îndoială, nu va fi ușor a se aduce îndrepta: 
rea necesară. În vi6ța politică, ori-ce pas înapoi este 
greii de. făcut. Dar datoria. conducătorilor este de a 
ved€ rul, de a-i calculă consecințele și de a spune 
adevărul întreg. Noi ne facem acâstă datorie,. con- 
Vinși fiind că, ori-cât vor protestă cei interesaţi, 
toți cei cară judecă lucrurile cu: nepărtinire şi cu 
dor de ţâră, fără a exceptă însăși imensa majo- 
ritate a corpului didactic, ne vor da, dreptate. De 
alt-fel, cel care se adreseză, Maiestăţii Vostre e da- 
tor să-i spună adevărul, fără a se preocupă de nimic 
ait-cevă. 

Pentru a se aduce îndreptare, trebue să înceteze 
confusiunea care se face între dreptul profesorului 
de a face politică și datoriile lui de profesor. Tre- 
bue să se scie că nu există pentru dînsul nici un 
drept care să-i permită a se sustrage de la acele 
datorii, şi că printre acestea în prima linie sunt 
acele datorii de ordine, de disciplină, de supunere 
la. legi, pe cari el însuși e dator să le inculce ŞCO- 
larilor săi. Trebte să se creeze mijl6ce de a se pe- 
depsi repede Și în mod eficace ori-ce abatere de 
acest fel; alt-fel desordinea se va perpetuă, și şcâla, 
nu pote să trăiască în desordine. Se impune dar 
alcătuirea unui cod, care: să prevadă pedepse anu- 
mite pentru ori-ce abatere de la datoriile profesio-
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nale, cari să lovâscă în mod egal și pe vinovaţii 
cari fac, şi pe cei cari nu fac politică, şi ori-care 
ar fi rangul lor în învăţămînt. 

Să nu se spună că prin acâsta sar aduce atin- 
gere prestigiului corpului didactic. Nu există pentru . 
nimeni nici un drept al cărui exerciţii să fie per- 
mis până la licență; și când acâsta se întîmplă, 
prestigiul corpului e atins prin faptul licenţei, iar 
nu prin măsurile ce se ieai pentru înfrînarea ei. 

Mai sunt în Stat corpuri respectate și iubite de 
toţi, cărora nu le este permis a abusă de dreptul 
de a-și exercită drepturile cetăţenesci, nică chiar în 
măsura pe care cerem a se impune pentru corpul 
didactic. Acelea sunt magistratura și armata, al 
căror prestigiii, departe de a fi micşorat, este mă- 
rit şi asigurat prin interdicerea lor de la ori-ce ma- 
nifestare pasionată. Să se compare, și să se spună 

dacă prestigiul corpului didactic a câștigat saii a 

perdut prin amestecul lui în luptele politicei mili- 

tante. 

De alt-fel, când discutăm asupra interesului şcolii, 

asupra interesului țării, nu putem să ne împedicăm 

de interesul unui corp, ori-care ar fi acela. 

„Să nu se dică că măsurile ce cerem ar restrînge 

libertatea de acţiune a profesorului, în exercitarea, 
drepturilor ce-i conferă legile existente. Tâte drep- 

turile consacrate prin legi se pot exercită în tâtă 

deplinătatea lor, când fie-care rămâne în limitele 

ce-i sunt trase și nu degenereză în licenţă. Dar dacă 

ar fi adevărat că exercitarea dreptului de a face 

politică nu o pot av6 profesorii decât cu condi- 

țiunea de a continuă starea anarchică de astădi,
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nu esităm un moment a spune că ar trebui să se 

retragă profesorilor dreptul de a face politică. 

*% 

' % % 

Avem 6re-care dificultate de a luptă contra unui 

obiceiii introdus de cât-vă timp în învățămîntul de 

tâte gradele : acela de a se acordă congedii lungi, 

sub pretextele cele mai ușdre. Se invâcă bâlă, pen- 

tru care se produc certificate medicale de comple- 

sență ; studii, interese de familie. La un moment, 

numai congediile acordate în învățămîntul primar 

însumaii un total de 180 de ani, și variaii de la 

„eâte-vă luni până la trei și patru ani. | 

Răul ce decurge de aci pentru învățămînt este 

mare. Un suplinitor nici odată nu pote să presinte 

garanţiile pe cari le presintă un titular, numit cu 

atâtea precauţiuni și în urma atâtor probe de ca- 

pacitate. El nu pâte da nică odată catedrei sale pri- 

ceperea, interesul și tragerea de inimă pe care 

suntem în drept să o aşteptăm de la un titular, 

care e legat de dinsa pe viţă. Este dar nedrept 

pentru Stat de a plăti un titular şi a av6 servi- 

ciile unui suplinitor. Şi răul eră şi mai mare când 

şi suplinitorul căpătă congediii și se înlocuiă cu un 

al doilea suplinitor. Se întîmplă ast-fel că pe o 

catedră trăiau câte trei sati patru inşi, cari fie-care 

beneficiă cu ce-vă de la dînsa, iar serviciul se făceă 

numai în proporţiune cu ceea ce primiă ultimul su- 

plinitor. | 

_„Luptăm cu stăruință pentru a stirpi acest răi; 

„cu tâte greutăţile ce întimpinăm, căci nu e nică un



mijloc care să nu se întrebuințeze pentru a se eludă 
măsurile n6stre. | 

Singura excepţiune ce am făcut a fost în favorea 
absolvenţilor normaliști institutori şi institutore, cari, 
din lipsă de locuri la orașe, ai fost siliţi să pri- 
mâscă locuri de învățători sătesci. Am credut că 
față de dinșii trebue cât-vă timp să usăm de 6re- 
care indulgență, până ce să se deprindă cu decep- 
ţiunea. Cu încetul însă îi vom aduce și pe dînșii 
la regula comună. 

3 * + 

Legea din 1864 (art. 387) diceă: „Toţi membrii 
corpului învățămîntului publice, pe -cât se află în ac- 
tivitate de servicii, ait dreptul de scutâlă de ser- 
viciul militar“. 

Din punctul de vedere al învățămîntului, măsura, 
acâsta eră excelentă. Nu se pote calculă râul ce 
resultă pentru șc6lă din reținerea la casarmă, timp 
de trei ani, sait chiar de un an, a unui învăţător, 

de ori-ce grad ar fi. Intrernperea acâsta îl face să 
perdă o mare parte din cunoscințele lui şi din edu- 
cațiunea specială pedagogică pe care, cu atâta tru- 
dă, a căp&tat-o în șc6la normală, orgamisată ca 
internat anume în vederea acestei educaţiuni. In 
casarmă, învățătorul contractâză deprinderi cari sunt 
în oposițiune cu educaţiunea aceea, şi cursul ideilor 
lui suferă o întrerupere sait o deviare forte dăună- 
t6re. În timpul acesta catedra lui, fiind suplinită, 

suferă t6te neajunsurile semnalate mai sus. 
Din nenorocire, disposiţiunea; legii din 1864. a fost 

amulată prin legile de recrutare subsequente. 
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Legea învățămîntului primar din 1896 reuşise 
să concilieze interesul ședlei cu acel al armatei, or- 
ganisând milităresce şcolile normale de învăţători 
şi institutori. Cu modul acesta, normaliștii căpătaii 
instrucțiunea militară chiar în șc6lă, sub controlul 
ministerului de răsboiu; iar după absolvire, erai scu- 
tiți de serviciul permanent în armată. Regimul acesta 
nu a durat însă decât până în 1898 când, prin legea 
de recrutare din acel an, corpul didactic primar a, 
fost din noi supus legii comune. De aceea avem 
o mulțime de catedre primare neocupate, pentru- 
că titularii lor își fac serviciul militar, și în fie-care 
an, în Septemvrie, tocmai când activitatea, școlii 
este mai intensă, o mulțime de şcoli se închid, pen- 
tru-că învățătorii sunt chemaţi la concentrare, fără 
măcar să potă fi supliniță; căci cum se pote găsi 
un suplinitor la ţâră pentru trei săptămâni, cu o 
plată de 58 lei pe lună? 

Este indispensabil să se revină la disposițiunile 
legii din 1896, dacă nu la acele din 1864.



ÎNVEȚĂMÎNTUL PRIVAT. 

Dintre tâte ramurile de învăţămînt, acela care a 
făcut mai puţine progrese la noi este învățămîntul 
privat. 

Dintre legile asupra instrucţiunii votate în ul- 
timii 40 de ani, singură legea din 1864 cuprinde 
12 articole cari se ocupă de învățămîntul privat. 
Aceste articole însă nu stabilesc mai nici o regulă 
certă, așă că şcolile private aii rămas de fapt aprope 
libere de a av6 ori-ce programe, ori-ce regula- 
mente, ori-ce fel de personal. De aci a resultat că 
școlile seri6se cari se înfiinţaseră altă dată nu ait 
putut susţine concurenţa celor cari nu-și făceaii nici 
un scrupul de a da un învățămînt superficial, cu un 
personal recrutat la întîmplare, pentru-că aceste din 
urmă puteai! să se mulțumescă cu o plată ce nu 

puteă acoperi cheltuelile unei șcâle bine organisate. 
De aceea multe din şcolile mai de sâmă sai în- 
chis, și cele-lalte merg anevoe, afară dacă nu bene- 
ficieză de vre-o împrejurare deosebită care să le 
permită a luptă. 

Regulamentul din 29 August 1885 a contribuit 
întru cât-vă să îndrepteze acâstă stare de lucruri,
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silind să se închidă o parte din școlile mai puţin 
seri6se, prin faptul că a stabilit un control sever 
în privinţa promoţiunii şcolarilor pregătiți în afară 
de școlile Statului. 

Dar regulamentul din 1885 a avut și o altă im- 
portanță pentru învățămîntul privat ; anume, că el 
pentru întâia Gră a dat o consacrare oficială învă- 
țămiîntului școlilor private, căci a organisat în mod 
regulat examenele de promoţiune ale școlarilor lor 
şi le-a liberat certificate valabile în şcolile Statului. 
Măsura acesta a provocat pe vremea aceea recla- 
maţiunile celor cari la prima vedere nu-i înţelegeaii 
sensul; ei însă se datoresce că mii de școlari, cari 
altă-dată primiai un învăţămînt numai de formă, 
aii putut să-și regulariseze studiile, căpătând sigu- 
ranța că munca lor în școlile private nu este per- 
dută pentru continuarea studiilor lor până la sfîrşit. 

Regulamentul din 1885 a fost modificat de mai 
multe ori de atunci, însă principiul lui a r&mâs 
neschimbat, ca școlarii particulari să p6tă trece. 
examene de promoţiune de stat, în anumite con- 
diţiuni. 

Atâta însă nu este de ajuns. Invăţămîntul privat 
are nevoe de o lege specială care-i lipsesce, fie că 
multe din disposiţiunile legii din 1864 sunt cădute 
în desuetudine, fie că sunt cestiuni pe cari acea 
lege nu le-a atins, și cari adi au trebuinţă de o so- 
luțiune. Ast-fel, ca să nu cităm decât una, este cestiu- 
nea învățămintului primar, care după constițuțiune 
şi după lege este obligator pentru toți copiii de Ro- 
mâni; pe când, în cele mai multe şcoli private, el
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este negles cu totul și înlocuit prin studii străine 
de programă, 

De aceea chiar în viitrea sesiune a corpurilor 
legiuitâre vom presintă un proiect de lege asupra, 
învățămîntului privat. 

In momentul acesta, regulamentele cărora este 
supus învățămîntul privat sunt: acel din 4 Iulie 
1896, asupra școlilor private; acel din 29 Mai 1896, 
pentru examenele de învățămînt primar ale copii- 
lor pregătiţi în familie sai în institute private re- 
cunoscute de Stat; și acel din 12 August 1898, asu- 
pra şcolilor secundare, care se ocupă și de exame- 
nele de promoţiune ale școlarilor privaţi de curs 
secundar. Dintre acestea, cel din 4 Iulie 1896 caută. 
să dea, o organisaţiune întregului învățămînt privat. 

In afară din aceste regulamente, învățămîntul 
privat, în anii din urmă, nu a dat loc la măsuri 
generale de natură organică. Vom enumeră aci nu- 
mai câte-vă din cele mai însemnate disposiţiuni lu- | 
ate cu privire la dînsul. 

Ne-aii preocupat tendințele puţin naţionale cară 
-se manifesteză în şcolile private dirigiate de străini, 
une-ori chiar de Români, și în cari urmâză copii de 
Români. Am observat că acești copii sunt lipsiţi 
de un învățămînt suficient al limbii române; că is- 
toria și geografia țării sunt neglese, şi că învă&ţă- 
mintul religiunii ortodoxe se face fârte de multe 
ori cu cea mai culpabilă negligență. Am mai con- 
statat că partea educativă este lăsată în părăsire, 
că timpul de lucru este scurtat prin vacanțe şi săr- 
bători neprevădute de nici un regulament. 

Contra acestor abateri, am dat ordine repetate,
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cari pentru unele Școli, cu deosebire recalcitrante, 
au fost urmate de măsuri de represiune severe. 
Ast-iel a fost circulara din 16 Noemvrie 1898 (anexa 
No. 86), relativă la învăţămintul istoriei naţionale 
şi al religiunii, şi acea din 8 August 1903 (anexa 
No. 87), prin care impunem în mod obligator intro- 
ducerea în şcolile private a, cântecelor naţionale, a 
imnului regal și a tablourilor istorice naţionale. Prin 
circulara din 29 Ianuarie 1903; (anexa No. 88), am 
recomandat a se da mai multă atenţiune edueaţiunii 
în școlile private. Prin aceea din 17 Noemvrie 1897 
am oprit a se suspendă cursurile în şcolile private 
în ajite dile decât sărbătorile prevădute pentru șco- 
lile Statului. Nu cităm mai multe altele de mai mică 
însemnătate. | 

Cu tâte aceste ordine repetate, sunt şcoli cari cu 
persistență se sustrag de la datoria lor Și cari prin 
acesta se expun la măsuri de represiune. Ast-fel 
am fost siliți, anul trecut, să ordonăm închiderea 
şcolilor primare bulgare din Tulcea și Babadag, cari 
cu tote ordinele, avertismentele și înlesnirile ce li 
se făcuseră, se opuseseră ani întregi de a se con- 
formă regulamentului, se obstinaii a privă pe o 
mulțime de copii supuși români de învățămîntul 
suficient al limbii române, și încredința instrucţi- 
unea acestor copii unor străini, veniţi de peste gra- 
niță, și cari nu înțelegeaii nici o vorbă românâscă. 

Ne-am preocupat asemenea de cărțile introduse 
în şcolile private, și am interdis întrebuinţarea a- 
celora cari erai de natură a sdruncină iubirea, Și 
respectul copiilor noștri pentru ţera lor. 

In fine, am căutat să facem ca autorisările de a
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deschide asiluri confesionale să nu se mai acorde 

decât la pers6ne cari să împlinâscă Gre-cari condi- 

țţiuni de competinţă și o moralitate bine stabilită. 

De sigur, tote aceste măsuri nu sunt suficiente 

pentru a asigură înv&ţămiîntului: privat o desvoltare 

rodnică şi pentru a stîrpi multele neregule ce ai 

putut să se strecâre întriînsul în atâţia ani. Lipsa 

unei legi speciale şi a personalului de control, de 

Gre-ce nu dispunem decât de doi inspectori, nu 

ne-a permis să facem mai mult. Sperăm „că votarea 

viitrei legi va pune pe minister în măsură de a 

lucră mai cu spor şi în acâstă direcțiune. 

% % Esi 

Merită atenţiune faptul că de doi ani încâce ai 

început a se înfiinţă şcoli private profesionale, de 

cari mai nainte nu există mai nici una. Acesta este 

un semn că noua tendinţă spre învățămîntul practice 

prinde rădăcini în spiritul poporului, căci alt-fel a- 

semenea, școli nu ar av6 nici o putinţă de a se în- 

fiinţă și de a trăi. Vom căută să încuragiăm pe acele 

cari vor dovedi că merită.



OBIECTIVUL EDUCAȚIUNII IN ȘCOLĂ, - 

Terminând aci expunerea situațiunii întregului 
învățămînt, credem necesar a resumă în puţine cu- 
vinte direcțiunea pe care ne silim să i-o imprimăm, 
și a insistă asupra câtor-vă măsuri despre cari nu 
am dis încă nimic, și cari caracteris6ză o parte din 
acea direcţiune. 
Una din țintele n6stre este de a restrînge do- 

meniul pur teoretic al învățămîntului atât cât e po- 
sibil, tără a-i compromite unitatea Și soliditatea, şi 
a desvoltă partea lui practică. Ne silim să înlăturăm 
din învăţămînt tot ce nu aveă viață decât prin pu- 
terea tradițiunii, fără a răspunde însă vre-unei rea- 
lităţi Gre-care: fie o necesitate socială, actuală, fie 
îndestularea unei necesităţi sufletesci. 
“Mai căutăm să apropiem şc6la de popor, să o 

facem să fie iubită și respectată, să fie centrul de 
unde să pornâscă curentele cele bune și sănătose 
pentru înălțarea și întărirea neamului. 
„Căutăm a face ca învățămîntul nostru să devină 

un învățămînt naţional, de vreme ce ne silim a-l 
face să se potrivâscă ţării nostre, în loc de a ne” 

Raport adresat M. 3. Regelui. — Spiru Haret, 23 +
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mulțumi să-l luăm făcut gata, întrun timp şi în 

nisce condițiuni cari nu mai suni ale nâstre. 

Fără îndoială, încercarea este fârte grea şi ea 
pote fi supusă criticei în detaliile sale; este impo- 

sibil însă ca ţinta ei să nu aibă aprobarea tuturor 
bunilor patrioți și a Gmenilor prevădători; şi avem 
credința că chiar mijlâcele ce întrebuinţăm, în ge- 
neralitatea lor, sunt nimerite. 

Scopul învățămîntului însă nu este numai instruc- 
țiunea, ci și educaţiunea tinerimii, și acestă de a 
doua parte este mai importantă și mai grea de re- 
alisat decât cea d'întâiii. Este grea mai ales la noi, 
unde silințele învățătorului nu sunt îndestul secun- 
date de părinţi, cari prea adese-ori, dintrun senti- 
ment de iubire părintâscă r&ii înțeles, sunt dispuși 
a consideră ca acte de ostilitate contra copiilor lor 
ori-ce încercare de a le disciplină caracterul. Este 
preii și pentru minister, pentru-că în acâstă pri- 
vinţă el nu dispune decât de mijlâce mai mult in- 
directe; şi este grea cu deosebire, pentru-că la noi, 
ca nicăeri aiurea, tinerimea se află pusă între sfa- 
turile de disciplină, de corectitudine, de iubirea, apr6- 
pelui și a adevărului, care i se propagă de pe ca- 
tedră, și exemplele de nesupunere, de răsvrătire, de 
violență, de învrăjbire pe care politica introdusă în 
școlă i le pune vecinic sub ochi. O bună educaţiune 
în șcdlă va, fi imposibilă, pe câtă vreme va dură 
acestă stare de lucruri. 

Inainte de tâte, şcâla trebue să sădâscă în sufle- 
tul tinerimii iubirea neţărmuită de ţără și sentimen-
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tul solidarităţii naţionale. In sensul acesta s'a luat 
de șese ani încâce o serie de măsuri. 

Cea d'intâiii, ca dată şi ca importanță, a fost in- 
stituirea dilei de 10 Maiă ca di de serbare naţio- 
nală pentru tote școlile. Acâsta sa făcut prin cir- 
culara din 22 Aprilie 1897 (anexa No. 89) și prin 
decretul regal din 24 Maiu 1897. | 

Instituţiunea acâsta a prins rădăcini chiar.de la 
început. Deși în Maii 1897 noi nu dispusesem a se 
serbă decât în școlile secundare și speciale, și deși 
măsura fusese luată numai cu 18 dile înainte de 
diua serbării, pretutindeni sai asociat la. dînsa tâte 
școlile, chiar cele primare, şi până și prin sate. De 
atunci, diua de 10 Maiă a rămas o di de mare ma- 
nifestațiune naţională pentru tote școlile, Şi se ser- 
bză cu un entusiasm care nu slăbesce de loc. Sunt 
orașe și sate în cari populaţiunea într6gă se aso- 
ciază la mișcarea școlară. 

Organisarea serbării este lăsată cu totul la ini- 
țiativa directorilor şcolilor. Ea, cuprinde cântece în 
cor, discursuri ţinute de profesori și de şcolari, mar- 
șuri la câmp, exerciţii gimnastice, concurs de ocină; 
la Bucuresci și la Iași s'a mai adăogat concursul 
general al corurilor școlilor secundare și speciale. 
Unele din cele mai bune conferințe ţinute cu acâstă 
ocasiune aii fost imprimate şi răspândite într” un 
mare număr de exemplare. 

Diua de 24 Ianuarie este și ea 0 di de serbare 
generală pentru tote școlile. 

Afară de aceste două, s'a mai instituit serbarea 
aniversară a bătăliilor de la Valea-Albă şi de la 
Călugăreni. Din causa vacanțelor, diua acestor ser-



bări nu coincide exact cu dilele aniversare: se- 

barea de la Valea-Albă se face la 30 August, ani- 

versarea, luării Griviței; iar cea de la Călugăreni în 

prima Duminecă din Septemvrie. 

Serbarea de la Valea-Albă, care sa făcut anul 

acesta pentru a șâsea 6ră, este una din cele mai 

frumâse şi mai înălțătre. Inv&ţătorii, școlarii și sătenii 

din tâte satele vecine, și până la mari depărtări, 

ieaii parte la dinsa cu însufleţire și bucurie. Cea 

“de la Călugăreni, instituită prin _decisiunea, din 

30 Noemvrie 1902, sa făcut anul acesta pentru 

prima 6ră. 

In legătură cu aceste serbări patriotice, este or- 

dinul ce am dat, şi care se execută întocmai, ca 

la, dinsele veteranii din răsboiul de la 1877 să fie 

tot-deauna chemaţi și să&rbătoriți în modul cel mai 
demn; iar la serviciul religios, ce se face în acele 

dile, preoţii să facă pomenirea specială a celor că- 

duţi în răsboiii. 

In 19 Decemvrie 1897, realisând o idee emisă de 

d-l D. A. Laurian; am dispus a se face tablouri co- 

memorative de luptătorii căduţi în 1877 pentru cu- 

cerirea independenţei ţării. Fie-care tabloii conține 

numele celor căduţi dintw'un sat, încongiurate cu o 

cunună de lauri și de stejar, şi însoţite de o de- 

dicaţie. Tabloul fie-cărui sat sa atîrnat în şcâlă și 

în biserică. Invăţătorii sunt datori ca, în tâte ocasiu- 

nile, să vorbâscă şcolarilor despre evenimentele din 

1877, şi atunci să glorifice pe cei cari aii murit pen- 

tru ţ6ră ; iar preoţii ai primit ordin de la toţi P. 

$. Eparchioţi că să-i pomenâscă la leturghie în dilele 

cele mari.
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Cu ocasiunea formării acestor tablouri, am fost si- 

liți se facem o lungă cercetare în tâte satele, prin 

învățători, preoți şi primari, pentru-a stabili în mod 

sigur lista completă a celor căduţi în răsboii. Acâstă 
listă am publicat-o apoi într'un volum. 

Tot pentru a deșteptă şi a întreţin6 sentimentul 

patriotic, atât în şcâlă, cât și afară din şcâlă, am 

dispus a se face și a se răspândi, şi în școli, și în 

public, tablourile istorice, despre cari am vorbit mai 

sus; am obligat pe maieșştrii de musică să cultive 

cântecele românescă; am făcut să se scrie şi să se 

răspândâscă cu preţul cel mai mic posibil -serieri 

ca Povestea unei Cordne de oțel, Istoria Răsboiului 
de neatârnare şi Antologia română de d-l G. Coş- 

buc, România pitorescă, de d-l Al. Vlahuţă, şi facem 
a se scrie o istorie populară a Românilor. Prin di- 

verse circulări, în special prin cea din 15 August 

1902, adresată revisorilor școlari (anexa No. 90), am 
insistat asupra modului cum trebue înţel6să pre- 
darea istoriei în școlile primare, pentru a formă în 

copii consciința naţională. 

„Tot în acâstă ordine de idei a fost dată și de- 

cisiunea din 2 Septembre 1902 (anexa No. 91), prin 

care școlarii sunt îndatoraţi a salută drapelul şi a 

ascultă imnul regal în picidre și cu capul descoperit. 

% 

Spiritul de ordine și de economie este nedespărțit 
de o bună educaţiune, iar şcâla pâte lucră în mod 
destul de eficace pentru a-l desvoltă. 
Pentru .a ajută acţiunea învăţătorilor, am luat,
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câte-vă disposiţiuni, dintre cari vom cită pe cele 

mai însemnate. 

Cassele de economie școlare, înființate prin legea 

Cassei de economie de la 16 Lanuarie 1880, rămă- 

seseră, de cât-vă timp în Gre-care părăsire. Am luat 
măsuri pentru ca ele să funcţioneze regulat, am 

făcut să se iea socotelile celor întârdiate, și am în- 

sărcinat pe un institutor cu grija de a se ocupă 

anume de ele șia ne ţine în curent cu mersul lor. 

Depunerile școlarilor aii crescut în mod simţitor în 

anul din urmă. Va trebui însă să luăm măsuri pen- 

tru a face să funcţioneze aceste casse și în școlile 

secundare, unde până acum ele nu există, cu tote 

_presevipţiunile legii. | 
Prin circulara din 17 August 1903 către învăţă- 

tori, i-am îndemnat să deprindă pe școlarii lor a 

adună plantele căutate în medicină, pe cari până 

acum farmacia le cumpără din străinătate, precum 

şi cârpele vechi, bune pentru fabricile de hârtie. 

Măsura acâsta nu numai va deprinde pe copii a fi 

strîngători, dar va ave de efect de a opri în ţ6ră 

o sumă destul de însemnată care se plătesce pe 

fie-care an străinătăţii, fără nică o trebuinţă. 
Prin circulara din 25 August 1902 (anexa No. 90), 

„am prescris învăţătorilor a adoptă costumul săte- 

nilor, de cari nu se cuvine a fi deosebiți prin îm- 

brăcămintea lor, și am oprit pe învăţătore dea 

purtă îmbrăcăminte lux6să și pretenţi6să, care face 

„să se pârdă la ţâră portul naţional și deprinderile 

de economie și simplicitate. Ă 
Prin decisiunea din 8 lunie 1902, am proscris cu 

desăvirșire purtarea corsetului în școlile de fete,
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atât pentru a combate apucăturile lux6se, cât Şi - 

pentru motive igienice. 

Intro ordine puţin diferită, am voit să deprindem 

pe școlari a se mulțumi pe cât se pâte cu produ- 

sele industriei ţării, şi, pentru acâsta, prin ordine 

repetate, am oprit pe directorii şi direetorele inter- 

natelor Statului a-și mai procură de la fabricile 

străine stofele, pânzeturile și cele-lalte articole cari 

se produc în ţeră. Școlile de fringhierie ai fost obli- 

gate a produce în ţeră cânepa ce le este necesară, 

după cum am arătat mai sus. 

Excursiunile şcolare, despre cari am vorbit dejă, 

căutăm să le încuragiăm şi să le propagăm, nu nu- 

mai ca mijloc excelent de educaţiune fisică, dar și 

pentru a face pe școlari să-și cundscă și să-și iu- 

bâscă ţâra. 

T6te aceste măsuri aii de scop, fie-care în felul 

ei, a contribui pentru formarea educaţiunii tineri- 

mii. Nu ne faeem însă ilusiunea că ele ar fi sufi- 

ciente pentru acâsta. Este cert că educaţiunea nu 

pote fi decât opera învățătorului, și mai cu semă 

a familiei. Rolul ministerului este mult mai restrâns, 
și noi numai pe acesta l-am avut în vedere aci.



ȘCOLI DE BELE-ARTE, DE MUSICĂ ȘI DECLA- 
MAȚIUNE; TEATRUL. | 

Cine-și aduce aminte cât de restrins eră acum 

20 de ani cercul de activitate al ministerului in- 

strucţiunii publice şi al cultelor, și vede cât este 

de vast astădi, își pote da s6ma de drumul stră&bă- 

tut în acest timp. Munca care s'a depus nu a fost 

zadarnică, căci edificiul învățămîntului public s'a 

înălțat din ce în ce mai măreț, și a răsplătit silin-. 

țele celor ce aii lucrat la dinsul. 

Este însă o parte care, în mijlocul acestei rod- 

nice activităţi, a r&mas în părăsire, şi care reclamă 

şi ea atenţiunea și îngrijirea nâstră; acestea sunt; 

artele. 

Generaţiunea de la 1864, în avîntul ei de înainte- 

merg&târe, nu a perdut din vedere nici interesele 

artei: de atunci datâză școlile de bele-arte, de mu- 

sică şi declamaţiune, mussul de anticităţi, pinaco- 

tecile. Ba încă, în ard6rea ei, ea a credut necesar 
să înființeze două școli de bele-arte, dou de mu- 
sică, făcând ca, întrun timp când mișcarea nâstră 

artistică eră apr6pe nulă, să întrecem în număr de 

școli de arte pe ţările cele mai vechi și mai mari.
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Dar mişcarea începută în 1864 s'a oprit pe loc. 

Şcolile înființate atunci ai rămas în starea lor de 

la, creaţiune, şi ca organisaţiune, şi ca număr de per- 

sonal, și ca instalaţie; musăul și pinacoteca vege- 

teză, grămădite în nisce localuri imposibile și lip- 

site aprâpe de ori-ce mijlce de înavuţire. Lumea 

n6stră artistică nu are incuragiare; învățămîntul 

artistic este rudimentar. 

Causa acestei stări de lucruri stă în aceea, că pro- 

blema, cea mare a învățămîntului a absorbit atenţiunea 

miniștrilor atât de mult, încât nu a mai rămas pu- 

tința de ase da o deopotrivă îngrijire şi cestiuni- 

lor de arte. A mai fost că miniştrii, fiind rare-ori 
competinţi ei înșiși în cestiunile acestea, nu aii gă- 

sit ajutor nică în personalul ministerului, unde nu 

există nici un serviciu, cât de modest, în special 

„consacrat artelor. De aceea nici chiar silințele și 
bună-voinţa celor cari, pe apucate, ai putut să 

dea, ce-vă atenţiune artelor, nu aii fost folositâre. 
În fine mai este lipsa aprâpe completă a unui bud- 

get al artelor; căci de sigur nu merită acest nume 

neînsemnata sumă de 7.500 lei pe an, pusă pentru 

înavuţirea celor două pinacoteci. 

Va, trebui să se iea cât mai curând măsuri pen- 

tru a se da școlilor şi museelor nisce localuri și in- 

stalațiuni mai demne de ţeră ; să se mărâscă fon- 
dul pentru înavuţirea museelor, dar mai cu seamă 

să se dea, instituţiunilor artistice nisce legi, cari le 

lipsesc cu totul, pentru a se organisă odată ; căci 

organisaţiunea actuală, basată pe nisce regulamente 

vechi de 39 de ani, făcute în pripă și cu lipsa de
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Gmeni și de mijloce de atunci, nici nu merită acest 
nume, 

Material pentru aceste. legi este îndestul. Fără a 

mai vorbi de experiența adunată în patru decenii, 
avem. proiecte și memorii numerdse asupra acestei 
cestiuni. Mai mult decât atât : în 1897, am format 

trei comisiuni, în cari am reunit pe toţi bărbaţii cu- 

noscători în materie de arte, cu însărcinarea de a 

elaboră trei proieete de legi: unul asupra şcolilor 

de bele-arte, altul pentru cele de musică și decla- 

mațiune, și cel de al treilea pentru teatre. Lucrările 

făcute atunci aii rămas neutilisate până acum. Ne 

propunem să ne “folosim de ele cât mai neîntârdiat. 
Vom căută să facem în special ca şcolile de bele- 
arte și de musică se fie organisate ast-fel, încât să 

serve și ca pepinieră de maiestri bine preparaţi de 

desemn și de musică pentru școlile secundare şi 

speciale, ceea ce organisațiunea lor actuală nu are 

de loc în vedere. - 

La 1892, sa votat legea pentru descoperirea 

monumentelor și obiectelor antice, și mai ales acea 

pentru conservarea şi restaurarea monumentelor pu- 
blice ; legi importante și utile, cară însă nu ati dat 

tot ce trebuiă să dea: una, din causa nesuficienței 

mijl6celor administrative, pentru a supraveghiă de- 

scopebirea de anticităţi; cea-laltă, din lipsa de mij- 

l6ce bănesci. Cea de a doua sa întors chiar, une- 

ori, în contra scopului săit ; căci, nepermițând a se 

restaură unele monumente alt-fel decât în confor- 

mitate cu părerile comisiunii monumentelor istorice 

și nefiind mijlâce a se împlini cererile ei, monu,, 

mentele ai cădut în ruină. Și aci, pentru ca legea
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să dea tot efectul ei util, va trebui a se procură 
mijlocele necesare sub forma unei alocaţiuni bud- 
getare permanente, anume pentru restaurarea și în- 
treţinerea, monumentelor istorice. 

Inventarul monumentelor publice şi al celor isto- 
rice, prescris a se face prin legea din 1892, s'a făcut 
și s'a publicat în Maiă 1897 

Şcoliie de bele-arte. 

Cele spuse până aci, arătând că şcolile de bele- 
arte și conservatoriile aii trebuință de o reorgani- 
saţiune radicală, ne vom mulțumi a arătă acum nu- 
mai măsurile mai însemnate ce s'aii luat în pri- 
vinţa lor în anii din urmă. 

La șegla de bele-arte din Bucuresci, o creaţțiune 
importantă a fost aceea a secţiunii de arehitectură, 
făcută prin decisiunea din 30 Maiti 1897 Și orga- 
nisată prin regulamentul din 12 Septemvrie 1898. 
Secţiunea acâsta, a cărei nevoe eră imperios Sim- 
ţită de demult, a avut chiar de la început un nu- 
măr de, școlari destul de mare, ba încă pote prea 
mare, pentru-că consiliul şcolii, printr”o înterpretare 
prea largă a regulamentului, a admis un număr de 
școlară ai unei școli private, cari nu aveati împli- 
nite tote condițiunile necesare. 

O altă măsură a fost aceea, luată prin decisiunea 
din 19 Aprilie 1903 (anexa No. 92), care îndato- 
reză pe. studenţii șe6lelor de bele-arte ea, printre 
cele-lalte lucrări ale lor, să facă în mod obligator 
pe fie-care an, şi câte o lucrare de copiare saii de 
reproducere de pe monumentele vechi românesci.
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Măsura acâsta are de scop, pe de o parte de a face 
pe studenţi să cunâscă de aprâpe aceste monumente, 
iar pe de alta de a nu lăsă să se perdă atâtea 
resturi artistice, cari sunt pe cale de a dispare. Lu- 
crările cele mai bune vor 'contribui pentru a mări 
fondul unui musăi religios, a cărui trebuință de- 
vine pe fie-care di mai simțită, și pe al celui de arte 
naţionale, despre a cărui creaţiune am vorbit mai 
sus cu ocasiunea învățămîntului profesional. Pâte 
chiar ar fi nimerit ca ambele musee să fie unite 
într'o -singură instituțiune, pentru care biserica Sta- 
vropoleos, reparată și restaurată, ar servi ca un 
cadru admirabil. 

Am vorbit mai sus despre transformarea uneia . 
din școlile profesionale de fete din Bucuresci în şcolă 
specială de arte naţionale, și nu mai revenim asu- 
pra acestei cestiuni. 

Conservatoriile de musică şi declamaţiune. 

Pentru școlile de musică și declamaţiune, singu- 
rele măsuri generale ce putem cită sunt două: prima 
este introducerea taxelor pentru școlarii conserva- 
toriilor, prin regulamentul din 31 Iulie 1901; a doua 
introducerea diapasonului normal, prin ordinul din 
3 Septemvrie 1902. 

Introducerea taxelor va ave 'de efect de a înlă- 
tură din conservatorii mulţimea de școlari cari se 
înscrii, fără să aibă cel mai mic: talent artistic, Și 
cari prin numărul lor fac că învățămîntul devine 
o ficţiune pentru unele cursuri. Contra acestui răi 
am luat măsuri încă din 1897 şi 1898, şi le-am re-
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petat și în urmă, impunând ca admiterile elevilor 
în conservatorii să se facă numai prin concurs și 
în număr limitat, fixând anume numărul elevilor 
pe cari îi pote ave fie-care curs. 

Măsura acâsta nu a fost încă pe deplin execu- 
tată; numărul elevilor dejă admiși la cursuri eră 
aşă de mare, încât nu sa putut până acum re- 

duce numărul lor la cel normal decât la unele cur- 
suri. De altă parte, acâstă deprindere, de a lăsă con- 
servatorul liber deschis tuturor celor ce voiaii să in- 
tre într'însul, eră aşă de înrădăcinată, în cât cu mare 
greutate am putut înfrânge resistența celor cari 
voiaii să, persiste în vechile deprinderi. 

De vreme ce învățămîntul din conservatorii, prin 
însăși natura lui, este individual, înmulţirea peste 
măsură a școlarilor aveă drept resultat evident, că 
timpul ce se puteă consacră fie-căruia se reducea 
abiă la câte-vă minute pe săptămână, şi de vreme 
ce cu atâta nici nu puteă fi vorba de un învăţă- 
mint care să-și merite numele, se luase obiceiul ca 
școlarii conservatoriilor să iea de la profesorii lor 
şi lecţiuni particulare plătite. Cu sistemul acesta, 
se încuragiă înmulțirea excesivă a școlarilor, şi se 
făceă imposibil studiul pentru cei săraci, chiar de 
eraii talentați, pentru-că ei nu eraii în 'stare să 
plătescă lecţiunile private ale profesorilor. De aceea, 
în legătură cu mărginirea numărului elevilor, am 
interdis cu totul profesorilor a mai da lecţiună plă- 
tite elevilor acestor școli. 
„Prin legea din 1900 (art. 102, al. II), profesorii 

școlilor speciale sunt asimilați cu profesorii secun- 
dari, în ceea ce privesce datoriile. Acâsta însem-
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n6ză că profesorii speciali sunt datori să dea câte 
12 ore de curs pe săptămână, ca şi cei secundari. 
Obiceiul eră însă ca, fie-care să nu dea decât câte 
6. ore. Am impus ca să se revină Ja lege. 

Prin înlăturarea, elevilor cari nu dati probă, de 
talent, precum și prin înmulţirea orelor de curs ale 
profesorilor, aceştia, vor pută dispune de mult mai 
mult timp pentru fie-care elev, așă că învățămîn- 
tul va deveni o realitate pentru dînșil. 

* 
% % 

Regulamentul conservatoriilor din 7 Noemvrie 1870 
prevedeă ca directorul să. fie ajutat în conducerea 
școlii de un comitet musical. Acâstă disposițiune a. 
r&mas însă tot-deauna literă mârtă, până în anul 
1901, când pentru primă 6ră am „constituit aceste 
comitete. 

Printre măsurile luate de dînsele, vom semnală 
organisarea orchestrelor. la fie-care conservator, cu 
elevii lor proprii, și a, producţiunilor publice făcute 
tot cu acești elevi. Dejă în 1901 se înființase în 
Bucuresci corul conservatorului, în urma înființării 
catedrei de cânt coral. Catedra de armonie a fost 
completată prin cursul de fugă și contrapunct, care 
până acum nu se făcea. 

Tote acestea sunt îndrumări pentru viitor; con- 
servatoriile aștâptă însă organisarea lor numai de 
la o lege, care trebue să resolve multe puncte, ce 
nu se pot hotărî numai prin măsuri ministeriale, 
precum este, spre exemplu, cestiunea numirii per- 
sonaluliii didactic și aceea a organisării învățamiîn- 
tului lor, 

% 
% %
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Cu privire la învățămîntul muşicâl, am arătat 
mai sus diversele măsuri luate, ca aceea a instituirii 
concursurilor de musică în școlile secundare şi spe- 
ciale, a învățămîntului efectiv al musicei în școlile 
primare, a instituirii de premii pentru cele mai 
bune coruri la sate, a introducerii în şcoli a cân- 
tecelor românesci. Nu mai revenim asupra lor. 

Teatrul. 

Dintre t6te instituţiunile cari depind de ministe- 
rul instrucţiunii publice și al cultelor, aceea care 
merge mai greii este fără îndoială teatrul. Cu tâte 
acestea, nu se pote dice că Statul nu s'a interesat 
de dinsul şi nu i-a venit în ajutor în tote felurile. 
Prin legea din 6 Aprilie 1877, s'a căutat a se da 
teatrului o organisațiune temeinică, imitată după 
aceea a comediei francese. Statul dă teatrelor din 
Bucuresci, laşi și Craiova, subvenţiuni cari ani în- 
tregi sau menţinut la cifra de 195.000 lei pe an, 
fără a socoti 46.000 lei, cheltuelile direcţiunii ge- 
nerale a teatrelor; în anii din urmă, cu tâte redu- 
cerile făcute, cifrele acestea sunt încă respectiv de 
168.000 şi 41.000 lei. Teatrele din Bucuresci și din 
lași aii salele gratuit, ceea ce represintă încă o sumă 
f6rte însemnată, care nu se pote evaluă la mai puţin 
de 100.000 lei pe an numai pentru teatrul din Bu- 
curesci. Câte trele teatrele aii încă subvenţiuni de 
la comune și judeţe, cari la un loc nu fac mai puţin 
de 90.000 lei pe an. In fine Statul a făcut și face 
continuă cheltueli cu reparaţiunea, întreţinerea și 
înavuţirea teatrului din Bucuresci; aceste cheltueli
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Vaii ridicat de la 1875 până adi la 1.715.621 lei. 
Nu mai socotim deficitele însemnate pe cari de mai 

multe ori le-a plătit tot Statul. Tâte acestea la un 
loc represintă cel puţin 500.000 lei pe an. Ce nu 

Sar puteă face cu o asemenea sumă, consacrată în 

alt-fel artelor ! 

O asemenea subvenţiune din partea Statului, 

orașelor și judeţelor, se pare destul de însemnată. 

Cu t6te acestea, câte trele teatrele duc o vi6ţă fârte 

precară, și pâte de mult sar fi închis, dacă le-ar 

fi lipsit sprijinul Statului în împrejurările cele mai 

grele. 

Causele acestei stări de lucruri sunt numer6se. 

1). Imprejurarea că un număr relativ mare dintre 

societari nu mai sunt în stare de a face servicii în 

raport cu situațiunea ce ocupă în teatru, și nică nu 

pot fi înlăturați prin trecere la pensiune sau alt- 

fel, ceea ce încarcă teatrul cu o povară însemnată. 

2). Sistemul societariatului, care face din socie- 
tari nisce adevăraţi funcţionari, având un fel de ina- 

movibilitate prea timpurie, incompatibilă pentru unii 

cu munca intensivă ce reclamă arta teatrală. 

3). Dificultatea ca, cu o singură trupă, să se facă 
faţă tuturor exigenţelor repertoriului variat ce tre- 

bue să aibă uliicul teatru al orașului, osten6la peste 
măsură ce impune artiștilor şi greutatea de a se 
prepară bine piesele în asemenea condițiuni. 

4). Slăbiciunea studiilor dramatice în conserva- 
torii, care nu produce destule talente bine prepa- 
rate, pentru a improspătă personalul. 

5). larăşi sistemul societariatului, care, imobilisând 
personalul vechii, face grea, dacă nu imposibilă, pre-
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înoirea lui, chiar dacă conservatoriile ar produce 
tineri de valdre. 

6). Diseminarea ajutârelor oficiale la trei teatre, 
în loc de a ave numai unul bine organisat, care 
ar put atunci să satisfacă el singur trebuinţele pe 
cari nu le pot satisface cele trei de adi. (Francia 
are o singură comedie francesă; noi avem trei!). 

7). Organisarea, costisitore pe care o face nece- 
sară acestă multiplicitate de teatre subvenţionate. 

8). Lipsa unui repertoriii destul de complet, scris 
într'o limbă curată și al6să şi potrivit gustului di- 
verselor categorii de public. 

9). Lipsa unei administraţiuni energice, care este 
necompatibilă cu organisaţiunea actuală, în care 
autoritatea directorului se reduce la a execută de- 
cisiuni luate de comitet, şi de cari directorul nu 
este responsabil. - 

10). Concurența cafenelelor-concerte şi a trupe- 
lor străine, de cele mai multe ori cu totul inferidre, 
cari, nefiind supuse la nici o taxă pentru săraci ca 
pe aiurea, și la nici o limită de preţuri, absorb cea 
mai mare parte din clientela, care alt- fel ar put 
fi a teatrului naţional. 

Ne mulțumim cu enumerarea acestor câte-vă 
cause, cari ni se par a fi printre acele ce aă adus 

“actuala stare a teatrelor nostre ; ne abţinem însă 
de a insistă și de a discută, căci avem trebuință 
să mai studiem cestiunea, înainte de a ne put6 pro- 
nunță cu siguranţă asupra ei. 

Raport adresat M. $, Regelui.— Spiru Haret, . 24



BISERICA ȘI CLERUL, 

Legea din 1893. 

Legea asupra clerului mirean şi a seminariilor din 

1 lunie 1893 este acea care reguleză în momentul 

de față afacerile bisericesci; cât pentru seminarii, 

organisarea lor a fost schimbată, din cea făcută la 
1893, prin legea modificătâre din 1901, despre care 

am. vorbit dejă. 

In ceea ce privesce biserica şi clerul, legea din 

1893 cuprindeă în esență următârele disposiţiuni : 
10. Se limiteză numărul parochiilor la 297 pentru 

orașe şi 2.734 pentru sate; ca consecință se măn- 

țin 2974+2.734-—3.031 preoţi ca parochă, se redue 
treptat toţi cei-lalţi, numiţi supra-numerari, şi se 

opresce în principiii de a se mai mări numărul bise- 

ricilor peste cel existent la 1893. 

20, Se fixeză salariile personalului bisericesc. 

30, Se pune în sarcina comunelor urbane plata 

personalului parochiilor urbane, și în a Statului plata 

celor rurale; pentru acâstu, se puneă o dare de 4 

lei pe an pe fie-care cap de familie ortodox în co- 

munele rurale, şi se prevedeă în budget o sumă
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de 500.000 lei pe an, ca ajutor din partea Statului 
pentru comunele urbane. 

4%, Se deferă t6tă, puterea disciplinară asupra pre- 
oţilor în fie-care eparchie unui consistoriti de trei 
clerici, numit pe trei ani. 

După 10 ani de experiență, atât avantagiile, cât 
și inconvenientele legii clerului se pot judecă în 
destulă cunoscință de causă. 

%* % % 

De la prima vedere se observă că, numărul pa- 
rochiilor este prea mic. In orașe, numărul de 400 
de familii, pe care legea îl fixză pentru un paroch, 
este admisibil, din causă că, populaţiunea este strînsă 
la un loc, şi cestiunea distanțelor nu are mare im- 
portanță. Nu este însă tot așă la ț6ră. Acolo în- 
tinderea, mijlocie a unei parochii, așă cum o fix6ză 
legea, este de peste 4.700 hectare, ceea ce presu- 
pune distanţe mijlocii de 7 kilometri de străbătut, 
în lung şi în lat. In realitate, sunt forte multe pa- 
rochii a căror: întindere este și mai mare, și ace- 
stea de ordinar sunt tocmai parochiile de munte, 
unde locurile sunt rele și cătunele răsleţe de tot. 
Nu sunt rari parochiile unde preotul trebue să alerge 
câte 20 de kilometri și mai mult, pentru ca să vi- 
siteze pe parochienii săi. Și acâstă enormă. greutate 
a distanțelor nu este cel puţin compensată prin nu- 
mărul mai mic al poporanilor; căci numărul mij- 
lociăi de familii care revine unei parochii rurale este 
„de peste 260. 

Este ușor de înţeles că în asemenea condițiuni este 
imposibil unui paroch rural să-și facă cum trebue
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datoria lui, care este, nu numai de a servi litur- 

pia în biserică, dar şi de a visită întruna pe pa- 

rochienii săi, pentru a-i sfătui și a-i consolă în 

nevoile lor. 

Dar cestiunea se complică şi mai mult, dacă se 

considerăftşi numărul bisericilor existente. Acest nu- 

măr este cu mult mai mare decât acela al paro- 

chiilor, căci sunt 3.348 biserici filiale pe lângă cele 

2.734 parochiale. După lege, preotul paroch este 

dator să facă serviciul religios pe rînd la tâte bise- 

ricile din parochia sa. Pretutindeni dar, unde sunt 

mai multe biserici într'o parochie, credincioşii nu 

pot ascultă serviciul religios decât la două sai trei 

săptămâni odată ; căci rare-oră distanţele sunt destul 

de mici, ca să le permită să se adune toţi la bise- 

rica unde se servesce. Se înțelege lesne răul cel mare 

ce decurge de aci, mai ales la sărbătorile cele mari, 

la, Pasci şi la Crăciun, când biserica din sat stă în- 

chisă. Sunt sate unde de la 1893 nu s'a mai făcut 

serviciul în diua de Pasci și de Crăciun, singurul 

preot fiind ocupat la biserica. parochială. | 

Inconvenientele acestea merg crescând şi înmul- 

ţindu-se cu cât numărul preoţilor supra-numerari 

merge scădând ; şi de aceea se înțelege pentru ce 

mitropoliţii şi episcopii caută prin tâte mijlâcele să 

împedice reducerea acestor -supra-numerari. Mini- 

sterul însă este silit să urmărâscă acâstă reducere, 

obligat fiind la acesta prin preserierile exprese ale 

legii. | 

Inconvenientele acestea ale legii ai fost visibile 

chiar de la punerea, ei în aplicare, și de aceea chiar 

de atunci a început să se agite cestiunea înmul-
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țirii parochiilor. Sinodul s'a ocupat de dînsa în mai 
multe rînduri, și s'a făcut tabele de nouele parochii 
ce se mai găsesc necesare. Numărul lor se urcă la 
aprope 500. Nu a fost însă posibil până acum a se 
da, satisfacere cererilor repetate ale sinodului, pen- 

tru-că nu a fost posibil a se mări budgetul cu vre-o 

500.000 lei pe an pentru acest scop. 

In schimb însă numărul parochiilor urbane este 

prea mare în cele mai multe orașe. In unele părți, 

numărul lor sar put reduce uşor la a treia parte 

din cel de adi, ceea ce ar însemnă o uşurare con- 

siderabilă pentru budgetele comunelor respective. 

% 
La] % 

Faptul de a se hotări în principiu ca preoţii să 

fie plătiţi de Stat, sai de comună, este punctul ca- 

pital în legea, din 1893, căci a asigurat situațiunea 

clerului, față de posițiunea lui cea, precară din tre- 

cut. Ceea ce se pote impută acestei părţi din lege, 

este că a creat pentru Stat o povară forte grea, 

destinată a deveni cu mult mai grea în viitor, fără 
a creă şi resurse sigure pentru a o acoperi. 

În adevăr, legea clerului a impus Statului chiar 

de la început o crescere de cheltueli de 4.513.870 

lei pe an, care este destinată să mai crâscă îhcă 

cu aprâpe 3.000.000, prin adăoparea gradaţiunii 

preoţilor, şi prin înlocuirea treptată a preoţilor cu 
titluri nesuficiente prin alţii cu seminarul complet, 
cari se plătesc mai scump. Este dar în total 0 sar: 
cină nouă, presentă saii viitre, de mai bine de 7 
mili6ne care s'a impus Statului în 1893. Pentru a- 
coperirea ei, se prevedeă un imposit de 4 lei pe
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cap de familie rurală, care puteă să dea cel mult 

4.000.000 lei pe an. Dar nici acest imposit nu s'a 

putut menţin€, şi se scie pentru ce. 

Cestiunea acâsta este forte seri6să şi nu trebue 

pusă la o parte; ea interesâză budgetele viitore 

întrun grad f6rte însemnat, fiind vorba de o cre- 

scere viitore așă de mare. 

+ 
* * 

Dacă la inconvenientele acestea vom mai adăogă 

şi pe acela că disciplina preoţilor a fost slăbită mult 

prin anularea autorităţii mitropoliţilor şi episcopilor, 

care s'a înlocuit cu acea a consistoriilor, vedem că 

sunt destule motive cari impun o revisuire a legii 

din 1893. Acesta nu sa putut încă face, din causa 

numerdselor lucrări din anii din urmă, și din causă 

că momentul eră răi potrivit, în timpul crisei care 

ne-a bântuit ; dar se va face în curând. 

Crisa a făcut însă ca să se modifice dejă cifrele 

fixate de legea din 1893, după cum s'aii modificat 

tote legile cari cuprindeaă disposițiuni de natură 

financiară. Intre altele, sa suprimat alocaţiunea 

anuală de 500.000 lei pentru subvenţionarea co- 

munelor urbane. 

Disposiţiunea acâsta a creat; Gre-cari dificultăţi cu 
primăriile, dintre cari unele s'au socotit în drept a 

reduce, saii chiar a suprimă cu totul alocaţiunile 

pentru cler, cari le priviaă, în virtutea legii. Drep- 

tul acesta nu-l aii. Votul camerelor din 1901 a su- 

spendat tote legile anteridre numai întru cât nu eraii 

de acord cu budgetul votat pentru 1901—1902, dar 

nu mai mult. El nu modifică întru nimic cele-lalte obli-
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gaţiuni reciproce ale Statului şi comunelor. Și de 
alt-fel, aceste din urmă primiseră, avantagii cari se 
calculeză că sunt de mai bine de trei ori Şi jumătate 
mai mari decât subvenţia ce li se suprimase, prin 
adaosul de venituri ce le-a adus crescerea imposi- 
tului funciar și reducerea progresivă a salariilor. 

Casa Bisericii 

Prin legea din 21 Ianuarie 1902 şi prin regula- 
mentul €i din 31 Martie 1902, s'a înființat şi sa 
organisat o instituțiune, care sperăm că va aduce 
bisericii servicii cel puţin tot atât de mari ca şi 
acelea pe cari Casa Şedlelor le aduce învățămîntului. 

Casa Bisericii are însărcinarea de a administră, sub 
controlul şi autoritatea ministrului, tote afacerile 
bisericesci și religi6se, cari cad în atribuţiunile lui ; 
dar în același timp ea este declarată pers6nă ju- 
ridică, şi ca atare i se dă dreptul dea controlă ad- 
ministraţiunea. averilor bisericesci, ori-care ar fi pro- 
veniența lor, şi de a face să se respecte și să se 
execute întocmai testamentele și actele de dona- 
țiune făcute în favârea stabilimentelor religi6se. 

Importanţa acestei din urmă disposiţiuni este încă 
mai mare pentru biserici decât pentru şcoli, căci 
bisericile posedă averi lăsate prin testamente, do- 
națiuni saii alt-fel, mai mari decât ale şcolilor, Și 
cu î6te acestea mai nici un control nu se exercită 
asupra lor. Socotelile bisericilor cari, după lege, tre- 
buiaă verificate de către primării, de cele mai multe 
ori nu erau luate cu anii; am avut ocasiune să vedem 
socoteli neverificate de 15 ani. Cât pentru averile
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lăsate prin testamente, neregulele ce se petreceaii 

cu ele erai de neînchipuit. Biserici cari aveati decimă 

de mii de lei venit pe an cădeait în ruină, pe când 

veniturile serviaii pentru a întreţin6 armate întregi 

de funcţionari. 

"Casa Bisericii este chemată să pună regulă în 

acestă desordine, și ea s'a pus pe lucru cu ener- 

gie și stăruinţă. In 18 luni de când există, eaa 

descoperit dejă o mulţime de neregularități, şi luptă 

ca să le pună cap&t. Dejă socotelile pe trecut sunt 

aprâpe să. fie lămurite la cele mai multe biserici, 

şi sunt multe averi din cele cari eraă în pericol de 
a se perde, pe cari Casa Bisericii le-a recăpătat 

sait este pe cale a le recăpătă. Dar lucrarea acâsta 
este neînchipuit de grea, pentru-că sunt forte mulţi 

aceia cari, întrun fel saii în altul, se folosiaii pe 

nedrept de averile bisericesci, și va trebui o luptă 

îndelungată şi înverșunată pentru a li se scâte din 

mână. Atunci însă când se va fi făcut lucrul acesta, 

când biserica va fi readusă în stăpînirea tuturor 
averilor cari sunt ale ei și cari se risipesc, ea va 

fi scutită în mare parte de tutela Statului şi va 

“put să-și regăsâscăvechea splen dâre numai prin 

propriile ei mijlâce. | 

De o cam dată însă situațiunea Casei Bisericii 

este destul de grea. Infiinţată tocmai în momentul 

maximului crisei, sunt fOrte restrânse mijlâcele ce 

i Sau pus la disposiţiune, și prin urmare şi puterea 

ei de luptă. 

Până acum, singurul venit propriii al Casei Bi- 

sericii este acel care provine din arendarea pămîn- 

turilor date bisericilor prin diversele legi de împro-
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prietărire, conform art. 7 din legea ei constitutivă. 

Acest, venit, pentru 1903—1904, este de 180.000 lei. 
___Cu tâte acestea, Casa Bisericii a putut chiar din 
primul an al înființării sale să încâpă a-și împlini 
obligaţiunile ce i se impun prin art. 8 din legea sa. 
In anul 1902, ea a întreprins cu propriile sale mij- 

l6ce reclădirea palatului mitropoliei din Iași, resta- 
urarea și completarea locuinţelor de la biserica An- 

tim din Bucuresci, și a înseris pentru prima 6ră în 
budoetul săi o sumă, modestă de o cam dată, pen- 
tru a ajută la reparaţiunea, și construcțiunea de bi- 
serică rurale lipsite de mijloce. 

Acţiunea Casei Bisericii se va simţi din ce în ce 
mai mult, cu cât mijlocele sale vor cresce. Pentru 
a i le mări, și în același timp pentru a aduce bi- 

sericii un servicii pe care de mult îl reclamă, 

n6-am propus să regulamentăm fabricarea și între- 

buințarea în biserică a lumiînărilor de câră. 
Altă dată în biserici nu se toleră întrebuințarea 

nică unui alt fel de lumînări decât de câră curată 
de albine. Acesta eră un bine, şi pentru igiena cre- 
dincioşilor, și pentru conservarea picturilor, și pentru- 
că alimentă o industrie înfloritâre, acesa a albină- 
ritului, care îmbogăţiă regiuni întregi. Cu timpul 
însă fabricaţiunea lumînărilor a început a se falsi- 
fică prin amestecul a tot felul de ingrediente, şi 
mai cu s6mă a parafinei. Adi lumînările întrebuin- 
țate în biserici mai că nu mai conţin c6ră curată. 
Din acâstă causă, aerul se umple de un fum negru 
Și gros, care pe de o parte este un pericol pentru 
sănătate, iar pe de alta acoperă şi distruge în câţi-vă 
ani picturile, cari altă dată se conserva curate şi
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frumâse secole întregi. Cât pentru albinărit, el a 
dispărut mai peste tot; şi încercările ce se fac pen- 
tru a-l reînviă nu vor reuși, dacă nu se va reasigură 
acestei industrii întrebuințarea pe care o aveă altă 
dată pentru productele ei. 

De demult dejă sinodul a cerut cu stăruință ca 
să .se interdică fabricarea luminărilor falsificate, 
precum și introducerea lor în biserică. Sai făcut chiar 
Și proiecte de legi pentru acâsta, fără însă să ajungă 
a se votă. 

In tâmna anului 1902, noi am afectat o sumă 
de 50.000 lei din veniturile proprii ale Casei Bise. 
ricii, pentru înfiinţare într'o mănăstirea a unei fabrică 
de lumînără de câră curată. Proiectul acesta î însă nu 
a fost adus la îndeplinire, pentru-că da loc la greu- 
tăţi practice şi din causă că se păreă că ar face 
grea situaţiunea fabricanţilor de lumînări. In urma 
consfătuirilor ce am avut, atât cu camerele de co- 
merci, cât şi cu fabricanţii, am alcătuit un proiect 
de lege pentru fabricarea lumînărilor Și pentru oprirea 
falsificării lor. Acest proiect îl vom aduce în. des- 
baterea corpurilor legiuitre. 

%* 
% * 

Restaurarea monumentelor religi6se vechi Și con- 
struirea altora din noii a fost tot-deauna constanta 
grijă a Maiestăţii Vostre. Numai în intervalul de la 
1880 până la 1898, sai cheltuit pentru acest scop 
9.108.791 lei. In anii din urmă, nevoile ne-ai făcut 
să mai încetăm cu aceste lucrări. De la 1901 în 
coce, ele nu se mai continuă decât graţie sumei 
de 237.037 lei pe an, pe care Maiestatea Vâstră 

4
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bine-voesce a o consacră pentru acest scop din 
“lista Sa civilă. Cu tote acestea, din excedentul anului 
1901—2, sa acordat ministerului cultelor o sumă 
de 200.000 lei, din care s'aii putut restaură mitro- 
polia și palatul mitropolitan din Bucuresci, bisericile 
Cotroceni, Antim, Popăuţi, St. Nicolae din Dorohoii, 
St. Gheorghe din Hârlău, Golia, Barnovschi și Mihaii- 
Vodă, și mânăstirile Viforita, Govora, Arnota, Căluiu 
şi Cetăţuia. Nu am voit a face o restaurare com- 
pletă, aşă cum ar cere-o tâte regulele artei: nu se 
puteă face acâsta cu o sumă așă de mică; dar am 
voit numai să asigurăm contra unei ruine complete 
nisce monumente de un interes istorie de prima 
ordine, până ce timpuri mai bune vor permite a se 
consacră sumele cuvenite pentru o restaurare com- 
pletă. 

Se observă însă o îmbucurătore năzuință din 
partea credincioșilor înşiși pentru repararea saii re- 
înoirea bisericilor. Este destul de mare numărul lu- 
crărilor de acest fel, cară se fac numai cu subscrieri 
și ajutâre particulare: sunt sate cari cheltuese de- 
cimi de mii de lei pentru a-și face biserică. Este 
chiar o trebuinţă a se luă măsuri pentru ca acestă 
bună pornire să nu fie o ocasiune pentru speculanți 
de a abusă de nesciinţa Gmenilor, făcându-le lucrări 
rele şi scumpe, după cum s'a întîmplat dejă în mai 
multe locuri. 

se 

O cestiune care preocupă, atât pe P.S. L. mitro- 
poliți şi episcopi, cât și pe noi, este prepararea 
cântăreților necesari bisericilor. Pentru acâsta nu
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există nică o instituțiune regulată, și din acâstă causă 

arta cântărilor bisericesci nu se mai găsesce de 

cât rare-ori cultivată prin biserică, mai ales prin 

cele depărtate. P. S. L. eparchioţii aii înfiinţat, pe 

lângă mitropolii şi episcopii câte o şedlă specială 

_de cântăreţi, cari costă puţin și fac bune servicii. 

Ministerul ajută cu mici sume pe unele din acele 

şcoli. Va trebui însă a se da ajutâre ce-vă mai în- 

semnate pentru a se face lucru temeinic. 

3 % a Ă x 

Pentru a termină cele ce aveam de dis asupra 
afacerilor religi6se şi bisericesci, vom adăogă că, 

spre a înlesni preoţilor putinţa de a vorbi ascul- 

tătorilor lor și a le da sfaturile de cari ai trebuinţă, 

am luat măsuri pentru a se alcătui o colecţiune de 

predici apropriate diverselor sărbători și diverselor 

împrejurări. De asemenea ne silim a atrage şi pe 

preoţi în mișcarea, culturală, care însuflețesce întrun 

mod așă de îmbucurător pe învățători. Dar despre 

acâsta am vorbit dejă mai sus.



  

ADMINISTRAȚIUNEA CENTRALĂ. 

Administraţiunea ministerului a fost organisată 

prin legea din 31 August 1892. In 1901 i sau fă- 

cut însemnate reduceri, impuse de greutăţile de 

atunci ; între altele, serviciul construcțiunilor s'a unit 

cu acela al comptabilităţii. Aceste reduceri aii fost 

consacrate prin legea modificătre din 9 lulie 1901. 

O nouă modificare s'a mai adus prin legea Casei 

Bisericii din 21 Ianuarie 1902, care a suprimat din 

minister serviciul cultelor, trecându-l la Casa Bi- 

sericii. | 

In momentul acesta dar serviciile ministerului 

sunt împărțite între el, Casa Bisericii, care a luat 

t6te afacerile relative la cler și la biserică, și Casa 

Şcâlelor, căreia i sai trecut cele privitore la do- 

taţiunea școlilor, la construcţiunea școlilor primare 

și la averile proprii ale lor, și la pămînturile şcolare. 

Am vorbit despre aceste două case, și am arătat 

eminentele servicii ce fac ele. Doar prin înființarea 

lor Sa introdus în administraţiunea averilor proprii 

ale bisericilor şi ale școlilor era ordinei și a eco- 

nomiei. De aceea este de dorit să se mărâscă re-
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sursele de cazy dispun, pentru a se mări și puterea. 
lor de acţiune. 

Pentru Casa Bisericii, am arătat în ce mod cre- 
dem că vom put să mărim întru cât-vă veniturile 
ei proprii. 

Cât pentru Casa Ședlelor însă, este de temut că, 
veniturile ei vor ajunge în curând a nu-i mai fi de 
ajuus pentru împlinirea chemării sale, căci aceste 
venituri, departe de a merge crescând, s'a MICŞO- 
rat forte mult în anii din urmă. lată cele mai în- 
semnate din causele acestei scăderi : 
Sa micșorat, și este destinată să dispară cu totul, 

reținerea de 20%, de la suplinitorii școlilor secun- 
dare, profesionale şi comerciale, care se varsă la 
Casa Ședlelor: acâsta din causă că numărul acestor 
suplinitori s'a micșorat forte mult în urma exame- 
nelor de capacitate din anul trecut, și ei vor dis- 
pare cu totul după cele cari se vor mai face în 
“anii viitori. 

De altă parte, reţinerile pentru absenţe din lâfa, 
profesorilor, în urma nouei lepi a pensiunilor, se 
varsă la casa pensiunilor, în loc de a se mai da Casei 
Şcdlelor. 

Până acum, Casa Şcdlelor nu a avut încă să su- 
fere mult de acestă, situațiune ; ba încă, în ultimii 
doi ani, graţie unei severe economii, a putut să dea 
și un însemnat excedent, cu tote că a avut să a- 
chite sume însemnate pentru o parte din dotaţiunea 
școlilor primare, contractată în anii precedenţi. Tre- 
bue însă să ne îngrijim pentru viitor, și pentru 
acâsta credem că este drept și logic ca veniturile. 
create prin legi anume în vederea unor trebuinţe
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şcolare, să fie cedate Casei Şcolelor, pentru a le în- 
trebuință ea la destinaţiunea lor. 

Printre acestea, cele mai însemnate sunt: două : 
sumele cu cari comunele şi judeţele contribuesc la 
întreţinerea învățămîntului profesional, conform legii, 
și taxele plătite de școlarii secundari și superiori. 

Pentru cele dintâi, lucrul este clar. Legea învăță- 
mîntului profesional (art. 2, 8, 16, 23 şi 42) prevede 
că școlile profesionale vor fi întreţinute în comun 
de Stat, de judeţe şi de comune, în condițiuni pe cari 
ea, le determină. Judeţele și comunele varsă adi Sta- 
tului partea lor contributivă, dar şcolile se întreţin - 
numai din budgetul ministerului. 

Cât pentru taxele școlarilor, scopul înființării lor 
a fost „de a se acoperi cheltuelile făcute cu mate- 
rialul didactic, cu biblioteca șcâlei, cu materialul de 
laboratorii, cu repararea stricăciunilor aduse loca- 
lului și mobilierului“ (art. 16 şi 54 din legea în- 
văţămiîntului secundar și superior). Cu tote acestea, 
de la. înființarea acestor taxe în 1901, nici un adaos 
nu Sa adus cifrelor corespundătâre din budgetul 
ministerului, iar produsul taxelor se face venit la 
Stat. | 

Venitul acestor taxe ar fi cu atât mai necesar 
să se verse la Casa Şedlelor, cu cât este de îngri- 
jit ceea ce se petrece cu clădirile dependente de 
ministerul instucțiunii publice. Ca să nu vorbim de- 
cât de cele şcolare, s'a cheltuit numai de la 1880 
până adi vre-o 40 de miliâne de lei cu construc- 
țiunile sai restaurarea, lor. Dacă la acâstă sumă se 
adaogă valdrea clădirilor școlare cari erai proprieta- 
tea Statului din nainte de 1880, precum și a celor luate
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cu chirie, dar a căror intreţinere cade tot în sar- 
cina Statului, ajungem lesne la un total de cel pu- 
ţin 60 de miliâne. Pentru reparaţiunile şi întreţi- 
nerea lor în bună stare, budgetul nu cuprinde de- 
cât 70.000 lei pe an, din cari trebue să se procure 
şi mobilierul și dotaţia școlară. Ar trebui o sumă 
cel puţin de patru ori mai mare, având în vedere 
că multe din localurile vechi sunt în rea stare, şi că 
nisce localuri, în cari trăiesc copiii cu sutele, sunt 
expuse la stricăciuni mai mari decât altele. 

De altă parte, laboratoriile universitare sunt fre- 
cuentate de un număr de studenţi din ce în ce mai 
mare, și trebuințele lor merg crescând pe fie-care 
di. Acum că studenţii plătesc taxe pentru labora- 
tor, este cu deosebire necesar a li se pune la di- 

sposiţie locuri și material suficient. 

Acestea dovedesc îndeajuns că venitul, creat în 
scopul determinat de a face față acestor nevoi, 

trebue să mârgă la destinaţiunea sa, și pentru acâsta 

Casa Ședlelor este indicată de sine. - 

Cele ce am spus pentru clădirile școlare se po- 
trivesc încă și mai mult pentru cele religi6se. Țâra 
este acoperită de sute de mânăstiri şi de mii de 
biserici, dintre cari multe sunt monumente istorice 
saii artistice de cea mai mare însemnătate. Tâte 
aceste monumente se cuvine să fie întreţinute, unele 
pentru-că Statul se folosesce de clădirile lor, altele 
în virtutea, legii de conservare şi restaurare a mo- 
numentelor publice, tâte, pentru-că fac parte din 
patrimoniul ţării, și pentru-că sunt apr6pe singurii 
martori ai trecutului nostru de suferinţe și de vi-



385 

tejie. Dar pentru acesta se dă 45.000 lei. pe an. 
Nici nu e nevoe să mai insistăm. 

Este o socotâlă greșită aceea de a nu se între- 
ține cum trebue ceea ce este. O teparațiune care 
nu se face la vremea ei însemnâză o cheltuială mult 
mai mare care se va face mai târdiii. 

Este indispensabil ca, pentru reparaţiunea, Și în- 
treţinerea clădirilor, să se pună la disposiţiunea, mi- 
nisterului sume îndestulătâre, pe cari le evaluăm 
la cel puţin 500.000 lei pe an. 

Este anevoe, şi nici nu ar fi necesar a enumeră, 
măsurile ce saii luat în minister pentru: a asigură 
o administraţiune cât mai bună, mai exactă, și mai 
economică. E destul să menţionăm vre-o câte-vă. 

— Lucrarea cea mai grea a ministerului în anii 
din urmă a fost punerea în aplicare a nouelor legi 
ale învățămîntului, cu totă mulţimea de regulamente, 
de programe, de circulare, de ordine, de lămuriri, 
de statistice, ce ea a comportat. Pentru a ave o 
idee, este destul a se consideră lista legilor, regu- 
lamentelor, programelor și principalelor decisiuni și 
circulări emise de la 1897 până adi (anexa, No. 93). 
Ne-am silit să facem ca diversele regulamente să 
fie pe cât se pâte concordante, deși se raportă la 
școli de naturi diferite. Le vom supune în curând 
la o nouă cercetare, pentru a face să dispară ne- 
potrivirile cari ar mai fi. | 

— Este un lucru destul de neexplicabil ca mi- 
nisterul instrucţiunii publice, administrând un per- 
sonal didactic așă de numeros, la care condiţiunile 

Raport adresat M. S. Regelui. —Spiru Haret. 25
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de bună purtare sunt esenţiale, să nu fi avut un 

serviciu de state personale, cuprindând tot ce pri- 

vesce titlurile, serviciile, meritele şi demeritele fie- 

cărui membru al corpului didactic. Un asemenea 

serviciu există în tâte administraţiunile bine orga- 

nisate, chiar în acelea unde valdrea morală a fie- 

cărui funcţionar are mai puţină importanţă decât 

în învățămînt. 

Pentru a împlini ac6stă lipsă, prin regulamentul 

din 30 Maiii 1898 am organisat un servicii al sta- 

telor personale (anexa No. 94), care a și început a 
funcţionă de la 1 Iunie 1898, și care în 10 luni a. 

reuşit să formeze statele personale pentru întregul 

personal al învăţămîntului primar. 

Este regretabil că acest serviciii a fost desfiin- 
țat în Aprilie 1899. L'am reînfiinţat de la 1901; 
însă împrejurările de atunci nu ne-ai permis a o 
face decât numai pentru personalul învățămîntului 
primar. Este indispensabil să se completeze pentru 
întregul învăţămînt. 

— Sistemul după care sunt organisate archivele 

ministerului este din cele mai primitive, şi dă loc 
în tâte dilele la perdere de timp și la rătăciri de 
hârtii. Prin regulamentul din 3 Iulie 1897, am in- 
trodus un sisțem cu mult mai bun, care înlătură 
tote inconvenientele, înlesniă serviciul într'o măsură 
forte mare şi asigură un control riguros. In 1899 însă 

sa revenit iarăși la vechiul sistem. Astădi serviciul 
lasă de dorit încă mai mult decât înainte de 1897, 

căcă schimbările din 1897 și 1899 bai încurcat și 
mai răi. Este indispensabil să restabilim sistemul 

abrogat în 1899, pentru a pune capăt desordinei.
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-— In mai multe din nouele clădiri școlare din cele 
mai mari se introdusese lumina electrică Şi încăl- 
direa centrală cu cărbuni de pămînt. Ac6sta a com- 
plicat și a scumpit fârte mult serviciul, căci a re- 

- clamat un personal întreg de mecanici Și fochiști 
și un combustibil costisitor. A trebuit dar să facem 
mari simplificără. 

La liceele din Craiova și Ploeşti se introdusese lu- 
mina, electrică. Acest din urmă liceii eră externat 
și prin urmare nu aveă servicii de sâra. Am supri- 
mat dar lumina electrică, ca inutilă. 

Acelaşi, lucru am făcut la, liceul din Craiova, după 
ce internatul lui a fost trecut la liceul St, Sava. 

La ședla normală din Câmpu-Lung, eră introdusă 
încăldirea centrală cu cărbuni de pămînt. De vreme 
ce în partea aceea lemnele sunt abundente şi eftene, 
în 1898 s'a transformat sistemul de încăldire, pen- 
tru a se întrebuință lemne. | 

Caloriferele de la Asilul Elena Dâmna, cari eraă 
făcute pentru a se încăldi tot cu cărbuni, s'a pre- 
făcut pentru a fi încăldite cu petrol, ceea ce va da, 
o economie de la combustibil aşă de mare, în cât 
preţul transformării se va recâștigă în mai puţin 
de doi ani. Tot aşă sai transformat, pentru a arde 
păcură saii lemne, caloriferele de la liceul internat 
din laşi, la institutul de anatomie Și la universitatea 
din lași, la institutul de bacteriologie din Bucuresci; 
tot așă se va face și pentru institutul botanic din 
Bucurescă și pentru liceele din Ploești și Craiova. 

Cu tâte aceste îmbunătăţiri și transformări, în- 
căldirea prin calorifere da loc la o risipă de com- 
bustibil așă de mare, în cât creditele acordate pen-
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tru combustibil eraii în fie-care an depășite cu sume 
cari variait între 80 și 120 mii de lei. 

Pentru a pune capăt acestei risipe, a cărei causă 
eră numai negligența saii r6ua voinţă a personalului - 
însărcinat cu conducerea și privegherea instalaţiuni- 
lor mecanice, am convenit cu un inginer specialist, 
ca să se însărcineze cu privegherea instalaţiunilor 
şi a personalului technic, cu condiţiune ca d-sa să 
primescă drept plată o parte din economia ce va 
realisă de la combustibil în raport cu cheltniala ce 
se făcuse în iarna 1900—1901, iar restul să rămână 
ministerului. Ceea ce sa cuvenit inginerului din 
aceste economii a fost de a doua parte în 6rna 
1901—1902 și de a treia parte în 6rna, 1902—1903. 
Resultatul acestei combinaţiuni a fost că în prima 
€rnă s'a realisat o economie de 15.000 lei, iar în 
a doua de peste 69.000. Cu transformarea făcută 

anul acesta la unele instalaţiuni, pentru a se în- 

trebuinţă petroleul, economia va fi şi mai mare. 

— De la 1864, școlile aii mers înmulţindu-se cu o 
repediciune f6rte mare, iar serviciile lor reclamă din 
ce în ce mai multă competinţă specială. Personalul 
didactic fiind multă vreme format după regule nu 
destul de severe, mulți din membrii lui ar fi avut 
trebuință de Gre-care îndrumare și să nu fie lăsaţi 
numai cu conducerea forte neîndestulatâre pe care 
puteai să o aibă prin ordinele şi circularele mini- 
steriale. Ar fi trebuit ca chiar de la început să se 
dispună de un corp numeros și capabil de revisori 
şi inspectori, a căror sarcină să nu fi fost numai 
administrativă; ei trebuiau, din contră, să fi fost 
consilierii cari să introducă metodele cele bune, să
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privegheze de aprâpe mersul şcolilor: și aplicarea, 
programelor, să lămurâscă punctele obscure Sail în- 
doidse, să prevină erorile, să le îndrepteze când se 
produceau. 

In anii din urmă, reforma întreprinsă, care atin- 
ge și tinde să schimbe tâte deprinderile și tendin- 
ţele din trecut, face ca acâstă trebuinţă să fie sim- 
ţită mai mult decât oră când. Introducerea nouelor 
programe ale învăţămîntului secundar, ale școlilor 
comerciale, ale celor profesionale, modificarea celor- 
primare, pătrunderea peste tot a tendinței de a da 
învățămîntului caracter mai practic în locul celui 
exlusiv teoretic, nu se pote face bine și uşor decât 
cu consiliile și sub privegherea de tot momentul a 
unor Gmeni cari să cunâscă bine noua direcțiune, 
Şi să scie să o facă înțelesă pentru numerosul no- 
stru corp didactic. 

In partea acâsta însă, învățămîntul nostru a dus 
tot-deauna lipsă. Până la 1886, învățămîntul primar 
abiă dispuneă de 16 revisori şcolari pentru tâtă 
țera. Cel secundar, până la 1882, nu aveă nici un 
inspector; de atunci a avut une-ori unul, alte-ori doi. 
Numărul acesta cu mare greutate a crescut, aşă că 
s'a ajuns a se av 33 revisori, 4 inspectori primari 
și 4 inspectori secundari; dar prin reducerile din anii 
trecuți, numărul inspectorilor primari a scădut la 
2, și al celor secundari asemenea. Sai mai adăo- 
gat 2 inspectori pentru învățămîntul profesional, 
când acest învățămînt sa alipit la ministerul in- 
strucțiunii publice. 

Acest personal de control este departe de a fi 
suficient. Tot timpul lui este abiă de ajuns pentru a
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face faţă numai părții curat administrative a însărei- 
nărilor lui; dar partea didactică rămâne în părăsire. 

Se impune dar ca, cât mai curând, să se mărâscă 
numărul inspectorilor primari, secundari Și speciali, 
și să se înfiinţeze sub-revisorii școlari, cari se cer de 

»20 de ani, ar costă forte puţin și” ar fi de aşă mare 
ajutor revisorilor, în multiplele însărcinări ce le im- 
pune noul fel de activitate al corpului didactice primar. 

— Printre măsurile de ordine generală luate de mi- 
nister, credem necesar a aminti pe aceea care a 
impus ortografia Academiei Române ca obligatore 
pentru tâte școlile și autorităţile dependente de 
minister. Deși acâstă ortografie pote să mai sufere 
în viitor Gre-cari schimbări, astădi ea este admisă 
de cel mai înalt institut cultural al țării, şi prin 
urmare. singura pe care o puteami impune. Măsura 
n6stră va, contribui, credem, la stabilirea definitivă 
a unei ortografii regulate, a cărei lipsă este așă de 
prejudiţiabilă progresului limbii înseși. 

— Cu tâte că în şeolile secundare am înlocuit, în 
1901, distribuirea. de cărți de premii prin distribu- 
ivea de medalii, cestiunea cărților de premii este 
încă de actualitate, căcă în școlile primare - primă- 
iile continuă. încă a distribui cărți, şi este de ne- 
închipuit ce fel de cărți aleg ele de multe ori pen- 
tru acestă ocasiune. Ne propunem să încercăm a for- 
mă o bibliotecă specială în acest scop; iar până 
atunci, a proserie cu totul ori-ce cărți, cari nu ar 
îndeplini anumite condițiuni.



  

CONCLUSIUNE ȘI RESUMAT. 

Sire, 

„Expunerea pe care o terminăm aci, sperăm că va 
fi utilă, pentru a lămuri pe deplin spiritul în. care 
conducem lucrarea, de reformă, a învăţămîntului. Am 
făcut-o în mod destul de. amănunțit, pentru-că o 
întreprindere de asemenea natură nu se pâte ju- 
„decă numai după principiile ei generale, ei și după 
măsurile de detalii ce se ieaii pentru realisarea, ei. 
Am mărginit însă expunerea nostră aprope exlusiv 
la peri6da trecută de la 1896 până adi, pentru-că 
întinsa S'aii votat legile şi sau luat principalele 
disposiţiuni al căror complex formâză reforma, în 
înjehebarea ei actuală. Dacă însă timpul și spaţiul 
ne-ar fi permis, ar fi fost bine ca expunerea să fi 
cuprins și o. parte istorică, care să încâpă de la 
1864; căci ar fi fost util a se urmări filiaţiunea, prin-
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cipalelor idei cari s'a vînturat; de atunci, și dintre 
cari unele își găsesc realisarea tocmai adi; ar fi 
fost şi drept a se cunâsce partea de muncă adusă 
de fie-care din predecesorii noștri în serviciul re- 
formei ce urmărim, 

Cât pentru lucrarea nâstră însăși, ea va pute fi 
judecată în diverse feluri ; credem însă că va fi greii 
a se formulă o judecată drâptă şi definitivă înainte 
de câţi-vă ani. Până acum, măsurile nostre nu ati 
primit decât începuturi de execuţiune; resultatele 
nu se vor ved6 decât mai târdiu. Nu ne facem ilu- 
siune că ele vor fi perfecte din tâte punctele de 
vedere. Lucrarea n6stră va put6 să presinte părţi 
susceptibile de a fi perfecţionate, ca ork-ce lucrare 
omenâscă, mai ales când este așă de vastă și de 
complicată. Am făcut însă ce am putut pentru ca 
lucrarea să fie bună, şi pentru ca sarcina, urmașilor 
noștri să fie cât mai ușdră. 

*% 

* * 

Inainte de a termină, pentru ca să se pâtă da o 
privire generală asupra planului întregii întreprin- 
deri, resumăm aci, de o parte principalele lucrări 
dejă făcute, iar de alta acele cari mai trebuesc să 
se facă. 

Ca lucrări dejă făcute saii pe cale de a se face, 
cităm pe cele următore : 

In învețământul primar. Legea învățămîntului 
primar și normal primar din 1896, care fusese abro- 
gată în 1900, a fost restabilită, cu dre-cari adaose, 
în 1901; 

Numărul învăţătorilor ne fiind suficient, s'a intro-
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dus în şcolile rurale un orar care permite a se face 
o mare economie de personal și de localuri ; din con- 
tră, institutorii fiind mai numeroşi decât trebue, se 
reduce numărul lor prin suprimarea locurilor ce r&- 
mân vacante ; 

Sati luat măsuri enerpice pentru completarea 
localurilor şcolare primare, s'a ușurat condițiunile 
lor de construcţiune și sa putut face ca în doi ani 
să se construiască 439 şcoli rurale, cu 718 săli de 
clase şi 172 locuințe pentru dirigenţi, iar altele se 
încep, sait se vor începe în curând; de asemenea, 
sai construit în ultimii șepte ani 61 şcoli urbane 
cu 245 săli de clase; 

S'a întreprins regularea, circumscripţiunilor șco- 
lare primare ; 

Stăruim pentru îmbunătăţirea, mobilierului Şcolar ; 
Sa urmărit dotarea şcolilor primare cu material 

didactic, în special cu hărți şi tablouri istorice; 
Sa început seria publicaţiunilor antialcoolice ale 

Casei Şcdlelor; | 
S'a căutat a se ușură și a se îmbunătăți dispo- 

siţiunile relative la amendile școlare, asigurând în 
același timp incassarea lor regulată; 

Sau eftenit cărțile școlare primare şi s'a asigurat 
uniformitatea lor; 

S'aii înființat cantinele şcolare; 
Sat creat fonduri pentru ajutarea cu cărți a co- 

piilor s&raci ; 

S'a făcut să crâscă, proporțiunea frecuentării școlii 
“primare într'o măsură forte însemnată, în unele 
judeţe cu 50%, de la un an la altul; 

S'a simplificat programa școlii primare ;
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Sai modificat şi sati completat regulamentele, 
în vederea legii actuale; . 

Sa ușurat într'o mare măsură munca în clase a 
învățătorului, prin împărţirea claselor rurale în trei 
divisiuni și prin noul orar; | 

Sai regulat vacanţele regionale în școlile rurale; 
Sai regulat examenele de absolvire a cursului 

primar în așă fel, ca să se asigure un control serios 
al lor; | | 

Sa introdus învățămîntul practic agricol în școlile 
primare rurale ; - 

Sai înființat învățătorii ambulanți, în vederea 
acestui învăţămînt ; | 

Se fac silințe pentru a. propagă prin şcoli api- 
cultura și sericicultura; | 

Sau înfiinţat şi sai organisat grădinile. școlare; 
Sau înființat premii pentru învățătorii cari vor 

ave bune grădini școlare și cari vor contribui la 
lăţirea culturii cartofului; 

Sa înființat serbarea sădirii pomilor; 
Saii luat disposiţiuni pentru a se distribui pe la 

şcoli semințe de arbori fructiferi, pentru formarea 
de mici pepiniere; ” 

“Casa Școlelor a luat măsuri pentru a înlesni în- 
văţătorilor formarea de gospodării agricole; 

Saii luat disposiţiuni pentru organisarea şi încu- 
ragiarea lucrului manual în școlile rurale și pentru 
introducerea lui și în cele urbane; 

S'a început introducerea învățămîntului simultaneii 
pentru lucrul de mână în școlile de fete; 

Sai luat măsuri pentru desvoltarea, învățămîn- 
tuiui desemnului și musicei;
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Sa inaugurat pentru învățători un întreg program 
de activitate culturală și economică, pentru a ajută, 
la îmbunătățirea stării păturii ț&rănesci; | 

Sa început cu ei lupta, contra, alcoolismului ; 
„Saii înființat în 22 de luni 700 bănci populare 

cu 59.844. membri și 4.250.600 lei capital; 
Sati organisat cercurile culturale ale înv&ţători- 

lor, căutând a atrage în sfera lor de activitate Și 
pe preoţi; 

Sâii înființat ședătorile sătesci, ținute de învăţă- 
tore pentru femeile şi fetele din sate; 

Sai înființat 995 școli de adulţi; 
S'aii luat măsuri pentru înfiinţarea cursurilor com- 

plementare, prevădute prin art. 32 din lege; 
S'aii înființat 640 biblioteci rurale Și revista popu- 

lară Albina; | 
S'ait luat măsuri pentru publicarea de scrieri popu- 

lare, dintre cari un număr de lucrări ai şi apărut; 
Sai luat măsuri pentru a se vulgarisă regulele 

ceie mai elementare de igienă; 
S'aii încuragiat serbările școlare cu caracter mo- 

ral și patriotic; 
S'a început publicarea unei biblioteci pedagogice 

în limba română, pentru învăţători și institutoră; 
„ Sa înființat examenul de înaintare pe loc a în- 
văţătorilor; 

-Sa înfiinţat medalia, „R&splata muncii pentru în- 
vețămîntul primar“; | 
:* In fine s'a făcut tot posibilul pentru a ridică pre- 
stigiul învățătorului în satul lui, și pentru a face 
din el un agent de acţiune de prima ordine pentru 
ridicarea, sătenului.
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Pentru, școlile normale primare. Sa înfiinţat ședla 
normală din Buz&uă; 

Saii clădit localurile celor din Galaţi, Craiova 
Şi Bârlad, și s'a mărit acel al școlii „Vasile-Lupu“; 

Sa introdus învățămîntul practice agricol în pro- 
grama lor, care în cele-lalte părți ale sale a fost 
simplificată, deși numărul anilor de curs sa mărit 
de la 5 la 6; . 

Sa înființat pe lângă fie-care din ele câte o fermă, 
și li sa dat câte un agronom, cu însărcinarea spe- 
cială de a conduce lucrările practice ale şcolarilor 

In învețământul secundar. Sa tăcut legea din 23 
Martie 1898, abrogată în 1900, dar restabilită în 
1901, și sait organisat dejă, după prescripţiunile ej, 
i6te școlile secundare ; 

Sai făcut programele analitice ale liceelor, gim- 
nasiilor și școliior secundare de fete, în conformi- 
tate cu noua, lege, şi în vederea unor metode mai 
perfecționate decât în trecut ; 

Sa dat mai multă atenţiune dexterităţilor (desem- 
nul, musica, gimnastica); s'a organisat cântul coral; 
s'a introdus cencursurile de oină ; 

Sa introdus un curs de agricultură la două licee; 
Sai luat măsuri pentru a se serie cărți didactice 

anume în vederea nouelor programe şi pentru a se 
opri introducerea în școli a acelora cari nu li se po- 
trivesc; 

Saă luat măsuri pentru ca școlarii să nu fie în- 
cărcaţi cu cheltueli inutile de cărţi şi rechisite ; 

Sa făcut un noi regulament complet pentru șco- 
lile secundare ;
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Saii introdus taxele şcolare 
S'aii introdus regule severe disciplinare ; s'a im- 

pus uniforma pentru toţi şcolarii secundari de am- 
bele sexe ; 

S'aii regulementat examenele de absolvire de şcoli 
secundare ; 

S'a înființat colonia de vară a Asilului Elena- 
DOmna, de la Cozia, pe lângă cea dejă existentă la, 
Predăl și pe lângă cea. care se va organisă la Boboci; 

S'a făcut început excursiunilor școlarilor secun- 
dari în timpul verii; 

Sa alcătuit planul pentru dotarea şcolilor secun- * 
dare cu material didactic ; 

S'a pus în studii infiinţarea, bibliotecilor şcolilor 
secundare şi speciale ; 

Saii ţinut examene de capacitate pentru ocupa- 
rea catedrelor vacante în învățămîntul secundar, în 
urma cărora s'aii numit 117 profesori titulari, și se 
va mai ţin încă o “sesiune suplementară în anul 
1903—4 ; 

S'aii jnfiinţat conferințele profesorilor secundari; 
S'a făcut regulamentul pentru comisiunea de ju- 

decată a profesorilor secundari şi superiori; 
S'a convocat prima conferință a directorilor ŞCO- 

lilor secundare, pentru desbaterea cestiunilor de or- 
ganisare și administrare; 

S'a mărginit numărul efectivului claselor secun- 
dare inferidre la, cel legal, rămânând a se continuă, 
măsura și pentru cele-lalte clase în anii următori; 
prin acesta, și prin alte măsuri, proporțiunea pro- 
movaţilor a crescut în mod simţitor;
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S'ait împuţinat gimnasiile și clasele divisionâre de 
la licee şi gimnasii. 

Pentru seminarii. S'a format două seminarii com- 
plete de câte 7 clase la Bucuresci și Iași, în loc de 
5 seminarii necomplete, cu un curs de 8 ani, cum 
erait până la 1901; 

S'aii făcut programele analitice, în conformitate 
cu acestă. nouă organisare; | 

Sa alcătuit un noii regulament; 
Sau luat măsuri ca; cărţile didactice pentru se- 

minarii să fie editate cu cheltuiala Casei Șcdlelor; 
Sa clădit local noi pentru seminarul din Bucu- 

resci. 

Invețământul profesional și comercial. Sa făcut 
legea învăţămîntului profesional din 31 Martie 1899, 
abrogată în 1900 și restabilită în 1901; 

Sai înființat din noii 8 școli de agricultură, 21 
școli de meserii, 2 clase a V-a comerciale pe lângă, 
licee de băeţi, 3 clase comerciale de fete, 3 școli de 
menagiii pentru fete; s'aii înfiinţat din noi şi s'a luat 
pe s6ma Statului 3 şcoli profesionale de fete; sau 
subvenţionat 2 școli comerciale înființate de judeţe 
sail comune; se transformă în școli profesionale 3 
școli secundare de fete; 

Sai înfiinţat cantine pe lângă școlile elementare 
şi unele școli inferidre de agricultură și de meserii; 

S'a început, în Septemvrie 1903, seria exposiţi- 
unilor anuale ale școlilor de agricultură și de meserii; 

Sa înfiinţat, ferma de la Rîmnicul-Sărat, pentru 
trebuințele învăţămîntului profesional;
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"Sail trimis doi învăţători în Boemia şi doi în 
Bosnia, pentru a învăţă prepararea Șuncei și usca- 
rea fructelor; 

Sai luat măsuri pentru ca cânepa necesară şco- 
lilor de meserii să se cultive în ț6ră; 

S'a alcătuit regulamentul şcolilor de agricultură, 
și proiectul de regulament pentru cele de meserii; 

- Sa modificat programa școlilor profesionale de 
fete în vederea legii din 1899, organisându-se pe 
7 ani; 

Sa înfiinţat un atelier pentru facerea, cov6relor 
şi se prepară înființarea altuia pentru văpsirea Jâ- 
nurilor; 

Sa pus începutul mustului de arte naţionale; 
Sa înfiinţat şedla profesională, de fete de gradul II: 

din Bucuresci, căreia i sa mărit localul, şi sa 
“unificat învățămîntul celor de gradul I; 

Sa ţinut examenul de capacitate pentru maies- 
trele suplinitore ale școlilor profesionale prevădut 
de art. 80 din legea învățămîntului profesional ; 

Sai instituit comisiunile de patronagită, compuse 
din dâmne, pentru școlile profesionale de fete din 
Bucuresci și laşi și pentru acele de menagiii din 
Bucuresci ; 

Sau regulamentat ajutdrele ce se dată absolven- 
telor școlilor profesionale, pentru deschidere de 
ateliere ; 

Legea din 1901 prescrie înfiinţarea, biurourilor Go- 
- mereiale pe lângă şeolile de comerciti ; 

Sau făcut programe și regulamente nouă pentru 
aceste şcoli; 
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Sa făcut programa clasei V comerciale de pe 

lângă licee şi gimnasii; 

Sau înfiinţat câte-vă clase comerciale pe lângă 

școlile secundare de fete, şi sa făcut și progra- 

ma lor. | 

In ânvețământul superior. Prin legea din 1898, 
s'a lărgit mult autonomia universităţilor în aface- 

rile cari le privesc; 

S'au abilitat 15 docenţi la ambele universităţi şi 
la diversele facultăţi; 

Sa înființat o catedră de chimie agricolă la Uni- 

versitatea din Bucuresci; 

Sa cumpărat un teren vast pentru clădirea la- 

boratoriilor facultăţii de sciințe din Bucuresci; 

Sai reunit tâte serviciile facultăţii de medicină 
din Bucuresci în clădirea care se ridicase pentru 

dînsa; 

Sai făcut regulamente nouă, puse în acord cu le-: 

gea nouă, pentru tote facultăţile, afară de cea de 

drept, al cărui regulament este încă în -desbaterea 

consiliului permanent; 

S'a făcut un regulament de desciplină pentru stu- 

denţii universitari; 

Sa obținut admiterea unui tînăr român la șcâla 

germană de archeologie de la Atena; 

S'a înființat câte o cantină universitară la Bu- 

curesci și la lași. | 

In ceea ce privesce corpul didactic în genere. Sa 

înființat Cassa de economie, credit și ajutor a cor- 
pului didactic;
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Sa fundat Orfelinatul corpuluă didactic de la mâ- 
năstirea Bistriţa (jud. Vâlcea); 

S'a căutat a se restrânge cât mai. mult congediile, 
şi se vor mai restrânge încă. 

Din punctul de vedere general al educațiuniă în 
școlă. Sai organisat serbările patriotice școlare de 
la 10 Maii și 24 Ianuarie, precum Și acelea de la 
Răsboeni și de la Călugăreni ; 

Sai așezat în școlă și în biserici tabloul come- 
morativ al celor căduți în răsboiul'pentru indepen- 
dență; cu acâstă ocasiune, sa publicat întrun Vo- 
lum lista completă a lor, în urma unei anchete 
făcute în t6tă ra, prin primari, învăţători și preoţi; - 

S'a dat atenţiune înființării casselor de economie 
școlară, și sai îndemnat învățătorii a se ocupă, cu 
şcolarii lor, cu adunarea plantelor medicinale; 

S'a recomandat ca, învățătorii să adopte costumul 
românesc ; 

S'a proscris întrebuinţarea, corsetului de către 
eleve ; : i 

Sa impus întrebuinţarea, tîn școli a produselor 
industriei ţării. Da 

„In privința artelor și a învețământului artistic. 
Sa făcut inventarul monumentelor istorice și naţi- 

„onale; | 
S'a înfiinţat şedla de architectură din Bucuresci; 
S'a format comisiuni cu însărcinarea, de a studiă 

cestiunile și a adună materialul pentru alcătuirea 
legilor respective; a 

Sai impus studenţilor de. la școlile de bele-arte 
Raport adresat M. S: Regelui. —Spiru Haret. 26
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ca, printre cele-lalte lucrări ale lor, să facă și lu- 

erări de copiere sait de reproduceri de pe monu- 

mentele vechi naţionale; 

Sai introdus taxe şi examene de admitere în con- 

servatoriile de musică și declamaţiune; 

Sa introdus diapasonul normal; 

Sa dat ființă comitetelor musicale de pe lângă 

conservatorii, prevădute dejă prin regulamentul lor 

din T Noemvie 1870; 

Sa organisat câte un cor și câte o orchestră, for- 

mate din elevi. 

Pentru biserică și cler. Sa, înfiinţat prin lege 

Cusa Bisericii, şi s'a făcut şi regulamentul ei; 
Sa început regularea socotelilor bisericilor r&mase 

încă nehotăriîte pe anii trecuţi; 

Se urmăresce revendicarea averilor bisericesci per- 

dute, risipite sai cotropite în decursul timpurilor; 

Se reconstruesce palatul mitropolitan din Iași; 

S'aii restaurat biserica şi palatul mitropoliei din Bu- 

curesci şi mai multe biserici şi mânăstiri istorice; 

S'a dispus facerea unei colecţiuni de predici apro- 

priate mai ales trebuințelor populaţiunii sătesci, 
pentru a fi cetite în biserică în dilele de Dumineci 
şi sărbători. | 

In ceea ce privesce administrațiunea generală. 

S'a înființat serviciul statelor personale; 
Saii organisat archivele ministerului după un si- 

stem practic și. raţional, care însă a fost desfiinţat 

în 1899, și va trebui introdus din noii; 

Sa transformat sistemul de încăldire centrală de
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la mai multe din școlile clădite în anii din urmă, 
pentru a se întrebuință petrolul sait lemnele, în lo- 
cul cărbunilor de pămînt; 

Sa introdus un sistem de supraveghere pentru 
instalaţiunile de încăldire centrală, care dă o în- 
semnată economie de combustibil; 

Ortografia Academiei a fost făcută obligatore pen- 
tru tote şcolile şi autorităţile dependente de mi- 
nister. 

Din acestea se vede cât de vastă și de variată, 
este. lucrarea întreprinsă, şi cât de mult este încă 
de făcut până să se ajungă la resultate definitive. 

„Vor trebui încă ani de muncă și multe rînduri de 
muncitori. 

De o cam dată, printre lucrările cari sunt în curs 
de executare saii cari sunt a. se face în curând, vom 
menţionă pe cele următsre: 

In învețământul primar. Să se înmulțescă gră- 
dinile de copii, mai ales prin localităţile unde se 
află și populaţiune eteroglotă; | 

"Să se urmărâscă completarea localurilor de şcoli 
primare; “ 

Să se perfecţioneze sistemul de percepere a amen- 
dilor şcolare; 

Să se simplifice lucrările de cancelarie ale învă= 
țătorilor, institutorilor și revisorilor școlari ; 

Să se creeze cel puţin 2.000 de posturi nouă de în- 
vă&țători în cel mult 10 ani; 

Să se mărescă numărul revisorilor şcolari şi să 
se înființeze sub-revisoră ;
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Să se introducă examenele de absolvire a cur- 
sului primar și în școlile urbane; 

Să se încerce a se organisă excursiunile de învă- 
ţători, pentru cunscerea ţării și visitarea şcolilor 
celor mai bune; Ă 

Să se doteze cu terenuri de grădină și de cultură 
şcolile rurale cari încă nu ai; 

Să se mărâscă numărul învăţătorilor ambulanți 
și să se trâcă în budgetul ministerului; 
„Să se iea măsuri pentru casă devină o realitate 
învățămîntul lucrului de mână pentru fete în ȘCO- 
lile rurale, unde sunt numai învăţători bărbaţi; 

Să se urmărscă lupta contra, alcoolismului, prin 
șc6lă şi prin învățători; 

Să se formeze o colecțiune de desemnuri colorate 
pentru proiecțiuni luminse, necesare cercurilor cul- 
turale; | 

Să se înmulțescă cursurile de adulţi la oraşe şi 
la sate; 

Să se facă o lege pentru înlesnirea colportagiului 
publicaţiunilor oficiale; 

Să se mărâscă numărul învăţătorilor cari pot fi 
înaintați pe loc; 

Să se înființeze o șcâlă de notari, pentru care să 
se utilişeze normaliștii şi seminariștii cari ati dejă 
făcute trei sai patru clase normale saii seminariale. 

In învețământul secundar. Să se mărâscă numă- 
rul inspectorilor, şi să se facă câte unul pentru di- 
versele dexterităţi;. 

Să se menţină deprinderea de a se trimite pe fie-
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care an în străinătate, în misiuni Şcolare, câte un 
număr de-profesori secundari Şi specială; 

Să se completeze localurile ce mai lipsesc pentru școlile secundare; 
Să se reînoiască mobilierul vechii, înlocuindu-se 

cu mobilier sistematic și perfecţionat; 
Să se facă, dotaţiunea completă cu material di- 

dactic; 

Să se înfiinţeze biblioteci pe lângă fie-care șcâlă; 
Să se continue conferințele profesorilor secundari; 
Să se fundeze o revistă a învățămîntului secun- 

dar, special şi profesional. 
Să se perpetueze conferințele directorilor, ţinute 

la doi sait, trei ani | 

Pentru seminarii. Să se completeze și să se îm- 
bunătăţâscă localul seminarului din Iași; 

Să se doteze ambele seminarii cu tot mobilierul 
Și materialul didactice necesar ; | 

Să se iea măsuri pentru introducerea în seminarii 
a învățămîntului practie agricol. 

In învețământul profesional și comercial. Una din 
școlile profesionale din Bucuresci să se prefacă în 
şcolă pentru arta românâscă a lucrărilor femeesci; 

Specialitatea hainelor de copii să se introducă în 
şcolile profesionale de fete; 

Să se înființeze un post de inspectore a, școlilor profesionale de fete; 
Să se provâce înființarea unei societăţi și a unor 

instituţiuni de patronagiii pentru absolvenţii și ap- 
solventele şcolilor profesionale şi comerciale; «
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Să se înființeze cursurile comerciale de sera și 
de Dumineca, pentru adulţi; | 

Să se înființeze buise în străinătate pentru co- 
merciii, cum cere legea; 

Să se înfiinţeze școlile comerciale pentru fete. 

In învețământul superior. Să se adaoge catedrele 
strict necesare cari mai lipsesc; 

Să se înființeze secţiunea de sciințe de stat la 
facultăţile de drept; 

Să se înființeze doctoratul la facultăţile la cari 

lipsesce; | 

Să se clădâscă localuri anume pentru facultatea de 

sciințe din Bucuresci și pentru laboratoriile sale; 

Să se reorganiseze laboratoriile universităţilor, 

reunindu-se întrun număr mai mic de institute, pen- 

tru a reduce cheltuelile lor de personal şi material; 

Să se înfiinţeze o grădină zoologică în Bucuresci. 

In ceea ce privesce corpul didactic în genere. Să 

se creeze ajutâre pentru văduve și orfani, cum și 

pentru infirmii corpului didactic, cari nu ait drept 

la pensiune; 

Să se facă un cod disciplinar al corpului didactic; 

Să se facă posibilă radiarea deplină a pedepselor 

pentru cei pedepsiţi, cari dai dovedi netăgăduite 

că sai îndreptat; 

Să se îndulcescă prescripţiunile legii de recrutare 

faţă de membrii corpului didactic. 

In învețământul privat. Să se facă o lege specială, 

pentru acest învăţămînt.
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- Din punctul de vedere general al educațiuniă în 
școlă.. Să se înființeze casse de economie școlară şi 
la şcolile secundare şi speciale; 

Să se creeze o bibliotecă specială pentru cărți de 
premii. 

În privința artelor și a învețământuluă artistic. 
Să se facă câte o lege pentru şcolile de bele-arte, 
pentru cele de musică, și declamaţiune şi pentru 
teatre; 

, 
Să se înființeze în minister un biuroti special pen- 

tru afacerile privitâre la arte Și la, învățămîntul ar- 
_tistic; 

Să se înființeze un musăti special de arte reli- 
gi6se, luându-se, pâte, pentru acest scop - biserica 
Stavropoleos; 

Să se afecteze în mod regulat, prin budget, un 
fond suficient pentru restaurarea monumentelor 
istorice. 

Pentru biserică și cler. Să, se mărâscă numărul 
- parochiilor; 

Să se asigure o mai bună disciplină a preoţilor; 
Să se reguleze prin lege fabricaţiunea lumînări- 

lor de câră; 
„Să se mărâscă veniturile proprii ale Casei Bise- 
vicii; - 

„Să se regulamenteze condițiunile de construeţiune 
a bisericilor ; | i 

Să se -organiseze mai bine şcolile de cântăreți și - 
să li se dea mijlâce.
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În ceea ce. privesce administrațiunea generală. 
Să se completeze serviciul statelor personale; 
Să se schimbe sistemul actual al archivelor. e 

se 

= % 

— Sire, 

În lucrarea de faţă, ne-am silit să expunem pro- 
blema învățămîntului nostru, aşă cum se presintă, 
ea astădi, în modul cel mai complet și mai obiectiv. 

Cestiunea, este vastă și grea și nu ne permitem 
a crede că modul nostru de a o privi şi soluţiunile 
ce propunem vor fi tot-deauna cele mai bune. Vom 
fi însă fericiți, dacă Maiestatea Vostră va bine-voi 
să credă că lucrarea de faţă va put contribui în- 
tru cât-vă la resolvarea, uneia din cele mai însem- 
nate din problemele cari O preocupă. 

| Sunt cu cel mai profund respect, 

SIRE, 

al Maiestăţii Vostre 

prea plecat și prea supus servitor, 

ministrul instrucţiunii publice și al cultelor, 
* 

SPIRU C. HARET. 

x 
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Anexa No. 1. 

Situațiunea clădirilor şcolare rurale, efec- 

    

  
  

    

  
      
  

  

        
                

Anexe. către Casa Şcâlelor, din fon- 

& [e VALOREA CONSTRUCŢIUNILOR 
28 | 2 = so lza . Ă JUDEŢUL 35 23 După proiect || După contract | După situaţie 
s” Is i 
2 [e Loi |B.| Lei |B| Lei |B 

. | | 
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| : 
Total. . . .| 208] 476| 4.343.639 88| 4.740.244 ej 4.822.650, 26     

    

i 
Valdrea construcțiunilor după situa: 
Se adaugă: 

a) tantiema inginerilor diriginți 

b) costul terenurilor cumpărate 

Valdrea totală a construcţiunilor 
plătită din: , 
a) împrumutul acordat din creditul 
b) fondul comunelor (donaţiuni,



  

tuate din împrumuturi fă 
dul de 30.000.000 1ei (pa 
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g. 21). - 

  

        

| Plăţi efectuate “pentr achi- 
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de coniune 
din creditul 
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tarea constracţiunilor TUAT A, e, 
Antre- Inginerilor di- Antrepre- prenorilor | xiginţi norilor 
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II] 
țiunile definitive 

    | 

4.822.550,26 
fplătiți  131.342,95 
ide plată 1.208,11 

132.651,06 i ă 
7.288,47 139.839,53 

de lei 5.000.000, 
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Anexe. 

Anexa No. 2. 

Circulara No. 4.194 din 24 Maiui 1901 câtre d-nii 
prefecţi de judeţe, relativă la modul de construire 

a localurilor de șcâle primare (pag. 26). 
  

Domnule Prefect, | | - 

“Având în vedere condiţiunile grele în cari s'aii construit, 

până acum localurile de şcolă, condițiuni cari apasă mult 

asupra comunelor din causa anuităţii de plătit la sumele 

împrumutate de la Casa Şcolelor ; 

* Având în vedere crisa financiară prin care trece Statul 

şi care face deocamdată imposibilă executarea art. 10 
din legea constitutivă a Casei Şclelor, şi considerând că 

aplicarea obligativităţii în învățămîntul rural nu pâte fi 

adusă la îndeplinire numai din causa lipsei de localuri şcolare; 

Subsemnatul, în referire și ca completare a circulării 

No. 1.835 din 2 Martie 1900, are ondre a vă aducela cu- 

noscinţă că, pentru a se înzestră cât mai curând tote co- 

munele rurale cu localuri de şc6lă, a luat disposiţiunea ca 

serviciul architectonic al administraţiunii Casei Șe6lelor să 

studieze şi să-mi presinte, cel mai mult; în 20 dile, planuri 

de clădiri şcolare cu 1, 2,3 şi 4 săli, alcătuite în aşă chip 

ca să potă fi în proporţiune cu mijlocele de cari dispun 
comunele şi cu starea actuală. 

Aceste planuri vor fi obligatorii numai în ceea ce pri- 

vesce dimensiunile; iar ca materiale voiii aprobă, ori de 

câte ori mi se va cere ca să se întrebuinţeze, fie bârne saii 

vălătuci, fie gard, fie piatră saii cărămidă, convenind chiar 

a se face şi în paiantă,; în fine, sunt dispus a admite ori-ce 

combinaţiune posibilă și care este reclamată de nevoile eco- 

nomice ale diferitelor locaţităţi în cari se vor construi şcoli. 

Cu aceste înlesniri şi stăruind d-vâstră ca primarul, în- 

văţătorul, preotul şi fruntaşii din comună, să caute a con- 

vinge pe toţi sătenii şi Omenii de bine ca să contribue, 

care cu bani, care cu meteriale, care cu căratul materia- 

"lelor, saii cu lucrări ge zidărie, dulgherie, etc. sunt convins,
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Domnule Prefect, că se va put ajunge repede şi pe o scară 
cu mult mai întinsă ca până aqi la ţinta ce cu toţii urmă- 
rim, de a ved6, în fie-care comună, şcolă încăpătâre, igie- 
nică şi puţin costisitore. | | a 

Casa Șeolelor va îngriji ca să dea fie-cărei comune pla- 
nurile necesare construcţiunii de făcut și potrivit numă- 
rului copiilor în vîrstă de Şc6lă; va fixă amplasamentul 
șc6lei, va ordonanţă, prin prefectură şi din fondul ce comuna 
va av, plata materialelor Şi lucrărilor, pentru care s'a con- 
venii a se plăti, şi, în fine, va face recepţiunea lucrărilor, 

Prin urmare, controlul Casei Şedlelor şi amestecul ei r&- 
mâne în vigdre ca Și până acum, fără ca prin acesta ser- 
viciul technic judeţân să fie dispensat de-obligaţiunea im- - 
pusă prin art. 4, alin. II, din legea, Casei Şcolelor, obliga- 
ţiunea amintită d-vâstre cu circulara No. 4.151 din 30 Mai 
1900, aşă că ori de câte ori Casa Şcolelor va găsi de cu- 
viinţă a se adresă serviciului technic judeţen, el să fie pre- 
gătit de d-vâstră ca să execute oră-ce i s'ar cere în inte- 
resul construcţiunilor clădirilor şcolare. 

In viitor deci, după ce veţi stabili materialele din cari 
"se pâte, după localităţi, construi o școlă, după ce vă veţi 
“asigură de cantităţile ce vi se vor oferi gratuit şi de lu- 
crători fără plată, veţi dispune ca, serviciul technic al ju- 
deţului să alcătuiască un devis pentru materialele ce mai 
trebuesc, precum Şi pentru plata lucrătorilor de angajat, 
devis pe care îl veți trimite Casei Şc6lelor spre aprobare, 

„invitând în acelaşi timp autoritatea comunală ca în casul 
când are sumele păstrate în altă parte decât la Casa Şc6- 
lelor, să le pue imediat ila disposiţiunea acestei admini- 
straţiuni, ca să aibă din ce să facă plata sumelor angajate 
pentru. terminarea construcţiuniă, 

Inainte de a încheiă, ţin să vă încunosciinţez încă, Domnule 
Prefect, că am scris tot aţi d-lor revisori şcolari, învitân- 
du-i ca să lupte alături cu d-vâstră în atingerea acestui - 
scop, dându-vă tot ajutorul. ce veţi găsi cu cale a-i cere, şi 
asigurându-vă tot-deauna când va găsi vre-o împrejurare 
prielnică pentru vre-o construcţiune de făcut; - 

  

Anexe.
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Anexa No. 3. 

Circulara No. 3.764 din 2 Aprilie 1902 câtre d-nii 
prefecți de judeţe, dându-le instrucții în privința mo- 
dului cum să-și formeze comunele fondul pentru 
construcția localurilor lor școlare şi asupra alegerii 

terenurilor pentru şcâlă (pag. 26). 

Domnule Prefect, 

In conformitate cu cireulările date de administraţiunea 
Casei Școlelor, cu adresele No. 4.194 din 24 Maiă anul trecut 
și No. 1.426 din 11 Februarie a. c, relativ la construirea 
localurilor de şe6le în comunele rarale şi procedura de 
urmat în acâstă privinţă, atât de autorităţile comunale şi 
judeţene, cât și de Casa Şedlelor, am ondre a vă enumeră, 
pe contra-pagina acestei adrese, comunele din acel judeţ, 
cari, având consemnate la disposiţiunea n6stră şi pentru 
construirea şeolelor capitalurile notate. în dreptul lor, ar 
put6 execută în anul curent lucrările acelor construcțiuni. 

După cum se vede din acest tabloii, multe din aceste 
sume sunt suficiente pentru acoperirea costului construc- 
țiunilor, dacă executarea se va face cât mai simplu posibil, 
urmând de preferinţă tipul admis de administraţiunea Ca- 
sei Şedlelor, fără ornamente şi fără, pretenţiuni, şi din ma- 
teriale ce se vor găsi eftine în localitate, însă cu condiţiunea 
inevitabilă, ca sălile de clasă să aibă dimensiunile arătate 
în planurile: întocmite de serviciul technic al administra- 
țiunii Casei Şc6lelor. 

Cu privire la mijlâcele disponibile ale comunelor, vă re- 
amintim şi cu acâstă ocasiune, că, prin circulările n6stre 
de mai sus, am admis ca, pentru sporirea fondurilor lor 
de construcţiune, comunele să potă face apel, când vor ave 
nevoie, la concursul locuitorilor, fie prin contribuţiuni be- 
nevole de bani, donaţiuni de terenuri sai materiale, fie prin 
lucrări cu mânile :saii cărături, ceea ce credem că se va
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put6 realisă fără multă dificultate în fie-care comună din târă, unde poporațiunea va fi pătrunsă de simţul progre- sului şi al instrucţiunii, prin urmare vă rugăm din noi, - Domnnle Prefect, a depune ttă stăruința, pentru ca co- munele din acel judeţ să caute a obțină cât mai mult po- sibil aceste avantagii. . 
De asemenea vă facem cunoscut că administraţiunea Ca. sei Școlelor vă face tote înlesnirile pentru liberarea sume-: lor necesare la plata lucrărilor, fie că aceste lucrări se vor face prin licitaţiune de întreprindere, în care cas pentru ordonanţarea, sumei cuvenite antreprenorului ni se va, îna- intă mai întâi situaţiunea de lucrări executate, fie că ele se : vor face în regie sai prin bună învoială de comune, după cum ne veţi propune, în casul când la licitaţiune nu se va fi obţinut un resultat satisfăcător, cunoscând însă că, pen- tru acompţurile cerute cu anticipaţiune, comunele vor trebui ca garanţie, că banii nu se vor întrebuință la alt scop de- cât pentru construcţiunea ședlei, să aibă obligaţiunea de a justifică ulterior plăţile făcute prin înaintarea la admini- straţiunea Casey Șc6lelor a compturilor şi chitanţelor luate de la maiestrii ce aii lucrat şi de la furnisorii de materiale. VE mai încunosciinţez cu acestă ocasiune că în budgetul | Casei Ședlelor, din care vă trimitem şi d-vâstre un exem- plar, am prevădut la art. 10, partea cheltuelilor, un fond de 50.000 lei din care să acordăm comunelor, cari ati dejă un capital de cel puţin 5.000 lei, cu împrumut, mici sume cu cari să-şi construiască localurile necesare. 

Acest împrumut comunele, cari îl vor cere Şi obţină, îl vor achită prin anuităţă calculate pe timpul ce le va con- veni şi cu procente de 5% pe an. ! . Venind la cestiunea terenului, vă rugăm ca, pentru co- munele cari nu aă terenul necesar, să procedaţi conform disposiţiunilor arătate prin! circulara n6stră ultimă laal A, de sub litera, B, făcându-ne propunerea de admitere, dacă terenul este al comunei, saii arătându-ne condiţiunile ce se cer pentru a-l obţină, când el ar fi al Statului sai 4 
proprietate particulară, - 

- 
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Anexe. N U 
nexe Anexa No. 4. TABLOU 

de numerul şi felul construcţiunilor școlare aprobate a se 

execută în anii 1902 şi 1903 (pag. 27). 
  

  

  

  

        

    

  
                                                    

IN ANUL 1902 IN ANUL 1903 

- Numărul Tipul [|| Numărul Tip 
Ş : localurilor [rută [Î| £ localurilor Poug 
5] Județul iz = =|| 5] Județul l-a = = 

! îl 54! și 3 15| 3! E] s isi ăla 2lz|E 
9 —lal ol el Sl | Z „ale = 3 z E < 

= 2 zel gi * |ălăl e slzlelzl “| âlslaz! 

1| Argeş 7! 3|—l—| 10| 11—H10/|! 1] Argeş 5| 8—i—! 13! 12] 1! 12 
2] Bacău . .|——|—l-l —|—P---1] 2] Bacău 1) 4-1 6i 5] 4 2 
3| Botoşani 1|—| 1)—| 2! 1] 2—Hl 3] Botoşani .] 8| 4—| 11'13| 2] 13| — 
4! Brăila 2| 21—! 2| 6| 5] 6—|]| 4 Brăila 1] 6l—!—| 13) 12] 12) 1 
5] Buzăi . [13| 6—|-| 13! 3] 118|]! 5] Buzău Mill 2 a 715 
6| Constanţa . |—| 2|—| 1] 3| 2] 1| 2] 6| Constanţa .| 4| 2——| 6 1] 6! — 
7] Covurlui . | 1| 38| 2! 41| 7] 3] 7—||| 7] Covuriuiă.] 9—l——| 9 a] 9i — 
8| Dâmboviţa. | 1| îj—|—| 21—] 21—|]] 8] Dâmboviţa | —| 3—|—! 3|—] 3] — 
9] Dolj 13| 2! 3—| 1818|—H8|]| 9] Dolj . . .| 4—l- —j al 41 — 4 

10 Dorohoiii . | 1|—|——| 1|—[ | 1]][30] Dorohoi . | 10| 1—| 1) 12 971| 11 
11| Fălcii ==) PU] Făleiă —| 5l——l 5] 3] 3) 2 
12| Gorj . .-.|-.['2|—l—| 2] 2] 2/—12] Gorj. jale = [| = 2 
13| Ialomiţa 5| 2! 31—| 10 —[10— 43] Ialomiţa 6 4--| 1 11| aa — 
14| laşi. . . „alai ——p-l—Nd laşi . . .| 5] 3—1-—| 8 5 3] 8 
15| Ilfov . . .l—|—l- ll = —Na5i Iifov . . . | ———l— | — —| 

16| Mehedinţi . | 8| 1--|—! 9| 1|—! 9116] Mehedinţi 2)| —l—i—i—| —| —| —| — 
117| Muscel . .| 2| 5|-—l-—] 7] 4 43iii Muscel . .ţ — 6— 1 716 6 1 
18| Nemţu . .|—| 2|——| 2| 2|—! 2[18i Nemţu . .| 12 4/1 2! 19| 12| 217 
19] Oit . . . .[29/1 2—— 4— 4—N19 Olt. . ii | — —| 
20| Prahova 1| 3| 1—| 5—|-—| 520] Prahova 7)14—| 2| 23) —| 12| 11, 
21| Putna. . .| 8113—| 4| 35| 6] 1)24|2î| Putna. -. .| 19| 6—!-| 25| 2] 1 24; 
22] R-Sărat . |—|—! —|—| —i—[--l—22] R-Sărat .] 4| 5——] 9 81 — 9 
23| Roman . .[ 1) —|— 1—[1—125] Roman . .| 1| 6—|— 7i 3 — 
24| Romanați . | 1| 1]—|1| 3|— 21 24| Romanați . |] 11| 4 4 4| 23| 1] 23].—i 
35| Sucâva . .|—: --]—| — =l—!25] Sucâva . .| 3) 1—1—l 10| 10] 1 9 
26| Tecuciii x . | 1| 1j—| 1| 31—[8 —!|26] Tecuci 2 1—-—| 3] 1 31 — 
37| Teleorman .|—|—! 2|—| 2! 1] 2—i|!27] Teleorman | 5! 6 1| 3 15| 8] 1| îi: 
28| Tulcea . .|—|-| 1|—| 41| 1) 11—4[28] Tulcea . .| 4—i——l 4 —] 4 —i 
29] Tutova . . |—j—|—|—| --l—[—[- Il29i Tutova . . | —i——l—! —| =] — —| 
30| Vasluii , . 1-—-l—— == [--] —!0130] Vaslui . . | 2! 1l—|— 3 —] 3 — 
31| Vâlcea . 2 3— î| s 3 6—I|131| Vâlcea . . | 14 3—, 25519 4] 8 11; 
32] Vlașca . .[ 5 1l— --l 6:—i]|32] Vlașca . .] 21 1——l 31 —l 3! — 

'Totaluri . [7515 5, Tar % Totaluri . 162 99] 6;18/285|111|14 138, 

1) Localul constituit după. tip urban, cu etaj, cu 8 săli de clasă, 2 cancelarii, 2 
săli pentru lucrul manual şi bibliotecă, 2 cam. servitor, direct. 

2) Nu a sosit la timp relaţiunea necesară. 
3) Unul dn localuri e cu 4 săli, pentru Pietrarii-de-sus, de-jos şi Bărzesci și 

altul e cu 6 pentru Ocnele-Mari. 
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Anexa No. 5 

Decisiunea ministerială No. 1.729 din 29 Ianuarie 
1903, prin care se fixeză dimensiunile sălilor de clase 
„în şcolile rurale în vederea noului orar (pag. 30). 

Noi, ministru secretar de Stat la departamentnl culte- 
lor şi instrucţiunii publice, având în vedere decisiunea 

“mostră No. 31.900 din 17 Iulie 1902, prin care se fixeză 
orarul şcolilor primare rurale; 
Având în vedere că prin acest orar se face posibilă frecu- 

„entarea şcolii ruraie de un mai mare număr de copii, pen- 
tru un local de o capăcitate dată; 
Având în vedere trebuinţa de a se modifică în acest sens 

decisiunile anteridre cari fixaii capacitatea, sălilor de clase 
în şcolile rurale; 

DECIDEM: 

ART. 1. — Dimensiunile unei sale de clase de şedlă ru- 
rală se fix6ză la minimum 3 metri cubică de capacitate şi 
la minimum 80 decimetri pătraţi de suprafaţă orizontală, 
pentru fie-care copil. 

ART. 2. — Inălţimea, tavanului deasupra duşumelei î în sa- .. 
lele de clase nu va fi în nici un cas mai mică de 3.80, 

ART. 3.—Dimensiunile maximum suficiente pentru o sală 
de clasă sunt acele necesare pentru 80 de copii, ori-care 
ar fi numărul copiilor în etate de Șc6lă din comună. 

Anexe. 

Prin urmare, va fi de ajuns ca cele mai mari săli de clase 
să aibă 240 metri cubici de capacitate şi de 64 metri pă- . 
trață de suprafaţă orizontală. 

ART. 4. — Pentru a se țin6 s6mă de crescerea 'viitâre 
a populaţiunii şcolare, la construirea, viitârelor localuri de 
“şcoli primare rurale, se va luă ca base actuala populaţiune : 
școlară pe care are să o deservâscă şcola, mărită cu 50%/. 

ART. 5. — Având în vedere că, după noul orar în şcolile 
cu un singur învăţător, şeolarii nu vin toţi de odată la 
şcolă, sala de clase în aceste şcoli se va consideră ca pu-
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tând servi pentru un număr de copii odată şi jumătate mai 
mare decât acela pentru care ea a fost construită, 

Pentru şcolile cu doi saii mai mulţi învăţători, dimen- 
siunile ce vor trebui date sălilor de clase se vor fixă în fio- 
care cas particular de către Casa Şcdlelor, după numărul 
copiilor în etate de șc6lă şi după repartisarea lor pe clase. 

Anexa No. 6. 

Circulara No. 1.073 din 31 Ianuarie 1903 către 
d-nii prefecți de judeţe prin care li se atrage aten- 
țiunea asupra uşurării aduse construcției localurilor 

școlare rurale prin noul oral (pag. 30). 
  

Domnule Prefect, 

„Una din cele mai însemnate cause, pentru cari învăță- 
mîntul primar rural nu s'a desvotat în deajuns, a fost lipsa 
localurilor de şcslă. 

Este evident că eră de prisos ca legea să prevadă obli- 
gavitatea învățămîntului primar, şi să prevadă sancţiuni 
pentru a o asigură, dacă nu eră loc unde să primim pe 
copiii pe care-i chemam şi-i siliam să vină la şe6lă. 

Atât legea instrucţiunii publice din 1864, cât şi cele urmă- 
târe, ati impus comunelor datoria de a-şi construi localu- 
rile de şc6lă necesare. Dar în cea mai mare parte comu- 
nele, mai ales cele rurale, nu şi-aii îndeplinit acâstă înda- 
torire. Lipsa de mijlâce nu pote să explice decât în parte 
acest fapt, căcă e greii de admis ca, în 40 de ani, o co- 
mună cât de săracă să nu fi putut reuni cele câte-va mii 

"de lei, cari ar fi fost strict necesare. De alt-fel, cecea ce 
s'a făcut în campania anului 1902, când s'aii pus în lucrare 
peste 200 de localuri de şcoli, chiar în comunele cele mai 
sărace, a arătat că sunt multe mijlâce la cari se pote re- 
curge, în afară de cele budgetare.
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Nu mă îndoese, Domnule Prefect, că, Şi în campania care. Anexe. 
se apropie, activitatea ce veţi desvoltă în acest scop va fi tot 
așă de rodnică, ca şi în cea treculă ; ba încă sper că ex- 
periența dobindită şi curentul dejă format în sensul cel 
bun ne vor „permite anul acesta a merge şi mai departe 
decât anul trecut. 

Cât pentru noi, preocupaţi de grija de a completă cât 
mai curând posibil clădirile şcolare, şi de a înlătură cât 
miaă mult tâte pedecile cari puteaii întârdiă realisarea 
acestei dorințe, încă de acum doi ani, prin circulara nâstră 

din 24 Maiii 1901, am uşurat într'o fârte însemnată mă- 
sură condiţiunile impuse pentru clădirile școlare şi am lăsat 
cea mai largă latitudine iniţiativei d-vâstre personale, atât 
întru ce privesce alegerea materialelor după, localităţi: şi 

“împrejurări, cât şi pentru reunirea fondurilor necesare. 
Anul acesta aducem o nouă și însemnată înlesnire, mai 

ales pentru satele cele mai puţin populate. 
La 1 Septemvrie 1902, s'a introdus în școlile rurale un 

noii orar, care permite ca şcolarii din diversele clase să 
vie la şcâlă cu rindul : unele clase diminâţa şi altele după 
amiază. + 

Ac6stă disposiţiune permite ca o sală de clase să serve 
pentru un număr de copii cu mult mai mare, aprâpe în- 
doit, decât cu vechiul orar, aşă că vor fi multe sate cari, 
după vechiul orar, ar fi avut trebuinţă de doi învăţători 
şi prin urmare de un local de şe6lă cu două săli de clase, 

“şi cărora după noul orar le va fi deajuns un singur învă- 
ţător şi o singură sală de clasă. 

Vor fi încă sate mică, cărora, şi cu vechiul orar le ai fi 
fost de ajuns. o singură sală; dar în noul orar acâstă sală 
va put să fie mult mai mică, 

Vedeţi bine însemnata, reducere de cheltueli care va re» 
sultă. de aci, şi prin urmare ușurarea cea mare ce veţi 
av6 şi d-vâstră pentru a găsi fondurile necesare, 

Decisiunea n6stră cu data de 29 Ianuarie 1903, publi- 
cată, în „Monitorul: Oficial“ No. 242/1903, lămuresce Şi re-
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Anexe. gul6ză nouele condițiuni î în cari se pot construi de adi î îna- 
inte localurile de şcoli primare rurale. | iu 

Comptând și pe viitor pe stăruința d-vâstre pentru adu- 

cerea la îndeplinire a unui desiderat aşă de însemnat ră- 
mas până acum în suferință, vă rog să primiţi asigurarea 

distinsei mele consideraţiuni. 

. 

Anexa No. 7, 

Circulara din 25 August 1898 adresată d-lor pri- 
mari ai comunelor urbane pentru a le cere ca co- 
munele să iea măsuri energice pentru clădirea 1o- 

calurilor lor de școlă (pag. 34). 
4 ———— 

Domnule Primar, 

Comunele aii datoria de a procură şcolilor primare lo- 
calul şi mobilierul. Acestă datorie a lor este stabilită prin 
art. 79 din legea asupra învăţămîntului primar şi normal- 
primar; dar ea le eră impusă încă de acum 34 de ani, prin 
art. 42 al legii învăţămîntului din 5 Decemvrie 1864. Cât 
pentru plata personalului didactic, ea este în sarcina Sta- 
tului. 

In ceea ce privesce comunele urbane, Statul şi-a îm- 
plinit datoria sa: el a plătit-numărul de institutori ce i 
s'a cerut; şi dacă sacrificiile făcute de dinsul nu aii dat 
tot-deauna întregile resultate ce trebuiă să dea, este că 
de multe ori comunele nu ait răspuns îndatoririlor lor în 
aceeaşi măsură ca şi Statul; saii, când aii făcut sacrificii, 
nu le-aii făcut în modul cel mai practic. 

lacă anume împrejurările : ÎN | 
Mai întâiii, nu este mai nici una din comunele urbane 

care să fi completat clădirile sale şcolare, după trebuin- 
țele populaţiunii sale. Mai pretutindeni, comunele urbane 
aii majoritatea școlilor lor instalate în localuri închiriate,
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cari nici odată nu sunt nică suficiente, nici potrivite pen- 
tru trebuinţele şcolii. In adevăr, după art. 31 din lege, un 
institutor pote fi însărcinat cu un număr de şcolari cară 
să mârgă până la 80. Care este. însă localul de şeolă în- 
chiriat, care să conţină patru sale de clase, în stare dea 
conţin fie-care câte 80 şcolari? Acâsta nu se întîmplă 

_ nică odată. Salele de clase de cele mai multe ori nu trec 
peste 40 metri pătraţi; în fârte multe casuri, ele se sco- 
boră până la 20 m. p: şi mai jos; avem exemple de sale 
de clase de 9 sati 10 m.p. Inălţimea tavanelor variză între 
2 m. 60 şi 4 metri; dar acâstă din urmă cifră este o mare 
raritate. Cu modul acesta, sala de clase abiă conţine 15—40 
de școlari, şi aceia grămădiţi unii peste alţii, întrun aer 
stricat, în săli răi luminate şi de loc ventilate. Mai că nu 
este exemplu de o sală de clase închiriată, care să potă 
conţin cei 80 de școlari legali, în condițiuni acceptabile 
de igienă. 

Acesta este primul răi, şi cel mai mare. 
Al doilea este că, chiar când comunele aii făcut con- 

strucțiuni şcolare, nu le-ai făcut în modul cel mai ne- 
merit. | | 

Mai întâiii, de multe ori distribuţiunea clădirilor în oraş 
este făcută fără nică un discernămînt. Sunt oraşe, şi oraşe 
mari, cari ai grămădit clădirile lor şcolare una lângă alta 
în centrul oraşului, lăsând fără nici o şeâlă cartiere în- 
tinse, din cele mai populate. A urmat de aci că fie-care 
din școlile din centru aii rămas cu câte un număr neîn- 
semnat de copii, perduți în nisce vaste sale cari rămâneaii 
neocupate, pe când sute şi mii de copii de prin alte car- 
tiere nu pot urmă la şe6lă, pentru că nu li s'aii făcut nică 
una. lar când a venit vorba a se face o împărţire raţio- 
nală a oraşului în circumscripţiuni şcolare, unele din 1o- 
calurile de şcolă, abiă clădite, ati trebuit să fie: părăsite, 
ca inutile. | 

Trecem peste împrejurarea că aceste localuri sunt de forte 
multe ori ridicate pe tărenuri cu totul nesuficiente ca în- 

Anexe.
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“Anexe. tindere, ori nesănătâse, ori răi situate din punctul de ve- 
dere al trebuinţelor pedagogice. 

O a treia causă pentru care se văd de multe ori clase 
cu un număr neînsemnat de şcolari, este că comunele în 
genere nu adoptă, pentru clădirile lor şcolare, tipul cu șâse - 
sale de clase, singurul care convine mai bine orașelor. În 
adevăr, eşte sciut că numărul școlarilor în clasa 1 şi II- 
primară este mai mare decât în clasele II şi IV, aşă că 
trebue în genere contigentul a câte duuă clase inferidre 
pentru a formă contigentul suficient al unei clase supe- 
ri6re. - 

De aceea, dacă comunele şi-ar construi tote localurile lor 
cu câte patru sale de clase, ar urmă că, în mod necesar, 
clasele III şi IV să nu fie în destul populate. 

% 
* * 

Consecința acestei stări de lucruri este că copiii supuşi 
obligativităţii învățămîntului nu încap în localurile pe cari 
le procură comunele ; Şi fiind-că curentul spre şc6lă iea 
un avânt din ce în ce mai mare, în fie-care an un număr 
însemnat de copii nu găsesc loc în şc6lă, sait îl găsesc în 
cele mai rele condițiuni. Din acâstă causă, obligativitatea, 
învăţămîntului primar rămâne o ficţiune ; căci cum putem 
vorbi de obligativitate, când nu putem primi în şcolile n6s- 
tre nică pe copiii cari de bună voia lor cer să fie admiși, 
necum să mai urmărim pe aceia cari caută să se sustragă ? 

Este însă un lucru care se întîmplă în mod constant: 
la începutul fie-cărui an şcolar, comunele nu lipsesc a cere 
-de la minister să mai înfiinţeze locuri nouă de institutori, 
sub cuvînt că copiii nu ai loc în şcolile existente. 

Dar, din cele expuse până aci, se vede bine că, dacă nu 
e loc, vina 'nu este a ministerului, ci a lipsei de localuri 
suficiente, şi acâsta intră în datoria comunelor, iar nu a 
ministerului. Acesta, din contră, şi-a împlinit datoria cu 
mare prisos. Pe fie-care an, el a tot mărit numărul insti- 
tutorilor, impun€ndu-și prin acâsta o sarcină mult mai grea 
decât eră dator să pârte, după lege. In adevăr, el plătesce
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astă-di 1.370 de institutoră şi institutâre, pe când numărul 
copiilor români în etate de ŞcOlă din tâte comunele ur- 
bane este numai de 17.380 ; revin adică numai 56 de copii 
de fie-care institutor, în loc de 80, cât ar trebui, după lege. 
Prin urmare, Statul plătesce, nu numai numărul de insti- 
tutori cari ar fi necesari pentru: a da instrucţiunea la toţi co-. 
piii români din oraşe, dar încă cu mult mai mult ; căci, 
după lege, pentru cei 77.380 de copii ar trebui numai 967 
de institutori, adică cu 403 mai puţin de cât plătesce Statul. 

In fapt însă, nepotrivirea este Şi mai mare; căci, din causa: 
nesuficienţei localurilor, numărul de copii ce frecuentâză 
şcolile urbane este numai de 42.367, aşă că revine de fie- 
care institutor numai câte 31 copii, în loc de 80. Resulta- 
tul acesta este cu totul dezastros, i 

In calculele de mai sus, nu s'a ţinut s6mă de copiii de 
străini, cari, după lege, se admit în şcoli numai după ce 
se îndestul6ză t6te cererile fiilor de Români. In starea ac- 
tuală a lucrurilor, nici nu pote fi vorba, despre copiii străini, 
pe câtă vreme localurile nu pot conţin6 decât jumătate din 
copiii de Români. Dar nu este fără interes a constată că 
institutorii plătiţi de Stat sunt mai mulţi de cât trebue, 
chiar dacă intră în socotâlă şi copiii de străini. In adevăr, 
numărul total de copii români şi străini la un loc, în co- 
munele urbane, se ridică la 106.826; pentru 'ei ar fi nece- 
sari 1.335 institutori, adică cu 35 mai puţin decât plătesce 
Statul. 

Nu este însă locul a ne preocupă de copiii străini, pe 
câtă vreme ai noștri nu sunt încă puşi în posiţiune a primi 
instrucţiunea la care ai drept. Ţinând s6mă numai de ei, 
Statul plătesce 403 institutoră mai mult decât e dator după 
lege. Acesta represintă pentru dînsul o cheltuială anuală 
aproximativă de 1.350.000 lei, pe care o face, nu pentru 
că e dator, ci numai pentru-că comunele nu-i pun la dis- 
posposiţiune localurile pe cari sunt datore să le procure 
după lege. 

Anexe. .
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Este cert -că sistemul acesta nu pâte să continue mai 

departe. Sarcinile pe cari legea le impune Statului pentru 

învăţămînt sunt forte mari; cu mult mai mari decât în 
oră-care altă ţâră. El trebue să pârte pe acele pe cari e 
dator; dar nu este drept a i se impune şi alte nouă, cari 

provin numai din causă că comunele nu s'aii pus încă în 
regulă cu legea. 

Fără îndoială, nu este vorba de a se reduce numărul 
institutorilor din ceea ce este astădi; lucrul acesta ar fi 
imposibil din multe puncte de vedere. Dar trebue cel pu- 

țin ca acest număr să nu mai crâscă, şi ca institutorii exis- 
tenți să potă fi utilisați în aşă fel, în cât să potă da cu 
folos instrucţiunea, la toţi copiii cărora o pot da, dacă li 

se vor pune.la disposiţiune localurile cuvenite. 
In prima linie dar nu se vor mai creă posturi nouă de 

institutoră; în a doua linie, posturile existente se vor re- 
partisă în aşă mod, ca să satisfacă tâte trebuinţele. Acâstă 
repartisare o va put6 face ministerul cu destulă înlesnire, 
nu însă mai înainte de ce comunele nu vorfi completat 
clădirile lor şcolare, în mod raţional. 

Pentru a se ajunge acolo, este indispensabil mai întâi 
ca comunele să se decidă a face aceste clădiri. După cum 
am spus, acestă obligaţiune le este impușă prin art. 79 
din legea învățămîntului primar şi normal primar. 

Dar acea disposiţiune este coroborată şi prin art. 9 din 
legea Casei Şc6lelor, care dă drept şi putinţă ministerului 
a sili pe comune la îndeplinirea acestei obligaţiuni. 

De sigur, ministerul e departe de a se gândi să useze 
de acâstă armă faţă cu comunele urbane, cari pot să în- 
țelegă destul de bine situaţiunea şi propriul lor interes, ca 
să nu fie nevoe, faţa de ele, de nici un fel de măsură co- 
ercitivă; 

Dar, tocmai pentru a le îndemnă să nu lase lucrul în 
părăsire, a credut de datoria sa a le expune pe larg situ- 
aţia, sigur fiind, că măsurile de îndreptare nu vor întârdiă 
de-a veni. 

Lucrul este cu atât mai lesne, cu cât legea Casei Şco-
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lelor pune la disposiţiunea comunelor, urbane şi rurale, un 
mijloc excelent de a se achită de îndatoririle lor în modul 
cel mai lesnicios şi maj economic. Casa Şceâlelor pune la 
disposiţiunea comunelor sumele necesare pentru clădirea şi 
mobilarea localurilor de Şcoli, plătibile în anuităţi, în aceleaşi 
condițiuni ca şi împrumuturile făcute de Stat. Cu modul 
acesta, fără nici o. sarcină nouă, comunele își pot face în 

„ doi—trei ani tâte clădirile lor școlare. Dicem într'adins fără 
nică o sarcină, căci suntein convinşi că enormele chirii ce 
plătesc adi comunele, pentru nisce localuri de tot rele și ne. 
suficiente, vor acoperi anuităţile cari, până în câţă-vă ani, 
vor face pe comune proprietare pe nisce localuri vaste, 
lumin6se, igienice şi corespundând pe deplin scopului lor. 

De altă parte, tot Casa Şedlelor pune la disposiţiunea 
comunelor planuri tip, studiate în tote amănuntele, şi gata 
de a fi puse în executare. 

Vă rog, dar, cu tot dinadinsul, Domnule Primar, să bine- 
voiți a pune cât maj neîntârdiat cestiunea în desbaterea 
consiliului comunal, şi a luă tâte măsurile necesare pentru 
ca comuna, în capul cărei vă aflaţi, să realiseze cât mai 
curând localurile sale şcolare, fie din propriile sale resurse, 
fie prin împrumut la Casa, Şeslelor, fie alt-fel. 

% 
% = 

Tot cu privire la acâstă cestiune, am încă ondre a vă 
pune în vedere următârele : 

1. Este indispensabil ca ministerul să. fie consultat, şi 
să se aibă aprobarea sa pentru alegerea locului unde are 
să se construiască o șc6lă. In adevăr, cestiunea acâsta este intim legată cu aceea a circumscripțiunilor şcolare cari se 

"fix6ză de minister în înțelegere cu comuna, precum şi cu 
aceea a numărului institutorilor, care este exclusiv de re- 

" sortul ministerului. De aceea, am ondre a vă ruga ca, în 
mod general, când comuna va decide clădirea unui local 
de şeolă pe un teren Gre-care, să se trimită ministerului 
planul acelui teren, precum şi planul oraşului, pe care să 
se indice situaţiunea acelui teren, şi să nu se cumpere te- 

Raport adresat M. S. Regelui.—A nexe.—Spiru Haret. 2 * 

Anexe.
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Anexe. renul de cât după ce ministerul îl va fi recunoscut propriii 

pentru acea destinaţiune. 

2. Să nu se încâpă nică o lucrare şcolară, fără ca pla- 

nurile ei să fi fost cercetate şi aprobate de minister. Nu- 

mai ast-fel se va evită construcţiunea unor localuri neco- 

respundătâre scopului lor, deși destul de scumpe, după 

cum s'a întîmplat în unele comune. 

Observăm că dreptul ministerului în acest punct, ca şi . 

în cel precedent, este stabilit prin art. 4—9 din legea Ca- 

sei Şeolelor. 

3. Se recomandă cu insistenţă comunelor urbane a 

adoptă de preferinţă tipul cu ş6se sale de clase, care r&s- 

punde mai bine trebuinţelor şcolare, şi care este și mai 

puţin costisitor. In adevăr, după acest tip, două localuri de 

şcâlă, cară reunesc 12 sale de clase, necesiteză numai două 

locuinţe de director, două cancelarii, două camere de ser- 

vitor, două îngrădiră ; pe când în tipul cu patru sale de 

clase, la acelaşi număr de 12 sale, ar corespunde trei lo- 

cuinţe de director, trei cancelarii, etc., fără a socoti eco- 

nomia de construcţiune propiii disă, precum şi aceea care 

resultă din putinţa de a face ca clasele [II şi IV să fie mai 

populate de cât astădi. 

4. Comunele trebue să se preocupe şi de mobilierul şco- 

lar,. căci este imposibil a se merge mai departe cu mobi- 

lierul vechii, stricat, şi mai ales improprii şi răi chibzuit. 

“care, în prea multe din şcoli, torturgză încă pe copii, şi-i 

face de multe ori să părăsâsca şcâla cu defecte fisice con- 

tractate în ea. 

Casa Şcolelor şi în acâstă privinţă pote înlesni sarcina, 

comunelor, punându-le la disposiţiune tipuri raţionale de 

mobilier, comode şi ieftine. i 

* 
* * 

Sper, Domnule Primar, că expunerea completă şi sinceră, 

pe care vam făcut-o mai sus, vă va convinge, atât pe 

d-vâstră, cât şi pe consiliul comunal pe care-l presidați, 

de însemnătatea cestiunii şi de urgenţa ce este de a ise



19 

  

da o soluţiune. Sper încă, că veţi apreciă Şi ușurința cu Anexe. care ea se pote resolvă în cel mai scurţ timp. Așă fiind, "> sunt convins că, până peste doi—trei ani, comuna ce con- duceţi se va pută făli cu şcolile sale, iar noi vom put av6 mulţumirea de a vede că sacrificiile, făcute de Stat, produc resultatele pe cari suntem în drept să le aşteptăm. 

  

Anexa No. 8. 

Tabloul șcâlelor urbane construite de la anul 1896 
încâce (pag. 34). 

  

No. localurilor No. salelor de clădite «lase Piteşti . a — — Curtea-de-Argeş . — — 
Bacău — — 
Te.-Ocna — — 
Botoşani ..,.. — — 
Hârlăi | — — 
Brăila 3 13 Buzăă (1)... 2 10 
Mizil o, — Re 
Constanţa .. — — 
Cernavoda ......., — — 
Medgidia ......, — — 
Mangalia ..,.... — — 
Hârşova .......... 1 10 Cuzgun. 1 1 
Ostrov . . — — 
Galaţi 4 22 
Târgoviște .. ...,.. — -— 
Găesă 

— 
11 56 

  

(1) S'a mai adăogat o sală de clasă la şebla No. 3 de băeţi.
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No. localurilor | No. salelor de 
clădite - clase 

Anexe. . 1 56 
Craiova .. . . . . . — — 

Calafat . . .. . — — 

Dorohoii . . 1 4 
Herţa ...s cc... — —- 

Mihăileni ....... . — — 

Hui cc... 3" 13 
Po n... — - = 

Călăraşi cc... 1 

Urziceni ... . . — — 

ai. 16 60 
Te-Frumos .... -: 2 9. 

Bucuresci . A 5 26 

Olteniţa ...... — ” —. 

Tumu-Severin. ...... i — _ — 

Baia-de-Aramă. ...... —_ — 

Câmpu-Lung ...... - — — 

P-Nmţu ......... 1 d 

Tg-Nemţu .... — — 

Slatina . AR 1 4 
Ploeşti ........- 5 20 

Filipescii-Tîrg ....... 1 2 

Câmpina ......... — — 

Sinaia . cc... 1 4 

Slănic .. cc... — — 

Văleni .. 1 4 

Urlaţi ....... . 1 4 

Focşani. . . — — 

Odobesci ......... ! 

Panciu . . cc... .. 

R-Sărat ......... .— — 

Roman . .......- — — 

Caracal . . . . . . . .... 1 4 

Corabia . . . . . — — 

Fălticeni ......... 2 3 

Tecucii , . .. . . . ... — 
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No. localurilor No. salelor de 

  
  

clădite clase Anexe, 

52 228 
Turnu-Măgurele ...... — — 
Alexandria .: ......., 4 16 
Zimnicea ... |, — 
Roşiorii-de-Vede.. . .... 1 2 
Tulcea ........., — a — 
Mahmudia. ..... —. — 
Babadag . .. ..,.,... — — 
Isaccea . e — — 
Măcin (1)... — | — 
Chilia-Veche. ...,... — — 
Sulina... — — 
Bârlad ........... 3 12 
Vaslui . — — 
R-Vâlcei . — 
Drăgășani (9)... 1 4 
Ocna . .. — — 
Giurgiu... — — 
Săli adăogate ...... Â.— 3 
Total... . .., TG "265 

Anexa No. 9. 

Circulara No. 6.288 din 16 Maiu 1903, către 
primării comunelor urbane, pentru a le cere să iea 

măsuri energice pentru construirea 
localurilor de şcelă (pag. 36). 

  

Domnule Primar, 

Din noii revenim cu insistență şi vă rugăm să bine- voiţi a da atenţiunea ce merită cestiunii localurilor de. 
şcoli primare. 
  

(1) Stati adăogat 2 sale la şcâla de fete. 
(2) Clădită de d-na Laura Simuleseu.
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D-vostră sciți că, prin lege, comunele sunt obligate să 

procure şi să întreţină localurile şcolilor primare. Dacă co- 
munele ar fi început a luă măsuri în acest sens încă de 
la 1864, este sigur că fără nici o greutate ar fi ajuns să 

aibă astădi t6te localurile de cari aii trebuinţă. Ar fi putut, 

să facă mici economii pe fie-care an, cari cu timpul ar fi 

format; capitalul necesar, saii să contracteze împrumuturi 

cu termin lung. 

In loc însă de a se face aşă, comunele s'aii mulţumit 

să iea case cu chirie, cari tot-deauna aii fost mici şi ne- 

încăpătore. Din acâstă causă, când copiii din oraş nu încă- 

peaii în şcoli, comuna cereă Statului să înfiinţeze şcoli 

nouă, ceea ce impuneă sarcini nouă şi nedrepte Statului și 

chiar comunei, pe care o siliă să plătâscă nouă chirii. 

Cu timpul, sistema acâsta a ajuns la resultatul că Sta- 

tul s'a găsit că plătesce 1.350 institutori, pe când popula- 

ţiunea şcolară a oraşelor ar avă trebuinţă numai de 1.000. 

Acesta însemnâză pentru Stat o sarcină anuală de 1.250.000 

lei, pe care o pârtă numai din causă că comunele nu şi-aii 

împlinit obligaţiunea lor legală. 

Acum căutăm să readucem lucrurile în stare normală, 

suprimând posturile vacante de institutori până ce numă- 

rul lor se va reduce la cel care trebue să fie. Dacă chiar 

în ac6stă operaţiune suntem împedicaţi din causă că loca- 

lurile fiind neîncăpătâre, institutorii pe cari-i vom conservă 

nu vor put să dea învățămîntul unui număr destul de 

mare de copii. 

Veţi recun6sce, Domnule Primar, că situațiunea acesta 

nu mai pote dură, căci este imposibil ca Statul să conti- 

nue a suportă o greutate aşă de mare, fără să fie întru 

nimic vinovat şi fără ca sacrificiul acesta să aducă vre- 

un folos cui-vă, fie comunei, fie copiilor. 

Din contră, după cum am spus, chiar pentru comune 

este o povară situaţiunea actuală, prin chiriile cele mari 

ce plătesc ele pentru nisce case nesuficiente, rele şi nesă- 

năt6se; iar cât pentru copii, cine nu stie cum li se rui- 

n6ză sănătatea și cum sunt seceraţi cu sutele şi cu miile
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în fie-care an, din causa epidemiilor cari se încuibâză cu 
cea mai mare înlesnire în asemeni locuinţe, precum şi din 
a înghesuelii, a lipsei de aer, de lumină şi de curăţenie. 

Mai presus de datoria de natură curat administrativă 
pe care comunele o aii față cu ministerul, este dar şi da- 
toria, mult mai însemnată, ce aii ele de a se îngriji de să- 

nătatea populaţiunii lor, care este lăsată în părăsire, prin 

actuala stare de lucruri. 
De altă parte ministerul, pe lângă aceste datorii, cari-l 

privesc şi pe dînsul, mai are şi pe aceea de a trebui să 
iea măsuri pentru ca toţi copiii în vîrstă de şcolă să aibă 
loc în şcolă, alt-fel, obligativitatea învățămîntului primar 
va continuă să fie literă mârtă, cum a fost şi până acum. 

Pentru tdte aceste motive, vă rog cu t6tă insitenţa, 
Domnule Primar, să bine-voiţi a sesisă consiliul comunal, 
la prima sa întrunire, de cestiunea, clădirii şcolilor ce mai 
lipsesc în acel oraş, şi să faceţi a se luă măsurile nece- 
sare în acâstă privinţă. Ii veţi pune în vedere că ministerul 
are dreptul prin lege (art. 76) de a luă măsuri cari să si- 
l6scă pe comune a-și împlini acâstă datorie. Până acum 
el a evitat a recurge la acest mijloc, dar cestiunea este 
aşă de seri6să şi sarcina impusă Statatului pe nedrept este 
aşă, de grea, în cât în cele din urmă ministerul va fi si- 
lit să useze fără voia lui de dreptul ce-i dă legea. 

Momentul este cu deosebire favorabil pentru comune 
acum, când prin noua lege asupra înfiinţării fondului co- 
munal, multe din ele vor av6 un adaos de venituri. Acest 
adaos ar put6 servi pentru plata anuităţii împrumutului 
ce s'ar face pentru clădirea şcolilor, Şi în schimb comuna, 
ar scăpă de la anul de plata chiriilor, aşa că ea tot în 
folos va fi. i 

Va fi necesar ca nouele clădiri să fie studiate în aşă fel, 
ca să uşureze cât mai mult posibil şi sarcinile comunei 
şi ale Statului. Pentru acâsta, primul lucru ce trebue ținut 
în s6mă este alcătuirea bine chibzuită a circumscripţiuni- 
lor şcolare. Unele comune aii clădit parte din localurile lor 
şcolare, dar le-aii distribuit aşă de răi în oraş, în cât în 

Anexe.
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Anexe. unele părţi sunt şcoli prea multe, așă că staii g6le în parte, 
iar în alte părţi ele sunt prea rare, aşă că o mulţime de 
copii nu găsesc loc în ele, 

De aceea, legea prevede formarea de circumscripţii Şco- 
lare, cuprindând fie-care numărul de copii necesari pentru 
a populă o şeâlă, şi fie-care circumscripție trebue să aibă 
o şcâlă, şi numai una. Pixarea acestor circumscripţii, cu 
care ministerul se ocupă de mai mulţi ani, mai ales în 
oraşele mari, va fi dar de un nepreţuit folos pentru co- 
mune, şi de aceea vă rugăm ca nici un local de şceâlă să 
nu se înc6pă până ce nu veţi luă înţelegere cu ministerul 
în privința locului unde trebue construit. 

Se pote face însemnată economie, mai ales în oraşele 
mari, construind localuri cu 5 saiă 6 săli de clase. Clasele 
I şi II sunt tot-deauna mai populate decât clasele III şi 
IV, şi în loc de a construi localuri deosebite numai cu cla- 
sele I şi II, e mai bine a se face un singur local care să 
aibă două clase I, și chiar două clase II. Cu acâsta se face 
economie de o locuinţă de director, fără a mai vorbi de 
altele. 

In fine, atrag atenţiunea d-vâstre, Domnule Primar, şi 
asupra cestiunii mobilierului şcolar, care în multe oraşe 
este încă de tot primitiv. Vechile bănci de câte 6—12 1o- 
cură, construite fără nici o grijă de sănătatea copiilor, cari 
produc rahitismul, deviația col6nei vertieale, miopia şi o 
mulţime de alte infirmităţi, trebue să fie gonite din şcoli 
cu totul. Trebue făcute pupitre sistematice, după modelele 
ce posedă ministerul, bine studiate din punctul de vedere 
igienic. Nu vom mai admite cu nici un chip a se mai face 
bănci de model vechiii. Sănătatea generaţiunilor viitâre me- 
rită, credem, neînsemnatul sacrificii pe care-l represintă 
deosebirea de preţ ce ar resultă din adoptarea peste tot 
a pupitrelor. 

Nu mă îndoiesc, Domnule Primar, că sunteţi şi d-vâstră 
convins ca şi noi, că starea de lucruri de până acum nu 
mai pote să dureze cu nică un chip, şi că nu veţi lipsi de
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a luă cele mai energice măsuri pentru ca comuna, în capul Anexe 
căreia vă aflaţi, să se achite de o îndatorire de prima or- 
dine, care nu mai pâte aşteptă. 

Anexa No. 10. 

Lista subiectelor tablourilor murale din Istoria 
Patriei (pag. 45). 

” Execu- Neexe= 
_tate__ cutate 

1. Traian înaintea podului de pâtră de la 
T.-Severin, sacrificând în mijocul legionarilor săi 
şi a deputaţiunilor de barbari acolo venite. . 1 — 

2. O mare bătălie între Daci şi Romani. . — 
3. Luarea cu asalt a Sarmisegetuzei . .. 1 
4. Intrarea triumială a lui Traian în Roma. -— 
5. Paza graniţei romane, cu cetatea Tropaeum 

“şi monumentul triumfal de la Adam-Klissi. . — 1 
6. Roma cu forum şi columna Traian . . . 
d. Năvălirea barbarilor în Dacia.. .... 1 — 
8. Fraţii Petru şi Asan ridică stâgul pentru 

liberarea Româno-Bulgarilor de jugul Bizantin. 1 — 
9. A doua descălecătâre a 'Țării-Românescă 

sub Radu-Negru . . . PR — 1 
10. Dragoş-Vodă Marmureșşianul, descoperind 

la vînătâre ţâra Moldovei ......... 1 — 
11. Nicolae Alexandru Basarab bate pe Ca- 

rol Robert, regele Ungariei. .. 1 — 
12. Mircea-cel-Bătrân bate pe Bajazet Ilde- 

rim, la Rovine lângă Craiova. ......., — 1 
13. Mircea-cel-Bătrân bate pe regele Sigis- 

mund al Ungariei la muntele Pasărea . . — 1 
14. Alexandru-cel-Bun, Domnul Moldovei, în 

  

O 
|
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Execu-  Neexe- 
tate cutate 

1 6 
Anexe. sala tronului, primind solii împăratului din Bizanţ. 1 pr — 

15. Vlad-Ţepeş atacă în timpul nopţii lagă- 

rul turcescal lui Mohamed I.. ....... — 1 

16. Intrarea lui Ştefan-cel-Mare, ca Domn 

în Suc6va. . . sc... — 1 

1. Bătălia de la Baia şi fuga lui Matia 

Corvin . 1] — 

„18. Ştefan- -cel- Mare și Aprodul Purice. .. 1 — 
19. Ștefan bate pe Tătară la Nistru . . . . — 1 

1 20. Ştefan -bate pe Turci la Podul Inalt . . — 

21. Ștefan şi mama sa la Cetatea Nâmţului 1 

22. Ștefan cere sfat de la Sihastrul din Vo- 
roneţ cc... a. 1 — 

23. Polonii puşi la jug, ară Dumbrava Roşie. 1 — 

24. Intemeiarea mânăstirei Putna. .. ... — i 

25. Ştefan pe patul morţii, dând sfat fiului 

săi şiboerilor. . . . cc... 1 — 

26. Bătălia lui Petru-Rareș la Obertin în 
Polonia. . e. — 1 

27. Tîrnosirea bisericei M-rei Curţei- de-Argeş 
de către Nâgoe Basarab ......... 1 — 

28. Radu-de-la-Afumaţi bate pe Turci la Ni- 
copole .. e. 1 — 

29. Mihaii la sfat cu boerii, ca să ridice 

stegul de independenţă contra Turcilor. . . . .— 1 
30. Bătălia de la Călugăreni . . — 1 
31. Bătălia cu Sinan-Paşa, la podul de la 

Giurgiu. . ec... — 1 

32. Bătălia lui Mihaiu şi Andreiii Batori la 
Şelimberg ... e... 1 

33. Capul lui Batori adus înaintea lui Mihai. 1 

34. Intrarea'triumfală a lui Mihaiii în Alba-lulia. — 
35. Omortrea lui Mihaii-Vodă. ...... 

„36. Sinodul de la Iaşi contra calvinismului 
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Execu- 
tate 

| 
19 

37. Impăcarea lui Matei Basarab cu Vasile Lupu. —- 
38. Plăeşii de la Cetatea, Nâmţului şi regele 

polon Sobieski . PR , 
39. Scriitorii cei mari aj Moldovei şi ării. 

Românesci, de la jumătatea secolului XVII şi 
până la finele secolului următor. ... . — 

40. Tudor Vladimirescu, la Cotroceni, primesee 
jurămîntul de credință al boerilor. ....,. 4 

41. Tudor Vladimirescu trădat şi prins la 
" Golesci de Bimbaşa Sava... 1 

42. Lupta din Dâlul Spire ..... = 
43. Divanul ad-hoc al Ţării. Românesc. .— 
44. Divanul ad-hoc al Moldovei. = 
45. Diua de 5 Ianuarie 1859 ..... a — 
46. Diua de 24 Ianuarie 1859. ,..... — 
47. Improprietărirea țăranilor în 1864. . . — 

„48. Intrarea Domnitorului Carol 1 în Bucu- 
„Tesci la 10 Mai 1866. ,......... — 

49. Domnitorul Carol iea sfatul bărbaţilor de 
căpetenie pentru răsboiul de independenţă . ..— 

50. Bombardarea din Calafat a Vidinului. . 1 
51. Trecerea Dunării de către armata română 

pe la Corabia. . . ... d 
52. Luarea Griviței, .. 1 
53. Lupta de la Rahova ..... .— 
54. Atacul Opanezului, . . 
55. Lupta de laSmârdan. ....... d 
56. Ocuparea Vidinului. .. ...... — 
57. Dâmna Elisabeta, îngrijind de răniţi. . 1 
58 Căderea Plevna... , ........ — 
59. Defilarea prisonierilor de răsboii pe dinain- 

tea Domnitorului Carol [.. ........ -- 
60. Presentarea drapelilui luat de la Gri- 

viţa de. batalionul II vînători.. ......, 1- 

Neexe- 
cutate 

17 

1 

  

Anexe,
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Execu-  Neexe- 
tate cutate 

27 33 
    

6i. Intrarea triumtală a Domnitorului Carol | 

în Bucurescă. ... . — 1 

62. Incoronarea M. M. S. S. Regelui şi i Re- 

gin. . ... go. — l 

63. Jubileul de 25 ani al Academiei Române — 1 

64. Inaugurarea podului de la Cernavoda. . — 1 

65. Defilarea armatei române pe dinaintea 

împăratului Francisc Iosef. . . — 1 

66. Şerban Cantacuzino înaintea Vienei . 1 — 

67. In amintirea vitejilor morţi pentru ţeră în — — 

1877—178. PRR : 1 — 

68. Asaltul Griviței . 1 — 

69. Bătălia de la Marienburg. . i. 1 — 

Total... SI 38 

Anexa No. 11. 

Raportul No. 190 din 28 Ianuarie 1902 al d-lui in- 

spector S. Haliţa căre d-l ministru al cultelor şi in- 

strucţiunii publice în cestiunea cărților şi rechisi- 
telor şcolare (pag. 57) 

  

Domnule Ministru, 

Prin resoluţiunea pusă pe alăturatul raport, înregistrat 

la No. 53.906 din 1901 al d-lui revisor şcolar de Mehedinţi, 

aţi binevoit: a mă însărcină cu studiarea mijlocelor pen- 

tru reducerea la minimul posibil a preţului cărţilor şi re- 

chisitelor şcolare din cursul primar. 

Decisiunea ce aţi luat, publicând un noii concurs pen- 

tru abecedar şi cartea de cetire, va resolvă şi cestiunea 
reducerii preţului celor. două indispensabile cărți pentru 

fie-care şcolar din cursul primar. Ministerul, devenind pro- 
prietarul acestor cărţi, va, fixă preţurile cele mai reduse 
posibil. |
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Măsura acâsta a fost aprobată, fără reservă, de întrâga 
presă nepărtinitore şi doritâre de a face învățămîntul pri- 
mar, după constituţiune obligator, posibil Și celor mai să- 
raci; ea a fost salutată cu bucurie de toți institutorii şi 
învățătorii, şi bine cuvîntată de părință. 

Protestările şi criticele interesate ale câtor-vă anonimi— 
autori ahtiaţi după câștigul ce vedeaii că le scapă — aii 
rămas isolate şi fără nici un răsunet, 

Eră atât de mult așteptată acâstă măsură, şi răspundea 
atât de bine sentimentului tuturora, în cât marea majori- 
tate a dăscălimei a mers maj departe : a cerut ca ea să se 
extindă şi asupra celor-lalte manuale din şc6la primară, 

În ce privesce studiul limbii române, pe lângă eftenirea 
manualelor, s'ar put realisă cu chipul acesta un alt câş- 
tig, cu mult mai mare Şi de un ordin mai înalt. 
Avem gramaticii aprobate şi introduse în şc6la primară, 

cari se bat cap în cap ca ortografie, declinări, conjugări, 
definiţii, regule sintactice, etc. 

Acâstă stare de lucruri e fârte prejudici6să nenorociţi- 
lor de elevi, cari se strămută de la o şcolă la alta, unde 
e altă gramatică introdusă, saii cari urmâză maj departe 
în cursul secundar, şi dai peste un profesor de românesce, 
cari are alte vederi decât acele ale autorului gramnaticei 
după care a învăţat noul săii şcolar. Câţi dintre absolvenţii 
"buni ai cursului primar nu cad la concursurile pentru burse 
“la șcedlele normale sait la examenele de admisiune în licee 
și gimnasii, graţie gramaticei după care a învăţat? 

Socot, deci .că, în afară de alte considerante, destul de 
însemnate din punct de vedere al sciinţei în sine, singură 
acâstă împrejurare e suficientă pentru adoptarea aceleeaşi 
gramatici în cursul primar; şi prin aceeaşi gramatică nu 
trebue de înţeles un singur manual de un singur autor, 
cu un singur fel de exerciţii, tipice şi obligatorii pentru 
tâtă dăscălimea, care negreşit ar duce la mecanisarea acestui 
studiii. E vorba de a nu se admite în cursul primar gra- 
matici cari, asupra aceloraşi cestiuni, se deosebesc fundamen- 
tal, dând alte reguli, alte definiţiuni, alte clasificări, ete ; cară 

Anexe.
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Anexe. cuprind teorii şi inovaţiuni discutabile asupra cărora sei- 
inţa nu şi-a spus ultimul cuvînt. Şi nu cred că se va găsi 
un singur profesor serios, care să susţină că se pune sta- 
vilă progresului prin adoptarea aceleiași gramatici în şeâla 
primară. Ipotesele şi teoriile discutabile şi contestabile, din 
ori-care obiect de învățămînt, şi cu atât mai ales din gra- 
matică, nu-şi pot av6 locul în cursul primar. 

Privită cestiunea şi din acest punct de vedere, sunt de 
părere, Domnule Ministru, ca măsura ce aţi luat, cu privire 
la abecedar şi la cărţile de cetire, să nu se oprâscă aci; ea 
trebue aplicată treptat tutulor manualelor, după aceeaşi 
normă pe care aţi hotărît-o pentru aceste două cărţi. Cu: 
chipul acesta, nu se va pune nici o stavilă, îmbunătățirilor 
pe cari progresul le va reclamă în materie de metodă sait 
de fond, de 6re-ce, după o serie de câţi-vă ani, se vor ţin6- 
din noii concursuri şi se vor premiă şi adoptă lucrările ce 
se vor găsi mai bune; pe de altă parte, se vor împedică 
schimbările fără de nică un rost al manualelor, se va pune 
stavilă numersselor ediţiuni în cari numai paginatura se 
schimbă şi odată cu acâstă stabilitate, limitată pe câţi-vă 
ani, se vor pute face şi reduceri însemnate în preţul cărţilor. 

De dre-ce acum ne aflăm în cursul anului, când şcolari 
şi-a procurat dejă tote cărţile, ori-ce măsură pentru re- 
ducerea preţului exagerat al unora din cărţi are raţiunea, 
de a se luă cu începerea anului şcolar viitor. In privinţa 
acesta, voiii av6 ondrea a vă face un referat, îndată ce 
voiii av6 la îndemână t6te sciinţele necesare, şi a vă pro- 
pune fixarea unui preţ maxim pentru fie-care manual, după 
obiectele de studii şi după clase, care va trebui impus ca 
obligator pentru toţi autorii saii editorii, cu începere de 
la August viitor. De la acel preţ maxim, care nu va fi per- 
mis a-fi depăşit, se va lăsă liberă concurenţa în minus. 

i * % * 

Dacă preţul exagerat al acelor mai multe cărți a stârnit, 
legitime protestări, rechisitele şcolare aii ajuns, în timpul
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din urmă, o adevărată pacoste pentru pungile părinţilor. 
Mai cu s6mă caietele, sub fel de fel de numiri : speciale 
și nespeciale, de dictando, de dictando ortografic, de gra- 
matică, de compuneri, de aritmetică, de geografie, de de- 
semn geografic, de desemn liniar, obicinuit, de însemnarea 
lecţiunilor, jurnal de clasă, de caligrafie, etc., s'au înmulțit 
şi S'ai întins ca o adevărată epidemie. Preţul celor mai 
multe e fabulos, faţă de costul real al hârtiei. Atraşi de câş- 
tigul eftin, fără muncă, ce se realis6ză din desfacerea mare 
a acestei multitudini de caiete, aii răsărit autori cu duiu- 
mul din tote părţile. Aprâpe nu e oraş în ţâră, în care 
se allă o tipografie, fără să nu se fi găsit şi autorul care 
să-şi pue numele pe coperta unui caiet Gre-care, liniat după 
„un noii sistem“, care, de sigur, este „cel mai noii“, „cel 
mai bun“ şi „singurul mântuitor“. 

Spre a-mi da s6mă, cu 6re-care aproximaţiune, de chel-- 
tusla la care sunt expuşi astădi părinţii cu procurarea, re- 
chisitelor şcolare și în special a caietelor, am cerut d-lor 
revisori şcolari din centrele cu mai multe Şcoli, să-mi 
trimită listă de tote caietele introduse în şelele din ju- 
deţele lor. Am cercetat aceste liste şi am întocmit tabloul 
de mai jos. Departe dea complet, de 6re-ce nu se enu- 
meră tote caietele diverşilor autori, anonime, saii ale 
cutărei librării, ele ne arată însă numărul de file Și pre- 
țurile cu cari se vînd în comerciii majoritatea caietelor in- 
troduse mai în tâte șc6lele, 

.. - Caiete introduse în clasa I-ii primară: 

Costul unei colecţiuni complecte, din cele mai eftine, ar 
fi lei 3 bani 70; din cele mai scumpe lei 4 bani 60, sai 
în medie lei 4bani 15... 

Caiete introduse în clasa II: 
. . . . . 1. . . 1. . . 

Costul unei colecţiuni, din cele eftine, ar fi lei 9 bani 
10 şi, cele mai scumpe, lei 12 bani 20, sai în medie lei 10 
bani 65, 

Anexe.
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Caiete introduse în clasa III: 

Costul unei colecţiuni complete, din cele eftine, ar fi 
aproximativ lei 7 ; iar cele mai scumpe lei 11 bani 30,în 
medie lei 9 bani 15. 

Caiete introduse în clasa 1V: 

"Costul unei colecţiuni complete, din cele eftine, ar fi 

lei 6 bani 80, iar din cele mai scumpe lei 14 bani 50, sait 

în medie lei 10 bani 65. 

- In lista de mai sus n'am trecut decât caietele cari sunt 

întrebuințate în mai multe şcoli. Numărul real al tuturor 

caietelor, cari inundâză librăriile, este cu mult mai mare. 

Ac6sta. ne dovedesce că meseria, de a-şi tipări cine-vă nu- 

mele pe o copertă, este forte lucrativă. 

Caracterul de speculă al celor mai multe, mai su s6mă 
a așă disului caiet special, reese şi din faptul că acelaşi 
autor are diferite caiete speciale, pentru aceeaşi clasă, cu 
preţuri i6rte diferite şi cu un fârte variabil număr de file. 

Dacă acest caiet s'a introdus în şc6lă pentru un număr 
determinat de lucrări lunare, câte 5 pe lună, fie-care de 
câte o pagină, pe 9 luni, 45 de pagini; şi dacă numărul : 
de pagini trebuitore rămâne aprâpe constant şi mai dina- 
inte sciut, pentru ce atâtea feluri de caiete pentru aceeaşi 

clasă şi chiar de același autor? E lucru vădut că nu se 
caută interesul învățămîntului, nică scutirea părinţilor de . 
cheltueli cari ar put6 fi înlăturată, ci desfacerea marfei. 

Scopul, pentru care s'a introdus în şcâlă caietul special 
a fost de a se consemnă din lună în lună, într'un caiet 
anume, progresele treptate pe cară le face şcolarul. Caietul 
acesta ar trebui să fie oglinda progresului realisat de Şco- 
lari din clasa I—1V ; prin urmare, ar trebui să fie unul 
singur. Experienţa a dovedit însă că, din diverse motive, 
e mai practic să fie două, unul pentru clasa | şi IL, şi altul 
pentru clasa III şi IV. In dorinţa lor de câştig, aşă dișii 
autori ait compus însă aşă fel majoritatea acestor caiete, 
că pentru două clase aii prea puţine file, iar pentru una
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prea multe. E adevărat că sunţ Și caiete câte pentru două Anexe. clase, însă mai usitate sunt cele-lalte. Sa 
Nu mai stăruesc asupra prețului fabulos al acelor mai 

multe din caiete, cum sunt de pildă cele de dictando or- 
tografic, de desemn, de exerciții gramaticale, etc., cari pot 
fi înlăturate fără absolut nici o pagubă pentru învățămînt 
și înlocuite cu caiete de hârtie simplă, făcute de elevi. Am 
găsit, ce e drept, şi dascăli, cari nu le-ai introdus, iar 

_Şcolarii îşi fac caiete din 12 file, cari nu costă decât 5 
bani; dar acestea sunt excepţiuni. | 

In regulă generală, am observat că cele mai scumpe sunt 
caietele cu autor; vin apoi anonimele şi, în fine, cele edi- 
tate de librării, cari sunt relativ cele mai eftine. 

Caietele speciale şi parte din caietele maj costisitre, cum 
sunt cele de dictando ortografic, desemn geografic şi de- 
semn liniar, sunt introduse şi în şedlele rurale. 

Afară de caiete mai avem hărţile, libretele de note; în 
unele şcole, compasurile şi așă anumitele „tăblițe metodice“, 
Despre aceste din urmă tratâză alăturatul raport al revi- 
sorului de Iaşi, înregistrat la No. 2.683 din 12 Ianuarie a. c. 

a* * 

Specula cu rechisitele . şeolare a luat -proporţiuni mari 
şi e în crescere. Trebue deci luate măsuri energice pentru 
stirpirea ei, pentru binele şeGlei şi al părinţilor. 

Dintre tâte caietele introduse, cu sai fără autori, ne- 
cesare, deși nu absolut indispensabile, sunt: caietul de ca- ligrafie şi caietul special. | 
Conform programei da caligrafie, şcolarii sunt ţinuţi a 

scrie treptat pe 0 scară din ce în ce mai mică. Incep în 
clasa I cu scriere mai mare şi merg treptat, micşorând 
corpul scrierii pe intervale din ce în ce mai mici, până 
când în clasa IV ajung la intervale de cel puţin 2 m.m. E 
nevoe, prin urmare, de un caiet cu o liniatură potrivită 
cerințelor programei. 

Școlarii nu vor put6 păstră aceste proporțiuni dacă-şi 
vor iiniă ei. a 

Raport adresat M. S. Regelui. —A nexe. — Spiru Haret. Ă 3»
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Caietul special e necesar pentru motivele arătate mai sus. 
Pentru aceste două caiete se pot pune anumite condi- 

ţiuni, spre exemplu: caietul de caligrafie va trebui să cu- 
prindă cel puţin 10 file hârtie bună, plus copertele, şi nu 
va put fi mai scump de 10 bani; caietele speciale să fie 
două: unul de 30 file pentru clasa 1 și II, cartonat, hârtie 
bună, cu preţul maxim de 30 bani; al douilea, de 50 file, 
cartonat, hârtie bună, cu preţ maxim de 50 bani pentru 
clasa IIlL—IV. 

Tote cele-lalte caiete pot f înlăturate, fără absolut nici 
cea mai mică pagubă pentru şe6lă, lăsând libertate şcola- 
rilor de a şi le face din hârtie simplă, după un anumit 
model dat de învăţător sail institutor, pentru păstrarea 
uniformităţii. 

In ce privesce cele-lalte rechisite ca: harta oraşului şi 
județului, compasuri, tăblițe metodice, etc., sunt de părere 
să fie interdise, fiind de prisos. Lecţiunile nu vor perde 
nimic din valorea lor; din contră vor câştigă, dacă 'dască- 
lul va desemnă pe tablă şi dacă figura saii harta de pe 
tablă vor servi de model elevului, iar nu cele din caiet, 
pe cari de cele mai multe ori le copiază mecanicesce. 

Anexa No. 12. 

Resoluțiunea pusă de d-l Ministru pe raportul d-lui 
inspector al învățămîntului primar şi normal cu 
No. 190 din 28 Ianuarie 1902, în cestiunea căr- 

ților şi rechisitelor școlare (pag. 58). 

Se aprobă propunerile din raport, adică se înterdice în 
mod absolut, de la Septemvrie 1902, introducerea în Şc6- 
lele publice primare urbane și rurale a ori-căror caiete, sub 
oră-ce denumire, librete, plăci riglate, hăr ți, compasuri, ete. 
Singurele rechisite, cari vor fi obligatorii pentru copii, vor 
fi caietele de caligrafie, cari vor trebui să cuprindă cel 
puţin câte 10 file fie- care, plus copertele; să fie de hârtie
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bună şi să coste cel mult 10 bani unul; reînoirea acestora nu se va put impune Şcolarilor decât potrivit trebuin- " ţelor, adică nu se va puts impune cumpărarea unui caiet NO, până ce nu se umple aprope de tot cel vechii, Afară de acâsta, fie-care şcolar va trebui să aibă un sin- gur caiet special, care să cuprindă 30 file, cartonat, de-hâr- tie bună, de un preț maximum de 30 bani, care-i va, servi pentru tot timpul cât va fi în clasa 1 şi II, şi un al doilea caiet special de 50 file, cartonat, de hârtie bună, de un preț maximum de 50 bani, care să-i serve pentru clasa II] şi IV; în total, dar, pentru întregul curs primar, două caiete speciale (două bucăţi), Şi câte caiete de câligrafie vor fi necesare. Se interdice cu totul ori-ce încercare de a se impune școlarilor ori-ce alte rechisite de ori-ce fel, în afară, de acestea. Se va pune în vederea: revisorilor şcolari, a di- “rectorilor de şcoli primare urbane şi a diriginţilor de şcoli primare rurale, că sunt datori să fie cu cea mai mare aten- țiune, fie-care în cercul atribuţiunilor sale, ca acest ordin să fie păzit cu cea, mai mare severitate, căci acei cară, din negligență sai din condescendenţă culpabilă, ar toleră, fără să denunțe abateri de la acest ordin, vor fi înlăturați; iar institutorii şi învățătorii, cari vor continuă a se abate, vor îi dați judecății. In ceea ce privesce cărțile, măsurile ne- cesare se: vor completă la timp. 

  

Anexa No. 13 

Decisiunea din 24 Maii 1901, prin care se decide introducerea unui singur abecedăr şi unei singure cărți de lectură în tâte școlile primare 
publice (pag. 61). 

Noi, ministrul cultelor şi al instrucţiunii publice; Având în vedere că autorii schimbă prea des ediţiunile abecedarelor şi cărților de lectură, schimbare ce se reduce numai la aşezarea în altă ordine a bucăţilor de cetire, dar care, pentru înlăturarea dificultăţilor ce se ivesc din ne- 

Anexe,
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Anexe. potrivirea ediţiunilor, este suficient să silâscă pe institutoră 

și învăţători a impune elevilor să-şi procure tot-deauna 
ultima edițiune; 

Având în vedere că, prin trecerea de la o şedlă la alta, 

elevii sunt nevoiţi mai tot-deauna a-şi procură alte cărţi; 

Având în vedere preţul prea mare al acestor două cărți 

indispensabile pentru elevii de curs primar, ceea ce face 

ca elevii săraci să nu și le p6tă procură şi, deci, să fie îm- 

pedecaţi de a mai urmă la șcâlă; " 
Decidem: 

Art. 1. Cu începere de la 1 Septemvrie 1902, nu se va 

mai permite introducerea în şcolele primare publice decât 

a unui singur abecedar şi a unei singure cărți de lec- 

tură pentru clasele primare. 

Cu alcătuirea acestui abecedar şi acestei cărți de lec- 

tură, ministerul va însărcină comisiuni cari le vor -lucră 

după un plan anumit, făcut în vederea programelor în fiinţă. 

Manuscrisele aprobate vor. rămân proprietatea ministe- 

rului, care va av6 dreptul a le imprimă şi a le vinde atât 

timp cât va socoti şi în modul. cum va crede de cuviinţă. 
Art. 1. Preţul, cu care se vor vinde abecedarul şi car- 

tea de lectură adoptate, se va fixă ast-fel, încât să resulte 

numai acoperirea cheltuelilor pentru alcătuirea, imprima- 

rea, cartonarea şi desfacerea lor, plus un exces de 10—15%/, 
din care se va formă un fond pentru ajutarea copiilor 
săraci din învățămîntul primar cu cărţi şi rechisite necesare - 
şe6lei. 

Art. Il. Abecedarele şi cărţile de lectură, cară ai obținut 
până adi aprobarea ministerului, vor put6 fi întrebuințate 
în şcoli până la 30 Iunie 1902. 

De la acea di înainte, nu se vor mai admite în şeâlele 
primare nici un alt abecedar şi nici o altă carte de lec- 
tură, decât; acele adoptate în conformitate cu Art. | din 
acâstă decisiune.



  

37 

  

Anexa No. 14. 

Condiţiunile concursului de cărţi didactice de 
curs primar (pag. 61). 

I. Abecedarul. 

1) Abecedarul, pe lângă scopul ce-l are de a învăţă_ pe 
elevi scrierea şi cetirea, trebue să mai aibă şi pe acela, de 
a deşteptă în ei tragere de inimă Și interes pentru în- 
văţătură, EI va, fi alcătuit în modul următor: | 

2) Un singur volum de 8—9 c6le de imprimat în for- 
mat 8", cu litera corp 13 sati 14 antiqua, cuprindând două 
părți : 1) exerciţii pentru învăţarea literilor mică şi mari 
de scris și de tipar, şi 11) exerciţii de lectură în prosă și 
versuri. 

| 
1) Partea I, care pâte fi lucrată după unul din meto- 

dele scriptologe al cuvintelor normale, ori mixte, va cu- 
prinde exerciţii pregătitore de scriere (linii, desemne sim- 
ple de obiecte şi elementele literilor), litere şi cuvinte cu 
înţeles real, nume Şi proposiţiuni scurte. 

a) Cuvintele şi proposiţiunile cu litere de scris vor fi - 
mai puţine decât acelea cu litere de tipar. Amândouă fe- 
lurile de litere relative la o lecţiune de scris-cetit se vor 
găsi pe o aceeaşi pagină. Literile de scris şi exerciţiile cu 
acestea vor precedă pe cele cu litere de tipar; 

d) Cuvintele, cari vor servi la aflarea sunetelor, vor fi 
pe cât posibil monosilabe saiă bisilabe, din cele mai ușor: 
de scris și de cetit. Ele nu pot fi mai multe decât sune- 
tele din limbă; 

c) Literile şi cuvintele se vor rîndui atât după uşurinţa, 
scrierii cât şi a pronunțării. Intro lecţiune, afară pote de cea dintâii, să nu se facă elevilor cunoscui decât un su- net cu literile respective de scris şi de tipar. Cuvintele se vor despărţi în silabe ; 

Anexe.
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d) llustraţiunile vor fi alese cu chibzuinţă ca să arate fi- 
ine şi lucruri în acţiune. Intre cuvînt Şi figură va fi o 
concordanţă perfectă de înțeles, ast-fel ca elevul să gă- 
sescă din figură cuvîntul cu sunetul de predat. 

2) Exerciţiile de lectură din partea II vor cuprinde po- 
vestiri morale cu subiecte din vi6ţa copilului, din vi6ţa, fa- 
miliară, naraţiuni religiose, cântece de stea din cele mai 
simple, rugăciuni, exerciţii intuitive din cele prevădute 
în programă, poesidre, mică fabule, ghicitori, sentinţe şi 
proverbe în legătură cu istoridrele morale. ” 

d) Pe cât va fi cu putinţă, se vor alege istoridre cari 
să potă servi de pilde bune. Ele vor fi restrînse în pro- 
posiţiuni scurte și scrise în spirit copilăresc ; 

b) Bucăţile de exerciţii intuitive, spre a nu fi sârbede 
și lipsite de interes pentru copii, vor av6 o formă cât maă 
atrăgătâre; | 

c) Autorii vor scrie în limba curat literară, ferindu-se 
de neologisme şi de formele dialectale, întrebuințate nu- 
mai în unele părţi ale ţărilor locuite de Români; 

d) Bucăţile reproduse vor purtă numele autorului saiă 
al carţii de unde aii fost luate, în tabla de materii ; 

e) Se vor pune numai ilustraţiuni de acelea cari ser- 
vesc a lămuri o noţiune, ori a face cartea mai atrăgătâre. 

Modelele 'date vor fi cât mai clare şi bine executate, ca 
să slujâscă și la desvoltarea gustului estetic. Se vor utilisă 
și câte-vă imagini, arătând acţiuni pe cari elevii le vor po- 
vesti din simplă privire ; 

f) Ortografia va fi cea academică. 

„IL. Cărţile de cetire. 

1) Conţinutul cărţilor de cetire pentru tâte clasele va 
fi aprope enciclopedic.. Pe lângă bucăţi de cetire cu fond 
instructiv şi etic, ele vor mai cuprinde şi următârele ma- 
terii prevădute în programa analitică: religiunea, limba ro- 
mână, istoria, sciinţele naturale şi bucăţi referitâre la geo- 
grafie. 
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2) Subiectele cu cuprins moral trebue să tindă a cul- 
tivă sentimentele morale şi a desvoltă în copil acele în- 
suşiri, cară asigură omului succesul în vi6ţă, precum: spi- 
ritul de observaţiune, atenţiunea, prețuirea timpului, a 
muncii şi a economiei, răbdarea, stăruința, statornicia, spi- 
ritul de iniţiativă, energia, etc. Mai presus de tâte să pre- 
domnâscă, ideea de patrie. 

3) Subiectele diferitelor materii din cartea de cetire se 
vor succedă în ordinea indicată de programă “Şi vor al- 
ternă între ele. Acâstă alternare se va face, pe cât va fi 
posibil, într'o ordine statornică. Autorii vor ţin6 s6mă însă 
mai mult; de legătura în care se pot aduce cunoscinţele, 
pentru ca învățămîntul să constitue un tot cât mai armo- 
nic -şi mai bine închegat, i 

4) Cărţile de cetire, fiind destinate pentru copii de am- 
bele sexe, atât din orașe cât şi din sate, vor conţin6 bu- 
căţi potrivite pentru fie-care din aceste categorii de copii, 

5) Limba, întrebuințată va fi cea literară, stilul cât se 
pote de uşor şi inai puțin figurat; iar 'ortografia va fi cea, 
academică. . 

6) Bucăţile cu conţinut moral, luate din autorii străini, 
trebuesc ast-fel lucrate în cât să presinte scene din în- 
suşi felul de viţă a poporului nostru. 

7) Hustraţiuni se vor pune în manuscrise numai câte 
vor fi necesare şi posibil de găsit şi de executat, 

1. Cartea de cetire pentru clasa II urbană şi divi- 
sia II] rurală. 

a) Bucăţile de cetire vor fi pe cât se pote de scurte (cel 
mult până la .o pagină de tipar, litera No. 10 sai 11); 

b) Lecţiunile de gramatică se vor alcătui pe basa exem- 
plelor scâse din cetire; e 

c) Poesiile se vor alege din operile poeţilor celor mai 
însemnați, Cele destinate pentru memorisare vor fi scurte 
şi în număr până la 20, afară de legendele în versuri; 

Anexe.
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- d) Subiectele de religiune vor fi scurte şi. scrise în sti- 
lul admis de S-tul Sinod; | 

€) Legendele se vor alege conform instrucţiunilor din 
- programă; 

/) Proverbele, ghicitorile, sentințele morale şi maximele 
se vor alege din cele cu înțeles uşor. Deslegărilo ghicito- 
rilor vor fi puse la tabla de materii; 

9) Intregul cuprins al cărţii de cetire pentru acestă clasă 
şi divisiune va formă un volum de la 14—16 c6le de tipar 
pentru clasa II, şi de la 16—18 c6le pentru divisiunea II; 

h) Pentru amândoi anii divisiunii a II-a rurale, se va 
întocmi o singură carte. Bucăţile de cetire şi de memo- 
risare şi materia de religiune şi de istorie, prevădute de pro- 
gramă a se predă în anul I, vor figură în cartea impri- 
mată în jumătatea întâia. Materia din studiile de mai sus, 
prevădute a se predă în anul al II- lea, va figură în a doua 
jumătate a căr ţii. Subiectele de gramatică şi de exemple in- 
tuitive, fiind comune ambilor ani, se vor aşeză câte o jumă- 
tate din fie-care în partea anului |, iar restul în partea anu- 
lui al II-lea, printre subiectele din cele-lalte studii. Autorii 
nu sunt ţinuţi a presintă manuscrise deosebite pentru 
şeolele rurale. Manuserisele cărţilor de cetire pentru clasa, 
IL urbană vor av6 la urmă, ca suplement, adaosul de ma- 
terie cerută de program pentru divisiunea a II rurală; 
iar, după tabla de materie a clasei a II-a urbane, se va 
întocmi o tablă de materie pentru divisiunea II rurală, 
în care să se vadă subiectele din diferitele studii, rînduite 
aşă cum vor trebui să fie în cartea imprimată. 

2. Cărţile de cetire pentru clasa III şi a IV urbană şi 
divisia III rurală. 

4) Bucăţile' de cetire alese, prelucrate sati compuse, 
vor fi—conform programei — mai variate ; cele mai lungi 
vor av6 o întindere mai mare de 3 pagini de tipar pentru 
clasa III şi de 4 pentru clasa IV şi divisiunea III; 

b) Poesiile vor fi alese după instrucţiunile date de pro-
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gramă şi vor fi mai lungi decât cele pentru clasa II. Nu- 
mărul lor se limit6ză la cel mult 30 pentru fie-care clasă; 

c) Biografiile vor fi scurte şi numai ale acelor seriitoră 
români, din ale căror opere s'ati ales bucăţi pentru cartea, 
de cetire respectivă; - 

d) Subiectele de istorie vor cuprinde numai faptele de 
căpetenie și vor tinde la culţivarea sentimentelor patrio- 
tice. Cronologia va fi redusă la strictul necesar. 

În legătură cu subiectele de istorie se vor trată, pe cât 
va fi posibil, şi cestiunile de învățămînt civic şi organisarea 
Statului, conform programei, căutându-se a se da desvol- 
tare mai mult organisării actuale. 

€) Subiectele de sciințe naturale vor fi expuse în mod . 
clar şi precis, şi cu cât mai puţini termeni technică; 

/) Proverbele, ghicitorile, sentințele morale, maximele, 
etc. vor îndeplini aceleași condițiuni ca şi cele pentru 
clasa II ; . 

9) Intregul cuprins al cărţii de cetire pentru -clâsa III 
va fi de 15-—20 câle de tipar, iar pentru IV de 25-—50 

_c6le; 

h) La divisiunea III rurală se va imprimă câte o carte 
deosebită pentru fie-care an. De aceea, manuscrisele de 
cetire pentru clasa III urbană vor fi însoţite de adaosul 
de materie a anului întâi și de o'tablă de materie pentru 
acest an ; iar cele pentru clasa IV vor fi provădute cu 
o tablă de materie pentru anul al douilea al divisiunii HI, 
în felul arătat la cetirea pentru divisia II. 

“UL. Disposiţuni generale. 

1) Terminul presintării abecedarelor Şi cărţilor de cetire 
pentru clasa Il urbană şi divisia II rurală este până la 
15 Aprilie 1902; iar al cărţilor de cetire, pentru clasele 
II şi IV urbană şi divisia III rurală, până la 15 Ianuarie 
1903. Lucrările se vor înaintă ministerului, în manuscris, 
purtând un motto. Numele autorilor va fi închis întrun 
plic, lipit pe a doua filă a manuscrisului ; | 

Anexe .
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Anexe. 2) Autorii, cari se bucură adi de aprobarea unor ase- 
menea cărți, pot presintă lucrările lor modificate, conform 
cerinţelor de faţă, în manuscris şi sub motto. 

3) Concurenţii vor indică, fără vre-o motivare, chiar la 
începutul manuscrisului, în două pagine cel mult, planul 
după care este concepută lucrarea, 

4) Manuscrisele se vor cercetă de comisiunea instituită 
de minister şi se vor premiă, de fie-care clasă, câte 3 din 
cele mai bune lucrări, cu sumele următâre: 

a) Pentru abecedar: , 
Premiul întâi de 1.500 lei, dat la aprobarea cărţii, şi 

participarea la un” beneficii de 3.000 lei anual, cât timp 
cartea se va găsi în posesiunea ministerului, 

Premiul al douilea de 1.500 lei, şi premiul al treilea de 
1.000 lei, acordat o singură dată la aprobare; 

b) Pentru cartea de cetire de clasa II şi divisiunea II: 
Premiul întâi de 2.000 lei, dat la aprobare, şi un be- 

neficiă de 3.500 lei anual. 
Premiul al doilea de 2.000 lei, şi premiul al treilea de 

1.500 lei, acordat o singură dată Ia, aprobare ; 
c) Pentru cartea de cetire de clasa III Şi divisiunea III 

anul întâiii: 

Premiul întâi de 2.500 lei, dat la aprobare, şi un bene- 
ficiă de 4.000 lei anual. 

Premiul al doilea de 2.500 lei, şi premiul al treilea de 
2.000 lei, acordat o singură dată la aprobare ; 

d) Pentru cartea de cetire de clasa IV,şi divisiunea III 
anul al doilea: 

Premiul întâiii de 3.000 lei, dat la aprobare, şi un bene- 
ficiii de 4.500 lei anual. 

Premiul al douilea de 3.000 lei, şi premiul al treilea de 
2.500 lei, acordat o singură dată la aprobare. 

5) Manuscrisele premiate rămân în posesiunea ministe- 
rului timp de 3 ani. 

Ministerul imprimă pentru fie-care clasă, pe întâiul pre- 
miat, reservându-şi dreptul de a introduce modificările ce 

?
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va crede necesare şi utilisând material din lucrările cari aii obținut premiile al doilea şi al treilea ; 
6) Corectura, tipografică cade în sarcina autorului şi în Supravegherea unui membru din comisiunea, care a cer- cetat; cărţile. 

| 

  

Anexa No. 15. 

Circulara No. 21.287 din 14 Ianuarie 1898, către revisorii şcolari, pentru înființarea cantinelor - $colare (pag. 66). 

  

Domnule Revisor, 

Frecuentarea regulată a şeolii din partea elevilor este una din condiţiunile esenţiale pentru asigurarea mersului norma] al lecţiunilor şi pentru realisarea resultatelor, ce suntem în drept a le aşteptă de la Școla primară, în schim- bul sacrificiilor enorme pe cari le face Statul pentru acest învățămînt. ! 
E destul ca în fie-care di să avem câţi-vă școlari absenţă dintre acei care figurâză în catal6ge ca regulați — făcând abstracţie de cei ce lipsesc de la începutul anului—pentru ca întreg învățămîntul să se resimtă. Invăţătorul e silit să revină necontenit asupră lecţiunilor dejă făcute, dacă voesce ca materia nouă, ce 'are de tratat, să fie înţelssă și să se potă legă cu cea precedentă. Cu deosebire în Şc6la, rurală, unde învățătorul are may multe clase, unde timpul reservat a se ocupă cu fie-care clasă este redus în raport cu numărul claselor, şi unde posibilitatea de a reveni asu- pra lecţiunilor precedente este şi mai mică, din causa lipsei 

de timp, absenţele acestea intermitente aii un efect desa- 
Stros asupra învăţămîntului. 

Anexe.
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Disposiţiunile din lege privit6re la obligativitate nu sunt 
de ajuns pentru asigurarea regulatei frecuentări. 

Dacă suntem în drept să aplicăm aceste disposiţiuni 
pentru a înfrânge ignoranţa saii îndărătnicia unor părinţi, 
cară nu înțeleg folosele învăţăturii, sait nu vor să le înţe- 
l6gă, şi să-i constrîngem să-și trimită copiii la şcâlă, atunci 
când aii șe6la la îndemână, când, cu alte cuvinte, frecuen- 
tarea ei e posibilă, nu vom put6 face us de aceste di- 
sposițiuni, când împrejurări de forţă majoră vor zădărnici 
bună-voinţa părinţilor de a-şi trimite copiii la şcolă şi vor 
face aprâpe imposibilă frecuentarea ei. _ 

O ast-fel de împrejurare, care constitue cas de forţă 
majoră, este așezarea topografică a celor mai multe din 
comunele n6stre rurale. 

Mare parte din aceste comune, deşi formate din o sin- 
gură cătună, sunt răsfirate pe întinderi mari, aşă că şeo- 
larii trebue să străbată distanţe destul de însemnate până 
la şcâlă. 

In comunele, cari sunt formate din mai multe cătune, 
nu în fie-care cătună se află şcâlă. Distanţele mari cară le 
separă de cătunul cu şc6la sunt, mai ales pe timp de iârnă, 
chiar şi pentru adulţi, greii de străbătut ; pentru copii 
sunt însă fârte obositâre şi de multe ori nu fără pericol. 
In ast-fel de împrejurări, mulţă părinţi preferă a nu-și mai 
trimite copiii la şeolă. 

Spre înlăturarea acestui neajuns, subsemnatul vă rOgă 
să încercaţi a pune în practică pe acele din măsurile ce 
propunem mai jos, cari veţi crede că sunt aplicabile, după 
localitate. 

Școlarii din cătuna cu şela, cari locuesc departe de 
şc6lă, să nu mai mârgă la amiază acasă, ci să iea masa 
la şcolă, aducându-și mâncare de acasă. 

In localităţile unde părinţii se vor învoi, să se înfiinţeze 
cantine şcolare, în cari şcolarii ar put6 căpătă, pentru 
5—10 bani, o mâncare caldă. Sala de mâncare să se aran- 
jeze Ia şc6lă, dacă localul permite, saii în o casă particulară 
din apropiere de şcâlă. In vedere că țăranul nostru câştigă
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greit banul, mai bucuros cred că ar da în natură cele 
trebuinei6se pentru mâncare. Cantinieră ar put fi sai 
soţia învățătorului, sait o femeie din sat, angajată în acest 
scop, sait, în fine, masa comună a elevilor sar put pre- 
găti cu rîndul de înseși mamele elevilor. Ar fi o emula- 
țiune în casul acesta, de a servi fie-care cât se pâte mai 

"bine şi mai curat. 

Chiria casei—în cas când localul şc6lei War dispune -de 
încăperi pentru cantină şi bucătărie—şi alte mici cheltueli 
sar put6 acoperi din budgetul comunei sati prin contri- 
buiri benevole. Se vor găsi de sigur proprietari cu dor 
de înaintarea ședlei sătesci, cară întrun fel sai în altul 
vor veni în ajutor acestor cantine şcolare. 

Pentru școlarii din cătune, aceste cantine vor fi 0 şi 
mai mare binefacere. 

Frecuentarea regulată a şcolei din partea acestor copii 
nu va fi posibilă decât atunci, când ei vor fi scutiți de 
neajunsurile ce întimpină, străbătâna distanţele mari din- 
“tre cătunul în care locuesc părinţii lor şi cătunul cu şcâla, 

Ac6sta nu se pote realisă decât în două moduri: sati 
transportând cu carul pe aceşti copii în fie-care di, dimi- 
n6ţa şi s6ra, la şcâlă şi de la şcolă; saii înființând un fel 
de internat—o sală de dormire — dacă e loc, ia şe6lă, sai 
în o casă închiriată în acest scop. Aceşti şcolari, trans- 
portaţi Luni diminâţa cu carul, aprovisionaţi fie-care pen- 
tru o săptămână cu cele trebuinci6se mâncării, care se va 
prepară la cantină, vor rămâne tâtă săptămâna în cătunul 
cu șc6la şi vor fi transportaţi iarăşi în același fel Sâm- 
băta, sâra la părinţii lor, spre a fi premeniţi şi a li se da 
şi alte îngrijiri necesare. 

In casul întâiu, transportul va fi mai grei de tăcut, fiind 
că e mai frecuent. Casul al douilea mi se pare mai avan- 
tagios din mai multe puncte de vedere. Serviciul de trans- 
port îl vor face părinţii elevilor cu rîndul, prin bună în- 
voială. 

Chiar în cătunele cari ati şe6lă, cari sunt însă răsfirate 
pe întinderi de 2—3 km. iar şcedla, din întâmplare, se află 

7 
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Anexe. la o extremitate a satului, ar fi nemerit -ca copiii să fie transportaţi cu carul la şcolă, mai ales pe vremea rea, an- gajându-se părinţii a face 'acâsta cu rîndul, | 
Administrarea şi priveghereă, atât a cantinelor școlare cât și a dormitârelor, va fi de atribuţiunea învățătorului. Inţelegeţi forte bine, Domnule Revisor, că nu e posibil a se luă o măsură uniformă şi generală, aplicabilă pentru tâte comunele. Las la chibzuinţa d-v6stre, care cunbsceți 

judeţul, să luaţi inițiativa. şi să puneţi în practică ceea ce credeţi că se pote face, după împrejurările din fie-care 1o- 
calitate. 

Nicăieri decât aici nu se potrivesce mai bine proverbul: 
„Tot începutul este grei!“ Am însă convingerea că, dacă acest început se va, face cu chibzuinţă, cestiunea ce ne preocupă va intră în deprinderile sătenilor- noştri cu atât mai mult, cu cât folâsele ce vor resultă vor fi mai evi- dente. 

Vă veţi adresă dar saă prin cireulări către acei învă- țători, ale căror șc6le se găsesc în condițiuni identice, sai prin adrese deosebite către alţii, ale căror şesle funcţion6ză, în condițiuni deosebite, ca să încerce tot ce se pâte face. In inspecţiunile pe cari le veți face, profitând de aflarea d-vâstre în comună, în înţelegere cu autoritatea comunală, veţi convocă pe locuitori, şi, după ce le veţi explică fol6- sele uneia sai alteia din măsurile ce le veţi crede reali- sabile, după localitate, îi veți sfătui să se asocieze şi să vină în ajutorul copiilor lor, atât spre a le înlesni şi asi- gură regulata frecugntare a Şclej, cât şi spre a fi mai bine îngrijiţi din punctul de vedere al hranei. Unde co- muna va dispune de mijloce, veţi face apel la consiliul co- munal ca să contribue cu o sumă Gre-care. 
Despre resultateie ce veți realisă, ne .veți face raport amănunţit.
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Anexa No. 16. 

Situațiunea cantinelor şcolare 
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ijArgeş . . . [D. 1 Pomponiu. .| 3| 1! —| —| 4| 2| 2] 242 
i 

2|Bacăii . . . [Petru Stoica . . 6i 1| —! 2] 9i 1| 8 325 

3|Botoșani . .. [Const. V. Fioșinescul 5| 5. —| 6] 16| 2 sa] 341 

4|Brăila.. . . [Panait Gheorghiu | 3i 2 —| —| zi 1! 4] 139 

5Buzăi. . . . [M. Niculescu. . — = = =] — — 

6|Constanţa .|P. Paşa . .... 3 —i — —] 3] 3 — 45 

TiCovurluiii . ÎN. Nicolaescu ..- | — —! —! 3] 8] 2 6] 120                    
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Anexe, 
în anul 1901—1902 (pag. 69). 
            

COSTUL UNUI ELEY ciulauL i 

i “| OBSERVAȚIUNI 
Dilnie Anual Lei |B. 

  
      

  

. 

Cele dintâi cantine din Argeş ai 
fost înfiinţate în 1898—99 din fondul 
dat de Casa Şcdlelor. In urmă, prin ser- 
bări şcolare şi subvenţiile comunelor, 

: fondul sa mărit. În 1901—902 sa în- , fiinţat în Piteşti o societate a tine- 11.0,07—1.0,10 | 3—5 lei —|—l lor. In judeţ mai este nevoe de cel pu- 
- țin 5 cantine. Populaţiunea şcolară şi 

frecuentarea s'a mărit simţitor de Ia, 
înființarea cantinelor. Ex. şe6la din Hă- 
rești-Vlăşcuţa înainte de cantine aveă 

- 180 elevi; după înfiinţarea cantinelor, 
populaţia a fost. ae 280 elevi. 

Cantinele şcolare înfiinţate în 1898— 
99 nu ai funcţionat tâte regulat în anul | : 1900—901, de 6re-ce unora li se redu- 
sese subvenţiile de la fomune i aă 

- - fost negligiate. In 1902 sa în inţat în 3 1.0,08—1.0,15 16.—40 » — Bacat « Societate a cantinelor, care 
. strângând fondurile necesare a făcut 

să funcţioneze t6te cantineie regulat. 
Populaţiunea şcolară a crescut în tim- 
pui funcţionării cantinelor. 

Cantinele din Botoșani se întreţin de 
societatea cantinelor, care are un fonă 
de 2.500 lei adunaţi din subvenţiile co- 
munale, donaţiuni şi produsul! serbă- 
rilor şcolare. La şc6lele unde sunt can- 
tine înainte era o populaţie de 839 e- 
leyi, astă-di ai 1,159. Mai este neroe 

e 22. 

In 1898—99 se înființase 6 cantine. In 
anul 1899-—900 a funcţionat una sin- 
gură; în 1900—901 n'a funcţionat niet 
una fiind părăsite. In 1901902 s'a 1.0:20 7.—20 adus în stare de funcţionare 5 cantine, Y ui n | înființându-se o societate. In tot jude- 
țul mai este nevoe de 6 cantine. Fon- 
dul de întreţinere s'a adunat prin ser- 
bări şcolare, donaţiuni şi subvenţiile 
comunelor. Populaţiunea şcolară a cre- 
scut şi frecuentarea este mai regulată, 

— — —|—] Nu a avut cantine. 

In 1898--99 se înființase 3 cantine, In 
1900—901 s'a desfiinţat una din lipsă 
de fonduri. Fiind trebuinci6să s'a luat 10,50 — 4.666 25|; măsuri a se reînfiinţă, S'a înfiinţat o 
societate a cantinelor,. care a strîns 
un fond de 4.666 lei, 25 bani. - 

Pentru a se asigură, funcţionarea re- - gulată a cantinelor s'a înfiinţat o so- 1.0,12—1.0,24| 4—16 » —ycietate a cantinelor în scop de a strînge _ | fondul necesar. Populaţiunea şcolară 
a crescut şi frecuentarea este regulată, 

        

                    
Raport adresat M.S, Regelui. ---Anexe.— Spiru Haret. 4.
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8|Dâmboviţa .|G. Cherciu .. . .| —! 8! —! [12] 1/11 178 

a 

9|Dolj . . . .|C. Alexanârescu 2 9 — 83 7 6 “a 80 

10|Dorohoiii .. [Elisei Mavrodin .| 2 3] —! 3] 8] —! 8] 22 

lMijFăleiă . . . [Gh. Ştefănescu. . — —| = === — — 

| 

12|Gorj .. . . Alex. Stefuleseu . 1 == 1 — 12 
| 

| | | 
Iu 

13jlalomiţa . . [C. Protopopescu .| —| —! —' 6] 6| 2 4 134| 
| i i 

| | ! 

| | | 
14jlași . . . ,[D. Sachelarescu 5 a — [10] 6; 4] 198 | | | | 

Li i          



51 

    
COSTUL UNUI ELEY CADU A za 

    

    
    

OBSERVAȚIUNI Dilnie Anual Lei |B. 

  

= 
| Anexe. 

| 
| 

| 

în 1898—99 de un comitet. Din acest fond de 3,000 lei s'a înfiinţat treptat cantine în anii următori. Fondul a fost strîns din serbări şcolare, donaţiuni şi subvenţii comunale, Sunt şcâle în Dâm- boviţa, cari fără cantine ar av€ o po- pulaţie forte neregulată. Cătunele sunt mprăștiate şi pedici grele mai ales arna, , 

Fondul cantinelor şcolare sa strîns 

1.0,06—1.0,35 — 

i 
i 

In anul 1898—99 sa fundat o socie- tate a cantinelor din judeţ, care a strîns 7.000 lei prin serbări şcolare și liste de subscripţie, Din acest fond s'a înfiinţat treptat în acel an, şi anii ur- mători, cantine. Mai este nevoe de 3 canține cu dormitor. Yentru oraşul Craiova este o aJtă Societate a Dâm- nelor Craiovei numită „Ospătăria şeo- lară“, înfiinţată în 1398—99. 
| Trei cântine sunt la şc6lele urbane: 

1.0,05--1.0,22|  —     
2 în Dorohoiă și 1 în Mihăileni, hră- nind 100 elevi dilnie. Acestea se între- ţin din produsul unor serate cese daă în fie-care an, In judeţ mai este nevoe de 14 cantine. 

In 1898 se înființase 3 cantine şcolare, dintre cari 2 cu dormitor, strîngân- du-se fondurile necesare, In 1900 fon- durile aă fost risipite şicantinele de- sfinţate tocmai de cei chemaţi a le sus. ţine. In acest judeţ trebuesc cel puţin 14 cantine şi nevoia este atât de sim- țită în cât locuitorii din comunele No- vaci şi Giurcani aă înfiinţat și întreţi- nut ei cantine în timpul ernei anului 1901—903, 

In 1898—99 se înființase o cantină cu dormitor în comuna Stănesci, câtuaul Cermudia, Elevii veniaă de la depăr- Liz de 3 k. până Ja şcâlă, A fost des-   10,32 — — 
fiinţată în anul 1900 şi nu s'a maj re- înfinţat. 

Din anul 1898—99 se începuse a se strînge fonduri pentru a se înființă cantine, însă nu sa putut înfiinţă de 
1.0,10—1.0,20|  — 1.500I-—[i cât în 1901-5902. Mat” este nevoe de 6 cantine. Se află o societate a cantine- lor, având un fond de 1.600 let. 

In anul 1998—99 sa înfiinţat o socie- |iste „Cantina școlară“, care a strîns . y un fond de 5.000 lei. Una din cantine — 1—28 lei | 5.000 — este în laşi, subvenţionată cu 1.000 lei 1] de comună. Fonqurile se . adună din serbări şcolare, donaţiuni şi subvenţii.          
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: A. Sinişteanu circ. | 
idlllfov ....,. G. Stoenescu , II 5 21 —l —]| 4 85| 2 420 

16|Mehedinţi . [D. C. Bungeţianu. | 11| 2] —| 1] 14| a| 13| 276 

17jMuscel .. . |Gr. Teodosiu. . .| —| —! —| —]| —]—! — — 

18|Neamţu . .|G. Nicolau. .. —| 4 —| 5] 9 —| 9] 315 

19]0it.. . . . |G. Tomescu —| ————|—| — — 

20|Prahova . . |T. G. Georgescu.. |] 1 3| —| 4] 838| —| 8] 367                      
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Afară de societatea cantinelor şco- 
lare din judeţ, se află o altă societate 
a cantinelor în Bucuresci. Atât în ju- 
deţ cât şi în oraş primele cantine s'aă 

— — 15.000|——f] înfiinţat în anui 1898—99. Fondurile aă 
” fost strînse din serbări şcolare, liste 

de subscripţie, donaţiuni şi subvenţiile 
comunelor. Comitetul cantinelor din ju- 
deţ este alcătuit din învăţători şi cel 
din Bucuresci de institutori. 

Cele dintâi cantine ai fost înfiin- 
țate cu ajutorul Casei. Scâlelor în 1898 
—99. In urmă s'aii strîns fondurile ne- 
cesare, din cari va înfiinţat treptat 

y şi cele-lalte cantine. Fondurile sunt — 5-—10 lei “i—]strinse din produsul serbărilor şcolare 
şi subvenţiile comunelor. Mai este nevoe 
de 6 cantine. Populaţiunea a crescut și 
frecuentarea este regulată de la înfiin- 
ţarea, lor. 

        
In anul 1898—99 se formase un co- 

mitet care a strins 1.489 lei 20, pentru- 
a se înfiinţă cantine, căci este abso- 
lută nevoe. Două cantine se înființase 
de Casa Şcâlelor. Acest fond a rămas 
neîntrebuințat în anii următori, căcă 
până la 1902 nimeni nu s'a mai gân- 
dit Ja cantine. Cele înfiinţate a încetat 
de a mai funcţionă. Actualmente sia 
format o societate a cantinelor, care 
cu începutulanului 1902—903 va înfiinţă 
mai multe cantine. Este nevoe de 15 
cantine.     

Cantinele din Nemţu se întreţin de 
societatea „Propăşirea“, care s'a în- 
fiinţat în anul 1898—99 de membrii 
corpului didactie primar sub îndemnul 
ministerului instrucţiunii publice. Can. 
tinele aiă avut o mare influenţă asu- . pra îeogentării regulate a elevilor şi _ __ înmulţirii lor; ast-fel şeâla din comu- 1.0,05 1.0,20 4—15 » 9.708/83 na Poiana-Teiului, înainte de înfiinţa- 
rea cantinei, avea 87 elevi, după în- 
fiinţare are 130. La şcâla din Buhalniţa, 
înainte de cantină erau 68 elevi, după 
îufiinţare sunt 124. Două cantine sunt 
în oraș. În judeţ este nevoe încă de 9 
cantine, 

        
— — —— Nu a avut cantine. 

- [ Din anul 1898—99 sa strîns fonduri 1.0 07-—1.0.20 _ __|__j] pentru cantine, înființându-se la înce- EA d (put una și s'a continuat în anii urmă . tori. Mal este nevoe încă de 8 canţine.          
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21|Putna . . . |G. Simionescu... .! 1| —| —! a] 5i 3 2] 303 

I 

22|Roman .. . |. Ciocan. .... — 1 — UN 2 1 1 39 

23|R.-Sărat. .[G. Dianu.. ...| 2] 3 —| 2 71 2 5 — 

24|Romanaţi . [Petre Rădulescu .| 2| —| —! —| 2] ai 1 8? 

25|Suceava . .[G. 7. Ionescu... .[—| — —! a] a-l 4 67 

26|Tecuciă . .[lon |. Teodoru. ,| 3| —-| —| sul -—' 11 274 

27|Teleorman . |S$. Spulbereanu . . | —| —| —| —| —] —| — — 

3                                    
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| 

110,08 —1.0,22.|14—20 lei] 2.059115 

1 

| 
| 
| 

| 
| 
| 
| 
i 
| 
i 10,80 -- 
|   

| 

1.0,05—1.0,45| 5—15 , | 
| | 

| | 

      
| 
| — 

—- 

5.000|— 

383|_ 

1.552 —       

In 1898 Casa Şcâlelor a îufiinţat 
prima cantină şcolară. S'a format în acel an un comitet care să strîngă fon- duri pentru înfiinţarea altor cantine, 
In anul 1900—901, cantinele aii fost; pă- răsite de şi eră nevoe. Coinitetul n'a mai lucrat. In 1901—902 s'a format o societate a cantinelor şi numărul lor s'a ridicat la 5, Cantinele aă'adus ser- vicii mari şcâlei, Frecuentarea regu- 
lată. Populaţia şcolară mărită. Ast-fel la şedla din com. Făurei, înainte de cantină, eraii 39 elevi, după înfiinţare 
sunt 128, 

mitet care a strîns un fond în folosul cantinelor. Din acest fond s'a înființat 

| | In anul 1898—99 se formase un co- 

fost părăsite. In 1902 s'a format 0 so- cietate de ajutor pentru cantine. 

l cantină. În 1900—901, cantinele aă 

cantinelor, care a strîns fondurile ne- cesare, Din acel fond, din liste de sub- scripţie şi din subvenţiile comunelor, sai înfiinţat treptat cantine. Afară de cantinele actuale mai este nevoe încă de 7. Fondul de 5.000 [. este inalienabil. 

| In 1898—99 sa format o societate a 

In 1898—99 sa format un comitet 
pentru a strînve fonduri să se înfin- țeze cantine. Sa, strîns 1.027 lei şi 20 bani,-din cari s'a înfiinţat 2 cantine şi ajutat şcâla infericră de meserii din com. Vișina. In anul 1900—901 comite- tul wa mai lucraţ, In judeţ esto ne- 
voe de 7 cantine. 

Din anul 189899 se formase un comi- tet, carea început să stringă fonduri în scop de a înfiinţă cantine şcolare, In 1900 s'a înfiinţat în Fălticeni 9 s0- cietate a cantinelor şcolare şi ajuto- rarea elevilor săraci, Din fondurile a- cestei societăţi, adunate din cotisări şi orgamnisări de serbări şcolare, s'aă în- fiinţat cantinele şcolare existente. 

Primele cantine s'aă înfiinţat în 1898—99 cu ajutorul Casei Şedlelor. In urmă s'a format un comitet local care 
adună fonduri prin serbări şcolare, sub- venţii comunale şi donaţiuni. 

In 1901—3902 s'a format o societate a cantinelor, care a strâns un tonă de 539 lei”55 bani, cu care se va înfiinţă, cantine, căci este nevoe în unele c9- mune.               

Anexe.
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29|Tutova .. . [V. Diaconescu 1] — == 1 1 — 16 

30]Vasluii . . |V, Dimitriu ...| 8| —|l —|[—| si 6 2 92 

3i[Vâlcea . . . |D. Constantinescu | 3| —! —| 52] 55| 12| 43] 2.380 

32|Vlaşea . . . |R. Grigoreea. . .| —| —| —| 4] 4] 2| 2] 154 

Bucuresci . 8; 2| —| —[ 10| —| 10] 1.650 

Craiova . . 1] —| —! a] 5] —| s| 350 
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1.0,06 3 lei 

1.0,05—1.0,10| 5—15 , 

1.0,05—1.0,15 | 5—15 , 

1.0,15—1.0,22|  —     

In ânul1898—99 cu ajutorul Casei 
Ședielor s'a înfiinţat 3 cantine. Canti- 
nele erai ajutate şi de societatea, Lu 

| hkmina“. In 1899-—900 şi 1900-—901, canti- 
nele s'a desfiinţat şi fondul societăţii 
„Lumina“ s'a, isprăvit, ne mai intere- 
sându-se nimeni de sâria cantinelor. 

_ In 1898—99 s'a înfiinţat o cantină în 
comuna Murgeni de învăţători, care a 
funcţionat neîntrerupt. Nevoe în ju- 
deţ este de 30 cantine; pentru acâsta 
trebue înfiinţată o societate a canti- 
nelor. 

Cantinele: aă funcţionat neregulat în 
anii 1899—900 şi 1900—3901, fiind aprâpe 

—li părăsite. In 1901—902 s'au strîns fon- 
durile necesare de-un comitet şi aă 
funcţionat regulat.   

In 1898—'9 se înființase 86 cantine, 
cari aă funcţionat regulat până la Mar- 
tie 1899. Dela acestă dată ai fost de- 

—|lysfinţate 83 de către autoritatea şeo- 
lară şi administrativă locală din acel 
timp. 

f In 1898-99 se înființase o cantină din 
j fond. particular. In 1901—902 s'a înfiin- 

1.350, — |) ţat societatea, „Ufranda“, din fondul că- 
reia s'au înființat 4 cantine școlare. 

43.000/—] - Vegqi Observaţia No. 15, Ilfov.   30.000/-— Vegi Observaţia No. 9, Dolj. .000, i 
        119.219|22 
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Situațiunea cantinelor şcolare în anul 1902 — 1903 
(pag. 69). . 

          

  

  

  

  

  

  

  

    
  

      52 n5,171] 

Numărul | 2 
. = 

cantinelor | 3 
JUDEŢUL ==] z 

<3 = -12|5|2|2 
=iisii-ils 

<> 

! 
| 

S'a dat la. 114 ji lată şi la 147 
| Argeş .. | 5 d a pa da masa copii cu plată şi la 147 

| Bacăti 2 1 3] —| Sa dat masa la 92 copii gratuit. 
y > » >» 10 >» cu plată şi la 125 Botoşani 2 1 3] 1 [ ztait. E 

Brăila -. —| —|| —| —| Wa avut. | _ | 
Buzăă Ii 3 3 24 Cele două cantine rurale întreţinute din : 1 fondul «LL. Cazzavilan». 
Constanţa . ]| 2! 38| —[ Sa dat masa gratuit la un numărde28 copii. 

O iti . B > > > > > > > 331 > vurluiă . | 2| 11 13| .3 
Dâmbovița. 2) —| 2] —| 2 » 8.414 porţii uratuite şi 1.743 cu plată. Dolj 3 —| 3]. e 
Dorohoiit 4 3, 9] 5]  S'adat masagratuitla un numărde291 copi. 
Făleji 1 — 1] — pa » pa Bo Gorj — i | | Wa avut. - 
Ialomiţa .. | — — —| —| Wa avut. 

* = Sa dat masa gratuit la un număr de 172 laşi, .., 2 % 4 (copii iar cu plată la 10, , 
| "ati folosit de cantine 800—1.000 copii şi s'a Ilfov .., ” “ 26 2 (az masa gratuit la un număr de 70—100 pe gi. 

în 4Y j a Copiii au adus mâncare de-acaşă şi li s'a Mehedinţi . E 6) 6| 2 preparat de servitorul cantinei. Muscel . 2) 5, 7| —] Saă servit 4.929porţii gratuit şi 6.152 cu plată. 
| : "a dat masa gratuit Ia 305 copii şi cu plată Nemţu 3 6 9] [fs g i a î0. 

Olt. , — — —| | Wa avut. 
Prahova . — — —| =] Wa avut, 
Putna .. 13| All Tal 8] S'aiidat gratuit 2.078 porţii, iar cu plată 950. 
R.-Sărat . —i 31 3] 1 Sa dat masa gratuit la un număr de 88 copii. 
Roman —] 4 1] 1 Copiii ai adus mâncare de acasă. 
Romanați . —| ] | ]| —|  S'adat masa gratuita un numărde 140 copii. 
Sucâva. . —| Mia > po > 15» 
Tecuciă . —] 31 3] 3 » » > > 128 > Teleorman. | —! —| —] —| Wa avut. 
Tulcea 1 — | — [ Sa dat masa gratuit la 38 copii şi cu plată 

ii a 20. 
Tutova . _ 1i 1] 1] Sa aat masa gratuit la 12 copii. 
Vasluiă , —] 1 1| 4. Copiii ai adus mâncare de-acasă. 
Vâlcea . —| 35, 35| 12 . 

ni i tine ryrale s'a dat masa gratuit Vlașca A 7; 8 = La patru cantine ryra . . i la 67 copii, iar cu plâtă ta 36. 
Total . 49          



Anexa No. 18. 

Circulara No. 85.561 din Ianuarie 1899 câtre d-nii prefecți de județe și revisorii şcolari, în cestiunea 
cantinelor şcolare (pag. 70). 

  

Domnule, 

Cu multă mulţumire, ministerul vede căldura cu care a fost primită propunerea sa făcută prin circulara No. 21.287 din 14 Ianuarie 1898, relativă la înfiinţarea. de cantine pe lângă şcdlele primare. In f6rte multe părţi s'aii organisat comitete, s'ait făcut ofrande însemnate, şi instituţiunea cantinelor școlare abiă după un an a devenit dejă o rea- litate ; în unele părți s'a reuşit a se formă câte un capital pentru asigurarea existenţei ei în viitor. Binefacerile pe cari acestă instituţiune le va face populaţiunii sărace sunt chiar de acum forte însemnate, şi acâsta ne face să pri- vim cu bucurie viitorul, când ea, va fi pe deplin aşezată, pe base solide şi intrată în obiceiuri. 
Ministerul se crede dator a exprimă prin d-vâstră mul- 

tumirile sale tuturor personelor cari aii primit cu favâre 
propunerea sa şi i-ai dat atât de mult concursul pen- 
tru a-i asigură reuşita. 

Dorind însă să reunim 6re-cari date asupra acestei crea- 
țiuni, vă rugăm să ne comunicaţi sciinţele ce credeţi utile, 
pentru a face cunoscută starea cestiunii în judeţul d-v6- 
stre, şi pe cari vom dispune a se publică în Buletinul mi- 
nisterului. | 

Tot-deodată îmi permit a formulă o dorinţă. Este că în 
unele judeţe vedem lucrânqu-se cu mare rîvnă pentru can: 
tinele şcolare din orașe, nu însă tot aşă şi pentru cele 
din sate. Cu tâte acestea, nicăieri caritatea nu pâte fi mai 
bine întrebuințată decât pe acolo. Cine nu scie cu câte 

Anexe.
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Anexe. nevoi aii a luptă bieţii copii de săteni pentru a put urmă 
. la şcolă? Depărtarea, lipsa de drumuri, violenţa intempe- 

riilor şi lipsa de protecţiune contra lor, pentru copiii cari 

sunt obligaţi a merge pe câmp până a ajunge la şedlă, sunt 

greutăţi pe cari orăşenii nu le cunosc. Să mai adăogăm 

pentru mulţi copii lipsa de haine calde, de cărţi, precum 

şi sărăcia comunelor, cari nu le pot veni mai cu nimic 

în ajutor. Tote acestea fac că, pe la ţ6ră, cantinele şco- 

lare sunt în multe părți indispensabile. Sunt multe şcoli 

rurale pe cari o cantină le pote face să prospereze, pe 

când lipsa ei le pote face să rămână pustii. 

Aşă fiind, vă rugăm ca, în limita posibilităţii, şi fără 

a împedecă cât de puţin pe generoşii donatori de a di- 

spune liber de donaţiunile lor, să atrageţi atenţiunea şi 

asupra cantinelor de pe lângă şcolile rurale cari merită 

întrun aşă de înalt grad solicitudinea 6menilor de bine, 

pentru ca măcar o mică parte din curentul de sim- 

patie şi bună voință, care se revarsă asupra copiilor 

de orăşeni, să se îndrepteze şi asupra acelora de la sate. 

De altminteri, suntem fericiţi a constată că, pe acestă 

cale, mai multe judeţe ne-aii apucat înainte și aii reuşit 
dejă a av6 resultate strălucite. 

Anexa No. 19. 

Regulamentul din 26 Februarie 1899, pentru exa- 

menele de absolvire a cursului primar (pâg. 95). 

ART, 1. Examenul de fine de an al școlarilor din clasa 
IV a șc6lelor urbane şi a şcâlelor rurale cu tip urban, 

precum şi a şcolarilor din clasa V a şedlelor rurale, se 
vor ţins în -qilele de la 1 până la 25 Iunie inclusiv. 

ART. 2. Şcolele din acelaşi judeţ se vor clasă într'un număr 
de cercuri şcolare, fie-care cerc cuprindând mai multe şcoli
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alese în aşă fel, ca distanţa de la fie-care din ele până la 
una, care să fie în mijlocul cercului, să fie cât mai mică, 
şi nu greii de străbătut. 

Numărul cercurilor din fie-care judeţ nu va fi mai mare 
de 25. 

ART. 3. Şcolarii din ultima clasă primară a tuturor şco- 
lilor dintrun cerc şcolar se reunesc la şe6la centrală a 
cercului, care a fost al6să mai dinainte, şi în diua care a 
fost hotărită mai dinainte de revisor. 

Ei vor trece examenul împreună, în presenţa, delegatu- 
lui ministerului. _ 

“Alegerea centrelor cercurilor şcolare şi fixarea dilelor 

de examen pentru fie-care cerc se va face de revisor şi 

se va comunică învăţătorilor şi institutorilor respectivi 
înainte de 1 Maiii. | 

ART. 4. Delegatul ministerului va face examenul şi va 

da note de examen. El va av în consideraţiune şi notele 

de peste an ale școlarilor, după catalâgele şcâlei, cari ise 

vor presintă de învățătorii şi institutorii respectivi. 

Notele date de delegatul ministerului vor fi singurele 

cari se vor trece în certificatul de absolvire al şcolarilor 
examinaţi. 

ART. 5. Cercurile şeolare se vor hotărî odată pentru 

tot-deauna. Modificări în alcătuirea lor se vor put6 face în 

fie-care an, după indicaţiunile revisorilor școlari, însă nu- 
mai înainte de 1 Aprilie. 

ART. 6. Delegatul ministerului pentru examenele de ab- 

solvire a cursului primar va fi revisorul şcolar sail o altă 
pers6nă delegată de minister. 

ART. 7. In judeţele unde numărul şcolilor primare ur- 

bane şi rurale, precum şi numărul şcolarilor din ultima 

clasă primară este prea mare, se: vor put numi câte doi 

saii mai mulţi delegaţi din partea ministerului. 

Anexe.
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- Anexa No. 20. 

Apelul din Februarie 1902 către proprietarii rurali, 
ca să procure şcolilor pămintul necesar pen- 

tru practica agricolă (pag. 99). 

In scopul de a face ca învățămîntul rural să corespundă 
cât mai posibil la trebuinţele populaţiunii ţărănesci, mini- 
sterul a luat măsuri pentru a se organisă un învăţămînt 
agricol, exclusiv practic, la şcolile rurale cari dispun de 
pămînt de cultură. 

Obiectul acestui învăţămînt va fi de a face ca copiii să- 
tenilor, la eşirea lor din şcola primară, să fie deprinși în 
mod practic cu Gre-cari metode mai bune pentru cultura 
pămîntului; cu cunâscerea Gre-căror plante folositdre cu 
cari țăranii noștri în genere nu sunt deprinşi, precum fu- 
ragele artificiale, legumele, cartofii, etc.; cu alegerea şi în- grijirea de seminţe bune şi altele. 

Insă încercarea acesta, a cărei mare însemnătate nu are 
trebuinţă, să mai fie dovedită, nu se pote face decât abiă 
cu a treia parte din numărul şcolilor rurale existente, de 
Gre-ce numai atâtea posedă pămîntul necesar, pentru ca să se facă pe dînsul învățămîntul practice agricol. Cele-lalte 
două treimi ale populaţiunii țărănesci ar trebui să fie lip- sită de binefacerile ce sperăm a realisă prin acestă măsură, 

Pentru ca acâsta să nu se întîmple, ministerul face apel 
la bine-voitorul și patrioticul concurs al proprietarilor ru- rali, cari sunt mai în măsură, decât ork-cine de a-și da s6mă de însemnătatea scopului ce urmărim, şi de intere- sul cel mare ce-l aii chiar ei, proprietarii, ca sătenii NOŞ- 
tri să fie agricultori cât mai buni. 

De aceea ministerul r6gă pe d-nii proprietari rurală să-i dea ajutor în ceea ce-și propune să facă, procurând ei Şcolilor, cari nu ail, pămîntul necesar pentru ajungerea, 
scopului nostru. 

Este de ajuns o întindere de cel puţin 5 hectare (10 pogone saii 3./, fălci) şi de cel mult 10 hectare (20 po-
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gone saii 7 fălci), pentru care singura condiţiune ce ar 
trebui împlinită ar fi ca să se afle cât mai aprope de şcedlă. Ministerul ar fi recunoscător, ori-care ar fi forma şi fe- lul în care i sar veni în ajutor. Terenul pâte fi dăruit 
şcolii de veci, prin act autentic, şi în acest cas numele 
donatorului s'ar înscrie în Cartea de aur a Casei Şe6- 
lelor; saii pâte fi dăruit pe timp mărginit, însă nu maj 
scurt de 5 ani, pentru ca învățămîntul să p6tă da ce-vă 
resultate apreciabile. 

Pe unde nu ar f posibil a se veni în ajutorul Şcolii în 
acest fel, ar fi de dorit ca d-nii proprietari să bine-voiască 
cel puţin a dărui numai 2 hectare, fie de veci, fie pe timp . 
mărginit, şi a da cu arendă învățătorului încă 3 până la 
7 hectare, cu cele mai multe înlesniri posibile, ca preţ, şi 
ca condițiuni pentru plata arendii. 

Ministerul nu se îndoesce că apelul săi, pornit din o 
dorință sinceră de a face ca învățămîntul primar rural să 
corespundă cât mai bine nevoilor, și ale sătenilor, şi ale 
proprietarilor, va av6 răsunet, şi că proprietarii, eari în 
multe ocasiuni vin în ajutorul școlii în modul cel mai 
bine-voitor, nu vor lipsi şi de astă dată a-i aduce con- 
cursul lor. | 

Anexa No.'21. 

Circulara. din 25 Aprilie 1901 către revisorii Şco- 
lari, prin care se reguleză modul de arendarea pă- 

minturilor şcolilor câtre învețători (pag. 101). 

Domnule Revisor, 

Apr6pe a treia parte din şcolile rurale posedă pămîn- 
turi în țarină, cari le-ai fost date mai tot-deauna în sco- 
pul de a servi pentru instrucţiunea agricolă a şcolarilor. 
Din diverse cause, s'a ajuns a se arendă aceste terenuri, 
pentru ca din venitul lor să se realiseze scopurile pentru 
cari sunt destinate prin legi. 

Anexe,
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Credem însă că aceste scopuri se vor realisă mai bine 

şi rai sigur, dacă pămînturile şeolelor sar arendă chiar 

învăţătorilor, căci prin acâsta pe de o parte Casa Şedlelor 

pote luă 6re-cari disposiţiuni cari să permită ca acele pă- 

mînturi să serve pentru propagarea unor metode mai bune 

de cultură, iar pe de alta să aducă şi 6re-cari îmbunătă- 

ţiră stării materiale a învăţătorilor, cari vor put6 beneficiă 

de acâstă măsură. 
Pentru aceste motive, am hotărît ca de acum înainte 

pămînturile şcolilor să se arendeze chiar învăţătorilor, în 

condiţiunile şi în modurile următore: 
ART. |. — Pămînturile cari se vor arendă vor fi numai 

acele din țarină, nu însă şi acele din vatra satului, cari 

aii fost date pentru clădirea, curtea și grădina şcolei. 

ART. II.—Dacă pămîntul şce6lei din țarină nu este mai 

_mare de 10 hectare, el se va arendă în întregime unui 

singur învăţător. Dacă el este mai mare de 10 hectare, se 

vor face dintr'însul mai multe loturi cari să difere cât se 

pâte mai puţin de 8 hectare şi 5.000 m. p., şi cară se vor 

arendă separat la câte un învăţător. In Dobrogea aceste 

loturi vor fi de câte 10 hectare. 

ART. III. — Dacă numărul învăţătorilor de la o şeolă 

este mai mare decât numărul loturilor ce se pot formă 

din terenul şedlei din țarină, primul lot se va arendă di- 

rigintelui şeâlei, iar cele-lalte la cei-lalţi învăţători ai 

Şc6lei, în ordinea vechimei numirii lor ca titulari în în- 

vățămâînt. 

ART. IV. — Dacă numărul învăţătorilor şc6lei este mai 

mic decât numărul loturilor ce se pot formă, loturile 

rămase se vor arendă învăţătorilor de la șcâla cea mai 

apropiată de terenul din țarină, cu condiţiune ca acâstă 

distanţă, în linie drâptă, să nu fie mai mare de 4 ki- 

lometri. 

In acest cas, primul lot vacant se va da dirigintelui, 

iar cele-lalte celor-lalţi învăţători, în ordinea vechimei 

numirii lor ea titulari în învăţămînt. 

ART. V. — Dacă nu este nici o şe6lă la o distanţă mai
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mică de 4 kilometri de loturile rămase vacante, în casul 
prevădut la art. 4, loturile vacante se vor arendă tot în- 
văţătorilor şcâlei căreia aparţin ele, şi tot în ordinea ară- 
iată la art. 3. 

ART. VI-— Invăţătorii suplinitoră Și învăţătârele nu pot 
luă în arendă din pămînturile şeolelor. Dacă printre în- 
văţătorii dirigință saii nu, de la ședlele cuprinse într'o 
radă de 4 kilometri împrejurul pămîntului unei şcoli, se 
află vre-unul care să fi făcut studii regulate şi complete 
într'o şcâlă de agricultură, lui i se va da un lot, cu pre- 
ferinţă asupra tuturor celor-lalță. 

ART. VII. — Invăţătorii pedepsiţi cu o pedâpsă mai 
mare decât amenda nu vor av6 dreptul a luă în arendă 
loturi din pămînturile şcâlei, în timp de trei ani de la 
pronunțarea pedepsei. - X 

ART. VII, — Dacă un învăţător, care are dejă un lot 
în arendă, va fi pedepsit cu o asemenea penalitate, el 
perde dreptul de a mai ţin6 lotul în arendă. In acest cas, 
Casa Şe6lelor va decide dacă el va continuă a boneficiă 
de dreptul săi de arendaş până ce-şi va culege produc- 
tele ce se vor află pe câmp în momentul acela, saii dacă 
va trece lotul asupra altui învăţător, care va av6 drep- 
tul de a culege el productele şi obligaţiunea de a despă- 
gubi pe cel eliminat de cheltuelile ce va fi apucat a face 
el în acel an, cu aratul, semănatul, etc., lotului. 

ART. IX. — Invăţătorii permutaţi dintro localitate în 
alta, ca măsură de pedepsă, nu vor av6 dreptul a luă în 
arendă vre-un lot din pămîntul şedlei la care sunt per- 
mutaţi, în tot timpul celor cincă ani cât durâză efectul 

pedepsei lor, conform art. 168 din regulament. 
ART, X. — Preţul cu care se va începe arendarea către 

învăţători a păminturilor şcolilor va fi egal cu preţul cu - 

care ait fost arendate aceste. pămînturi în ultima peri6dă 

de 5 ani. 

ART. XI.— Acestă primă arendare se va consideră fă- 

cută pentru trei ani, după care - Casa Şedlelor va av6 

facultatea a: modifică cifra arendei. 

Raport adresat M. S. Rege:ui.—Anexe.— Spiru Jaret, 5 
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ART. XII. — Arendarea se va face pe cinci ani pentru 

acei învăţători cari vor acceptă, la acâstă primă arendare, 

o arendă cu 10%, mai mare de cât acea specificată la 

art. 10. IE 

ART XIII. — Preţul arendei va put6 fi micșorat pentru 

acei învăţători cari vor face pe lotul lor cultură sistema- 

tică, saii cari vor lucră pentru introducerea şi răspîndi- 

rea de culturi nouă utile pentru săteni, saii cari vor sci să 

înveţe pe şcolarii lor metode mai bune de cultură. Casa 

Şc6lelor va put6 anulă arendarea, atuncă când va căpătă 

convingerea, că învățătorul nu-şi dă nică o silinţă pentru a 

propagă printre consătenii lui o agricultură mai bună și 

mai productivă. 

ART. XIV. — DacăCasa Şedlelor va ave nevoe, la un mo: 

ment dat, de o parte din pămîntul şcâlei, pentru a face pe 

dînsul învăţămînt practic agricol, ea va ave dreptul a di- 

spune pânăla a 8 parte din fie-care lot, chiar în timpul pe- 

vi6dei de arendare. In acest cas, ea nu va intră în stăpâni- 

rea acelei porţiuni, decât după ce învăţătorul-arendaș îşi 

va fi ridicat produciele ce se vor fi aflând pe dînsa, iar 

arenda, va fi scădută din acel moment înainte cu o parte 

proporţională cu întinderea porțiunii utilisate de Casa Şc6- 

lelor. ” 
ART. XV, — Arendarea va fi resiliată de drept, în în- 

tregimea, ei, atuncă când Casa Şceolelor va ave trebuință 

de pămîntul şc6lei, pentru înfiinţarea unei şcoli de agri- 

cultură, horticultură, de grădinărie, de viticultură sait de 

arboricultură, de ori-ce grad. 

“ART. XVI. — Invăţătorii vor pute plăti arenda în rate 

lunare prin reţineri ce li se vor face de minister din I6fă. 

Fie-care rată lunară va fi egală cu cel puţin a 122 parte 

din arenda anuală. Dacă însă într'o lună învățătorul plă- 

tesce o rată mai mare, i se va face o scădere corespun- 

dăt6re din ratele lunilor următore. 

In primul an de arendare, ratele vor put fi pe jumă- 

tate mai mici; însă, în acest cas, lipsa până la completa- 

tarea arendei o va împlini învățătorul negreșit până ia
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1 Noemvrie, care urmâză îndată după data intrii în pose- 
siunea, lotului. 

Se vor put6 admite şi alte combinaţiuni pentru plata aren- 
dei, cari însă să garanteze în ori-ce cas plata ei exactă. 

ART. XVII. — In nici un cas şi sub nici un motiv nu va, 
fi permis învăţătorilor a sub-arendă loturile lor. Ori-ce în- 
cercare de acest fel va fi urmată de desființarea imediată 
a arendării. 

ART. XVIIL.— Casa Şcolelor va put6 procură învăţătorilor 
seminţe alese, pomi şi arbori pentru plantaţiuni, fie din 
fermele şi pepinierile Statului, fie alt- -fel, iar plata lor o 
vor face învățătorii tot în modul arătat la art. 16. 

ART. XIX. — Arendarea este resiliată de drept în cas 
de încetarea din vi6ţă a învăţătorului- arendaş. Moşte- 
nitorii lui vor intră în drepturile şi datoriile lui numai 
până la expirarea anului de arendare în care s'a întîmplat 
mortea. 

Acestea sunt, Domnule Revisor, principalele disposiţiuni, 
prin cari sperăm să realisăm scopul ce aveaii în vedere 
legiuitorii, atunci când aii afectat pentru şcoli pămîntură 
aşă de numerâse şi de întinse. 

In. acelaşi timp, mai bine de 2.350 de învăţători, din 
4.567 câţi sunt de toţi, vor put să beneficieze de acele 

„pămînturi, contribuind în acelaşi timp a lăţi împrejurul lor 
u practică mai raţională a culturii pămîntului. 

Vă “trimit un număr suficient de exemplare din acâstă 
circulară, pentru a o împărţi la învățătorii șcâlelor cari 
ai pămînturi în țarină, şi la aceia cari ar pute să fie 
chemaţi a av6 parte dintr'însele în arendă, conform art. 4 
de mai sus. Aceia dintr'înşii, cărora, combinaţiunea n6stră 
ar conveni, vă vor trimite d-vâstre declaraţiunile lor, în 
cari vor arătă în mod forte lămurit şi modul cum înțeleg 
să plătâscă arenda, în cas când ar luă vre-un lot în arendă. 

Acele declaraţiuni ni le veţi trimite, notând pe fie-care 
din ele observaţiunile se aţi av6 de făcut, 

- În special, nu veţi uită a notă dacă, învățătorul a avut 
pedepse în ultimii trei sait cinci ani, după distincţiunile 

Anexe.
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Anexe. stabilite de art. 168 din regulament şi art. 6 de mai sus, 

şi dacă condiţiunea pusă la art. 4, de mai sus, în ceea ce 

privesce distanţa, este păzită. 

Veţi face ca tote aceste operaţiuni să nu sufere întâr- 

diere, căci realisarea ideii cuprinse în acâstă circulară va 

reclamă la Casa Şedlelor lucrări lungi şi minuţi6se, cari 

e necesar să se termine în timp util, pentru-ca viitorii 

arendaşi să potă intră la tâmnă în posesiunea loturilor lor. 

Anexa No. 22. 

Decisiunea din 17 Iulie 1902, prin care învățătorii 

sunt autorisaţi a suspendă cursurile, în cas de nevoe, 

în vederea învețămîntului agricol (paă. 102). 

ART. Î.— Fie-care învăţător, care are grădină şcolară 

sait câmp de experienţă, are facultatea să suspende lec- 

ţiunile până la maximum de trei dile în decursul unei luni; 

aceste suspendări se vor pute face pe timp de !/, di, de 

o di, de o di şi jumătate, de două sait, în cas de trebu- 

inţă, chiar de trei dile consecutive, atunci când va fi timpul 

priincios pentru anumite lucrări agricole cari nu sufer 

amânare.-! 
ART. 2. — Înv&ţătorii sunt obligaţi să raporteze, chiar 

atunci, primarului comunei respective despre fie-care sus- 

pendare, precum şi revisorului școlar, arătând pentru ce 

anume lucrări se impune suspendarea lecţiunilor şi pe cât 
timp. 

ART. 3. — Fără să aştepte aprobarea, învățătorul va notă 

în registrul de presenţă suspendarea lecţiunilor, indicând 

timpul: cât va dură şi felul lucrărilor ce se vor execută; 

va eși cu şcolarii în grădină sati pe câmpul de experienţă 

şi va procedă la lucrări. _ 

„ART, 4. — Învățătorul va căută ca lecţiunile, ce erâ să
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se facă în timpul cât cursurile aii fost suspendate pentru Anexe. 

practica agricolă, să le completeze treptat în orele de 

practică agricolă prevădute în program, până când va ajunge 

la curent; dacă va fi nevoe va luă şi ore suplimentare 
în dilele de Joi după amiază. ” 

ART. 5. — Domnii revisori şcolari sunt îndatoraţi să 
controleze de aprâpe, cu ocasiunea inspecţiunilor, dacă 

dilele s'aii întrebuințat pentru destinaţiunea lor şi dacă ma- 

teria din cele-lalte studii, ce trebuiă să se facă în dilele 

respective, sa completat ulterior, în orele prevădute în 

program pentru practica agricolă, _ 

ART. 6. — Se atrage în deosebi atenţiunea învăţătorilor 
că aceia, cari se vor dovedi că ail abusat; de acâstă di- 

sposiţiune şi vor suspendă cursurile pentru interesele lor 

personale, fără a face practică agricolă cu şcolarii, vor fi 

aspru pedepsiţi. 

Anexa No. 23. 

Circulara din 5 Februarie 1902 câtre revisorii 

şcolari, prin care se organiseză învețămîntul prac- 

tic agricol în școlile rurale şi se înființeză înv&- 

țătorii ambulanți (pag. 103). 

Domnule BRevisor, 

Inv&ţămîntul nostru primar rural este adese-ori învino-. 
văţit că dă copiilor de sătân cunoscinţe cari le vor fi inu- 

tile mai târdii în viâţa lor de sătân, și că, din contră, 
nu le dă cunoscinţele practice, cari le vor fi de nevoe.: 

Aceste învinovăţiri sunt parte fundate, parte nu.
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De 20 de ani încâce, programa învăţămîntului primar a 
fost tot mereii redusă. Aşă cum este astădi, puţine lucruri 
Sar mai put suprimă dintr'însa, căci ea este ajunsă la 
limita minimului de cunoscinţe, fără cari cine-vă nu se 
pote consideră că este om şi cetăţân desăvirşit. A merge 
prea departe în direcţiunea acesta, ar însemnă dar a sdrun- 
cină însuși principiul învăţămîntului primar, a cărui gra- 
tuitate și obligativitate nu ar mai av6 nică o explicaţiune, 
dacă scopul lui nu ar fi de a da tutulor minimul fondului 

de cunoscințe indispensabil ori-cui, ori-cari ar fi condiţi- 
unea sa socială, | 

Pentru viitor dar, uşurarea mai departe a progrâmei se 

va face mai mult prin îmbunătăţirea metodelor, prin re- 

partisarea mai raţională a materiei, prin ameliorarea loca- 

larilor şi a materialului didactic, şi prea puţin prin supri- 

mări. 

Dacă însă, din acest punct de vedere, imputările aduse 
învăţămîntului rural nu sunt destul de meritate, nu este 
tot așă în ceea ce privesce a doua acusare. 

Cu t6tă gratuitatea sa, învățămîntul primar represintă 

pentru sătân o sarcină însemnată, prin faptul că timp de 

d ani el nu se pote folosi de braţele copilului săi, la o 

vîrstă când el este dejă în stare a-i face 6re-cari servicii. 
Fără îndoială, sareina acestă este compesantă cu mai mare 

m 
“prisos, dacă, după acei 5 ani, copilul a căpătat sciinţa de 

carte. Dar sătenul nu este în măsură de a judecă după 

adevărata sa valdre un câştig de acestă natură şi ale cărui 

beneficii nu se vor realisă decât mai târdiii. 
De altă parte, dat fiind că imensa majoritate a copiilor 

de săteni vor rămân€ numai cu șc6la primară, este şi de 

datoria n6stră să căutăm a profită de acei cinci ani în 

modul cel mai avantagios posibil, pentru ca, pe lângă cu- 

noscințele cari constitue învățămîntul primar propriă dis, 

să înarmăm pe fiii de ţărani cât mai bine pentru lupta 

vieţei pe cari aii să o ducă. 

Cred, dar, că trebue să începem odată a da satisfacere 

cererii generale, care este ca şcola rurală să pregătâscă pe
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copiii de săteni anume în vederea meseriei de agricultori. 

Lucrul acesta nu va fi uşor de făcut. Vom av6 a ne 

lovi de lipsa de mijlâce materiale şi de pregătirea nesufi- 

cientă a personalului nostru didactic. Cu tâte acestea, 

dispunem dejă de elemente cu cari se pote face un bun 

început. 

Scopul acestei circulări este de a vă arătă măsurile ce 
ne propunem a luă fără întârdiere. 

Un însemnat număr de şeoli rurale dispun de pămînt, 

care li s'a dat când cu diversel6 împroprietăriri; unele l-ai 

căpătat prin donaţiuni de la particulari. Din 3.485 şcoli 

rurale, câte avem astădi, 1.450 posedă pămînturi, fie pe 

lângă şeolă, ca grădină şcolară, fie în țarină. 

Prin disposiţiunea n6stră No. 3.227 din 25 Aprilie 1901, 

am hotărît ca aceste pămînturi pe viitor să nu se mai 

arendeze de cât învăţătorilor, în condiţiunile cele mai avan- 
tagidse posibile pentru dinşii şi ca preţ; şi ca mod de plată. 

Disposiţiunea acesta nu aveă de scop numai de a per- 

mite să se aducă 6re-care îmbunătăţire situaţiunii materi- 

ale a învăţătorilor. Voiam să ne procurăm şi un mijloc 

de a creă un învățămînt agricol practic pe lângă cât mai 

multe din şc6lele rurale. 

Pentru .acâsta, cu începere chiar de anul acesta, luăm 
următorele măsuri, pentru a căror executare d-vâstră veţă 
av6 a ne da concursul. | 

La școlile cari aii pămînturi în ţărină, câte două hectare 
se vor consacră învățămîntului practic agricol. Este bine 

înțeles că învățătorii respectivi vor fi scăduţi din arendă 
cu o parte proporțională. | 

Aceste două hectare se vor cultivă de învăţător împre- 

ună cu şcolarii cei mai în vîrstă, din ori-care clase ar fi. 

Pe unde numărul acestora nu ar fi prea mare, învățătorul 

va put6 primi şi din absolvenţi, şi, Ja rig6re, pe ori-ce 

adult din sat, care ar voi să se instruiască. 

Obiectul învățămîntului, se înţelege, va variă după lo- 

calităţi ; trebue însă să fie exclusiv practic, adică să consteă 

- în lucrări făcute pe teren, iar nică de cum în învățămîntul 

Anexe.
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Anexe, teoretic făcut în clase. Mai trebue încă, în mod absolut, 
ca acest învățămînt să nu aibă pretenţiuni mari. E destul 
ca fie-care învăţător să-şi pună în vedere un scop, două 
sai trei, potrivite împrejurărilor locale, şi să caute să le 
urmărâscă cu stăruinţă. Dacă un învăţător va reuşi, spre 
exemplu, să populariseze cartoful şi să deprindă pe ţărani 
cu rotaţiunea anuală a culturilor, acesta dejă va fi un mare 
servicii ce le va fi fâcut. Altul va put lucră pentru in- 
troducerea, furagelor artificiale, altul pentru cultura legu- 
melor cari intră în alimentaţiunea ţăranului şi așa mai 
departe. 

Fără a prejudecă întru nimic măsurile definitive ce se 
vor luă după un studii mai de aprope, după o experienţă 
măcar -de un an sait doi, şi cari vor variă de sigur de la 
o localitate la alta, credem că aceste două hectare ar trebui 
împărţite în patru părți egale, între cari să se facă rota- 
ţiunea anuală a culturilor. 

Ori cum ar fi cele două hectare, cultivate cu pricepere, 
cu băgare de s6mă, cu semințe bune şi cu plante cari 
renteză. bine, cum sunt legumele, pot produce un venit 
destul de bun, în ori-ce cas mult mai bun decât produce 
hectarele sătenilor, cultivate de ei după metodele lor pri- 
mitive. , - 

Din venitul brut al celor două hectare se va scăd chel- 
tuiala seminţei şi a vitelor, nu însă a lucrătorilor. Din 
venitul net ast-fel rămas, 25%, va luă învățătorul şi 65% 
şcolarii cari ai lucrat. 

Cu modul acesta, şcolarii nu numai vor învăţă ceea ce 
le trebue, dar vor av şi un mic beneficii. 

Disposiţia acesta va av de efect, credem, a interesă 
pe copiii de săteni ca să urmeze acest învățămînt prac- 
tic, şi va înlătură îhvinovăţirea pe care adese-ori sătenii 
o aduc învățătorului, când e vorba de practica agricolă, 
că copiii lor lucrâză numai pentru interesul învățătorului. 

- Şi beneficiul ce pote av6 fie-care şcolar prin acâstă 
combinaţiune nu va fi tocmai negligiabil. Dacă am comptă 
20 de școlari lucrători la o şcâlă, ceea ce mai ales la în-



7ă 

ceput va fi un maximum, şi dacă presupunem numai 190 

lei de beneficii net pe an de fie-care hectar, tot ar re- 
veni de fie-care şcolar 6 lei pe munca lui. Dar credem că 
beneficiul va fi mai mare de cât 100 lei de hectar, căci 
braţele nu se plătesc, iar culturile ce-vă mai deosebite, 

cum sunt legumele spre exemplu, rentâză mult mai mult, 

decât cerealele. T6tă lumea scie că dintr'un pogon de 
legume Bulgarii şi Sârbii scot până la 1.000 lei pe an: 
E destul să socotim că şceolă va scâte numai a treia sait 

a patra parte din acâstă sumă pentru ca beneficiul să 
crâscă mult. | 

Un sistem analog se va urmă și pentru grădinile şco- 
lare, cu deosebire că acolo natura culturilor se va deo- 
sebi de cele din țarină şi, prin urmare, şi regulele de 
urmat. Afară de acâsta, venitul grădinii şcâlei trebuind 
să aparţină învățătorului, şcolarii vor primi dintr'însul 

„numai 25%/, ca plată pentru munea lor, pentru ca acâstă 
muncă să nu fie gratuită. 

Dificultatea în aplicarea acestui sistem va fi că mulţi 
învățători nu vor av pregătirea necesară pentru a da 
un învățămînt agricol potrivit dorinţei nâstre. Chiar nor- 
maliștii până în anii din urmă nu primiaii în şedla nor- 
mală decât un învățămînt, agricol pur teoretic şi abiă 
acum în urmă şi, numai în câte-vă din şcolile normale, 
acest învăţămînt a început să se făcă în mod practic pe 
teren. | 

Nu e vorbă, un învăţător inteligent şi care vrea să se 

instruiască, nu cu greutate va put6 să-şi asimileze cele 

câte-vă cunoscinţe cari îi vor. fi necesare pentru a predă 

învățămîntul agricol forte modest, pe care îl avem în 

vedere. i _ 
Dar, pentru a nu lăsă nimic la întîmplare, preferim a 

recurge, cel puţin pentru câţi-vă ani, la sistemul învăţă- 

torilor ambulanți. 
Sunt destul de mulți învăţători cari se pricep în ale 

agriculturii, destul pentru scopul pe care-l avem în vedere, 
unii pentru-că aii trecut prin vre-o şcolă de agricultură, 

Anexe.
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Anexe. saii prin vre-o fermă model, alţii pentru-că ait făcut înşişi 
agricultură şi şi-aii perfecționat cunoscinţele prin lectură. 

Unui învăţător ca acesta i s'ar da în s6mă un număr 
de 8 până la 15 şcoli cu pămînturi, într'o radă care să 
nu fie prea “mare împrejurul satului unde locuesce el. 
Numărul şcolilor ce i se vor da în s6mă va variă, se în- 
țelege, după distanţele lor, după împrejurările şi după di-_ 

_ficultăţile locale. , 
Invăţătorul va av6 sarcina ca, în tot timpul cât durâză 

munca câmpului, să visiteze pe rînd tote şcolile ce-i sunt, 
date în sâmă. 

Diua visitei sale la fie-care şcâlă va trebui să fie sciută 
mai dinainte, pentru ca atunci să-l aştepte la țarina şcâlei 
atât învățătorul şeâlei, cât şi şcolarii săi lucrători. - Invă- 
ţătorul ambulant va arătă lucrările ce sunt; de făcut, modul: 
cnm să se facă, va asistă la ele o di, sali două, sait trei, 
va da instrucţiuni învățătorului local ce are de făcut până 
la viitOrea sa visită şi pe urmă va trece la altă Şcolă. 

Este evident că visitele acestea vor trebui să se facă 
după un plan fârte bine studiat şi stabilit pentru tot anul, 
încă din primăvară, înainte de începerea lucrărilor. Stabi- 
lirea lui se va face pentru fie-care grupă de şcoli de către 
învățătorul ambulant în înţelegere cu învățătorii din 
grupa lui. | 

Invăţătorul ambulant, pe tot timpul muncei câmpului, 
va fi suplinit la -catedra sa în comptul Casei Şedlelor. EI 
va mai primi 10%/, din venitul net al celor două hectare 
din țarină ale școlilor din grupa sa. 

Acesta este sistemul prin câre învățămîntul practic agri- 
col va put să se introducă de o cam dată în școlile cari 
aii pămiînturi, 

Cât pentru cele-lalte, dificultatea va put6 să fie ocolită 
în diverse moduri. 

In multe comune sunt pămînturi rămase pe s&ma lor 
din cele provenite de la împroprietărire. Va fi de ajuns 
câ comuna să arendeze învățătorului -unul din acele pă- 
mînturi în condiţiunile în cari Casa Şcâlelor arendâză pe 
ale sale, pentru ca sistemul să se potă aplică şi acolo,
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Pe aiurea, se pote face apel la bunăvoința proprietari- 
lor locali pentru a dărui şclei mica întindere de 5, mult 
10 hectare, și unde. acâsta nu se va pută, cel puţin să o 
arendeze şcâlei în condițiuni uşore. 

Cu modul acesta, în scurt timp, cea mai mare parte a 

şcolilor -rurale vor put să dea învățămîntul practic agri- 

col şi vom fi realisat cu modul acesta: unul din desidera- 

tele cele mai însemnale ale acelora pe care îi preocupă 

s6rta sătenilor noştri. 

Punându-vă tâte acestea în vedere, Domnule Revisor, vă 

iuvit ca, îndată ce veţi primi adresa acesta, să ne arătaţă cari 

din învățătorii din judeţul d-vâstre pot servi ca învăţători 

agricoli ambulanți în condiţiunile arătate mai sus, pentru 
ca măsurile ce propunem să le putem pune în practică, 

cel puţin în parte, chiar de acum. 

Anul acesta mijlcele nu ne vor permite a av6 mai mult 

de 32 de învățători ambulanți pentru t6tă ţâra. Dacă însă 

experiența n6stră va reuşi, sperăm să putem pentru viitor 

să organisăm lucrul în aşă fel, în cât să generalisăm în- 

văţămîntul practic agricol, fără sarcini nouă, nici pentru 
Stat, nică pentru Casa Şcolelor. 

Anexa No. 24, 

Resoluția ministerială din 26 Decemvrie 1898, 
pentru organisarea înv&țămâîntului practic agricol în 

şcolile normale şi a grădinilor de pe lângă şcolile 
primare rurale (pag. 107). 

Este indispensabil ca tot ce se învaţă în şcâlă să se în- 

veţe in mod serios, cu gândul de a utilisă acel învăţămînt. 

Insă învățămîntul agricol, în şcâlele normale de învăţători, 

se pare că nu a fost. cuprins până acum în acâstă regulă. 

Raportul de faţă atinge şi el acest punct, care de alt-fel 
este recunoscut de tâtă lumea. 

Anexe.
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Pentru a îndreptă acest neajuns, cel puţin pe cât se 

pote, dispunem : | 

1) Inv&ţămîntul agriculturii, în şcolile normale de învă- 
țători, se va separă de acela al sciinţelor fisico-naturale 
şi se va face mai cu s6mă în mod practic ; pentru acâstă, 

în proiectul de budget pentru anul 1899—1900, s'a şi pre- 
vădut fondurile necesare pentru plata unui profesor distinct, 

saii a unui agricultor, sai a unui grădinar. - 

2) Invă&ţămîntul agriculturii şi horticulturii în aceste 
şcoli se va face de aci înainte cu deosebire în mod practic. 

Pentru acesta, orarul acestor şcoli se va dispune aşă, în 

cât fie-care clasă să aibă pe fie-care săptămână câte un 

după amiază consacrat agriculturii şi horticulturii, nu 

două clase în aceeaşi “di. In acele ore, în lunile în cară 

munca câmpului este suspendată, se vor face cursurile teo- 

retice de agricultură şi horticultură, saii excursiuni de er- 

borisare, de culegere de insecte ce interes6ză agricultura, 

etc.; iar, în lunile de muncă, şcolarii vor fi întrebuinţaţi a 

lucră înşişi în câmpul şi în grădina șc6lei, pentru a ară, 

a sămănă, a culege, a plantă arbori, ai altoi, a-i curăţi, 

etc. Se însărcinsză d-l 1. Miţru, director al şelei normale 

„Vasile Lupu“ a ne presintă, până la 1 Februarie, un proiect 

de orar și de lucrări în acâstă privinţă. 

3) Pentru şedlele din Craiova, Galaţi, Bârlad, Iaşi, din 

fondurile de construcţie şi din completarea de clădiri şi de 

instalațiune, votate pentru fie-care, se vor face cheltuelile 

de amenajare a terenului şc6lei, în vederea unei cultură 

raţionale, de clădiri de grajduri şi şoprâne, de cumpărare 

de instrumente agricole, de plantaţiuni, etc., pe unde ase- 

menea cheltueli nu aii fost dejă prevăqute în devisele re- 

spective ; pentru Câmpu-Lung, se va utilisă în acest scop 

ceea ce va mai fi disponibil din donaţiunea Petrovici-Armis, 

iar pentru rest se va cere credit. 

La fie-care din aceste şcoli, aceste lucrări se vor face 

după ce se vor termină lucrările de construcţiune, pentru 

ca să se pâtă alege cu siguranţă terenul disponibil pen- 

tru lucrările agricole şi horticole. Aceste lucrări se vor



17 

face în regie de profesorul special de agricultură sati de Anexe. 

grădinarul şef, sub privegherea directorului. 

" 4) In dispunerea terenului de cultură al şcâlei, se va 

av6 în vedere a se reservă o întindere de cel puţin un 

hectar, destinat pentru plantarea. de arbori, mai ales fruc- 

tiferi. Arborii pentru plantare se vor cere din pepinierile 

Statului. Normaliştii vor fi exercitaţi cu stăruinţă la lu- 

crările de arboricultură, şi la numirea lor ca învăţători 

vor primi fie-care câte un număr de arbori, cu obligaţi- 

unea de a-i plantă şi a-i îngriji în grădina şeâlei, unde. 
vor fi numiţi învăţători. 

5) Devisul şi planul înaintat pe lângă acest raport pen- 

tru grădina unei şcole rurale nu convin, pentru-că sunt 

alcătuite în vederea unui teren de un hectar, pe când, după 

lege, şcâlele nu dispun pentru grădina lor decât de o ju- 

mătate de hectar. De aceea se va rugă d-l Haliţa să facă 

a se studiă un plan şi un devis, în vederea unui teren 

de o jumătate de hectar. 

6) Casa Şc6lelor posedă elementele statisticei terenuri- 
lor de cari dispun şedlele rurale. Biuroul statistic va re- 

uni aceste elemente într'o broşură care se va imprimă, 

1) Se va da ordin circular învăţătorilor diriginţi ca până 

la 15 Februarie să înainteze ministerului prin revisorat 

câte un memorii, în care să arate: dacă şcâla are teren 

pentru clădirea locuinţei dirigintelui, cu dependinţele ei şi 
pentru grădină; ce întindere are acest loc; planul lui 

aproximativ ; la ce distanţă este de şedlă; ce culturi se pot 

face pe dînsul mai cu avantagiii; o listă de instrumen- 

tele și seminţele strict necesare pentru începerea unui în- 

vățămînt practic cu şcolarii al horticulturei, cu costul lor 

aproximativ. Vor mai arătă fie-care ce cunoscinţe practice 

are în acâstă ramură, şi ce lucrări anume ar put face cu 

folos. Biuroul statistic va primi acele memorii şi le va re- 

sumă într'un tabloii, pe basa căruia ministerul va luă mă” 

suri ulteriore pentru organisarea grădinilor şcolare. 

8) Printre cele-lalte măsuri pentru organisarea acestor 

şcoli, va fi şi aceea că fie-care şcolar absolvent va primi
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Anexe. un număr de pomi din pepiniera școlii pentru a-i plantă 
în grădina părintâscă, 

9) Revisorii vor fi obligaţi ca, în inspecţiunile lor, să 
inspecteze şi grădina şcolei și să dea relaţiuni asupra mo- 
dului cum este ținută. 

10) Ia budeetul Casei Șeolelor se va înscrie chiar pen- 
tru anul 1899-—.1900 o sumă de 1.600 lei, din care să se 
formeze 32 premii, a câte 50 lei, câte unul de fie- -care ju- 
deţ, pentru învățătorul care va av6 grădina cea mai bine 
îngrijită şi mai bine ordonată, şi care va fi plantat pe ea 
cel mai mare număr de arbori. Mai târdiă, când numărul 
grădinilor va cresce, suma inserisă în budget pentru acest 
scop va fi mărită în proporţiune. 

11) Casa Şceolelor va face să se studieze pentru locu- 
inţele învăţătorilor diriginţi un noii plan, care să împli- 
n6scă condiţiunea ca locuinţa să se apropie cât mai mult 
de tipul unei bune locuințe ţărănescă mijlocii, având un 
grajd pentru doi boi şi o vacă, un şopron pentru căruţă, 
plug, etc., coteţe de pasări și animale mărunte, pătul, etc, 
în fine, ce trebue unei gospodării țărănesci mijlocii. Pen- 
tru acâsta.va luă, avisul Gmenilor competinţi. . 

12) Raportul de faţă, împreună cu resoluţiunea, se vor 
publică în Monitorul Oficial, în Buletinul ministerului 
Şi în broşuri, cari se vor distribui râvisorilor, şc6lelor nor- 
male, profesorilor de agricultură de la aceste şcoli, etc. 

Anexa No. 35, 

Adresa din 13 Noemvrie 1898 către directorii semi- 
nariilor în cestiunea învețămintului practic agricol 

” în seminarii (pag. 112). 

Părinte Director, 

Prin art. 20 din legea clerului mirean și seminariilor, 
fac parte noţiuni de agronomie, horticultură și viticultură, 

“precum şi noțiuni de medicină veterinard.
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Scopul legiuitorului, când a prevădut acestă, disposiţiune, 

a fost ca preotul rural să fie un bun gospodar agricol, atât 

în folosul lui cât şi pentru a contribui la ridicarea agri- 

culturii în păturile de jos ale populaţiunii prin exemplul 

s&ii. In adevăr, este incontestabil că, din multe puncte de 

vedere, preotul sătesc pâte aduce servicii mai însemnate 

chiar decât învățătorul. Preotul, mai dese-ori decât învă- 
ţătorul, dispune de mijlâce pentru a face bună gospodărie; 
el mai mult decât învățătorul este ascultat de săteni şi 
fixză privirile lor. De aceea în lupta nostră de-a între- 

buinţă tote mijlocele posibile pentru a contribui la îmbu- 

nătăţirea stării materiale a sătenilor, printre cari în prima 

linie este perfecţionarea metodelor lui de a lucră pămîn- 

tul, preotul sătesc, departe de a fi un element negligiabil, 

este un factor de prima ordine. Si 

Din nenorocire, ceea ce s'a făcut până acum în acest 

sens nu a dai resultatele dorite,. deşi introducerea agro” 

nomiei în programa seminariilor datsză, nu de la 1893, ci 
de cel puţin '30 ani. Causa este că acest curs s'a făcut 

toi-deauna în mod exclusiv teoretic, fără nici o demonstra- 

țiune pe teren, fără nici o arătare de piese sait de seminţe, 

fără o singură excursiune la câmp. Nu numai atât, dar 

cursul de agronomie s'a considerat la seminarii ca un ce 

accesorii şi fără importanţă, și orariul care este acum 

aplicat a agravat încă inconvenientul. acesta. 

Este indispensabil, Părinte, ca acâstă stare de lucruri să 
înceteze într'un fei : dacă agronomia nu este necesară pen- 

tru preoţi, trebue să o sc6tem cu totul din programa se- 

minariilor; dacă este indispensabilă, după cum credem noi, 

trebue să se facă ce-vă pentru ca acest curs.să fie bunla 

ce-vă, iar nu o ficţiune ca astădi. 

Ministerul, înainte de a luă vre-o măsură în acâsţă,pri- 

vință, doresce, Părinte, să aibă asupra acestei cestiuni pă- 

rerea atât a S. V,, cât şi a consiliului școlar al acelui 

seminar. E Ma 
Dorim anume 'să scim, ce mijloce practice credeţi că se 

pot întrebuinţă pentru a se ajunge la scopul arătat mai 

Anexe.
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„Anexe. sus? Ar trebui dar a se anexă seminariilor un câmp de 

experienţă, în care seminariștii să lucreze cu mânile lor, 

cum se proiectâză a se face pentru școlile normale pri- 

mare? Se cuvine ca seminariştii să visiteze vre-una din 

fermele model saii din şcolile de agricultură practică înainte 

de a se hirotonisi ? Şi în acest din urmă cas, cât anume 

timp ar fi necesar? Când anume? Chiar în cursul studiilor 
în vacanțe, saii după terminarea lor? 

R&spunsurile la aceste întrebări şi altele pe cari S. V 

saii consiliul şcolar aţi crede necesar a ne da, vă rugăm 

să faceţi ca să le avem până într'o lună de astădi. Ele ne 

vor fi forte utile în adoptarea soluţiunii ce vom căută să 
dăm acestei importante cestiuni, 

Anexa No. 26. 

Circulara din 12 Aprilie 1901 către revisorii 

școlari, relativă la înființarea grădinilor la şcolile 

rurale şi a premiilor pentru cele mai bune grădini 

şcolare (pag. 113). 

Domnule Revisor, 

Prin art. 24 din lege se prevede ca învățătorul, pe pă- 

mâîntul dat pentru grădina şedlei, să facă practică agricolă 

cu elevii; cu tote acestea, aprâpe peste tot nu s'a tinut 

socotâlă de acestă disposiţiune: pămîntul șcâlei saii stă 

-  nelucrat, sait învățătorul îl cultivă în aşă mod cănu e de 

nici un folos pentru elevi. 

In fie-care an ai fost trimişi câte un număr de invăţă- 

tori la pepinierile Statului, spre a audiă cursurile “prac- 

tice făcute de inspectorii respectivi; întru cât însă le-aii fo- 

losit aceste cursuri şi dacă aii pus în practică, pe terenul 

şe6lei, cunoscinţele dobîndite, acâsta nu scim şi nici nu 
ni sa comunicat de d-vâstră.
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De asemenea, am trimis mai mulți învățători la cursu- 
rile practice de pomologie și agricultură ţinute la Kujdin 
în Transilvania, cu scopul de a-și îmbunătăţi cunoscinţele 
lor; însă nici de dînşii nu scim întru cât sait folosit de 
aceste cursuri şi dacă ati luat măsuri de a lueră în mod 
sistematic pămîntul şedlei. i 

Ne veţi ţin6 în curent cu ceea ce vor face aceşti învă- 
țători şi vă punem în vedere că pe cei negligenţi sai răi 
voitoră îi vom pedepsi cu t6tă asprimea. 

Afară de acesta, veţi căută ca la şedlele tote, unde se 
găsesc terenuri puse la disposiţiunea, şc6lei, învățătorii să 
facă practică: cu elevii și să se silâscă a le da tote cuno- 
scinţele necesare. | 

Noi nu ţinem ca grădina şcOlei să fie o grădină de lux; 
însă voim ca învățătorii să cultive pe acâstă jumătate de 
hectar câte puţin din tâte zarzavaturile, leumele, unele 
din plantele de nutreţ, flori, câţi-vă arbori fructiferi şi de 
ornament; să înveţe pe elevi a altoi; să planteze câte-vă 
corde de viţă şi pe acolo pe" unde sunt podgorii chiar 
viță- americană și să aibă ast-fel o grădină frumosă şi 
folositâre. 

Acesta a fost motivul care ne-a determinat, a adresă 
învăţătorilor alăturata circulară şi vă atragem în mod se- 
rios atenţiunea că noi ţinem ca legea să fie executată, şi 
ca învățătorii să se conforme ordinului de faţă. 

In. inspecţiunile ce le veţi face şeâlelor, veţi obsevă dacă 
învățătorul lucrâză cu tragere de inimă şi veţi notă în 
condica de inspecţiune resultatele ce a dobîndit. Sfaturile 
ce le veţi da acestora, cu privire la grădina şeblei, veţi 
căută să fie aduse la îndeplinire şi veţi controlă acâsta la 
0 nouă inspecţiune ce veţi face şcâlei. Pe acei învățători, pe 
cari îi veţi găsi negligenţi, să nu întârdiaţă a-i arătă mi- 
nisterului spre a fi pedepsiţi. 

Vă mai rugăm a ne trimite un tabloii în care să ne ară- 
taţi: 1) cari şcble din judeţul d-vâstre nu posedă pămînt 
pentru grădină: 2) dacă li sar put da pămînt, fie împre- 
jurul ședlei, fie în marginea satului, şi dacă acest pămînt 

Raport adresat M, S. Regelui.--A nexe.—$piru Haret. 6 

7 

Anexe.
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Anexe. l-am dobiîndi ori pe proprietăţile Statului, ori pe acelea ale 

comunei; 3) acolo unde nici Statul nică comuna nu are 

pămînt, ne veţi arătă numele proprietarilor la cari am 

put interveni că să doneze şcâlei neînsemnata porțiune 

„de cel puţin o jumătate hectar. 

A Dorim ca aceste date să le putem av6 cât mai în grabă. 

| Cu acâstă ocasiune, vi se mai aduce la cunoscinţă că 

ministerul a prevădut în budgetul Casei Şedlelor o sumă 

din care se vor da câte cirici premii de 50 lei de fie-care 

judeţ acelor învăţători cari ar av6 grădina cea mai bine 

întocmită și cari îşi vor da silința ca exemplul lor să fie 

imitat de cât se pâte mai mulţi săteni din acea comună, 

Acest premiii va servi şi pentru cumpărarea instrumen- 

telor şi a seminţelor de cari va fi nevoe, pentu a pute 

face o cultură sistematică. 

Ac6stă disposiţiune a ministerului o veţi comunică învă- 

ţătorilor, fie la inspecţiunile ce faceţi şcolelor, fie în con- 

ferinţă; iar în luna Octomvrie, anul viitor, ne veţi arătă 

numele acelora cari vor întruni condiţiunile de mai sus, 

spre a li se trimite premiile stabilite. 

Cerem de la d-vostră ca să ne daţi tot sprijinul spre 

a duce la bun sfîrşit acâstă întreprindere, a cărei însemnă- 

tate o cunâsceţi în de ajuns. 

Anexa No. 27. 

Circulara din 12 Aprilie 1901 către învețători, 
relativâ la înființarea grădinilor pe lângă şcolile 

rurale (pag. 113). 

Domnule Învățător, - 

Cu toţii cunâscenr importanţa şi necesitatea desvoltării 

practice agricole în şcolele n6stre rurale şi nu mai puțin 

şi d-vâstră trebue să fiţi convinşi de acâsta. Legiuitorul,
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când a pus în legea învăţămîntului primar art. 24, a avut Anexe. 
în vedere fol6sele cele mari ce sar aduce ţării nostre 
atunci când absolvenţii şeolelor rurale, pe lângă alte cu- 
noscințe, ar av6 și cunoscinţe îndestulătore pentru agri- 
cultura practică. 

Nu e de ajuns ea copilul sătânului să scie numai a serie, 
ceti şi socoti, a avâ cunoscinţe de istorie și geografie, căci 
atâta nu-i îndestulător; lui îi sunt necesare și cunoscinţele 
practice. Aşă, el trebue să scie ce-vă din lucrul manual, 
împletirea unei rogojini, coş, pălării etc., să scie să cânte 
la biserică sai în cor, să pâtă aranjă o mică grădină cu 
verdeţuri, legume şi pomi fructiferi, şi numai atunci pu- 
tem spune că absolventul şcâlei rurale se află înzestrat 
cu cunoscinţele complete, pe cari i le pâte da şe6la. 

Motivul care ne determină de astă-dată a ne adresă 
d-vâstre este de a vă atrage în mod serios luarea aminte 
asupra acestui articol din lege și a vă face atent, că în- 
văţătorul trebue să serve de exemplu sătânului în tâte şi 
prin urmare şi în ce privesce agricultura. 

De la :d-vâstră depinde ca să faceţi pe elevi să simtă 
gust pentru agricultură şi să considere acâstă ocupaţiune 
ca cea mai frumâsă şi folositore,. 

Orele ce le aveţi libere să le întrebuinţaţi cu dînșii la 
„altoitul pomilor, la, cultivarea diferitelor zarzavaturi, ca: 

câpa, varza, usturoiul, lăptucile, etc.; la cultivarea legu- 
melor, ca: fasolea, mazărea, bobul, etc.; la cultura pomilor 
roditoră și de ornament; la cultura plantelor de nutreţ. 

etc.; să faceţi ast-fel ca grădina şcâlei să fie nu numai 
„cea mai frumâsă din sat, ci să serve pentru săteni ca un - 

model demn de imitat. | 
Canoscinţele ce d-vâstră le aveţi asupra agriculturii saii 

pe cari veţi căută să le căpătaţi prin cetire şi prin prac- 

tică pe terenul şc6lei, le veți comunică pe cât posibil şi 

sătenilor. 

Veţi ţin6 cu dînşii conferinţe practice Duminecile şi săr- 

„bătorile, în cari le veţi arătă folosele unei culturi siste- 

matice a pămîntului precum și numersele avantagii ce
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Anexe. pot av6 atunci când curtea şi grădina lor vor fi culti- 

vate cu îngrijire şi vor plantă în ele legumele şi verde- 

ţurile trebuinci6se. 

In locul mărăcinilor, gundelor și murdăriilor de tot fe- 

lul, cari staii grămădite în curţile şi grădinile sătenilor şi 

cari servă de multe ori caun focar de infecţiune, cred-că ar 

fi frumos să vedem grădini cu flori, verdeţuri, pomi fructi- 

feri, şi atunci cu atât mai mare ar fi mulţumirea d-vostre 

sufletâscă, cu cât aţi sci că totul se datorâză ostenelilor ce 

ați depus şi sfaturilor ce aţi dat. E rușinos ca grădinile 

sătenilor să stea părăsite, iar ci să scâtă ultimul ban ca 

să cumpere câpă, varză, usturoiii şi alte verdeţuri şi le- 

gume necesare pentru îndestularea casei lor. 

E de plâns când trecem astădi prin satele n6stre şi ob- 

servăm că multe din curţi şi grădini sunt neîmprejmuite, 

pustii, fără verdâţă şi fără să aibă chiar un arbore fruc- 

tifer. 

Veţi mai arătă sătenilor şi metodele cele mai proprii de 

cultură şi veţi căută să desrădăcinaţi sistemele învechite 

şi cari acum nu numai că nu sunt de nici un folos, ci chiar 

în dauna agriculturii. Procedând ast-fel, veţi contribui la 

ridicarea agriculturii şi la îndrumarea ei pe cale maibună 

şi mai folositore. 

Nu ne îndoim, că pote mulţi dintre săteni nu vor as- 

cultă de sfaturile ce le veţi da şi nu se vor folosi de exem- 

plele ce vor ved6 la d-vâstră; însă un lucru rămâne cert, 

că elevii, pe cari îi veţi cresce sub supravegherea d-vâstre, 

toţi vor căută să execute ceea ce aii vădut şi aii învăţat 

"şi vor pune în practică cunoscinţele dobîndite, fie la câmp, 

fie în grădina şcolei. 

Pe elevi îi veţi îndemnă de timpuriii să cultive legume 

şi verdeţuri în grădina părinţilor lor, iar absolvenţilor: le 

veţi da din grădina şeâlei câte un mic număr din pomi 

fructiferi altoiţi de ei, saii din cei nealtoiți. 

Veţi controlă de aprâpe pe absolvenţii şc6lei în lucră- 

rile lor de grădinărie, veţi stimulă zelul lor şi veţi căută 

să le completaţi cunoscințele ce le-aţi dat în şcolă.
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Acâsta aşteptăm noi de la d-vâstră şi nu ne îndoimun Anexe. 
Singur moment că veţi execută legea de bună voe şi nu 
siliţi, căcă în cas de negligenţă, saii rea voinţă, nu ne vom 
opri a vă pedepsi c cu t6tă asprimea. 

Anexa No. 28. 

Circulara No. 37.695 din 28 Iulie 1902, câtre 

revisorii şcolari, prin care se prescrie ca şcolarii 

din şcolile rurale să aibă şi la ei acasă câte o gră- 
dină, pentru care să li se dea notă (pag. 114). 

Unul din mijlâcele cele mai eficace, pentru a se asigură; 

şi mai mult realisarea scopului ce urinărim prin introdu- 

cerea învățămîntului practic de grădinărie în şedlile pri- 
mare rurale, este următorul: 

Fie-care elev din divisiunea III va fi obligat a-şi par- 

celă şi plantă, după modelul de la şeâlă, o mică porţiune 

din grădina părintâscă. Răsaduri şi pomii tiebuitori se vor 

da din grădina şcolei, drept recompensă pentru silința şi 

partea de muncă a fie-căruia, 

Invăţătorul va. fi obligat a priveghiă modul cum elevul 

cultivă acea porţiune de grădină, dându-i îndrumările şi 

sfaturile necesare. Nota 'la sciinţele agricole, atât la pro- 

movarea din divisiune în divisiune, cât şi la absolvire, se 

va da fie-cărui elev ţinând s6mă nu numai de cunoscințele 
ce are din horticultură şi agricultură, cât mai ales de si- 

linţele şi munca, ce a depus în grădina ședlei şi în gră- 

dina părintâscă, şi de resultatele ce a dobîndit.
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„Anexa No. 29. 

Regulamentul din 12 August 1902 pentru exposi- 

țiunea produselor grădinilor şcolelor. rurale şi pre- 

miarea învețătorilor cari se disting în cultivarea 
lor (pag. 114). 

ART. |.— Tâte terenurile grădinilor şcolare, de ori-ce 

mărime, se vor cultivă în mod sistematic de învăţători cu 

elevii şcâlei. 
ART. IL. — Invăţătorii, ale. căror şeâle posed un teren 

de cel puţin 50 arii (un pogon), sunt datori să cultive tot 

soiul de legume, pomi fructiferi şi tot felul de verdețuri 

întrebuințate de săteni, precum și din cele necunoscute 

lor, dar cari le-ar fi mai folositâre. 
Vor da mai multă desvoltare cartofului şi zarzavatului 

mai mult în us, ca c6pa, usturoiul, ardeiul, varza, pătlă- 

gelele, etc. 
ART. II. — In grădina şcâlei, potrivit întinderii ei, va 

fi o parte reservată pentru cultură, înmulţirea şi altoirea 
pomilor roditori ; alta pentru cerealele mai cunoscute în 

localitate şi pentru plante de nutreţ (lucernă, trifoiii, bor- 

ceag, s-eclă, etc.). 

intrun loc retras al grădinii se va face o plantație de 

arbuşti (glădiţă, lemn câinesc, păducel, etc.), cari pot servi 

la facerea gardurilor vii şi o colecţie de plante medicinale 

şi de plante văt&mătbre din cele cari cresc la noi, pentru 

„a put fi cunoscute de elevi şi de săteni. 

ART. IV. — In cultivarea terenului se vor servi și de 

îngrășăminte şi asolament, pentru-a servi de exemplu 

sătenilor şi a cunâsce mai de aprope folosele culturii ra- 

ţionale. 

ART. V.— La plantarea pomilor şi răsădirea legumelor 

se va av6 în vedere regiunea în care se află şcâla şi se 

vor sădi numai dintre acei arbori, cărora le priesce mai 

mult şi cari cresc mai cu siguranţă, |
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In regiunile delurâse, cultura viței şi a pomilor va fi. Anexe. 
mai desvoltată, 

ART. VI. — Elevii claselor superi6re vor luă parte la, 
t6tă lucrarea grădinii în timpul prevădut în orarul şcolar 
şi sub conducerea învățătorului. Elevele vor participă mai 
ales la cultivarea legumelor, plantelor medicinale, textile, 

„florilor şi crescerea gândacilor de mătase. | 
ART. VII. — In fie-care an, în timpul de la 15—18 Sep- 

tembrie, se va face în capitala fie-cărui judeţ o exposiţiune 
de produsele grădinilor şcolare, într'un loc destinat de 
revisorul şcolar în de acord cu prefectul judeţului. 

ART. VIII. — Comunele vor. înlesni transportul produ- 
selor grădinii şcolare destinate a fi expuse. | 

ART. IX. — Invăţătorii vor expune din tot ce cultivă în 
grădinile şcolare și mai mult din felul produselor cari aii 
reuşit, mai bine 

Ej vor expune şi planul grădinii, arătându-se părcelarea 
ei, întinderea fie-cărei parcele şi felul produselor semănate 
în parcele. . . 

ART. X. — Exposiţia va cuprinde urmiătârelă secţii: 
a) Secţia zarzavaturilor şi a tot soiul de legume şi ver- 

deţuri; - 

b) Secţia pomilor şi a diferiților arbuşti; 
6) Secţia florilor, a plantelor textile, medicinale, ulei6se, 

zabar6se, a produselor de sericicultură şi apicultură, şi a 
cerealelor şi plantelor de nutreţ. | 

ART. XI.— Un juriă compus din revisorul ' şcolar, pre- 
fectul judeţului, saii un delegat al săi, şi un profesor de 
agricultură al unei şedle normale saii al unei agricole din 
judeţ, va apreţiă produsele expuse și meritele învăţătorilor 
şi vor stabili premiile ce se vor acordă învăţătorilor cari 
se vor fi distins. | 

In acordarea premiilor, juriul nu se va mărgini numai 
în apreciarea produselor expuse, ci va cercetă pe cât îi va 
fi posibil şi alcătuirea şi îngrijirea grădinii şcolare, resul- 
tatele dobîndite de învăţător în privinţa cantităţii de le-
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Anexe. gume sai fructe etc. şi mai ales răspândirea lor printre 
elevi şi săteni. 

ART. XII. — Premiile vor constă în unelte, dintre acelea 
de cari este nevoe în cultura grădinii; din seminţe şi 
cărți de agricultură, pomicultură etc., precum şi în bani 
pentru acei învățători cari vor avg uneltele necesare şi | 
semințe. - 

Premii în unelte şi seminţe: se pot decerne şi celor mai 
aplicaţi absolvenţi ai şcâlelor primare rurale. 

ART. XIII. — Pentru ca produsele să nu fie contestate,- 
se va face constatarea provenienţei lor de către autoritatea 
comunală locală. 

ART. XIV. —- După terminarea exposiţiunii, produsele 
"expuse vor fi vîndute în folosul cantinelor şcolare din judeţ, 

Anexa. No. 30. 

Circulara din 10 Ianuarie 1903, câtre revisorii 
şcolari, pentru a recomandă sistemul de a se cul- 
tivă grădina şi pămîntul școlii de învețător în tovă- 

„Yăşie cu școlarii şi cu părinţii şcolarilor (pag. 116). 
  

Domnule Revisor, 

Prin circularele n6stre din 12 Aprilie 1901, publicată în 
Buletin, No. 184, pag. 2.368, și din 5 Februarie 1902 publi- 
cată în No. 194, pag. 2.729, noi am căutat a face începutul 
învățămîntului practic agricol în şcolile rurale. 

Începuturile ce Sai făcut ne daii speranţa că, urmân- 
du-se calea indicată de noi, se va ajunge ca şcâla rurală 
să capete caracterul ce trebue să-l aibă o şc6lă destinată 
pentru copiii de agricultori. Nu putem însă să nu recu- 
n6scem că sunt încă dificultăţi numerse, pe cară numai 
timpul, stăruința şi cundscerea exactă a împrejurărilor 
speciale fie-cărei localităţi ne vor ajută să le învingem.
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Dejă experienţa 'căpătată în timp aşă de scurt ne. dă 
Grescari învăţăminte, de cari putem profită. | 

Pentru astădi, ne propunem a vă pune în vedere un 
mod de procedare, care ni se pare forte nemerit, pe care l-a imaginat şi l-a aplicat anul acesta învățătorul Teodor 
Zaharescu, de la Glodeanu-Sărat, județul Buzăi. 

Două aii fost greutăţile pe cari le-a avut el în vedere: 
întâia, că şcâla nu aveă pămînt; a doua, că sătenii, și 
chiar și copiii lor, nu arătaii destul interes pentru noul 
învățămînt, - , 

D-l Zaharescu a înlăturat prima, greutate, luând cu arendă 
o mică bucată de pămînt; iar, pentru a, doua, a făcut to- 
vărășie, pentru exploatarea acestui pămînt, cu şcolariă săi 
cei mai înaintați și cu părinţii lor. | 

Ideea acâsta eră cuprinsă în germen şi în a doua din 
circularele n6stre citate mai sus, de vreme ce se prevedeă 
acolo că, din venitul net al pămîntului cultivat pentru în- 
vățămîntul agricol, şcolarii să aibă 65%. D-l Zaharescu 
însă i-a dat mai mare extensiune, căutând să atragă în 
combinațiune și pe părinţii şcolarilor. | 

Prin acâstă, d-sa realis6ză odată mai multe fol6se: 
1* înlătură în mod şi mai radical pbiecţiunea ce fac adese- 
ori sătenii contra învățămîntului practic, că copiii lor lu- 
cr6ză numai pentru folosul învățătorului, de Gre ce învă- 
țătorul le lasă două treimi din venitul pămîntului ; 20 face 
ca -și Omenii adulţi să participe la modestul învățămînt 
agricol al şcolii rurale, făcându-i să lucreze sub conduee- 
rea învățătorului, şi punându-i în posiţiune de a apreţiă, 
prin ei înşişi resultatele ce se pot dobîndi prin o cultură 
mai bună. 

Ideea d-lui Zaharescu, dacă ar fi aplicată bine şi în mod 
„mai general, ar put dar să fie punctul de plecare al unei 
adevărate reforme în deprinderile sătenilor noștri la lucra- 
rea pămîntului. - 

Pentru acest motiv, vă-o recomand şi vă invit să o 
aduceți la cunoscința învăţătorilor din circumscripţiunea, 

Anexe,
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Anexe. d-vâstre, în care scop vă înaintez un număr de ... exem- 
plare din acest ordin imprimat. 
Acum că se apropie momentul începerii lucrului, învă- 

ţătorii ar put6 dejă să încâpă a luă măsuri pentru a-şi 
procură pămîntul necesar, pe unde nu aii. Circulara n6s- 
tră din 12 Aprilie 1901 le dă dejă destule indicaţiuni în 
acâstă privinţă. 

Anexa No. 31. 

Decisiunea din 10 Aprilie 1902, prin care se in- 
stitue premii pentru înve&țătorii şi preoții rurali, cari 

vor contribui la propagarea culturii cartofu- 
lui (pag. 119). 

Se instituie trei premii anuale pentru învățătorii şi pre- 
oţii rurali, cari vor fi desvoltat mai multă pricepere şi 
activitate rodnică, pentru propagarea culturii cartofului şi 
pentru introducerea lui în alimentaţiunea'curentă a sătenilor. 

Nu vor fi admiși a concură derât acei învăţători şi preoţi, 
cari vor dovedi, 'nu numai că ai deprins un număr cât 
mai mare de săteni cu» cultivarea cartofilor, dar şi că i-aii 
deprins a se hrăni cu dînşii în mod curent. 

Aceste premii vor fi respectiv de 1.000 lei, 500 lei şi 
250 lei. 

Dacă într'o localitate mai mulţi colaboratori, numai în- 
"vățători saii pumaj preoță, vor fi unit silinţele lor şi vor 

fi dat resultate demne de a fi premiate, premiul se va mări 
cu câte 20/, pentru fie-care colaborator şi se va împărţi 
între dînşii potrivit meritelor lor respective. 

Dacă, însă, colaboratorii vor fi preoţi şi învăţători la 
un loc, crescerea premiului va fi de câte 30%, pentru fie- 
care colaborator şi el ;se va împărţi iarăşi între dînşii, 
potrivit meritelor lor respective,
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Modul cum se vor da premiile, în deosebitele casuri ce 
se pot ivi, se vede lămurit în tabloul următor: 

    
  

  
  

  

    

PREMIUL 1, PREMIUL II. | PREMIUL III. 
Dacă sunt Dacă sunt Dacă sunt Dacă sunţ Dacă sunt Dacă suni, 
namai învă învăţător și numai învă învățători și nomaă învă- | învăţători 
țătoă saii nu- reoți asociați țătoă sati mui- reoți asi în i țătoră saii nu-| și preoți 
msă preoți | "| mai preoți preoţi asociaţi mai preoți | asociaţi 

1 Concurent. . 1.000| 1.000] . 5004 500|: . 2507 250 
2 Colaboratori 1.400 1.600 '100 | 800| 350|.. 400 

3, 1.600| 1.900] - 800 950 400| 475 
4 » 1.800! 2.200 900 1.100) 450 550 

5 . 2.000 2.500 1.000 1.250) â00 625               
Premiile se vor da în fie-care an la 1 Decemvrie, înce- 

pând de la 1 Decemvrie 1904. 
Valdrea lor se va plăti de Casa Șeolelor, din fondurile 

sale proprii. 

Concurenţii vor fi datori să procure dovedi valabile şi 
suficiente, cari să constate silinţele lor. 

Anexa No. 32. 

„Extract din decisiunea de la 8 Februarie 1902, 
prin Care se institue serbarea sădirii pomi- 

» lor (pag. 119). 

ART. 1. Spre a desvoltă și stimulă în generaţiunile ti- 
nere gustul și dragosta, pentru sădirea pomilor, se institue 
pentru șc6lele rurale serbarea „Sădirea pomilor. 

ART. 2. Elevii şc6lelor rurale, sub conducerea, învățăto- 
rului, vor serbă în fie-care an „Sădirea pomilor“ într'una 
din cele trei Joi înainte de Florii, tot;-deauna în luna Martie. 

    

„Anexe.
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“La serbare vor fi invitaţi şi sătenii, 

ART. 3. Serbarea va constă în a se sădi atâţi pomi câte . 
grupe de câte 8 şcolari se vor formă cu elevii dintre ul- 

timele două clase. Dacă numărul elevilor din ambele aceste 

clase va fi mai mic decât 8, se va sădi numaiun singur pom. 

ART. 4. Sădirea se va face pe locurile libere, propietatea 

comunei, pe şoselele şi pe locurile aparţinând şcâlei şi bi- 
sericii. 

ART. 5. Pomii destinaţi sădirii vor ti în vîrstă de 4—5 ani 

şi vor av6 trunchiul înalt de 2—3 m., măsurat de la ră- 

dăcină şi până unde începe corona. 

ART. 6. In afară de pomii fructiferi altoiţi, se vor pre- 

„feri, pentru sădit, tei, agudi (dud), castani sălbatici şi 

plopi piramidali. Pe drumuri ori şosele pomii se vor plantă 

la 6re-care depărtare de liniile telegrafice saii telefonice, 

ca să nu fie nevoe a fi tăiaţi când se vor desvoltă. - 

. . . 

ART. 13. Fie-care învăţător va ţin socotelă de felul şi 
numărul pomilor sădiţi pe fie-care an, cum şi de grupele 

elevilor în s6ma cărora s'a dat spre îngrijire fie-care pom 

după sădire. . 

ART, 14, Grupele de elevi din clasele inferidre primesc. 

spre îngrijire câte unul din pomii sădiţi în diua serbării. 

Elevii claselor cari ai făcut sădirea nu sunt scutiţi de în-. 

grijirea pomilor. Ingrijirea constă ca timp de 4 ani, lunile. 

Aprilie până la Septemvrie înclusiv, să plivescă buruenile. 

Şi să sape pămîntul în jurul pomului, odată pe fie-care. 

lună, să-l ude în timp de secetă şi să întreţină împrejmui-. 

rea în bună stare. 

Negligiarea acestor lucrări atrage după sine scăderea no- 

tei la purtare la elevii din întregul grup sai la acei cari 

Sar sustrage de la o asemenea îndatorire. 

ART. 15. Până la al 5-lea an de la punerea în aplicare a 

acestei decisiuni, pomii pentru sădire se vor primi ca dar 

din partea ori-cărei pers6ne bine-voitâre, iar de aci îna-
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inte se vor luă din pepiniera de pomi care se va înființă 
-pe lângă ori-ce şcâlă ce are pămînt pentru grădină și 
care se va întreţin6 cu elevii din tote clasele. 

ART. 16. La 1 Septemvrie a fie-cărui an se va înainta 

ministerului, prin revisoratele şcolare, tablouri în cari să 

se arată, în mod detailat, numărul pomilor sădiţi la fie-câre 
șc6lă, felul lor, locurile unde ati fost sădiță şi numărul po- 

inilor prinși, aflaţi în fiinţă, după sădirile din “fie-care an. 

ART. 17. „Se institue 5 premii bănesci a 50 lei, ce se 

vor da anual acelor diriginţi de şcoli cari se vor dovedi 

că aii sădit numărul cel mai mare de pomi şi că la şcâlă 
aii pepiniera cea mai mare, mai bine îngrijită şi mai bo- 

gată în pomi fructiferi altoiţi. 

Premiul se va da în al IV-lea an de la punerea în apli- 

care a acestei decisiuni şi numai în urma unei constatări 

din partea serviciului de inspectorat. 

„ART. 18. Administraţiunile comunale sunt datâre- a luă 

măsuri ca să nu se facă de 6meni saii animale stricăciuni 

pomilor sădiţi și a procedă, conform legei poliţiei rurale, 

pentru delicte de asemenea natură. 

Anexa No. 33. 

Decisiunea din 22 Maiii 1902, pentru ca Casa Sc6- 

lelor să pună pe fie-care an câte o sumă de 10.000 

lei la disposițiunea învăţătorilor, pentru a-i ajută 

să-şi alcătuiască gospodăria rurală (pag. 120). 

ART. 1. D- administrator al Casei Ședlelor este autori- 

sat a reservă din fondul prevădut în budgetul Casei Şco- 

lelor pe exerciţiul 1902—1903, la cap. ], art. 8, suma de 

10.000 lei, pe care o va pune la disposiţiunea învăţătorilor 

ce se ocupă cu învățămîntul practic agricol cu titlul de 

împrumut, pentru a le înlesni formarea unei modeste go. 

spodării. . 

Anexe,
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ART, 2. Fie-care revisor Școlar va recomandă un singur 
învăţător din judeţul săii, pe care-l va găsi mai destoinic 
și mai priceput în lucrările agricole, iar Câsa Şedlelor va 
da, pe,cât se va ajunge, învăţătorilor recomandaţi din suma. 
reservată, un împrumut între 300 până la 500 lei cu sco- 
pul arătat la art. 1. 

ART. 3. Suma împrumutată se va restitui Casei Şedlelor 
în timp de 4 ani cu începere de la 1 Aprilie 1903 şi va 
fi garantată cu salariul învățătorului respectiv. 

ART. 4. În nică un cas învățătorii nu vor întrebuinţă 
suma împrumutată decât numai pentru plată de instru- 
mente agricole, vite şi seminţe. 

Anexa No. 34. 

Resoluţiunea din 22 Decemvris 1901 a a-lui mi- 
nistru al cultelor şi instrucţiunii publice, pusă pe 
raportul No. 532 al revisorului şcolar de Roman, 
prin care înainteză memoriul d-lui Anton Mureşanu, 
învețător la șcâla din Bâra, relativ la lucrul ma- 

nual în şcolile rurale (pag. 131). 

Părerile expuse în memoriul d-lui Mureşanu sunt în mare 
parte juste, şi mai multe din ele sunt realisabile. Este ne- 
contestat că învățămîntul manual trebue să se exercite cu 
deosebită preferinţă asupra materiilor prime; pe cari le avem 
în ț6ră şi cară pot rentă sătânului. Totuși nu cred că e 
bine a se exclude de tot alte exerciţii, ca traforajul, sculp- 
tura, rafia ; pentru motivul că acestea se pot exercită cu 
scop curat educativ în localităţile unde ar lipsi materiile 
prime recomandate de 4-l Mureşanu, saii unde aptitildinea 
învățătorului nu-i permite să exerciteze alt-cevă. Pe urmă 
sunt unele cari pot da în mod indirect folos practic. Spre 
exemplu, sculptura pote duce cu înlesnire la introducerea 
printre săteni a industriei jucăriilor eftine cari îmbogățesc 
pe mulţi ţărani din Germania. Cu tâte acestea, marea pre-
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ferință va trebui negreşit dată lucrului materiilor prime 
ce se găsesc în ţ6ră şi se pot lucră de țărani cu scop de 
câştig. Admit ca la exposiţiunile de lucru manual din tim- 
pul conferinţelor anuale să se facă concurs de lucru între 
elevii aduşi de diverşii învăţători, ca să se țină în s6mă 
numărul obiectelor expuse, ca recompensa învăţătorilor să 
se facă proporţional cu meritul lor, în loc de a se da egal 
la toți adaosul de 100; asupra acestui din urmă punct 
însă trebue cercetat, dacă nu vor fi dificultăţi din partea 
legii.—Aprob cu deosebire ca, din preţul vîndării lucrurilor 
jumătate să-l iea şcolarii. Acâsta, este în acord şi cu princi- 

„piul legii învățămîntului profesional, şi e cel mai puternic 
mijloc de a popularisă lucrul manual. Maieştri ambulanţă 
pentru lucru manual e mai greii să avem, pentru-că ar 
încărcă budgetul, şi de o cam dată noi avem nevoe a ne 
completă numărul de şcoli rurale, care e departe de a egală 
trebuinţele. | i 

Se va rugă d. N. Moga, institutor la Câmpu-Lung, să ne 
facă de urgență propuneri asupra modului de a se realisă 
aceste idei, chiar la conferințele din Aprilie . viitor. Ase- 
menea şi asupra propunerii ca lucrul manual să: se pre- 
deă în tote orele de după amiază, într'un număr de dile 
„pe s&pt&mână, : 

Anexa No. 35. 

Raportul No. 3.306 din Februarie 1903 al d-lui 
administrator al Casei Șcâlelor, relativ la lucrul 

manual în şcolile primare (pag. 133). 
  

Domnule Ministru, 

„Cu începere din anul 1899, Casa Şc6lelor a prevăqut în 
budgetul saii câte o sumă de 40.000 lei pe fie-care an pen- 
tru ca, să încurajeze lucrul manual în şedlele rurale Şi | 

Anexe.
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Aneze. spre a împlini prescripţiunile legii învăţămîntului primar, 
cu privire la sporul de 10%/,. | 

Până în anul 1898 acest spor se prevedeă în budgetul 
ministerului ; însă, prin decisiunea d-vâstre din acest an, 
a trecut la Casa Şcâlelor. De atunci și până acum Casa 
Ședlelor a plătit pentru acest scop suma de 101.591,95, iar 
ministerul plătise dejă suma de 70.767,10; deci în total 
172.359,05, din anul 1895 şi până în 1909. 
Numărul învăţătorilor, cari ai primit acest spor de la 

Casa Șc6lelor, este de 956 în timp de trei ani, 1899-—1902; 
"pe 1902—3, nu ni s'a înaintat încă tabloul acestor învă&- 
țători. Socotiţă pe județe, după cum se vede din lista ală- 
turată, în frunte stai judeţele Dâmboviţa, Sucâva, Nâmţu, Brăila, Bacăii. Meseriile cari s'a predat în şcâle aă fost: 
diverse împletituri, perii, bidinele, frînghii și căpestre, tra- 
foragii, cartonagiii, viermi de mătase, dogărie, albinărit, 
mături, sculptură, tâmplărie, unelte de pescuit, din cari, o 
întindere mai mare s'a dat împletiturilor de tot felul, tra- 
foragiului, cartonagiului, periilor, viermilor de mătase „şi 
frînghiilor, practicate de cei mai mulţi învăţători. . 

In afară de învățătorii prevăduţi în tablourile pentru 
spor, sunt mulţi alţii cari ati practicat Şi practică încă lu- 
crul manual; dar din causă că s'a părut comisiunilor că aceştia ar fi inferiori celor propuşi şi avându-se îr. vedere 
Și fondul pus la disposiţie de Casa Şe6lelor, ei nu aii fost 
recomandaţi. 

S'ar păr6 la început că lucrul manual a făcut un mare 
progres în şcolele n6stre rurale Şi că o mare parte din absolvenţii învățămîntului rural cunosc, mai mult sai mai puţin, meşteşugul predat de învăţător și se pot servi cu 
dinsul, fie pentru satisfacerea nevoilor casei lor, fie pentru a av6 o ocupaţiune rentabilă în dilele şi lungile nopţi de iarnă.- De fapt; însă noi de la centru ne-am făcut în tot- 
deauna ilusiuni, căci lucrul manual sia predat forte slab şi n'a dat resultate aşă după cât sai făcut sacrificii. In- vățătorii veniati la conferinţe cu câte-vă obiecte lucrate 
de elevi şi comisiunile judecaii după obiectele presentate 
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şi nică de cum după resultatul produs în şe6la condusă de 
învățătorul, căruia i se da sporul de 10%. 

Cele arătate aici nu sunt numai impresiunile mele per- sonale, căci acelaşi lucru l-ai constatat Și revisoriă şcolari 
şi d-l inspector al lucrului manual, N. Moga, care în tim- 
pul din urmă a inspectat o mare parte din şcolile n6stre rurale. În controlul ce Casa Şcolelor a făcut la bazarul cor- 
pului didactic de aici din Bucuresci, s'a dovedit că cel mult cinci sai șâse învățători din Ilfov şi din întrâga ţ6ră au depus spre vîndare obiecte confecţionate cu elevii. Nu voesc să dic prin acestea că nu sunţ Şi înv&ţători cari Şi-aii îm- plinit în mod consciincios datoria şi cară a bine-meritat “sporul de 10%, dar aceştia aii fost forte puţini. 

Scim că dorinţa d-vâstre este ca toți învățătorii să cun6scă de aprâpe o specialitate a. lucrului manual şi la rîndul lor să-şi depună totă silinţa spre a învăţă pe elevii sati pe adulţii şcolelor; de aceea îmi permit a vă face câte- vă propuneri cu privire la organisarea acestei ramuri de 
învăţămînt practie. 

1). Cred că ar fi bine, cel puţin pentru câţi-vă ani, ca suma, pe care Casa Şc6lelor o prevede în bugeţ pentru acest scop, să se împartă în două părță egale, din cari o parte să se dea învăţătorilor meritoși ca spor de 10'/, iar cea-laltă să serve pentru pertecţionarea acestui învăţămînt, 2). Atelierele de pe lângă şcolile normale de învăţători să fie completate cu tote instrumentele trebuincidse di- verselor ramuri ale lucrului manual, La aceste şcâle. în lunile de vacanţă, să se aducă câte un număr 6re-care de învăţători din județele de prin prejur, cari sub supraveghe- rea şi conducerea maiestrului Şcolei, sati şi a altor maieştri, să se perfecţioneze în vre-una din specialități. =pre acest scop cred că ar put6 servi şi diversele şcole practice de meserii ce d-vâstră aţă înfiinţat în tote părţile țării. Maie- ştrii şeolelor normale sait de meserii ar primi câte un spor de salarii pentru munca depusă, iar maieştrii angajaţi ar fi plătiţi pentru tot timpul cât sar simţi nevoe de servi- ciile lor. Cursul ar av durata de 0 lună pentru: fie-care 
Raport adresat M. $. Regelui. — Anexe. —Spiru Haret. 4 

Anexe.
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Anexe. serie de învăţători, iar numărul învăţătorilor s'ar fixă după 
suma prevădută în budget. Învăţătorii chemați la aceste 
cursuri ar av6 locuinţa şi întreţinerea în mod gratuit, 
3). Nu mai puţin cred că ar fi necesar ca şi institutorii să 
capete o instrucţiune în acest gen, căci lucrul manual pre- 
dat şi în şcolile urbane ar aduce fol6se tot aşă de mari. 
Institutorii de prin oraşele unde se găsesc șc6le normale 
ar put6 chiar de pe acum să înc6pă cursurile cu maieştrii 
respectivi ai acestor şe6le. Ei ar face practica necesară, fie 
în două după prânzuri pe săptămână, din care n'ar lipsi Joia 
după prânz, fie între orele 4:/,„—6 p. m. Institutorii din ora- 
şele unde nu sunt nici şcoli normale, nici de meserii, vor 
trebui să lucreze împreună cu învățătorii, în vacanţa mare, 
la, şe6la normală cea mai apropiată. Pâte că cu timpul s'ar 
pute înfiinţă şi o şc6lă ambulantă pentru lucrul manual 
pe care am utilisa-o pentru institutori. 

Cât privesce sporul de 10%, cred că ar trebui să se dea 
acelor cari ar îndeplini următârele condițiuni : 

1). Să fi confecţionat obiecte în de ajuns cu elevii şc6lei 
și parte din aceste obiecte să fi fost vîndute, fie prin mij- 
locirea bazarelor înfiinţate în diversele capitale de judeţe, 
fie prin diferiți comercianţi cari ati deposite în ramura. 
respectivă; acâsta să o dovedâscă cu acte în regulă. 

2), Să se dea acelor învăţători, cari vor fi reuşit ca cel 
puțin jumătate di.. elevii, cari absolvesc şeâla, să cunâscă 
bine ramura predată, 

3). Acelor cari vor avă 10.—20 printre adulţii satului, cari 
să practice meșteșugul învăţat. 

4). Se vada cu deosebire acelor învățători cari vor prac- 
tică meşteşuguri ce se pot învăţă cu ușurință de elevii 
claselor primare şi pe cari le pot folosi în visţă, ca îm- 
pletituri de papură, paie, frînghierie, perii, etc. 

5). Acest spor se va da tot în condiţiunile de mai sus 
şi învăţătârelor, pentru ţesături alese românesci, broderii. 
albituri, ete. 

6). Institutorii, cară vor practică cu succes lucru manual, 
vor primi câte un premii de 100 saii 120 lei anual.
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7). Acei învăţători cari vor primi sporul de 10%, sati institutorii cărora li se va acordă premiul fixat, nu vor put6 ridică suma dată, până nu vor dovedi că a tite in- strumentele trebuinci6se, sai până ce nu vor luă obliga- țiunea că şi le vor procură din acâstă sumă. 
8). Sporul şi' premiile să se dea pe rînd învăţătorilor şi institutorilor meritoşi şi, fiind-că suma. nu este în destul de mare, nimeni nu va primi sporul şi nu va fi premiat în doi ani consecutivi, ci cel mult dia trei în trei ani 
Nu mă îndoesc, Domnule Ministru, că luându-se aceste măsuri vom face cel puţin un.pas mai departe în îndru- marea lucrului manual. 
Pentru anul acesta ne va fi de ajuns suma de 30.000 lei, cât s'a prevădut prin viitorul budget. Vom reservă 15.000 lei pentru perfecţionarea, acelui învăţămînt Şi-i vom între- buinţă în modul următor: 
1). Vom plăti câte 200 lei ca adaos la salariă, pentru cele două luni de vacanţă, fie-cărui maiestru de lucru ma- nual de la cele ș€şe şcsle normale, saii în total 1.200 lei. 2). Pentru anul acesta vom chemă, la fie-care şcâlă câte 20 de învăţători pe fie-care lună, saii în total 240 învăţători, a căror întreţinere a 50 bani pe qi ne-ar da suma de 7.200 lei. 

3). Restul până la 15.000 lei l-am întrebuinţă pentru completarea atelierelor de lucru manual de la șcâlele normale, pentru câte un mic spor de câte 50 lei lunar maieştrilor cară ar ţing lecţiuni cu institutorii, precum şi pentru salariul maieştrilor străini, cari ar fi angagiaţi. 
Pentru sporul de 10% ne-ar rămâns 15.000 lei, care sumă ne-ar fi de ajuns pentru 150 învăţători. Anul acesta nu vom da nică un premii institutorilor, de 6re-ce ei abiă „Vor put6 să înveţe de acum înainte lucrul manual şi toc- mai în anul viitor vom av6 ocasiunea de a apreţiă resul- tatele dobiîndite. 
Mai am numai o singură cestiune de atins şi voii în- 

cheiă acest referat. D-I N. Moga, numit de d-vâstră inspector 
al lucrului manual, nu are până acum nici un amestec 

Anexe.
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Anexe. În alegerea învăţătorilor cari ar merită sporul de 10/,, 

căci aceştia eraii aleşi de o comisiune compusă din revi- 

sorul şcolar, un institutor şi un membru al consilului ju- 

deţean. Sunt de părere să rămână şi ac6stă comisiune, însă 

cuvîntul din urmă să-l aibă d-l N. Moga. D-sasă facă ra- 

portul general către Casa Şedlelor, prin care să propună pe 

învățătorii cari ar merită acest spor. 

Exposiţiunea pentru lucrul manual să încâpă cel puţin 

cu două dile înainte de deschiderea conferinţelor şi să ţină 

încă trei dile după închiderea acestor conferinţe, ca ast-fel 

d-l N. Moga să aibă tot timpul necesar, spre a inspectă 

aceste conferinţe şi spre a se put pronunţă asupra învă- 

ţătorilor cari ar merită sporul de '10%,, 

Domnia-V6stră personal sait Casa Șc6lelor să se pronunţe 

în ultima, instanţă asupra raportului pe care inspectorul 

lucrului manual îl va înaintă cel mai târdii până în luna 

August a fie-cărui an şi asupra măsurilor ce d:sa va pro. 

pune să se iea pentru bunul mers al acestui învăţămînt. 

Anexa No. 35 bis. 

Decisiunea din 18 Februarie 1903, relativă la lucrul 

manual în şcolile primare (pag. 133). 

ART. 1 Suma, pe care Căsa Şc6lelor o prevede în bud- 

get pentru plata sporului de 10%, se împarte în două părți 

egale. O parte va fi afectată pentru a se da din ea un 

spor de 10%; asupra salariilor învăţătorilor şi învăţăt6re- 

lor celor mai meritoşi în predarea lucrului manual, cum 

şi pentru a se acordă premii, de 100 şi 120 lei, instituto- 

rilor ce se vor îndeletnici cu practicarea acestui învăţămînt. 

A doua parte va fi afectată pentru a se completă din ea, 

cu instrumentele trebuincidse, tâte atelierele şcolelor nor- 

male de învăţători, pentru plata întreţinerii învăţătorilor, 

pentru adaosul de salariii ce se va da maieştrilor cari le
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vor predă cursul, cum şi pentru plata integrală a maie- Anexe. 
Ştrilor ce vor mai fi angăgiaţi. 

ART. 2. După ce atelierele şedlelor normale vor fi com- 
pletate cu tâte instrumentele trebuincidse diverselor ra- 
muri ale lucrului manual, se vor trimite două rînduri de câte 
20 învăţători la, fie-care Școiă, cară vor sta pentru învăţă- 
tură o lună, având locuinţa și întreţinerea în şelă. Pen- 
tru întreţinere, Casa Şedlelor va da șcOlei câte 50 bani pe 
di de fie-care. - 
"ART. 3. Institutorii vor căpătă, instrucțiunea necesară 

în acest gen, fie la şcolele normale în oraşul unde sunt 
asemenea, şcoli, fie la șcâlele de meserii, ducându-se în fie- 
care săptămână de două ori, fie Joia după amiază, fie în 
alte dile, între orele 411.—6, 

In orașele unde nu sunt nici școli normale, nică şcoli de * 
meserii, institutorii vor căpătă aceste cunoscinţe în va- 
canța cea mare odată cu învățătorii. | 

ART. 4. Pentru ca un membru al corpului didactic dintre 
cei specificaţi la art. 1 să p5tă concură la spor de salarii 
saii premii, trebue să îndeplinâscă următorele condițiuni: 

a) Să fi confecţionat obiecte în deajuns cu elevii Şcolei 
şi parte din aceste obiecte să fi fost vîndute, fie prin mij- 
locirea bazarelor înfiinţate în diversele capitale de judeţe, 

„fie prin diferiţi comercianţi, cari ai deposite în ramura 
respectivă; acesta să o dovedâscă cu acte în regulă. 

b) Să fi reuşit ca cel puţin :/, din elevii, cari absolvese 
şc6la, să cunâscă bine ramura predată. 

c) Să facă dovadă că are 10—20 printre adulții satului, 
cari să practice meşteşugul învățat, i 

dj Să facă dovadă că ai practicat. meşteşuguri ce se 
pot învăţă cu ușurință de elevii claselor primare şi prin 
cari le pot-folosi în vi6ţă, ca: împletituri în papură, paie, 
frîngherie, perii, ete. ” 

Invăţătorele trebue să facă dovadă că saii ocupat şi aii 
reuşit în acelaşi chip în ceea ce privesce țesăturile alese 
românesci, broderii, albituri, ete. 

ART. 5. Invăţătorii, eari vor primi sporul de 10%, sai
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Anexe. institutorii cărora li se va acordă premiul fixat, nu vor 
put6 ridică suma dată până nu vor dovedi că ai tote in- 
strumentele trebuinci6se, sait până ce nu vor luă obliga- 
țiunea că şi le vor procură din acâstă sumă, 

ART. 6 Sporul și premiile se vor da pe rînd învăţătorilor 
și institutorilor meritoşi şi, fiind-că suma nu este în destul 
de mare, nimeni nu va primi sporul şi nu va fi premiat 
în doi ani consecutivi, ci cel mult din trei în trei ani. 

ART. f. Comisiunea în drept a apreţiă şi propune pe 
cei ce merită sporul de 10”/,, saii premiul, se va compune 
din revisorul şcolar respectiv, un institutor şi un membru 
al consiliului judeţean, presidată de inspectorul lucrului 
manual. Sa , 

Exposiţiunea de lucrări, în vedere că avem numai un 
” singur inspeetor al lucrului manual, va av6 loc prin urmare 

în intervalul de la începerea conferințelor generale anuale 
până la finele lunei Maii. 

ART. 8. D-l inspector al lucrului manual, visitând tote 

exposiţiunile şi luând parte în t6te comisiunile pe judeţe, 

va alcătui, după procesele-verbale încheiate pentru fie-care 

judeţ în parie, tabloul general al celor ce vor merită sporul 

sati premiul şi îl va înaintă Casei Şcolelor cel mai târdiii 
la începutul lunii August. 

Asupra acestui raport, noi personal sai d-l adminis- 

trator al Casei Șcdlelor va decide în conformitate cu nor- 
mele stabilite şi reservele budgetare. 
ART. 9. D-l administrator al Casei Se6lelor este însăr- 

cinat cu aducerea la îndeplinire a disposiţiunilor cuprinse 

“în presenta decisiune.
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Anexa No. 36. 

Circulara din Septemvrie 1898, către revisorii 
şcolari, ca să îndemne pe înveţători să facă con- 

ferințe contra alcoolismului (pag. 140). 

Domnule hRevisor, 

Pentru combaterea vițiului baţiei, ale cărui consecinţe funeste sunt în deobște cunoscute, ministerul, între alte 
măsuri ce a luat, crede nemerit ca să vă atragă atenţiunea şi d-vâstre ca să îndemnați pe învăţători să facă săteni- lor conferințe în contra, alcoolismului, la ocasiuni favora- bile. 

Ei vor spune starea degradatore în care ajung cei cari 
abus6ză de alcool, povățuind pe săteni ca să se ferâscă de 
acest viţiii. Vor put consultă asupra materiei, până se va 
face un manual în limba, română, pe următorii autori cari 
ai scris asupra consecinţelor alcoolismului : 
-1) Jules Steeg, Les dangers de Palcoolisme (Lectures 

scolaires, Maximes, Sujets de r6daction, Probl&mes), Paris, 
Fernand Nathan, 1896. 

2) Dr. Galtier Boissidre, Lsvret d'antialcoolisme, Paris, 
Armand Colin, 1896, şi Venseignement de Vantialcoolisme, 
1897, 

3) Edmond Vaslet, Petit manuel de temperance, Bruxelles. 
4) Eugâne. Picard, Dangers de tabus de boissons alcoo- 

liques, Manuel d'instruction populaire ă l'usage des insti- 
tuteurs, Paris. 

5) J. Denis, Manuel de temperance, Genăve. 
6) Dr. Laborde, La luite contre Palcoolisme, Manuel ă 

Vusage des enfants des &coles et des leurs &ducateurs, 
Paris, 1896. 

Anexe,
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Anexa No. 37. 

Circulara din 18 Aprilie 1903, către înveţătorii 
rurali, prin care îi îndemnăm să lumineze pe să- 

teni asupra intrigilor ce se țes contra băncilor 
populare (pag. 145). 

Domnule Invăţcitor, 

In dorinţa de a asigură în mod trainic existenţa băn- 
cilor populare sătescă şi pentru a ajută încă la desvoltarea 
şi întărirea lor, guvernul şi camerile aii făcut legea de la 
28 Martie 1903 asupra acestor bănci. 

Prin acâstă lege, se ușureză cu totul înființarea băncilor 
prin o mulţime de disposiţiuni; aşa, actul de constituire 
al societăţii nu mai e nevoe a se face la tribunal, ci numai 
la judecătorul de pace, care este mult mai la îndemână să- 

tenilor; formele pentru constituire s'aii scurtat, aşă în cât 
să fie gata până în trei dile; nu se mai.cere nici o plată 
pentru publicaţiunile în Monitor, cari erai aşă de scumpe 
până acum; se scutesc băncile de taxe de timbru; se re- 
cunosc ca pers6ne juridice şi se consideră ca societăţi co- 
merciale, simplificându-se însă și uşurându-se în favârea 
lor formele codului comercial. 

Legea mai are şi un alt scop. Ea înfiinţeză o bancă cen- 
trală, care să ajute băncile sătesci, când ar av nevoe de 
bani. În satele cele sărace, sciți cu câtă greutate se pote 
înfiinţă o bancă, şi, chiar după ce se înființâză, cu câtă greu- 
tate își pâte mări capitalul. Dar tomnai în satele sărace 
băncile sunt mai necesare; tocmai acolo ţăranii săraci aii 
trebuință să fie ajutaţi, ca să fie scăpaţi de camătă, care 
nu-i lasă să prindă ce-vă putere. Cum eră până acum, ase- 
menea sate ar fi rămas şi mai departe lipsite mai de tot 
de binefacerile băncilor populare; dar, cu legea cea nouă, lu- 
crul va fi uşor, pentru-că unde va lipsi capitalul, se va
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put împrumută de la banca centrală, până ce satul va Anexe. prinde puteri, ca să se ajute el singur. 
Legea mai prevede ca fie-care bancă sătâscă să lase câte ce-vă din folosul ei de peste an, ca să se formeze un ca- pital de reservă, Capitalul aceste nu are să-l iea nimeni: tot al sătenilor rămâne ; dar va fi pus la o parte, ca să se împlinâscă dintrînsul pagubele ce ar put6 să aibă băn- cile sătesci. Să ne închipuim, spre exemplu, că hoţii ar fură într'o n6pte cassa. cu bania unei bănci. Ce s'ar întâm- plă atunci? Membrii băncii ar rămân6 sărăciţi de banii lor, iar banca ar fi ruinată Şi S'ar închide, ceea, ce ar fi o nouă nenorocire pentru sat; pe când acum, banii furaţă sar pune îndată la loc, luându-se din capitalul de reservă, Şi sătenii nu ar av6 nici o pagubă. ” 
Tot aşă dacă consiliul de administraţiune al unei bănci ar face greşeli; spre exemplu, ar da bani cu împrumut la 

pers6ne cari nu pot plăti. Până ce să se urmărâscă cei răi de plată, banii sar pune la loc din capitalul de reservă și nu Sar lipsi satul de folosul lor, | Dar banca centrală mai are și însărcinarea de a prive- 
gheă ca consiliile de administraţiune ale băncilor sătesei să administreze bine banii sătenilor; cu alte cuvinte, ea, 
va face controlul care lipsiă până acum, ceea, ce eră o pri- 
mejdie; căci 6meni răi sunţ ori-unde, şi eră destul doi, 
trei Gmeni răi ca să facă să se pârdă capitalul pus de un 
sat întreg întro bancă populară. Cu legea cea nouă, ase- menea lucruri nu se vor maj put6 întîmplă. 

Aşă dar, din tote punctele de vedere, legea cea nouă, 
este bună, și va ajută cu putere la întărirea băncilor să- tesci și ia asigurarea banilor lor contră veri-cărei pagube, Cu t6te acestea, scim că sunt Omeni răi şi fără ruşine, ari umblă r&spîndind printre săteni tot felul de minciuni: că băncile sătesci se desființâză, că guvernul umblă să le iea banii, şi altele ca acestea. Cej cari umblă cu asemenea 
vorbe sunt numai cămătarii, cari până acuma despuiai 
pe ţărani până şi de cenușa din vatră, luându-le dobîndă 
de 300 la 100 pe an, Şi cari acum văd că le scapă din
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Anexe. mână chipul de a-i mai despuiă mai departe. Se înţelege: 
când întrun sat e o bancă, cămătarii de acolo trebue să 
se ducă în lume; şi când în tote satele vor fi bănci bune, 
țăranii se vor îmbogăţi, dar cămătarii se vor stinga de 
pe lume. 

Asta vrea legea, şi asta nu le vine la socotâlă cămăta- 
rilor; şi iacă de ce umblă ei în tote chipurile să sperie pe 
săteni și să-i facă să fugă de băncile sătesci. 

Trebue însă ca cu toţii să ne facem datoria, şi să nu 
lăsăm ca țăranii să fie victima credulităţii lor. D-vâstre 
învățătorii, aţi înfiinţat băncile populare; este acum dato- 
ria tot a d-vâstre să nu le lăsaţi prada minciunilor. Tre- 

"bue să luminaţi pe săteni în tote ocasiunile, la cercurile 
culturale, la întruniri, la biserică, la primărie, veri-unde. 

Trebue să-i faceţi să înţelâgă care este scopul acelor ce 
umblă să-i înșele ; să le arătaţi care este scopul şi rostul 
legii, pe care le-o veţi explică rînd cu rînd, ca să nu mai 
încapă loc de vorbă. 

De alt-fel, cum că legătura cu trecutul nu s'a rupt de 
loc, şi că guvernul se silesce să menţie şi să întărâscă 
ceea ce s'a făcut aşă de bine, dovadă este că el caută să 
păstreze pe învăţători în capul acestei mişcări. De aceea 
el a numit pe un învățător, d-l D. Brezeanu, în înaltul 
post de membru al consiliului de administraţiune central 
al băncilor populare. Tot un învăţător, d-l Dumitrescu- 
Bumbesci, care a contribuit aşă de mult la lăţirea acestei 
instituţiuni, a fost numit inspector al băncilor populare. 
Apoi legea, la art. 16, spune că pentru controlul băncilor 
vor servi şi agenţii ministerului instrucţiunii publice. 

Din t6te punctele de vedere dar viitorul băncilor popu- : 
lare este asigurat, şi nu mă îndoesc că învățătorii vor : 
sci să urmărâscă și mai departe opera începută aşă de 
bine de dînşii. 

s$ 

3 
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Auexa No. 38. 
Anexe. 

Circulara din 13 Iunie 1902, prin care se îndemnă înveţătorii să nu lase ca băncile populare să facă 
întreprinderi în cari se pOte compromite 

capitalul lor (pag. 146). 

  

Domnule Inveţător, 

1 

Suntem informaţi că unele din băncile populare, înfiinţate 
în cea înai mare parte cu concursul învăţătorilor şi pre- 
oţilor, nu se mărginesc numai în ceea ce trebue să fie prin- 
cipala lor chemare, adică de a înlesni pe săteni la nevoile 
lor şi de a combate camăta, ci întreprind speculaţiuni di- 
verse, precum tăiere de păduri, exploatări de cariere, etc. 

Pe câtă vreme băncile nu dispun decât de capitaluri forte mici, şi pe cât existența şi funcţionarea lor nu va 
fi garantată prin o lege, asemeni întreprinderi constituese 
0 gravă imprudență, cari pot pune în pericol capitalul băncilor, şi în acelaşi timp şi responsalibitatea învăţători- lor şi acelora ce se află în comitetele diriguitâre ale băn- 
cilor. | A 

VE invităm dar ca, până la votarea legii care este în 
preparaţiune, să vă abţineţi cu cea mai mare îngrijire de a îndrumă banca, din al cărui comitet faceţi parte, pe o ase- 
menea cale greşită, şi a lumină și pe consătenii d-v. ca să nu se arunce pe calea aventurilor, în care se pote perde 
avutul lor, 

D-vostră, ca cel mai luminat din sat, aveţi mai mult de- cât ori-care altul răspunderea răului ce se pote nasce din neascultarea celor ce vă Spunem aci.
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Anexa No. 39. 

Decisiunea din 21 Februarie 1902 pentru orga- 

nisarea cercurilor culturale (pag. 148). 

Noi, ministru secretar de Stat la departamentul cultelor 

şi al instrucţiunii pubiice, 

Decidem: . 

ART. 1. T6te şcâlele rurale din judeţe se împart în grupe, 

fie-care de cel mult nouă şcâle. Invăţătorii unei grupe com- 

pun un cerc cultural. 

ART. 2. Grupele se fix6ză de revisorul şcolar. 

In fixarea lor va observă ca distanţa cea mai mare de 

la cea mai depărtată şcâlă; la cea din centru cercului, să 

fie maximum de 10 kilometri. Va mai căută, pe cât se pâte, 

ca în fie-care grupă să se cuprindă una din școlile înzes- 

-zrate cu biblioteci populare. 
ART. 3. Fie-care cerc cultural îşi va av6 un president 

numit de revisorul şcolar, dintre învățătorii cu titlul de- 
finitiv ai cercului. 

Presidentul are îndatorirea de a face ca tâte disposiţiu- 

nile cu privire la cercurile culturale să fie aduse la înde.- 

plinire întocmai. Prin rapârtele speciale el va comunică 

revisoratului tot. ce se atinge de mersul regulat al cercului 

a cărui conducere îi este încredinţată. 

"ART. 4, Scopul urmărit de cercurile culturate este dublu: 

1) Perfecţionarea membrilor corpului didactic rural, prin 

lărgimea sferei lor de cunoscinţe; 
2) Ridicarea stărei morale a sătenilor, prin cultivarea 

în ei a sentimentelor frumâse şi a celei materiale, prin îm- 

bogăţirea minţii lor cu cunoscinţe. practice. 

ART. 5. Pentru ajungerea acestui scop, membrii cercului 

cultural vor ţin în una din Duminecile fie-cărei luni, de 

la Septemvrie până la Mai inclusiv, şi pe rînd la tâte
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şcâlele, cari alcătuesc cercul cultural, câte două ședințe: una Anexe. 
intimă. şi alta publică. 

ART. 6. Prima adunare a cercului se va face la şc6la din 
centrul lui. Tot aci se hotărăsce ordinea în care cercul 
cultural: se va transportă, în cursul anului, la . cele-lalte 
şedle. 

Ordinea stabilită se va put6 modifică de presidentul cer- 
cului, când împrejurări neaşteptate ar reclamă acâsta, Mo- 
dificarea se va aduce la cunoscinţa atât a revisorului, cât 
şi a membrilor cercului. 

ART. 7. Când timpul va fi favorabil, membrii cercului 
vor sosi din timp în localitatea, -unde urmeză să-și ţină 
şedinţele, ca să asiste întâiii la serviciul divin. Unul din ei 
va ţin o predică. | | 
„ART. 8. Numai învățătorii şi învăţătorele, cari compun 

cercul cultural, participă la şedinţele intime ale lui. 
Cestiunile ce se vor discută sunt pur didactice. 
a) Se vor comunică resultatele dobîndite : 1) prin apli- 

carea metodelor indicate de însăşi programa, analitică ; 2) 
prin întrebuinţarea cărţilor introduse ; 3) prin aplicarea, 
sistemului admis pentru corectarea lucrărilor în scris; 4) 
prin alternarea lecţiilor directe cu . cele indirecte, şi 5) 
prin întrunirea divisiunilor la cânt, gimnastică, lucru ma- 
nual. Se va discută apoi ori-ce altă cestiune în legătură cu 
sistemul de funcţionare pe divisiuniă a şe6lelor rurale ; 

b) Se vor face lecţiuni practice urmate de critica lor ca 
formă şi fond; 

c) Se vor face dări de semă asupra cărţilor saii artico- 
lelor citite, cărţi şi articole luate din domeniul educaţiunii 
Şi instrucţiunii; . 

d) Se vor ţin€ conferinţe cu subiecte pur sciinţifice 
“şi literare, cari ai legătură cu obiectele din şedla pri- 
mară ; 

e) Se va vorbi asupra dificultăţilor ce întîmpină şc6la, 
cu aplicarea prescripţiunilor obligativităţii şi asupra mijl6- 
celor celor mai practice de a asigură o frecuentare regulată,
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Anexe. usând prea puţin de amendi sati chiar nerecurgend de fel 
la acel mijloc. 

ART. 9. La ședințele publice, învățătorul şcâlei, la care 
se ţine întrunirea cercului, va îngriji să iea parte cât se 
pâte mai mulţi săteni. Invățătorul şcâlei este presidentul 
de ondre al şedinţei publice. | 

Subiectele ce se vor trată în şedinţele publice: 

Relele ce decurg din lene, risipă, minciună, etc.; 

Sentimentele nobile: iubirea de bine, sentimentul religios 

şi, cu deosebire, iubirea .de ţsră ; 

Fol6sele şcâlei; 

Igiena casei. Imbrăcămintea. Hrana. Se va stărui mult 

asupra causelur pelagrei, asupra urmărilor alcoulismului 

şi asupra necesităţii de a se apelă la doctor în cas de 

bâle grele; - 

Ingrijirea vitelor ; 

Agricultura rațională. Se va vorbi sătenilor în primul 

loc despre îngrășeminte şi schimbarea semănăturilor; 

Cultura pomilor roditoră ; 

Cultura viței; 

Cultura zarzavaturilor de prima necesitate ; 

Cultura lucernei, trifoiului, ete., şi amestecul seminţelor 

de fineţ; | 

Cultura cânepei şi a inului. Industria acestor plante şi 

fol6sele industriilor casnice în general ; 

Ingrijirea sistematică a albinelor; 

Crescerea gândacilor de mătase; 

Nevoia pentru. săteni de a se grupă în societăţi econo- 

mice şi de împrumut și de a-şi av6 fie-care condica de 

socoteli. Se va desvoltă, în sfîrşit, ori-ce altă cestiune care 
să lumineze mintea săt6nului. 

Fiind-că toţi sătenii trebue să pricepă ceea ce li se spune, 

învățătorii se vor sili să le vorbâscă într'o limbă uşoră şi 

înțelesă; alt-fel scopul unor ast-fel de întruniri va fi ză- 
dărnicit. 

Cuvîntările din ședințele publice vor fi precedate saii 

urmate de coruri, mișcără gimnastice, jocuri naţionale, re:
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citări sai representațiuni teatrale cu piese moralisatâre ad- mise de autoritatea Școlară, 
ART. 10. Cestiunile didactice, ce se prevăd la art. 8, alin. a) şi b), şi cu cari se vor ocupă cercurile culturale în cur- sul anului, se hotărăsc de revisor şi se comunică cercurilor la, sfirşitul lui August 'Tâte cele-lalte cestiuni se aleg de membrii cercului. Cu privire la cele ce urmeză să se des- volte în şedinţele publice, membrii cercurilor, când vor face alegerea, vor căută să țină socotâlă de nevoile localităţii unde aii să fie tratate asemenea cestiuni. Revisorul pote aprobă sait modifică alegerea făcută de cercuri, 

ART. 11. După fie-care şedinţă presidentul cercului în- cheie proces-verbal, pe care-l iscălesc toţi membrii presenţi. Procesul-verbal se va comunică în copie revisoratului. Procesele-verbale şi tote actele privitâre la lucrările cer- cului vor formă un dosar aparte, ce se va păstră la Şcola, la care funcţion6ză presidentul, 
ART. 12. Frecuentarea regulată a cercurilor culturale este obligaţorie pentru membrii lor, 
Absentarea fără motiv bine întemeiat se consideră ea absentare pe o qi de la şc6lă şi atrage după sine reţine- Tea corespundătâre a lefii. 
ART. 13. Revisorul şcolar e dator să visiteze cercurile culturale din judeţul săi şi ceea ce va constată să men- ționeze în raportele lunare asupra inspecţiunilor făcute. ART. 14. Una din dilele conferinţelor generale va fi con- sacrată consfătuirilor asupra cercurilor. In acea di se va, țin€, sub presidenţia revisorului, şedinţă numai cu presi- denţii cercurilor în orele anti-meridiane și cu toţi membrii din judeţ, în orele post-meridiane. 
ART. 15 şi cel din urmă.—D-] director al învățămîntului primar şi normal primar este însărcinat cu aducerea la îideplinire a decisiunii de faţă. 

Anexe.
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Anexa No. 40. 

Decisiunea din 4 Februarie 1902, pentru organisa- 
rea cercurilor culturale (pag. 148). 

ART. 1. În fie-care cerc cultural, se va discută în fie- 
care an, în luna Februarie, modul cum fie-care din mem- 
brii cercului va trebui să lucreze, în sensul îmbunătăţirii 
stării materiale şi morale a satului săi, potrivit împreju- 
rărilor și trebuinţelor locale, mijlocelor de cară dispune, etc. 

ART. 2. La şedinţele fie-cărui cere cultural, se vor con- 
vocă și preoţii din circumscripţia cercului. Ei vor fi admişi 
la discuţiunile prevădute la art. 1. * 

ART. 3. Resiltatele discuţiunilor de la art. 1 se vor co- 
munică și revisorilor şcolari respectivi. 

ART. 4. In fie-care an, la conferințele generale anuale, 
fie-care învăţător va presintă revisorului un scurt memoriii 
în două exemplare de modul cum a lucrat, in sensul în- 
deplinirii scopului acestei decisiuni, şi de resultatela ce a 
obținut. Unul din aceste exemplare se va anexă la statul 
personal al învățătorului, şi se va av6 în vedere la clasi- 
ficarea lui, din punctul de vedere al recompenselor.
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Tabelă de cercurile culturale în ființă la 
Iunie 1903 (pag. 148). 

    

  

  

    
Raport adresat M. S. Regelui. 

      

| 5 | 
= | 
se 
=> 

> "| JUDEȚUL 2 | OBSERVAȚIUNI 
= 

= 

1] Arges. ....1 19 Prin decisiunea, No. 10.825/902, ju: 2 Bacău... . 16| deţele ai fost împărţite în cercuri 3] Botoșani. .... 12| culturale de câte ce] mult 9 comune 4 Brăila... 9] fie-care cere. Distanţa dintre fie-care 5] Buzăi.. ..... 19 comună este de maximum 10 kilom , 6| Constanţa .. . -8] pentru a înlesni participarea învă- 27| Covurluiă .... 8] țătorilor la şedinţele ţinute în tâte 8| Dâmboviţa. . . .| 14 comunele, 9 Dolj. .... 14 
10| Dorohoiiă. , 13 
HI Făleii. 9 
12] Gorj. ...... 19 
13| Ialomiţa. .... 15 
14 Iaşi... 10 
35| lifov...... | 96 
16] Mehedinţi . . 14 
1 Muscel .... . 44 
18) Neamţu ..... 11 
19 0... 12 
20| Prahova .. ... 21 
21| Putna... 10 

22] Râmnic ...., 12 
23| Roman.. 9 
24] Romanați ... 26 
25| Suceava ..... 18 
26| Tecucii ..._.. 12 
27| Teleorman. . . „| 17 
28] Tulcea... ... 10 
29| Tutova... . 12 
30 Vastuiă ...., 9 _ 31| Vâlcea ....., 15 
32] Vlașca. ....., 15 

Total 444 

—Anexe.— Spiru Haret, 8 

      

Anexe.
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Anexa No. 42. 

Adresa din 28 Octomvrie 1902 a administraţiu- 
nii Casei Școlelor către d-nii G. Coșbuc și Al. Vlahuţă, 
pentru a-i rugă să iea parte la întrunirile cercu- 

rilor culturale (pag. 151). 

Din iniţiativa Casei Şedlelor, în tâte judeţele din ţâră 
s'a înfiinţat câte un număr de 20 biblioteci populare pe 
lângă ședlele primare. 

Scopul înfiinţării acestor biblioteci a fost ca printr'în- 
sele să se p6tă desvoltă gustul cetitului în săteanul no- 
stru şi prin acâsta să se ridice, pe cât posibil, şi nivelul 
lui cultural. 

Pentru ajungerea acestui scop trebuiă să lucreze în prima, 
linie învățătorul, pe lângă şedla căruia s'a înfiinţat câte 
o asemenea bibliotecă. Cei mai mulţi dintre învăţători n'a 
putut să corespundă scopului dorit şi de aceea majorita- 
tea bibliotecilor ai rămas închise şi aprope nici o carte nu 
a fost cetită de săteni saii absolvenţii şedlelor rurale. 

Nu găsesc în totul vina învățătorului, căci mulță, saiă 
mai sciut, saii n'a putut să ţină conferinţe cu sătenii. 

In aceste conferinţe eitrebuiai să le cetâscă şi să-le ex- 
plice pasagii alese din scriitorii noștri, să desvolte înain- 
tea lor diverse cestiuni economice, etc, şi prin acâsta să-i 
facă să dobîndâscă gustul cetitului şi ast-fel biblioteca să 
dea, râdele așteptate. 

Invăţătorii trebuesc puşi aşă dar pe acâstă cale şi cred 
că mai bine, ca ori cari alţii, d-vâstră î împreună cu d. Vlahuţă, 
ambii literați distinși, cunoscători ai nevoilor ţăranului 
nostru, cari sciți să scriţi şi să vorbiţi adevărata limbă a 
poporului român, veţi put lucră cu un deplin succes pen- 
tru ajungerea scopului -ce urmărim. D-vostră ca tuncţio- 
nar al Casei Şedlelor sunteţi obligat ca cel puţin patru 
centre culturale din 46ră să visitaţi în fie-care lună, în
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dilele când se întrunesc învățătorii, arătându-le Și modul cum ei trebuesc să folosâscă biblioteca rurală. Nu mai puţin cred că ar fi folositor ca, prin unele comune chiar d-vâstre să ţineţi primele conferinţe înaintea, țăranilor, ea ast-fel în mod practice şi intuitiv învățătorul să fie inițiat în ţinerea acestor conferinţe. 
Facem apel la patriotismul d-vâstre şi vă rugăm să ne secundaţi cu tâtă inima spre a ajunge cu un momen mai repede la ţinta dorită. 
Tot-odată vă rugăm a ne arătă în fie-care lună maj din nainte centrele culturale la cari veți voi a vă duce, pen- tru ca să putem incunosciință, atât pe preşedintele cer- culuă cultural, cât şi pe revisorul şcolar respectiv. 

Anexa No. 43, 

Adresa din 20 Februarie 1902 către P. s. Mitropoliţi și Episcopi, prin care îi rugam ca preoții să cola- boreze cu învețătorii în activitatea lor culturală 
(pag. 152). 

Prin o adresă anteridră a nostră, ne-am permis a solicită concursul P. $. V. în lupta ce am întreprins pentru îmbu- nătăţirea stării morale și materiale a claselor muncitâre, mai cu s6mă a sătenilor. | 
In acâstă luptă principală, putem dice, singurii noştri agenţi ajutători erai institutorii şi învățătorii. Ne-am dat însă s6ma că rolul preotului eră aci cel puţin egal, cre- dem chiar mai însemnat decât acela al învățătorului şi însăși chemarea lui în societate este de a lucră pentru atingerea scopului pe care îl urmărim cu atâta rîvnă, Mai eră şi altă consideraţiune ; eră dorința sinceră şi stăruitâre ce nutrim, de a apropiă pe preot şi pe învăţător unul de altul, de a face să dispară causele de neînţelegeri 

Anexe,
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Anexe, şi de neîncredere, cari atât de des să iscă între dinşii. 

“Pentru a ajunge la acest resultat, am socotit că cel mai 

bun mijloc, aprâpe sigur, eră de a-i pune să colaboreze 

pentru realisarea unui scop, la care nu pâte să fie deose- 

bire între Gmenii oneşti, cu iubire de aprâpele şi de ţâra 

lui, şi mai ales, între preot şi învăţător, ale căror chemări 

se confundă, când e vorba de a aduce mângâere şi ajutor 

celor ce aii lipsă de dînsele. 

Conduşi de aceste vederi, am rugat pe P.S. V. să bine- 

voiască a îndemnă pe preoţi să se asocieze cu învățătorii 

în direcţiunea, spre care-i îndreptăm prin îndemnările n6stre 

P. S. S. Părinţii Eparchioţi aii binevoit a intră în vede- 

rile n6stre şi acâsta a fost de un mare ajutor pentru suc- 

cesul intreprinderii n6stre. Trebue chiar să observăm cu 

deplină satisfacere, că, pe unde preotul și învățătorul ai 

luerat împreună, succesul a fost mai repede şi mai complet 

decât pe acolo unde aii rămas isolaţă unul de altul. Efectele 

acestei colaborări s'aii simţit cu deosebire la constituirea 

de societăţi rurale de economie, al căror scop este de a des- 

voltă deprinderea economiei la săteni şi de a-i scuti de 

flagelul cămătăriei. Pi 

Dar preoţii sunt, şi ei 6meni, şi îndemnurile cele bune 

trebue să li se repete şi lor din când în când. Afară de 
acâsta, unii din ei nu aii dat destulă ascultare poveţilor 

chiriareului lor şi unii, dia fericire forte rară, nu sai sfiit 

de a le călcă în picidre, vorbind din amvon contra silinţe- 

lor acelora, cară lucraii pentru binele consătenilor lor. 

De aceea, P. S. Părinte, cu respect venim a solicită de 

la bună-voinţa P. S. V. ca să reamintiţi cu insistenţă pre- 

oţilor din eparchia P. S. V. instrucţiunile ce aţi bine- 

voit a le da altă dată, cii privire la obiectul acestei adrese. 

Nu ne îndoim că scopul înalt şi cu totul desinteresat, ce 

urmărim, va găsi în P. S. V. uii călduros sprijinitor, căci 

biserica nu pâte să nu se intereseze, oră de câte ori este 

vorba de o intreprindere care are de obiect înfrăţirea şi 

iubirea între 6meni
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Anexa No. 44 

Tabelă de şedetorile şcolare în ființă la Iunie 1903 Anexe. 
(pag. 154). - ” 

Numărul” Judeţul 
sădătorilor 

Argeş: nn 6 
Bacăii E II ID DR 19 
Botoşani... 
BUzăi, 15 
Brăila, 20 
Covurlui 28 

- Constanţa. . 6 
Dâmboviţa, .. 23 
Dojo 
Dorohoi... 13 
Fălciu 6 
Gorj ca 

alomiţa nm 
aș 

4 
DO 
Mehedinţi. i „13 
Muscel ... cc 
Nem cc 8 
O 5 
Prahova e 
Putna ... PIN a. 20 
ReSărat 

5 
Roman . 

5 
Romanați. , ...... 80 
Suceva, 4 
Tecuci ...., Sa 1 
Teleorman... op 
Tulcea . „6 
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Judeţul. Ă poetul 

„427 

Tutova . . cc... 1 

Vâlcea . n 1 

Vaslui e. 4 

3 Vlaşca PR 

"Total. . . 446 

Anexa No. 45. 

Circulara din 31 August 1902, câtre d-nii 

prefecți de județe, pentru înființarea cursurilor de 

adulți (pag. 155). 

Domnule Prefect, 

Legea îuvățămîntului primar (art. 34) dice: 

„Comunele urbane şi rurale vor put6 institui, cu chel- 

tuiala lor, cursuri pentru adulţi asupra materiilor cursului 
primar.“ 

„Aceste cursuri vor fi de două ore pe săptămână cel 

puţin și nu se vor put deschide decât cu cel puţin 5 au- 

ditori în comunele rurale şi cel puţin dece auditori în cele 

urbane, având pentru cele dintâi autorisarea inspectorului 

de circumscripţiune, iar pentru cele din urmă autorisarea 

ministerului.“ | 
„Ele nu se vor put6 face decât de către învățătorii sait 

institutorii în exerciţii, sai de către persâne cari vor po- 

sedă cel puţin titlurile necesare pentru a fi învăţători saii 
institutori.“ 

„Pers6na, care va conduce un curs de adulţi într'o co- 

+
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mună rurală, va av6 dreptul la o plată de cel puţin 10 lei pe lună, iar în cele urbane de cel puţin 30 lei pe lună.& | D-vâstră, Domnule Prefect, vă daţi perfect; ssma de ma- rea însemnătate pe care o are învățămîntul adulţilor în- tr'o ră, unde este un așă de mare număr de Gmeni fără, sciinţă de carte. Art. 34 din lege arată cu cât de puține 
sacrificii se pâte înjghebă acest învăţămînt, chiar în comu- 
nele rurale. 

Multe din aceste comune aii dejă alocate, în budgetele lor, Gre-cari subvenţiuni pentru învățători. Toţi acești în- 
văţători sunt obligaţi, după lege, ca în schimbul acestei 
subvenţiuni să dea, învățămîntul adulţilor. Pentru acâsta, 
ministerul a luat măsurile cuvenite. 

Cât pentru cele-lalte comune, cari nu dai nici o sub- venţiune învățătorului, sacrificiul de 120 lei pe an, ce li 
se cere, pentru ca să aibă Şi ele un învăţămînt de adulți, 
este așă de mic, în cât trebue doar puţină bună-voinţă din parte-le, pentru ca, cele mai multe să-l pâtă realisă. 

Vă rog, Domnule Prefect, ca în acestă afacere .să ne 
acordaţi și sprijinul d-vâstre, care pâte fi decisiv. Vă rog, 
să bine-voiţi a face ca, cu ocasiunea formării budgetelor 
comunelor pe viitorul exerciţiu, să faceţi a, se înscrie în ele 
mica sumă ce se cere în acest Scop, și să ne faceţi și 
nouă cunoscut ca să luăm măsuri de a obligă pe învăță- 
torii respectivi a-şi face datoria, 

E posibil ca unele comune să fie aşă de sărace în cât 
să nu pâtă face nică sacrificiul de 120 lei pe an. Dar sun- 
tem convinși că cele mai multe nu vor av6 nică o greu- 
tate pentru a-și împlini acâstă obligațiune. 

Anexe,
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Aneze,. Anexa No. 46. 

Tabelă de şcâlele de adulți, cari at funcţionat în 
cursul anului școlar 1902—1903 (pag. 155). 

    
  

  

  

  

  
  

- Numărul ședlelor 
Ş de adulţi 
z JUDEȚUL 

Si Urbane Rurale 

1| Argeș .:....., — 43 
2] Bacăi ...., 4 "14 
3| Botoșani ......, — 27 
4) Brăila . ..... , — 27 
5 Buzăă ........ i 94 
6| Covurluii . ...... 1 45 
| Constanţa . . . . — 23 
8] Dâmboviţa ...... — 15 
9| Dolj ......... — 32 

10| Dorohoiă ......., 1 5 
11] Făleiă — — 
12] Gorj... — 1 
13 Ialomiţa . ..... — 15 
la laşi. — — 
15| Iifov . ..., 2 55 
16| Mehedinţi. ......_ 1 38 
Ji Muscel ........ — 4 
18 Nemu ........ 1 36 
19100... — 54 
20| Prahova ......, — 15 
21 Putna ........ 1 62 
22| Romanați. ...... — 7 
23| Roman . ....... — 10) 
24| R.-Sărat . — 84 
25| Tecuciă. ......, — 26 
26| Suceva . . . .. -- 26]. 
21| Teleorman ...... — 21 
28| Tulcea ........ 1 33 
29| Tutova ........ 1 d 
30| Vasluii . ....., — 3 
31| Vâlcea ......., 1 18 
32] Vlașca ........ — 97 

Total ...... 15| 995              
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Anexa No. 47. 

Adresa No. 15.520 din 1902, către d-l revisor 
școlar de Muscel, în cestiunea juriilor de împă- 

ciuire (pag. 158). 

Dommnute Revisor, 

Am luat cunoscință dintrun diar local, că învățătorii 
din cercul cultural «Rîul-Domnek» ati avut ideea de a în- 
fiinţă prin sate jurii de împăciuire, cu scopul de a aplană 
priu bună învoială neînțelegerile ce se pot ivi între săteni. 
Am vădut chiar că aii şi reuşit a aduce unele împăciuiri, 
în cestiuni destul de delicate. 

Găsesc că iniţiativa acâsta este forte bună, şi de aceea 
vă rog să mulţumiţi din partea ministerului învăţătorilor. 
din cercul «Rîul-Dâmnei», pentru iniţiativa lor ; în special, 
d-ler I. Grigorescu și Luca Paul, cari se pare că s'aii pus 
în capul acestei mişcări. 

Tot-deodată, şi ca încuragiare, şi pentru a lăţi acest 
bun exemplu, am dat ordin ca adresa de faţă să fie adusă 
la cunoscința corpului didactice prin Buletinul oficial al 
ministerului. 

Anexa No. 48. 

Decisiunea din 16 Octomvrie 1898, pentru înfiinţa- 
rea bibliotecilor rurale (pag. 160). 

Noi, ministru secretar de stat la departamentul instruc- 
țiunii publice şi al cultelor, 
In dorinţa de a pune la disposițiunea țăranilor cunoscă- 
tori de carte mijiâcele pentru întinderea cunoscinţelor lor 

Anexe.



Anexe. usuale, pentru întărirea și înălţarea simţimîntului lor de 
Gmeni şi de Români, de a limpedi într'înşii ideia de drept 
şi datorie, de a-i pune în stare să deslege problemele de 
cari se isbesc în calea vieţii lor, în fine de a le deschide 
sufletul pentru frumos, bine şi adevăr; 

In vedere că acest scop nu se pote atinge decât prin 
înfiinţarea de biblioteci populare pe lângă şcolile primare 
din comunele rurale, din cari avem un număr însemnat 
de începuturi seri6se, biblioteci înzestrate cu scrierile cele 
mai alese şi cu o limbă curat românâscă ; 

Şi în vederea sumelor de cari dispunem prin budgetul 
Casei Şe6lelor, relaţiunilor .date şi ofertelor ce ni siaii 
presentat ; 

Decidem: 
|. Se înființeză acum de-odată un număr de 320 biblio- 

teci populare pe lângă şe6lele rurale, câte 10 în fie-care 
judeţ, 

II. Bibliotecele populare vor f înzestrate, de la înfiinţa. 
rea lor chiar, cu următorele scrieri. 

Din Alecsandri: Poegii complete, 2 volume; Prosă, 1 
volum; Fântâna Blanduziei, 1 volum, şi Ovidiu, 1 volum. 

Din Alexandrescu: Poesii şi fabule, | volum; 
Bălcescu: Istoria lui Mihaii- Vitezul, 3 volume; 
Bruto-Amante: Ovidiă în exil, 1 volum; 
Bolintineanu: Poesă, 2 volume; 
Furtună: Economia vitelor, 1 volum ; 
Felix: Elemente de igienă; 
lon Ghica: Convorbiri economice, 3 volume; Scrisori 

călre Alecsandri, 1. volum; 
Din Gane: Nuvele, 3 volume; 

» Hasdeii: Joan- Vodă-cel- Cumplit, 1 volum; Răsvan. Vodă 
1 volum; 

Din G6rard: Filozera viei, 1 volum ; 
»  Huxlay: Noţiună asupra sciințelor, 2 volume ; 
» Moga: Agricultura, Culiura pomilor roditori şi Vz- 

ticultura, în câte 1 volum; 
Din Slavici: Nuvele, 2 volume; 

» 

>
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Din Urechiă: Legende românesci, 1 volum; 
» Filimon; Ciocoii vechi şi noui, 1 volum; 
» Xenopol: Istoria Românilor, ediţia populară, 12 vo- lume; - 

Din revista enciclodedică Gazeta Sătenuhaă, abonament ; »  Tevista Albina, colecţiunea anului 1897—98 şi abona- ment, cum şi cu scrierile pe cari le va edită ministerul în acest scop şi acele cari se vor găsi că răspund scopul urmărit. 
III. Scrierile de mai sus se vor procură de 'către stabi- limentul Socec, librăria Carol Miiller şi Store şi direct de la autori cu preţurile oferite şi apobate, şi ele vor fi pre- date cartonate simplu, dar solid. | 
IV, Costul scrierilor, cum Şi cheltuelile de cartonare, ex: pediare, etc., se vor acoperi din fondul de 500.000 lei, pre- 

vădut în budgetul Casei Şcolelor la cap. I, art. 6, pentru 
cumpărarea şi completarea materialului didactic necesar înzestrării şcâlelor primare, în care fond se cuprinde şi 
suma necesară pentru înzestrarea bibliotecilor populare. 

V. Plata se face după aprobarea ce se va solicită con- 
siliului miniştrilor. 

VI. Bibliotecile populare vor funcţionă sub direcţiunea d-lor învăţători diriginţi, cu controlul autorităţilor,şcolare, 
ast-iel cum se dipune prin regulamentul aprobat de con- 
siliul miniştrilor prin jurnal No. 15 din şedinţa de la 26 
August 1898, şi inserat în Monitorul Oficial cu No. 193 
din 5 Septemvrie 1898, confirmat prin înaltul decret regal 
cu No. 3.070 din 16 Octomvrie 1898. 
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Anexa .No. 49. 

Lista cărților cu cari aii fost înzestrate cele 320 bi- 
blioteci populare, înființate de Casa Scâlelor 

în 1898 (pag. 161). 

  
  

  

  

  

          

3 E 

8 mag = 
18 TITLUL CĂRȚII E= AUTORUL 
Ş za lZ 5 

il Poesii complete ;. ....... 2| V. Alecsanari. 
2| Fântâna Rlanduziei .. - 1 IER 
3] Ovidiu. ... 1 > 

14] Poesii și Fabule ........ 1] Gr. Alexandrescu 
i 5| Istoria lui Mihaiii-Vitâzul . . . 3] N. hălcescu,. 
6] Ovidiă în exil ....... 1| Bruto-Amante 
|] Poesii. ..,.. 2] D. Bolintineanu 
“89| Economia vitelor. .,..... 1| Furtună. 
! 9] Elemente de igienă. ....,. 1| Felix. 
;10| Convorbiri economice .. . ..... 3| Ion Ghica. 
[11] Scrisori către Alecsandri, . . . .| 1 » 
12] Nuvele... .... . 3| Gane - 
13| Ioan-Vodă-cel- Cumplit 1| Hasdeu. 
14] Răzvan Vodă... ..... 1 » 
[15] Filoxera viei. . . .. „a | 1] Gârară, 
116| Noţiuni asupra sciințelor . . . 2| Huxley. 
17 Agricultura, cultura arborilor rodi- 
| tori și viticultura . | 1] V. Moga. 
18| Nuvele... 2| Slavici. 
19| Legende românesti... 1| Urechiă. 
20| Ciocoii vechi și noui 1] Filimon. 

121] Istoria Românilor, ed. populară . 12| Xenopol. 
22| Călăuza zoologului . a. 1| Dr. N. Leon: 
23] Fisiografia . . 1] Niculescu-Brăiliţeanu 
24| Invăţătura bisericii creştine ! 2] I. Stefanelii. 
25| Astronomia populară... .... 1| Camille Flamarion. 
26| Anuarul băncilor populare p. 1901 1] Casa Şedlelor. 
27 » Casei Ședlelor ..... i » 
28] Agricultura. '......... 1] Dr. Popovici-Lupa. 
'29] Biblioteca antialeoolică No. 11 şi1l2 | 2| Casa Şedlelor. 
30| Basme (traducere) ........ 1] Fraţii Grimm. 
31| Cartea ţăranului român .. . , 1| Brudariă și Kirileanu. 
32| Călăuza către meserii ....: MN. 1. Bibiri, 
33 Carte despre viaţa lungă (traducere)| 1] Dr. L. Biichner. 
34| Călăuza pentru înființarea bănci- 

lor populare . .. ...... 1] Dumitrescu-Bumbesci. 
35) Cărtieiea eultivatorului de sfecle .| 1!Dr. Popovici- Lupa.  
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nia și Francia (traducere) . . . 
In grădina de pomi ...... 
Omul preistorie (traducere) . . 
Robinson Crusoe (traducere) 
România pitorâscă. ..... 
Societăţi cooperative, comerciale 

și industriale .. 

Se
i 

be
i 

DD
 

ni
 

i 
_
   Sciinţele naturale cu aplicaţiune |... 

la grădinile şcolare. . ...., 1 
Dece Maii, conferință . . . „d 
Dile revoluţionare ....... 1 
Poveștile Peleşului . . . 1 

Anexa No. 50. 
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| 
136 Chipuri şi graiuri din Bucovina .| 1|Em. Grigorovitza. 3] Crestomaţia limbii germane (trad.)) 1] Casa Şcâlelor, '38] Dascălul poporului . ..._._ - | 1] Gădineanu și alții. |89] Epistola enciclică a patriarchului 

i de Constantinopole . | II Sf. Sinod. J40 Fericirea d'a trăi (traducere) . .| 1] Sir. John Lubbock. Ja Igiena bucătăriei (traducere) .. .| 1|Dr. 1. Laumonier, : ;42] Istoria musicei în Italia, Germa- , 
Brendel. 

Alex. Timotescu. 
Sir. John Lubbock. 
Daniil de Fe. 
Alex. Vlahuţă. 

C. Brudariu, 

D. Niţescu. 
C. Banu. . 
C. Colescu-Vartie. 
Carmen Sylva.     

Lista cărților cu cari s'ai înzestrat cele 320 biblioteci 
populare înființate în anul 1903 de Casa Şcâlelor. 

(pag. 141). 
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1] Astronomia populară, tra- | | ducere. .......,. Camille Flamarion Propr. Casei Şe. 2| Anuarul băncilor populare : . din România pe 1901 Casa Şedlelor » 3] Anuarul băncilor populare   

  

din România pe 1902. . » 
»
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18 
19 
20 

2] 
22 

23 

24 
25 
26 
27 

28 
29 

30 
31 

32       

Agricultura, cunoscințe prac- 
tice . , 

Biblioteca antialeoolică, "fa- 
scicula No. 11 şi 12. 

Biblioteca MinervaNo.1—8 . 
Basmele, traducere din limba 

germană. .... 
Bucăţi alese pentru popor . 
Cartea ţăranului român . 
Călăuza către meserii, cu- 

vinte folositre . , 
Călăuza pentre înfiinţarea 

băncilor populare . 
Cartea. despre viâța lungă, 
traducere 

Cărticica cultivatorului de 
sfecle 

Chipuri și graiuri din Bu- 
covina . 

„Casa. Şcdlelor“, înființarea 
şi activitatea ei . 

Crestomaţia limbii germa- 
ne, traducere . 

Cunâscerea plantelor” cu 
aplicaţiune la medicina 
populară 

Ciocoii vechi și noui . 
Dascălul poporului . 
Episod din domnia lui 

Alexandru Cuza-Vodă . . 
Domnița Ruxandra. .. . 
Epistola encielică a patriar- 

chului de Constantinopole. 
Fapte şi vorbe românesti . 
Fericirea d'a irăi, traducere. 
Igiena bucătăriei 
Igiena în casa ţăranului . . 
Istoria musicei în Italia, 

Francia și Germania . . 
Imnuri religi6se pentru copii. 
Istoria răsboiuluiruso-tureo- 
român . 

Industria mătasei 
Invăţătura creştin6scă a bi- 

sericei ortodoxe, p. | şi II. 
istoria Românilor sub Mi- 

chaii-Vitezul 

. . . . . . . . 

  

Dr. Popovici-Lupa 

Spineanu şi alţii 
Mai mulţi autori 

Fraţii Grimm 
AL. Vlahuţă şi Coşbuc] 
Kirileanu și Brudariu 

N. 1. Bibiri 

Dumitrescu-Bumbesci | 

Dr. L. Bichner 

Dr. N. Popovici-Lupa 

Em. Grigorovitza 

Alexandrescu-Dorna 

Casa Şcdlelor 

Dr. Şt. Bartolomeiiă 
N. Filimon 
Gădineanu și alții 

Basilie C. Livianu 
N. Gane 

Sf. Sinod 
G. Coşbue 
Sir John Lubbock 
Dr. |. Laumonier 
Dr. Sofron Comşa 

Brendel 
Iacob Negruzzi 

Căpitan Daminan Gh. 
D. Xenopol 

I. Stefanelli 

N. Bălcescu   

Propr. 

Propr. 

Propr. 

Propr. 

Propr. 

Propr. 

Casei Şe. 

» 

Casei Şe. 

po 

» 

Casei Şc. 

Casei Şe. 

Casei Şe. - 

» 

» 

Casei Şe. 
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33| In grădina -de pomi (piesă 
pentru teatru) ....,.. Alex, Timotescu — 34| Incercări asupra stării so- 
ciale a poporului român. | Alex. Philippide — 351 Invăţ. agricol în şcâla rurală! N. Nicolaescu — 36] loan Creangă, Opere complete! Ea. »Minerva“ — 37] Liturgica bisericii ortodoxe. | Juy. Stefanelli — 38] Legendele sai basmele Ro- 
mânilor .. ...., P. Ispirescu — 39| Morala creştină ...., IL. B.M. | — 40| Memoriile Regelui Carol I. | Martor ocular — 41| Mitologia grâcă și română . Şt. Mihăileanu — 42] O lecţiune de geografie 
asupra Banatului. . . .| V. V. Maniu — 43| Omul preistorie, vol 1 şi [l 
(legat la un loc) Sir John Lubbock Propr. Casei Şe, ;44| Povestea banilur de aur-. -.| Aurel Alexandrescu — 

45| Poesii, opere complete (ed. 
„Minerva. , V. Alecsandri — 46| Poveţe populare pentru cu- 

noscerea bdlelorla animale. | G. Jocu — 4î] Poesii (ed. Şaraga) . - | D. Bolintineanu — 18| Prosă idem, Vicţa lui 
Alexandru I. Cuza . . . » — 49] Poveşti (ed. Saraga)  . .|lEL.Do. Sevastos — i50| Poveștile Peleşului (idem). | Carmem Sylva — 51| Pneumo-eriterita infecţidsă la 

: por. ...., . ÎDr. 1. St. Purtună — 152] Povăţuitorul pentru carto- — nagii N. 1. Moga - 59 Robinson Crusoe. . . . . | Daniil de Făe Propr. Casei Şe. 54| România pitorâsea , Alex. Vlahuţă — l55 Şc6la, de țesătorie - | Olga Mironescu — 56| Serieri lit. și istorice, vol. L| Alex. Odobescu — 
57 » » » » Il » ÎN 58 > » a » III » _ 59] Societăţi cooperative, co- 

| merciale și industriale C. Brudariti — ;60| Sciinţele naturale cu aplica- - 
| țiune ia grădina şcâlei .| D. Niţescu — :63| Sfaturi țăranilor ..... G. Vasilescu — '62| Tarifele telegrafice, teleto- 

i nice şi poștale. ... R. N. Preda — 63] 1848 în România. . ... .| Oficial — 
64] Versuri și prosă (ed. „Mi- - 

nerva“) ........ Gr. Alexandrescu — '65| Dile revoluţionare C. Colescu-Vartie —   
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66| Dece Maii . . . .| C. Banu — 
67| Revisa Nouă, anul VIL. .| B. P. Hasdeii — 

68 „ Gazeta Sătânului, anul 
Kc. C. C. Dateulescu — 

69| Revista Gazeta Sătenului, 
anul XI. .....- po — 

70| Revista Gazeta Sătânului, 
anul XII ....... ! » —, 

11| Revista Gazeta Sătânului, 
anul XIV .,..... » — 

12| Revista Gazeta Sătenului, 
anul XV... ..... - > — 

13| Revista Gazeta Sătenului, . 
anul XVI ....... » ! — 

74] Revista Gazeta Sătenului, 
anul XVII ...... > — 

75| Revista Gazeta Sătenului, 
anulXVII. .. ... » - — 

16] Catalog inventar. . . . — — 
77| Registru cu buletine de îm- 

_prumutat cărți de bibl. . — —       
Anexa No. 5]. 

Regulamentul din 26 August 1898, pentru funcțio- 

narea bibliotecilor populare (pag. 161). 

ART. 1. Pe lângă şedlele primare urbane și rurale se vor 

înfiinţă treptat biblioteci populare, cari vor fi puse la di- 

sposiţiunea publicului şi vor funcţionă sub conducerea Ș 

îngrijirea directorului sai dirigintelui şcâlei. 

ART. 2. Fondul de cărţi al bibliotecilor populare se va 

formă : 

a) Din cărţi procurate de Stat, judeţ, saii comună; 

5) Din donaţiuni particulare ; 
c) Din cărţile cari eraii deja proprietatea şeolei, în mo- 

mentul înfiinţării bibliotecii ; 
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d) Din cărți procurate cu timpul, din fonduri proprii ale 
bibliotecii, saii prin ori-ce alte mijl6ce. 

ART. 3. Pentru ca Statul sai judeţul să procure cărți 
pentru biblioteci, se cere ca şc6la să pos6dă, ca mobilier 
special, cel puţin un dulap închis cu cheie, având şi un . 
„sertar închis cu cheie pentru conservarea catalogului bi- 
bliotecii şi a, celor-lalte scripte relative la dînsa. 

ART. 4. Primirea în biblioteci a cărţilor procurate alt-fel 
decât de minister nu se va put face decât cu aprobarea 
vevisorului şcolar. 

Ac6stă aprobare se va cere de către directorul saii di- 
rigintele şcolei. 

ART. 5. Ori-ce carte primită în bibliotecă se va înscrie 
imediat în catalogul bibliotecii, care face parte din inven- 
tarul şeGlei. Tot-deodată ea se va însemnă cu sigilul şc6- 
lei. și cu semnătura directorului saii dirigintelui şi se va, 
proved€ cu o etichetă gumată, purtând numărul de ordine 
la care s'a trecut cartea în catalog, precum şi numărul vo- 
tumului, pentru opurile cu mai multe volume. 

Eticheta se va lipi, pe cât posibil, pe muchea cărţii, 
ART. 6. Când o bibliotecă populară ajunge să cuprindă 

mai mult de 100 de opuri, atunci directorul sai dirigintele 
este obligat a întocmi, în afară de catalogul de mai sus, 
un al doilea catalog, pe nateriă, în care t6te opurile din 
bibliotecă se trec după legătura logică dintre ele. 

Capitolele acestui al doilea catalog vor fi obicinuit ur- 
mătorele : 

1) Religie, filosofie (psichologie, logică, etică, ete.), pe- 
„dagogie şi didactică; 

2) Economie politică, legislaţie, administraţie ; 
3) Istorii şi biografii; 

4) Geografie şi călătorii ; 
5) Literatură : poesii, teatru, nuvele, romane ; 
6) Sciinţele matematice ; 

7) Sciinţele fisico-naturale ; 

8) Limbistică ; 

9) Agricultură, industrie, comereiii, meşteşug ; 
Raport adresat M. $. Regelui.--A nexe.— Spiru Haret, . 9 
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10) Diverse. 

De la un capitol la altul se vor lăsă foi albe suficiente. 

spre a se trece nouă opuri, ce sar adăogă pe viitor. 

La bibliotecile posedând şi catalogul pe materii, se va 

adăogă pe eticheta menţionată la art. 5, atât numărul ca- 

pitolului, cât şi numărul curent din el, sub care este tre- 

cută cartea în catalogul pe materii. 

ART. f. Cărţile se pot împrumută pentru cetire, în lo- 

calul şcolei, în orele fixate de director sait diriginte şi sub 

privigherea lui. 

Ele se pot împrumută şi acasă, însă, pentru bibliotecile 

urbane numai la pers6ne domiciliate în circumscripţia şco- 

lei saii în circumscripţii limitrofe, iar pentru cele rurale 

în comuna în care se află ședla saii în comunele limitrofe. 

Imprumutul se face după semnarea unui buletin de ce- 

rere, care va face parte dintr'un registru anume. Cererile- 

se adres6ză în ori-ce di, însă numai în orele fixate de di- 
rector saii diriginte. 

Dacă împrumutătorul va fi minor, cererea va fi semnată. 

şi de părintele saii patronul săi. 

Catalogul-inventar, precum şi catalogul pe materii vo 

fi puse la disposiţiunea ori-cui ar dori să le consulte. 

ART. 8. imprumuturile se fac numai pentru câte un sin- 

gur volum de odată. Ele nu vor fi pe termin mai lung de 

15 dile ; se pot însă reînoi pentru același volum, cu con- 

diţie ca, la expirarea primului termin, volumul să fie pre- 

sentat directorului saii dirigintelui spre controlare. 

ART. 9. Dacă până în 8 dile după expirarea terminului 

pentru care cartea a fost împrumutată,ea nu este înapoiată 
bibliotecii, împrumutătorul va fi urmărit de director sai 

diriginte pentru restituirea preţului ei, precum şi a chel- 

tuelilor de urmărire. 

Tot aşă se va urmă și dacă cartea se va restitui dete- 
riorată. 

ART. 10. La finele fie-cărui an, directorul sai dirigintele 

va adresă revisorului şcolar un raport separat asupra stă- 

rii bibliotecii, a schimbărilor supravenite întrinsa în cur-
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sul anului expirat, asupra numărului de volume împrumu- Anexe. tate, etc. 

ART. 11. Bibliotecile populare sunt supuse inspecţiunii 
şi controlului autorităţilor şcolare. 
„Abaterile directorilor şi diriginţilor 

faţă, or 

biblioteci, se pedepsese confor 
Şi normal-primar. 

Anexa No. 32. 

de la regulamentul de 
i de la instrucţiunile ministeriale, privitore la aceste 

m legii învăţămîntului primar 

Listă de cărţile cu cari s'a înzestrat 145 
biblioteci înfiinţate din inițiativa privată de pe lângă 

143 șc6le primare rurale şi urbane 
şi pe 

Romanați (pag. 161). 

lângă dou€ parochii rurale din județul 
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Anatolida, poemă. . .. 
Astronomia populară (tradu- 

cere). - - 
Anuarul băncilor populare | 

din România, pe 1901 .. 
Agricultura, cunoscinţe prac- 

tice ......., . 
Biblioteca antialcoolică, fase 

No. 11 și 12....., 
Basme (traducere) ., . . 
Cartea ţăranului român . . 
Călăuza către meserii ,. . 
Cartea despre visţa lungă 
Călăuza pentru înfiinţarea, 

băncilor populare .. . . 
Carolida, poemă ..... 
Călăuza pentru sulfatul grâu- 

lui și uscatul fructelor în 
aparate, 2 fasc. .. ... 

Casa, Ședlelor, înființarea și   activitatea ei 

I. Heliade-Rădulescu, 

Camille Ylamarion. 

Casa Şedlelor. 

Dr. N. Popovici-Lupa. 

Mai mulţi autori. 
Fraţii Grimm. 
Brudariu și Kirileanu. 
N. 1. Bibiri. 
Dr. L. Biichner. 

Dumitrescu- Bumbesei 
]. 'Thorand. 

Chirovici.   Alexandrescu-Dorna. 

|. | 

Î 

| 
| Ediţ. și pr. Casei Se. 

idem 

idem 

idem 
idem 
idem 

  

Ediţ. și pr. Casei Şe. 

| 
| 

|  
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3] TITLUL CÂRȚII AUTORUL OBSERVAȚIUNI 
ls 
Z 

147 Crestomaţia (traducere) . Casa Şedlelor. Edi, și pr. Casei Şe. 
15| Cundscerea plantelor cu a- 

plicațiune la medicina 
populară. ....... Dr. Bartolomeu. 

16] Dascălul poporului. . Gădineanu și alţii. 
17| Educaţiunea naţională, fase. 

ÎŞI... M. Caloianu. 
18 Epistola eaciclică a Patriar- 

chului de Constantinopole.| Sf. Sinod. 
19| Pericirea d'a trăi (traducere)| Sir John Lubbock. | Ediţ şi pr. Casei Şc. 
20| Igiena bucătăriei (traducere)| Dr. I. Laumonier. - idem 
21| Istoria musicei (traducere). Brendel. idem 
22| Instituţiile României . . | I. Heliade- Rădulescu 
23| Inv&ţătura creştinâscă a bi- 

sericii ortodoxe, 2 vol. I. Stefanelli. 
;24] In grădina de pomi, piesă 
: de teatru sătesc . . . Alex. Timotescu. 
25| Memorii din timpul răsbo- 

„iului 1877—1878.. St. Georgescu. 
26| Omul preistoric, vol. 1 şi “i Sir John Lubbock. | Ediţ. și pr. Casei Şc. 
27| Poesii populare despre 

Avram Iancu . S. FI. Marian, 
28| Povestiri patriotice şi morale Radu Popescu. 
2] Poveşti populare pentru cu- 

n6scerea b6lelor la animale. G. Jocu. 
;30| Robinson Crusoe . . . Daniil F6e. Ediţ, și pr. Casei Şe. 
'31| Gazeta Sătenului, anul XIV 
RV. C. 0. Dactuleseu. 

32| Morala creştină . . I.B.M Ediţ. şi pr. Casei Şc. 
33 Monografia, raselor de găini, N. Filip. 
34 Mama și copilul ...... Dr. Ecaterina Ralli. 
35| Noţiunielemeuntare de mu- 

Sică... Gh. Ştefănescu. 
36| Povestea banilor de aur Aurel Alexandrescu ! 
37| România pitorescă Alex. Vlahuță. Ediţ. și pr. Casei Şe.: 
38| Schite și amintiri din Italia. | Smara. 
39] Scola de ţesătorie . Olga Mironescu, 
40| Sciinţele naturale cu i aplica- 

țiune la grădina: şe6lei .| D. Niţescu. 
41] Dile revoluţionare C. Colescu-Vartic. 
424 Dece Mai. ....,... C. Banu. 
43| 1848 în România. ..... Oficial. 
:44] Ingrijirea vacilor şi epelor “ 
| pline... ...,. D. Alexandrescu. 
145| Nuvele şi schițe ..... 1. Pop-Reteganul. 
ț 

  
i  
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Anexa No. 33. 

Referatul d-lui profesor C. Meissner înregistrat la No. 13.954 din 1903, în cestiunea formării unei bi- blioteci pedagogice şi resoluțiunea ministe- 
rială (pag. 176). 

Se decide imprimarea unei biblioteci pedagogice pentru usul învăţătorilor şi institutorilor. Primul: ei fonă se va compune din cele 10 scrieri propuse la pag. 6, 8 şi 4. din acest raport. Acele din aceste cărți, cari nu sunt traduse, se vor traduce de persâne cari se vor alege de noi. Fie- care carte se va imprimă în câte 6.000 exemplare, în mo- dul cel mai economic posibil şi se va vinde pe costul ei, plus un adaos de 15 la sută, pentru a acoperi perderile. Se decide în principiă înființarea câte unei bibliotecă jude- (ene, pe lângă revisoratele şcolare, formate din cărţi pro- prii pentru a întreţine, a completă şi a desvoltă cuno- scinţele corpului didactic primar. Cărţile acestor biblioteci se vor put împrumută membrilor corpului didactic pri- mar, după 6re-cari regule cari se vor fixă, destinate a asi- gură conservarea cărţilor. Casa Șc6lelor este însărcinată cu executarea acestei resoluţiuni. 
13 Maiu 1903, Ministru, HARET. 

Domnule Ministru, 

Conformându-mă însărcinării cu care m'aţi onorat de a 
întocmi un catalog de cărţile necesare unei biblioteci pe- dagogice, îmi permit a supune înaltei d-vostre aprecieri atât catalogul cerut cât şi considerantele ce m'aă călăuzit în felul alcătuirii sale, 

Se simte necesitatea unei ast-fel de biblioteci pentru 
usul membrilor corpului nostru didactic primar? 

Dacă este adevărat că în ori ce ramură a cugetării şi 
activităţii omenesci, progresul se întemeiază, din generaţie 

Anexe.
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Anexe. în generaţie, pe ceea ce aii cugetat şi lucrat predecesurii, de 

sigur că e o datorie de a pune pe institutori şi învăţători 

în posibilitate să cunâscă scrierile marilor cugetători în ce- 

stiuni de educaţiune. Ar fi lucru neiertat să ne mulţumim 

cu bagagiul pedagogic posedat de normaliştii absolvenţi, 

în momentul când părăsesc băncile şcblei, cu noţiunile ele- 

mentare căpătate dintr'un manual mai mult sati mai puţin 

s6rbăd de pedagogie sai dintr'un eompediii sec de istoria, 

acestei scinţe, fără să ne gândim la necesitatea ce o simte 

oră-ce inteligenţă normală de a-şi lărgi cercul cunoscinţe- 

lor relative la profesiunea îmbrăţişată. Şi dacă ne-am mul- 

țumi noi, nu Sar mulţumi dânșii, tineri în cea mai mare 

parte entusiaşii şi doritori de a se cultivă şi perfecţionă 

în interesul îndeplinirii misiunii lor. 

Dar nimic nu pote aruncă o lumină atât de vie-asupra 

problemelor ce ne preocupă, nimic nu e în stare să ne 

deschidă orizonturi atât de largi ca adâncirea în scrierile 

adevăraţilor promotori ai sciinţei. In ori-ce ramură, de vrei 

să pătrundi cestiunile şi să te pătrundi de adevăr, cată 

de te pune în contact direct cu aceia cari ai pus teme- 

liile știnţei acumulate şi sistematisate în urmă, în manu- 

ale și compedii, de 6meni de a doua şi a treia mână, 

Ceea ce importă deci, este să punem pe absolvenţii şc6- 

lelor n6stre normale în situaţiune să se adape la isvore, 

întru cât acâsta este cu putinţă. De ce să fie mărginiţi a 

cun6sce cugetările unui autor clasice numai prin prisma 

creerului unui ilustru X saii Y Gre-care? Vom fi tot-dea- 

una întrun câştig neasemuit de mare, recurgând la origi- 

nale şi nelimitându-ne la prelucrări. 

De asemenea consideraţiuni a fost de sigur călăuzit le- 

giuitorul din 1893, când a introdus studiul limbilor străine 

moderne în programa șc6lelor normale. Scopul eră ca insti- 

tutorii şi învățătorii să se potă folosi de operele de val6re 

din literatura pedagogică străină, fie francesă, fie germană. 

Pentru motive, pe cari n'avem a le discută aci, s'aii su- 

primat limbile moderne prin legea din 1901. 

Atuncă vaţă gândit d-vâstră cum s'ar pute împlini golul
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ce rămâne, ce ar fi de făcut pentru ca institutorii şi învă- 
țătorii să fie lipsiţi de putinţa de a cunâsce scrierile pe- 
dagogice de valdre recunoscută. Şi ast-fel, aţi ajuns la so- 
Auţiunea întemeierii unei mică biblioteci pedagogice. 

Soluţiunea e fericită, de Gre-ce cu tote silinţele ce-și dă- 
duseră profesorii de limbi moderne nu se atinsese scopul 
de a ajunge până acolo cu normaliştii, ca, ei să se pâtă 
servi cu folos de textele originale ale autorilor străini. Pu- 
nându-le la îndemână bune traduceri de opere bine alese, 
<âștigul cultural va fi cu mult mai însemnat, 

Din ce fel de lucrări ar trebui să fie compusă o biblio- 
tecă pedagogică? 

E 
In primul loc se înţelege din operele principale ale pe- 

dagogilor clasică, după cum am vădut mai sus. 
Insă nu numai atât: . 
O asemenea bibliotecă ar trebui să mai cuprindă şi lu- 

crură de interpelare Şi vulgarizare ale acelora, dintre cori- 
leii cugetători, ale căror opere originale sunt greii de pri- 
ceput, fie din pricina fondului prea, abstract, fie din aceea 
-a formei gresie. , o 

Să ne gândim bună-6ră la Herbart, pe care ne rezemăm 
aprope cu toţii câţi ne ocupăm în România de cestiuni 
“pedagogice. Să-i traducem lucrările ? Acâsta ar fi cu si- 
guranţă o muncă fără folos practic. Dacă astădi o mare 
„parte din lumea pedagogică se ține de şcâla lui Herbart, 
ac6sta se datoresce vulgarisatorilor filosofului, iar nu di- 
rect acestuia; scrierile lui nu suni pricepute şi gustate de 
«cât de un număr fârte restrîns de Omeni, chiar şi în Ger- 
mania, şi nu putem pretinde ca ele să fie pricepute şi gu- 
state de dascălii români. | 

Dar numai în asemenea casuri excepţionale recurgem la 
_prelucrără; regula generală rămâne ca biblioteca pedago- 
ică să nu conţină decât opere originale. 

In fine, ar trebui să se adune în câte-vă volume scrie- 

Anexe,



Anexe. rile mai de s6mă românesci, fie particulare, fie oficiale, re- 

feritore la cestiuni de educaţiune sai de învăţămînt. 

Aci ar intră articole mai însemnate din revistele n6- 

stre pedagogice, circulări, raporte, cuvîntări ținute în ca-- 

merile legislative de miniştri,” raportori, senatori sai de 

„putaţi cu prilejul desbaterilor diferitelor legi asupra ins- 

trucţiunii sait a unor interpelări mai importante, etc. 

Dacă tote acestea nu aii caracterul sciinţific al operelor: 

pedagogilor clasici, în schimb ele interes6ză prin faptul că. 

în ele se oglindesc nevoile nostre, că ele sunt isvorite din 

împrejurările în cari trăim noi, că sunt mai apropiate de 

felul nostru de a gândi şi simţi.. 

De alt-lel, să nu se îngrijescă nimeni că ar fi lipsind 

dintrînsele înălţime de vederi şi cunoscinţe temeinice, pro-- 

fitabile cititorului; e vremea să începem să avem mai multă 

încredere în noi şi să încetăm a privi ca o datorie de bon- 

ton de a despreţui tot ce e al nostru și de a păstră ad- 
miraţiunea numai pentru cei străini, 

Intr'o bibliotecă pedagogică a învăţătorilor români, tne- 

bue să figureze şi lucrări romdnesci. 

In raportul de faţă însă am a mă restrînge uumai la 

obiectul însărcinării ce aţi bine-voit a-mi da, anume de a 

propune lista principalelor opere străine ce ar trebui tra- 

duse, spre a formă primul sîmbure al bibliotecii pedago- 

gice pentru dascălii primari. 

Ținusem numai să menţionez cari ar put [fi diversele 

elemente constitutive ale unei asemenea biblioteci. 

* 

Problema de deslegat e mult uşurată, prin faptul că 

există în străinătate asemenea biblioteci saii colecţiuni de. 
scrieri pedagogice mai însemnate. 

De felul ucesta sunt: 

1) Bibliothek pădugogischer Klassiher, herausgegeben von 

Fr. Mann. Verlag von Hermann Beyer u. Săhne în lan- 

gensalza.
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Din acâstă colecţiune ai apărut până în present 24 autori 
în 32 volume; ! 

2) Pădagogische Klassiker herausgegeben von Dr. G. A. 
Lindner. Verlag von A. Pichler's Witwe und Sohne, Wien. 

Ati apărut 18 volume, altele nu se vor mai publică. 
3) Karl Richler's Pădagogische Bibliotheh;, Leipzig. 
4) In cursul anului trecut 1902 a început a apare o nouă. 

colecţiune Schroedels Pddagogische Klassiker, Halle a. S., 
în care s'aii publicat până acum vre-o 10 volume. 

In literatura francesă nu sciti să existe asemenea co- 
lecţiuni ai clasicilor pedagogiei. 

Scriitorii celebri, ale căror opere aii fost adunate în a- 
ceste colecţiuni, sunt în bună parte aceiaşi. Astfel găsim 
Și în colecţiunea lui Fr. Mann şi în aceea a lui G. A. Lind- ner —acestea sunt bibliotecile ceie maj bogate și mai răs- pândite—pe Luther, Comenius, Pestalozzi, Salzmann, Fichte, Niemeyer, Dinter, Froebel, Diesterweg. Pe primii trei din 
aceştia, Luther, Comenius, Pestalozzi i-a introdus şi Sechroe- 
del în colecţiunea lui. | 

In schimb avem în colecţiunea lui Mann pe Locke, Mon- 
taigne, Fenslon, Rousseau, Herbart și alţii, cară lipsesc în 
colecţiunea lui Lindner; iar în acâsta din urmă pe Quin- 
tilian, Jacotot şi alţii, ce nu figur6ză în cea dîntâiă, 

In fie-care din aceste colecţiuni însă n'avem. a face cu 
o simplă reeditare, saii, când autorul e străin, cu o simplă 
traducere a operelor. clasice. 

Fie-care. volum cuprinde biografia, Şi caracteristica au- 
torului, precum şi notele explicative necesare pentru de- 
plina înţelegere a textului. 

După modelul acestor colecţiuni, propun să se alcăţuiască, 
şi biblioteca n6stră pedagogică ; iar primele scrieri, ce ar 
trebui să figureze întrînsa, ar fi după părerea subsemna- 
tului următârele : 

1) |. Amos Comenius, „Didactica Mare“, 
2) L. Enric Pestalozzi, „Leonard Şi Gertrud“; 
3) L. Enric Pestalozzi, „Cum Gertrud îşi învaţă copiii“; 
4) J. Locke, „Cugetări asupra edueaţiunii“; 

Anexe.
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5) Fânslon, „Educaţiunea fetelor“; 

6) J. J. Rousseau, „Emil“ (din cartea IV se 'va omite 

„Profesiunea. de credinţă a vicarului Savoiard“); 

7) Diesterweg, Câte-vă din articolele acestui scriitor pu- 

blicate de el în „Rheinische Blătter“ şi anume: 

1) Asupra principiului suprem în educaţiune; 

2) Invăţămîntul trebue să fie contorm naturei Şi con- 
torm culturii; 

3) Fie care învăţător, un cunoscător al naturei, fie-care 
învăţător rural, un naturalist ; 

4) Dumnedeii în natură ; 

5) Aforisme pedagogice ; 
6) Diverse. 

Scrierile. acestor “7 autori sunt trecute în ordinea în care 

ar urmă să fie traduse, în casul de a nu se pute între- 

prinde traducerea lor de odată, fie din lipsă de mijloce, 

fie din lipsă de traducători competinţi. 

Ast-fel, înainte de tâte, să se pună la îndemâna corpului 

nostru învăţătoresc „Didactica magna“ a lui Comenius şi 

cele 2 .opere clasice ale lui Pestalozzi; în urmă „Cugetările 

asupra educaţiunei“ de Locke, şi aşă mai departe 

Recomandatele 7 scrieri trebuesc traduse şi puse la di- 

sposiţiunea cetitorilor în întregime, iar nu în fragmente sai 

extrase. Cu fragmente sai extrase nu se pâte ajunge la 

pătrundere deplină, la adâncire în scrierea unui autor, lucru 

tocmăi la care ţinem. E cu mnlt preferabil să presentăm 
cetitorilor un număr mai mic de opuri şi pe aceste numai 

treptat, dar idle întregi, decât să le dăm frînturi, cu care 

scopul nu pâte îi ajuns. 

La operele enumerate mai adăogăm ce-vă, 

Cred că e neapărat necesar să le dăm ocasiune dască- 

lilor noştri să facă mai de aprâpe cunoscinţă cu pedagogia 

herbartiană. La chiar scrierile lui Herbart nu putem gândi 

pentru motivul arătat mai sus. Ceea ce se pote face însă 

este de a se traduce lucrări de acelea, prin cari ideile fi- 
losofului aii fost mai bine lămurite şi făcute accesibile pu-
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blicului german. De aceea adaog la lista .de mai sus ur- 
mătdrele 2 lucrări: | o 

8) Chr. Uter, „Vorschule der Pădagogik. Herbarts“, Dres- 
den. Verlag von Bleyl a. Kaommerer — o forte lumin6să 
introducere în pedagogia modernă herbartiană ; o 

9) Dr. W. Rein, A. Pickel und E. Scheler, „Teorie und 
Praxis des Volkschulunterrichts. Das erste Schuljahr“, 
Dresden. Verlag von Bleyl ună Kaemmerer, din care op 
se va traduce numai partea, 1, „Die Grundlegung“ cuprin- 

„ A6nd principiile fundametale ale didacticei şi metodicei în 
sistemul lui Herbart, 

Aceste nouă lucrări în total le propun, ca prima serie. 
pentru începutul întemeerii unei biblioteci pedagogice. Mai 
târdiit ar veni rîndul altor scriitori, ca Salzman, Niemeyer, 
Fraebel, Dirprteld, Jacotot, Herbert Spencer şi alţii ; dar 
acâstă a doua serie se referă la un viitor prea îndepărtat 
de o cam dată, ca să insist mai mult asupra ei în acest loc, 

Daii aci câte-vă note „bibliografice cari vor put6 servi 
pers6nelor însărcinate cu traducerea şi comentarea opere- 
lor, precum şi cu alcătuirea, biografiei autorilor clasici. 

IL. Amos Comenius, Grosse Unterrichtslehre, mit einer 
Binleitung von Dr. Gustav Adolf Lindner, 4-te Auflage (din 
colecţiunea „Pădagogische Klassiker“) vol. 1. 

Amos Comenius, Grosse Unterrichtslehre, iibersetzt, mit 
Anmerkungen und des Comenius Biographie versehen von 
Prof. Dr. Th. Lion, 3 Auflage (Din „Bibliothek pădagogi- 
scher Klassiker“ publicată de Fr. Mann). A 

Leben und Sehicksale des Comenius von Anton Vebka, 
Znaim 1892. Fournier u. Haberler (scriere testivă cu oca- 
siunea jubileului de 300 ani al nascerii lui Comenius, cu- 
prindând, în anexă, şi tâtă literatura germană asupra lui, 
“G. Migot, Jean Amos Comenius, Le dernier 6veque morave, 
Etude p6dagogique et thâologique, Paris 1891. Henri Fa- 
vre, 15 rue Racine. P. Gârboviceanu, Didactica mare a lui 
Comenius. 

I. E. Pestalozzi, Wie Gertrud ihre Kiinder lehrt, Mitthei- 
Jung und Comentar von Karl Riedel (volumul al III-lea 
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Anexe. din colecţiunea „Pidagogische Khassiker“ publicată de G. 
A. Lindner) |. E. Pestalozzi, Lienhard und Gertrud, mit Ein- 
leitung und Anmerkungen von Dr. [. Wychgram (volumul 

al XVIII din „Pidagogische ;Klassiker“ publicat de G. A- 

Lindner). Pestalozzi's ausgewihlte Werke mit Einleitungen 
und Pestalozzi's Biographie, herausgegeben von Fr. Mann» 

4 Auflage, 4 Bânde (In „Bibliothek pâdagogischer Klas- 
siker“ publicată de Fr. Mann). Etudes sur la vie et les 
travaux p6dagogiques de 1. E. Pestalozzi, par P. P.Pompâe 
Paris, Delagrave, 1 vol. 1878. Pestalozzi, Etudes biographi- 
ques par I. Guillaume, Paris, Hachette, 1 vol. 1890. 

lohn Locke's Gedanken iiber Erziehung. Mit Einleitung 
und Anmerkungen, herausgegeben von Dr. E. von Sallwiick 
2 Auflage, 1 Band (Din „Bibliothek pădagogischer Klassiker“. 
publicată de Fr. Mann), Locke, Pensces sur Peducation, 
traduction par Gabriel Compayr6, Paris, Hachette 1882. 

„Fen6lon und die Literatur der weiblichen Jugend in 
Frankreich, von Claude Fleury bis Frau Necker de Saussur“ 
von Dr. E. von Sallwiik, Langensalza 1886 (Din „Bibliotek 
pădagogischer Klassiker“ publicată de Fr. Mann). P. Rous- 
selot, Histoire de V'6ducation des femmes en France, Pa- 
ris, Didier 1883, 2 vol. P. Rousselot, Pâdagogie fâminine, 
Paris, Delagrave 1881. 

-]. J. Rousseaw's, Emil, iibersetzt, mit Einleitungen und 
Anmerkungen versehen, von Dr. E. von Sallwiick, mit Rous- 
seaws Biographie von Prof. Th. Vogt, 2 Bânde 3 Auflage 

(In „Bibliothek pădagogischen Klassiker“, publicată de Fr. 
Mann). Rousseau's, Emil bearbeitet von Karl Reimer (In 
Karl Richter's „Pădagogische Bibliothek“) Rousseau's Emil, 
von Gehrig, Schroedels Pidagogische Klassiker). Pe lângă 
acestea se va căută o ediţiune mai nouă a lui Emile, în 
limba francesă. 

Diesterweg, Rheinische Blâtter, ausgewihlt und mit 
Einleitung versehen von A. Chr. Tessen, 2-te Auflage (vo- 
lumul al VI din colecţiunea „Pădagogische Klassiker“ pu- 
blicată de G. A. Lindner).
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- Daţi-mi voe să ating în o faţă a cestiunii ce ne preo- 
ocupă aci. In isolarea, impusă de împrejurări, în care în- 
văţătorii nevoiţi sunt să. trăiască departe de veri-ce focar 
intelectual, nu-mi pot închipui o binefacere mai mare de- 
cât acâsta, de a le pune la îndemână un număr de cărţi 
de valdre reală pentru profesiunea lor, şi cari din cărță 
pot fi mai de reală valore decât cele cuprindend scrierile 
marilor cugetători în materie de educaţiune? Biblioteca 
pedagogică e menită să împedice amorţla intelectuală a 
învățătorului, iar acolo unde efectele lâncedirii s'aă ivit, 
să-i redeștepte puterile intelectuale şi morale printr'o lec- 
tură instructivă şi înălțătore. 

Dar mă întreb: fi-vor în stare mulţi dintre învăţători 
să-şi procure aceste cărţi, presupunând că le şi avem ? Ori 
cât de eftine ar fi volumele, tare mă tem că puţini dintre 
ei îşi vor pute plăti luxul unei biblioteci personale. 

Mai mult încă. Se pote folosi tînărul nostru absolvent, 
eşit de pe băncile șe6lei, date fiind forte modestele lui 
mijloce bănesci, de câte-vă măcar din scrierile pedagogice 
literare saii sciinţifice ce apar la noi?: Câţi dintr'înşii nu 
rămân pentru multă vreme numai cu manualele şi textele 
cu cari aii plecat din şcâla normală? Cine nu vede că, tre- 
cend un număr de ani fără lectură nouă, fără hrană sub- 
stanţială intelectuală, învățătorul nu va sta numai pe loc, 
ci va da fatal înapoi. Cum că mulți aii la disposiţiune mica 
bibliotecă rurală, e adevărat. Dar cel ce-și închipue' că 
acestă colecţiune de cărticele, croită pentru țăranul puţin 
mai răsărit în cultură, pote ajunge unui învăţător norma- 
list, îi pote satisface nevoile intelectuale şi morale, acela 
nu- cunsce actuala stare de lucruri. 

Nu. Invăţătorii multe ar citi, dar n'aii tum; din modestul 
lor salariă nii-şi pot alcătui o bibliotecă a lor. 

Aceste consideraţiuni mă fac, Domnule Ministru, să supun 
aprecierii d-vâstre propunerea de a, se înfiinţă biblzotecă județene, pe lângă fie-care revisorat Școlar, pentru usul 
membrilor corpului didactic primar al judeţului. Fie-care „institutor şi învăţător ar împrumută cărţile ce îi trebue, 

Anexe,



142 Ă 

Anexe. după disposiţiunile unui regulament special. Ministerul, ad- 
ministraţiunea Casei Șc6lelor, judeţul, comunele şi particu- 
larii ar putâ contribui la sporirea numărului volumelor din 
bibliotecă. Stocul principal de cărţi ar urmă să consiste 
din opuri relative la învăţămînt, tractate și publicaţiună 
pedagogice, la cari sar adăogă scrieri literare şi sciințifice 
folositâre învăţătorilor şi institutorilor. Sub numele de bi- 
biiotheques cantonăles, există multe asemenea instituţiuni 
în Francia, luând din ce în ce mai mare avânt, Inspectorii 
şcolari cercetâză listele cărţilor împrumutate şi constată- 
rile ce le fac influenţeză asupra aprecierii meritelor per- 
sonalului învățătorese de sub ordinul lor. (Vei raportul 
d-lui Istria, inspecteur W'Acadâmie, în publicaţiunea oficială 
„Liinspection acad&mique“, Paris. Imprimerie nationale, 1900 
pag. 586). 

Utilisarea bibliotecilor judeţene, din cari n'ar lipsi în 
deosebi câte-vă colecţiuni din biblioteca pedagogică ce sun- 
teți pe cale de a întemeiă, âr av6 o înrîurire însemnată 
în bine şi asupra discuţiunilor şi întregii activități a mem- 
brilor corpului didactic primar din conferințele generale 
și cercurile culturale. 

% 
* * 

In fine, încă o lucrare, a cărei nevoe e simțită, este ur- 
mătdrea : lipsesc cărți cuprindând lecturi pedagogice pen- 
tru elevii din ultimile elase ale şedlelor normale. Aci nu 
se pot ceti încă volume întregi, ca cele propuse pentru 
biblioteca pedagogică; afară de acâsta ar trece dre-şi care 
vreme până la efectuarea lor. Se impune de aceea alcă- 
tuirea unei crestomaţii pedagogice, care să cuprindă bucăţi 
alese din scriitorii cei mai însemnați în ale educaţiunii şi 
instrucţiunii. 

Mulţumindu-vă, Domnule Ministru „pentru on6rea ce mi- aţă 
făcut, însărcinându-mă cu întocmirea catalogului de cărţile 
necesare unei biblioteci pedagogice, vă rog să bine-voiţă a. 
primi încredințarea deosebitei mele stime şi consideraţiuni. 

Meissner.



  

Anexa No. 54 Anexe. 

Extract din proiectul de lege pentru înaintarea 
pe loc a înv&țătorilor, depus la Camera deputaților 

- în Ianuarie 1899 (pag. 178). 

In fie-care an se vor ţin6 examene pentru înaintarea pe 
loc a învăţătorilor. Aceste examene se vor țin întocmai 
după normele prevăqute la art, 61 din legea asupra învăţă- 
mîntului primar şi normal primar. Invăţătorii cari vor reuşi 
vor căpătă titlul de institutori, şi vor fi plătiţă cu salariu 
de 150 lei pe lună, la -care se va socoți gradaţia, conform 
legii din 6 Martie 1883; ei vor continuă însăa servi tot 
în învățămîntul rural. Numărul de locuri pentru cari se 
vor ţin6 asemeni examene se va fixa prin budget ; el însă 
nu va fi mai mic de 10, nici mai mare de 25, pentru fie- 
care an. _ 

Invăţătorii, cari vor fi căpătat titlul de institutori în fe- 
lul ar&tat în acest articol, vor puts fi transferați la o şcâlă 
urbană din oraş, cu salarii de 225 lei pe lună, după ce 
vor fi servit ca institutori la o şeolă rurală timp de 5ani, 
şi dacă vor fi recomandaţi pentru acâsta de către inspec- 
torul de circumscripție. | 

- Anexa Ne. 33. 

Extract din raportul din 28 Februarie 1903 - 
al d-lui S. Haliţa, inspector al învețămîntului primar. 
asupra resultatului examenului din 1902-—3 pen- 
tru înaintarea pe loc a învăţătorilor (comisiunea 

din Bucuresci) (pag. 180). 

Domnule Ministru, 

Ţin să relevez în special reușita strălucită a conferin- 
telor populare.
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Vă& mărturisesc, Domnule Ministru, că ori-ce bun Român 
nu puteă să nu simţă o adevărată mângâere sufletâscă, vă- 
qond acestă falangă mândră de învăţători, înzestrați cu 
atât de variate şi frumâse cunoscințe, stăpîni pe fermecă- 
torul graiii al poporului nostru sătesc, expunând, cu UŞU- 
rinţă şi pe înțelesul lui, chiar lucruri mai grele şi *mai ab- 
stracte ; căutând a-i captivă atenţiunea şi interesul prin 

pilde bine alese și prin povăţuiri şi învăţăminte folositore, 
<"6se chiar din viaţa lui de tote dilele, din păţaniile şi su- 
terinţele lui. 

Dacă numai 20 la sută din învățătorii noştri vor fi, în 
„privința ţinerii de conferințe populare, de forţa celor ce 

S'ait presentat la acest examen, putem fi siguri că activi- 

tatea lor, în cercurile culturale, fiind bine direcţionaţi, va 
da râde neaşteptate. 

In ttesă generală, am constatat cu mulţumire că mem- 

brii corpului didactic primar rural, cară sai presentat la 

acest examen, aii dovedit că sunt un element conscient de 

înalta şi area chemare, ce aii de îndepiinit în mijlocul 

populaţiunii n6stre rurale. 

Pe de o parte, cei mai mulţi din ei s'aii afirmat ca bună 
Gmeni de meserie, ce pot fi puşi la acelaşi nivel cu cei mai 
distinși institutori, în ce privesce cunosecinţele lor profe- 
sionale ; pe de alta, ai dovedit că ei depun o muncă vred- 
nică de t6tă lauda, spre a se înarmă cu o sumă de cu- 
noscinţe, cari le sunt indispensabile pentru a se put6 achită 
de rolul ce sunt chemaţi a îndeplini în mijlocul consă- 
tenilor. 

Pentru că însă încurajarea în acâstă direcţiune şi emula- 
ţiune să mârgă tot crescând, e nevoe, cred, ca numărul 10- 
curilor de avansare să fie sporit, cel puţin la 20 de fie- 
care circumseripţiune. 

Preşedintele comisiunii 

S. Haliţa 
Inspector al învăţămîntului primar şi normal.



Anexa No. 56, 
Anexe. 

Extract din raportul din 6 Martie 1903 al d-lui C. Meissner, fost inspector general aj învățămîntului primar, asupra resultatului examenului din 1902—3 pentru înaintarea pe loc a înve&țătorilor (comisiunea din Iași) (pag. 180), 

Domnule Ministru, 

Contormându-ne arţ. 13 al. 4 din regulamentul pentru înaintarea pe loc a învăţătorilor şi învățătârelor, din 25 Aprilie 1902, avem onre a supune, prin cele ce urmâză, înaltei d-vâstre aprecieri, observaţiunile nâstre cu privire la resultatul examenului, 
- Acest resultat este din cele mai îmbucurătore. Ati in- trat în luptă 50 de candidaţi şi din aceştia ai isbutit 29 să întrunâscă mediile necesare Ia fie-care din cele patru încercări, la cari ati fost, supuşi. Din cei 29 S'aii afirmat E ca elemente de reală val6re mai bine de jumătate, ceea ce ne-a îndreptăţit să declarăm în ultimul nostru proces- verbal No. 25, din 2 Martie, că aceştia sunt învăţători cu totul distinși atât prin cultura generală ce posedă, matu- ritatea de gândire de care ai dat dovadă şi aptitudinile lor didactice, cât şi prin sentimentele de cari sunt călău- ziți în: îndeplinirea misiunii lor, sentimete ce s'a mani- festat în deosebi cu prilegiul conferinţelor ținute în graiă popular. 

Și așă este, Domnule Ministru, Dacă art. 57 din legea învățămîntului primar şi normal-primar, în basa căruia se țin aceste examene, aveă în prima linie menirea de a în- demnă la muncă rodnică pe toţi învățătorii capabili din țeră în vederea îmbunătăţirii situaţiunii lor materiale şi 
Raport adresat M. S. Regelut.— A nexe.— Spiru Harei. 19 »; 7
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Anexe. de a da, prin acâsta, un noii avint învăţămîntului nostru 

rural, acest scop este cu siguranţă atins. Mai mult decât 

atâta însă. Resultatul examenului constitue o revelaţie pre- 

ţi6să pentru toţi aceia ce se interes6ză de viitorul ţăra- 

nului român: revelațiunea că ţera posedă, printre învăţă- 

tori, mult, mai numerose elemente destoinice, harnice şi 

“ însufleţite de focul sacru al misiunii, decât sar fi putut 
crede. 

Răslăţirea fatală a acestor modeşti factori de cultură 

pe t6tă suprafaţa ţării, isolarea lor de lumea cultă din 

centrele mai însemnate, a avut de urmare ca ei să nu fie: 

cunoscuţi sait să fie cunoscuţi în răii. Fie din nepriceperea- 

puţinilor doritori de bine ce veniaii în contact cu dînşii, fie 
din causa relei credinţe a multora din factorii interesaţi 

ai ponezri, ajunsese un fel de cuvint de ordine de a-i 

presentă ca 6meni primejdioşi stării sociale actuale, cu por- 

niri răsvrătitore, ca dușmani ai neamului. Bărbaţi sus puşi 

chiar dedeaii credămînt acestor voci alarmate şi erai sin- 

cer convinși .de perversitatea în gânduri, simţiri şi nă- 

zuinţe a marei majorități a membrilor corpului nostru di- 
dactic rural. | 

Toâtă acâstă situaţiune proveniă mai cu s6mă din faptul 

că învățătorii, în majoritatea lor, nu erait cunoscuţi cer- 

curilor diriguitore decât prin prisma acelor cari, neprice- 

pând rostul luminării poporului prin învăţătură, învăluiati 
în aceeaşi ură şi instituţiunea—şcola—şi pe representanţii 

s&i—învăţătorii. 

Nu tăgăduim că şi aceşti din urmă aii contribuit în parte 

la r&ul lor renume prin atitudinea provocătâre în con: 

grese şi articole nechibzuite prin reviste a unora dintre 

dinşii. Dar cată să recun6scem că aceşti campioni îndrăs- 

neți și culpabili erait puţini la număr şi că ceea ee le pro- 

cură 6re-şi care gloriolă în ochii camaradilor eră tocmai 

desnădejdea acestora faţă de învinuirile necurmate şi ne- 

meritate ce li se aduceaii. E firâscă revolta sufletâscă con- 
tra nedreptăţii. 

Ast-fel dar adevărata şi principala causă a oropsirii cor-
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pului învăţătorese tot acâsta rămâne : ignorarea adevăra- tei stări de lucruri, aprecierile greşite ale cercurilor con: ducătâre; aprecieri suggerate de toţi cei interesaţi a lovi în şcâlă ȘI invăţători— și Domne! mulţi mai sunţ aceştia la număr. 

Ac6stă Situațiune eră să mai dăinuiască muită vreme, ba chiar să se înr&utăţâscă, dacă nu sar fi căutat, pe tote căile, să se scâtă învățătorii din isolarea în care zăceait Şi să-i apropie de toți acei cari voase binele populaţiunii rurale. 

Bărbatul care a contribuit mai mulţ decât. fie-care la. ac6stă apropiere sunteți d-vâstră, Domnule Ministru. Aţi arătat învăţătorilor încredere şi le-aţi ridicaţ moralul, ia urmarea a fost că primejdioșii, r&svrătitorii, criminalit de eri, sunt; astădi cei mai folositori, pricepuţi şi zeloşi fac- toră pentru ridicarea morală, intelectuală şi materială a, ţăranului român. . 
Examenul nostru de înaintare pe loc pote f Privit ca 0 verigă din lanţul măsurilor luate în vederea cundscerii mai de aprope a valorii dascălilor noștri. Aci și-a dat în- 

Hunii ce presintă 0re-şi care garanţii de îndeplinirea cin- stită a datoriilor în, și afară din ŞCOlă. Până la acest exa- men nu sa presentaţ, nică odată prilegiul de a av6. gră- madă la un loc, în aşă considerabil număr, elemente din cele mai alese din învățămîntul rural. Se adună, ce e drept. învățătorii în cercuri culturale, în conferințe generale, în congrese; dar în primele două din aceste feluri de adu- nări comparaţiunea nu se pote face decât în sfere mai res- trânse, iar în congrese nu se presinţă ȘI nu-şi desvăluesc: 

Suralivii şi îndrăsneţii sunt tot-deauna şi adevăraţi frun- taşi între fruntași. Sau distins în mod remarcabil la exa- menul nostru Gmenii modești de tot, admirabil notaţi de 

Anexe.
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Anexe. revisorii şcolari, dar necunoscuţi în cercuri mai largi. Exa- 

menul a scos la ivâlă pe cei mai de valdre și acesta e 

uu mare câştig pentru autorităţile şcolare. 

C. Meissner, G. Fîntînaru, M. 'Pomida. 

Anexa No. 57. 

Raportul din 3 Octomvrie 1898 al ministrului 

instrucţiunii publice și al cultelor câtre M. S. Regele 

pentru înființarea medaliei R&splata muncii pentru 
învățămîntul primar (pag. 182). 

Sire, 

Legile sancţionate în anii din urmă asupra învăţămîn- 

tului public tind a pune din ce în ce mai multă regulă 

în şcoli. Corpul didactic cunâsce acum datoriile sale în 

mod mai precis şi, prin urmare, este mai în măsură dea 

şi le îndeplini cu exactitate. liste dar just ca, precum legea 

dă acum mijlce mai sigure şi mai potrivite de a se re- 

primă abaterile, să fie şi mijloce cât mai multe de a se 

xecompensă zelul şi bunavoinţă. 

In particular corpul didactic primar, urban şi rural, me- 

rită atenţiune, atât prin greutăţile deosebite cu cari are 

a luptă, cât şi prin puţinele. mijloce de recompensă de 

cari dispunem în favârea lui, şi este cu atât mai necesar 

acum putinţa de a da un semn de mulţumire acelora din- 

tre dînşii, cari îşi fac datoria, cu cât în isolarea în care 

trăesc cei mai mulţi din ei, trebue să li sepotă dovedi că 

nu le lipsesce solicitudinea din partea autorităţii centrale.
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Acâsta îi va întări) în împlinirea datoriei lor, prin faptul că se vor simţi Supraveghiaţi şi sprijiniţă. 
Ă Pentru aceste motive, cu respect Supun la Inalta apro- bare a Maiestăţii Vostre alăturatul proiect, de decret, pen- tru înfiinţarea unei medalii speciale pentru cei cari aduc servicii întwun fel Gre-care învăţămîntului primar și edu- caţiunii populare. 

Anexa No. 58. 

Regulamentul din 30 Octomvrie 1898, pentru in- stituirea medaliei Răsplata muncii pentru înve&ţă- mintul primar (pag. 182). 

ART. 1. Se institue o medalie cu devisa «Ca răsplata muncii penti-u învățămîntul primar», având două clase, care se va acordă drept Încuragiare Şi r&splătire pentru ser- vicii aduse învăţămîntului primar şi educaţiunii populare. ART. 2. Medalia se qă pe viaţă. A ART. 3, Dreptul de a o purtă este personal Şi nu se transmite în nici un 'cas. 
ART. 4. Numărul medaliilor acordate este nedeterminaţ,. ART. 5. Medalia se va acordă numai Pămîntenilor, cari vor fi adus servicii însemnate învăţămîntului primar şi edu- caţiunii populare, fie ca învăţători şi institutori, fie prin - scrieri, donaţiuni importante, ete. , | ART. 6. Medalia se compune : cea de clasa I dintro piesă de metal, galbenă, de formă circulară, cu un diametru de 30 m.m. şi o grosime de 2:/, m.m.; cea de clasa II din- tr'o piesă de metal alb, având aceleaşi dimensiuni Și formă. Medalia de amîndouă clasele portă pe o parte în relief efi- gia M. S. Regelui înconjurată de cuvintele : <Ca răsplata, muncii pentru învățămîntul primar», înconjurate de o ghir- landă de stejar, cari se unesce Sus şi jos prin câte o funtă,. 

Anexe,



Anexe. 

150 

ART. 7. Panglica este de mătase moirâe,lată de 30 m.m., 
având în mijloc o bandă albă, verticală, lată de 10 m.m. 
şi de amîndouă părţile câte o bandă roşie, verticală, de 
aceeaşi lăţime. 

ART. 8. Medalia se portă pe partea stângă a peptului. 
ART. 9. In nici un cas nu se pâte purtă panglica sin- 

gură. 

ART. 10. Numai Capul Statului are dreptul a acordă 
medalia. 

ART. 11. Medalia se acordă prin decret regal, în urma 

raportului ministrului intrucţiunii publice şi al cultelor 

şi decretul se publică prin Monitorul Oficial. 

ART. 12. Un brevet subscris de Capul Statului, purtând 
sigiliul regal şi contra-semnat de ministrul instucțiunii 
publice şi al cultelor se va da odată cu medalia. 

ART. 13. Medalia se perde din aceleaşi cause, din cară 

se perde şi calitatea de cetățean român. | 

Membrii corpului didactic perd dreptul de a o purtă când 

vor fi pedepsiţi cu excluderea din corp pentru tot-deauna, 

conform art. 70, 71, 72, 73 şi 74 din legea asupra învăţă- 

mâîntuluă primar şi normal-primar din 29 Aprilie 1896 şi 

art. 48, 49, 50 şi 77 din legea asupra învăţămîntului se- 

cundar şi superior din 23 Martie 1898. 

ART. 14. Se va ţin la ministerul instrucţiunii publice 

şi al cultelor un registru special pentru înscrierea succe- 

sivă a acelor cărora s'a acordat medalia. 

Acest registru va cuprinde, deosebit de numele meda- 

liatului, şi numărul cu data expedierii brevetului, precum 

și clasa medaliei trimise.



Anexa No. 59, 

Art. 3 şi 4 din legea învețămâîntului secundar și supe- rior de la 23 Martie 1898 (pag. 199). 

ART. 3. Liceele ati opt clase, fie-care de câte un an, In primele patru clase obiectele de studiii sunt: religia ; limbile română, latină, francesă, Și germană; istoria uni- versală și istoria țării; geografia generală şi geografia țării; matematicele raţionate elementare, cu aplicaţiuni la arpen- tagiii, nivelare, drenage, irigaţiuni Și cu noţiuni de comp- tabilitate; elemente de fisică, chimie, Sciințe naturale, cos- mografie; noţiuni de igienă; noţiuni de drept usual Şi in- strucţiune civică, caligrafie, desemn, musică vocală, gimnas- tică. Aceste obiecte vor fi predate în aşă mod, în cât să formeze un ciclu complet de cunoscinţe. Ele sunţ, obliga- tore pentru toți şeolarii primelor patru clase. In ultimele patru clase, următorele obiecte de studii sunt obligatore pentru toţi şcolarii: religia ; limbile română, francesă şi germană; istoria universală Şi istoria ţării; no- țiuni de psichologie, de logică, de economie politică, drept usual și instrucţiune civică; musica vocală şi gimnastica. Afară de acestea, școlarii, cară se destină studiilor cla- sice și cari vor formă secţiunea clasică, vor mai urmă, ohi- ectele următore : limbile latină și elenă; repetițiuni de ma- tematice, de scinţe fisice şi naturale, şi desemnul; iar cei cari vor formă secţiunea reală, obiectele următore.: una din limbile italiană saii englesă ; geografia; matematicele raționate (algebra Și trigonometwia, plană şi sferică, cu com- plemente şi cu teoria generală a ecuaţiunilor cu o necu- noscută ; aplicaţiuni la topografiie, nivelare, drenage, iri- gaţiuni, elemente de geometrie analitică cu dou& dimen- siuni; noţiuni de mecanică raționată și de technologie; no- țiuni de geometrie descriptivă); fisică, chimie, cosmogra- fie, seinţe naturale, igienă, desemn liniar, 

Anexe.
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Şcolarii din secţiunea clasică vor pute înlocui studiul 

limbii elene prin studiul fisicei, chimiei, sciinţelor naturale, 

igienei şi geografiei, urmând aceste cursuri în comun cu 

elevii din secţiunea reală. 

ART. 4. Gimnasiile aii patru clase, fie-care de câte un 

an. Programa lor de studiii este identică cu a celor patru . 

clase inferidre ale liceelor. 

Anexa No. 60. 

Orarele pentru gimnasii și licee după programele 

din 1 Aprilie 1899 (pag. 199). 

Oras pentru gimnasiă şi cursul inferior de liceu. 

  
  

  

      

== 

5 Gimnasii şi liceii curs inferior TIM) ivi 
! | 
pu 

| Religia ec. 2 al 
|! Limba română. ....... pa a Bf 
i » latină . cc... cc... 2 2 3 
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„germană . cc... -: 3 3 3 
: Instrucţiunea civică, drept usual și economia politică Pe a e 
! Istoria, universală şi istoria țării . 29 go 
„ Geografia şi cosmografia . pp 2 2 
! Matematice raționate și elementare. . 3.33% 3, 
„ Seiinţele fisico-naturale . . . . 94 a 
' Jgiena. .,...- . Po a î 
» Musica vocală ......... 2 3 2 2 
;  Desemnul oua 
' Caligrafia ...... 32 1: — 
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Anexa No. Gi, 

Art. 5 şi 6 din legea înv&țămintului secundar şi su- perior de la 23 Martie 1898 (pag. 202). 

ART. 5. Obiectele de studiii în şeoiele secundare de.. fete de gradul 1 sunt: religia; limbile română, francesă, germană ; geografia generală și geografia țării, istoria ge- nerală şi istoria, țării; aritmetica Și geometria elementară raționate, cu aplicaţiuni practice şi noţiuni de comptabi-. litate; elemente de cosmografie; elemente de sciințe na- 

pa 
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Anexe. turale, de fisică şi de chimie; noţiuni de pedagogie, de 

igienă, de medicină şi de farmacie domestică, mai ales în 

vederea crescerii şi îngrijirii copiilor; economia domestică, 

lucrul de mână, caligrafia şi desemnul, musica vocală, 
gimnastica. 

Durata studiilor în şcolele secundare de fete de gradul I 

va fi de cinci ani. Anul al cincilea va-fi în special consa- 

crat studiilor necesare femeii. 

ART, 6. Sc6lele secundare de fete de gradul Îl aii menirea 

de a da o cultură generală mai înaltă decât şcblele de 

gradul 1. In acest scop, se vor desvoltă şi completă în 

aceste şcole studiile din școlele de gradul I, adăogându-se 

noţiuni de psichologie, logică, economie politică, drept usal 

şi instrucţiune civică, precum şi una din limbile latină, 

italiană sait englesă. ” 

Durata studiilor în şcâlele secundare de gradul Il va fi 

de patru ani. In ele se vor primi, prin concurs, absolven- 

tele primelor patru clase ale şcâlelor de gradul I. 

Elevele cari vor absolvi cursul acestor şedle, urmând 

studiul limbii latine, vor obţin un certificat de absolvire 

care va purtă menţiunea: echivalent cu certificatul de ab- 

solvire a studiilor clasice moderne din licee. Acest certi- 

ficat dă dreptul de înscriere în universitate, la facultăţile 

la cari, conform regulamentelor respective, se pot înscrie 

absolvenţii clasicismului modern din licue.



Ti
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Anexa No. 62. 

Orarele şcolilor secundare de fete, după programele Anexe. | din 1 Aprilie 1899 (pag. 202). 

Orar pentru școlele secundare de fete de gradul 1 
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Anexe. Anexa No. 63. 

Circulara din 28 August 1902 câtre maieştrii şi 
maiestrele de musică din tote școlile dependinte de 

minister (pag. 211). 

Domnule Maiestru, 

Scopul introducerii studiului musicei în învățămînt nu 

este de a încărcă pe şcolarii noştri cu nisce cunoscinţe 

pur teoretice, ci de a-i învăţă să cânte, şi să cânte anume 

"bucăţi de acele cari să aibă puterea de a-i mişcă. 
Nici un fel de composiţiune nu atinge acest scop mai 

bine decât bucăţile de musică românsscă. 

Este un lucru cunoscut de t6tă lumea puternicul efect 

sufletesc pe care-l are, nu numai asupra copiilor, dar și 

asupra 6menilor maturi de oră-ce vîrstă, ascultarea ariilor 

audite în casa părintescă. Ele deştâptă duiosele amintiri 

din trecut şi legă pe om de pămîntul patriei, ale cărei du- 

reră şi bucurii le exprimă. 

Acest lucru nu este îndestul. observat, în predarea mu- 

sicei în şcolile n6stre de ori-ce grad. Nu numai că unii 

maieştri consacră o prea mare parte din timpul lor pre- 

dării teoriei musicale, şi prea puţin cântului, dar şi bucăţile 

pe cari le aleg sunt prea adese-ori lipsite de ori-ce caracter, 

saii împrumutate exclusiv de prin repertoriile străine, une- 

ori chiar cântate cu cuvinte străine. 

Intru cât un asemenea învăţămînt pote să aibă vre-o: 

putere educativă asupra copiilor ? 

Şi cu tâte acestea, maieştrii aii o indicaţiune sigură, în. 

căldura, în entusiasmul cu care sunt primite de către au- 

ditori bucăţile românesci, de câte-ori le aud executate de: 

şcolari, la examene, la producţiuni publice, la serbări, etc. 

Nu voim să dicem că educaţiunea musicală a tinerimii 

să fie de tot unilaterală. Inv&ţarea de cururi din opere, de



EL 
composiţiuni de maieştri mari trebue și ea să nu lipsâscă; dar nu trebue să ocupe tot locul. Din contră, locul prin- cipal trebue să-l ocupe musica românsscă, aceea care, pe lângă învățămîntul curat technic, dă şi saţisfacţiunea sufle- tâscă, pe care mai greii o pot găsi copiii într'o musică pe care nu 0 înțeleg, și care nu le spune nimic. 

Este neadmisibil ca copiii noştri să nu scie, de cele mai multe ori, ce este doina, şi să cânte coruri. din Zrovatore. Vă rugăm dar ca, în învățămîntul dv., să introduceţi în "cea mai largă măsură executarea de arii naţionale, alese din acele de un caracter cât mai curat românesc. Colec- țiuni de asemenea arii nu lipsesc, aşă că, repertoriul va fi lesne de format. Va trebui ca ariile să fie alese din acele pe cari şcolarii le cântă mai cu plăcere şi cu sentiment, și să le execute, fie pe 0 voce, fie pe mai multe, după ele: _mentele de cari veţi dispune. | 
Cu ocasia concursurilor de musică' corală, cari vor av6 loc în Maiă viitor, conform regulamentului de curând pro- mulgat, va trebui ca Școlarii să se producă dejă cu bucăţi de musică românâscă 

a 

Anexa No. 64, 

“ Decisiunea din 13 Aprilie 1898, prin care se institue concursuri anuale de jocul «Oina» pentru toți şco- larii din şcolele primare, normale şi se- 
cundare (pag. 212), 

Având în vedere trebuinţa 'ce este de a se da în şcoli 0.mai mare desvoltare exerciţiilor fisice, fără cari educa- țiunea tinerimii nu pote să fie nici completă, nică armonică; Având în vedere că, pentru a se atinge acest scop, prin- tre alte mijlâce, unul din cele mai eficace este Şi acela de 

Anexe
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Anexe. a se cultivă jocurile cari desvoltă forţa, agilitatea, cura- 
giul şi iniţiativa individuală ; 

Detidem : | 

Se institue concursuri anuale de joc de ocină, pentru şco- 

larii şc6lelor primare şi secundare, ședlelor normale-pri- 

mare şi seminariilor, 

Aceste coneursuri se vor ţin în fie. -care an, în diua de 

10 Maii, şi vor face parte din serbarea şcolară din acea 

di, sati vor fi distincte de dînsa, 

Vor fi concursuri: sati între echipe diferite luate din 

aceeaşi şc6lă, saii între echipe luate din diferitele şcoli ale 

aceluiași oraş, sail între echipe luate din şcole din oraşe 

diferite. 

Premiul va constă dinti'un obiect de artă, pe care echipa. 

învingătore îl va conservă timp de un an, până la cou- 

cursul următor. | 
Un regulament anume va fixă detaliile acestor concursuri. 

„Anexa No. 65. _ 

Ordinul No. 9.016 din 16 August 1902 către d-nii 

directori ai liceelor din Buzeu şi din Piatra relativ 

la înființarea cursului de agricultură la acele 

licee (pag. 214). 

Domnule Director, 

Sistemul şcolar al unei ţări trebue să fie oglinda fidelă 

a trebuinţelor, aspiraţiunilor şi caracterului naţional al po- 
porului care o locuesce. 

Reforma școlară, care se urmăresce. de câţi-vă ani, are 

de obiect principal realisarea acestui desiderat. Ne silim a 

face ca tinerimea, care trece prin şcolile de ori-ce grad, 

„Să iasă din ele, nu numai înzestrată cu cunoscinţe gene-
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rale şi cu o: educaţiune naţională Şi umanitară cât maj desăvirşită, dar şi înarmată câţ mai bine pentru lupta vi- eţii, şi cu o cunoscință cât mai deplină a țării şi a nevo- ilor ei. ” 
Invăţămîntul secundar proprii dis (liceele, gimnasiile şi Şcolile secundare de fete, mulţi cred că pâte să fie sus- tras de la acâstă regulă generală. Ei socotesc că liceul nu are altă chemare, decâţ de a menţină tradiţiunea, clasici- tăţii antice, considerată ca suprema expresiune a geniu- lui etic şi estetic omenesc. | 
Credinţa acâsta nu-și mai are astădi locul, şi adepţii ei merg împuţinându-se pe fie-care qi. Societăţile moderne aii trebuinţe numerose şi complexe, diferite de ale celor antice, şi cunoscerea lor este indispensabilă acelor cari aii să trăiască la un loc cu contimporanii lor, iar nu cu so- cietatea grâcă Și latină de acum 2.000 de ani. Vi6ţa este prea scurtă, timpul este prea scump, pentru ca tinerii să consacre opt ani la preumblările în grădinile lui Acade- mus, iar la vîrsta de 20 de ani să se găsâscă în lume tot aşă de străini, ca şi un contimporan al lui Platon, care ar fi trăit două-qecă şi patru de secole. 

In tote țările, fără excepţiune, acâsta este tendinţa, re-. „formelor şcolare cari se urmăresc şi la noi. Legile din 1898 și 1899, readuse în practică prin cea din 1901, tot acest scop îl ai, 

Creaţiunea secţiunilor reale 'şi moderne în licee, a în- văţămîntului profesional elementar și inferior, introducerea. cunosciinţelor practice de agricultură în învățămîntul ru- ral, ati tote de scop de a acomodă, fie-care fel de învăţă- mînt unei anumite trebuinţe concrete. Căci silința nostră. este nu de a alcătui întregul învățămînt; al țării după un tip unic şi nestrămutat, cum eră până acun, ci de a-i da. varietatea indispensabilă pentru ca să se POtă potrivi cu varietatea nesfîrşită a trebuințelor ce este chemat să sa- tisfacă.. E 
S'a început şi s'a făcut ce-vă în direcţiunea acâsta, dar mai rămâne încă de făcuţ, 

Anexe.
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Invăţămîntul nostru secundar propriii qis (liceele şi gim- 

nasiile) aii luat în ultimii 38 de-ani o desvoltare prea mare, 

şi de 6re-ce mai că nu există un învăţămînt profesional, 

care să-i facă echilibru, resultatul a fost grămădirea peste 

măsură a unor cariere şi părăsirea, aprope deplină, a tuturor 

celor-lalte. 
Nu numai atât; dar se constată că, cu tote sacrificiile 

făcute pentru învăţămînt, nu avem destui Omeni cari să 

cunscă, fie şi în mod teoretic, anumite cestiuni cari in- 

teressză ţera în cel mai înalt grad, | 

Vor luă ca exemplu agricultura. 

Este o banalitate din cele mai comune vorba că „Ro- 

mânia este o ţâră eminamente agricolă“. Acesta ar însemnă 

că, pentru noi, agricultura este ocupaţiunea principală, 

precum şi este, şi obiectul principal de preocupare, ceea 

ce nu este. E adevărat că cinci din şâse părți ale popula- 

țiunii n6stre nu fac decât agricultură; e adevărat că princi- 

palul isvor de bogăţie al țării este agricultura; dar cu tote 

acestea, printr'o curidse anomalie, agricultura nu formsză 

principalul obiect de preocupare al claselor diriguitore; 

iar în ceea ce privesce tinerimea, pare că într'adins sa 

căutat a se depărtă de ochii şi de gândul ei tot ce se 

atinge de: agricultură. . 

Când se dice că „poporul engles este eminamente co- 

merciant şi industrial“; când se giceă altă dată că „Ro- 

manii erai un popor eminamente răsboinic“, acestea sunt 

vorbe cari corespund unei realităţi. Englesii sunt „emi- 

namente comercianți şi industriaşi“ nu numai pentru-că 

fac mult comerciii şi multă industrie, dar şi pentru-că co- 

merciul şi industria apucă pe copilul engles încă de mic 

şi el cresce în atmosfera preocupărilor de acâstă natură. 

Romanii nu eraii răsboiniciă numai de la cutare vîrstă 

înainte; acâsta ar fi un non-sens; ci copilul. îndată ce se 

puteă ţin€ pe picidre, începeă să se exercite la jocurile 

răsboinice, şi eră îmbibat de educaţiunea militară. 

Dar învățămîntul românesc nu se cun6sce prin nimic că 

este făcut pentru un popor „eminamente agricol“. El ar 

.
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put să convină şi unui alt popor, neagricultor, tot atâta cât ni se potrivesce nouă. Liceele n6stre sunt pline de co- pii de săteni, de arendaşi, de proprietari rurali, de comer- cianță, de industriaşi, cărora timp de opt ani de dile li se verbesce despre ori-ce, afară de agricultură, de comerciii, de industrie— necesităţi naţionale de prima ordine, şi cu tote acestea, “se dice că scopul liceelor este de a da un înv țământ general ! _ 
Să nu se dică că scopul liceelor este numai de a ali- mentă anumite cariere, așă disele cariere liberale, cari nu aii nimic a face cu aceste îndeledniciri curat materiale. Un om nu pote să nierite numele de om cult, dacă nu este familiarisat, măcar ori-cât, cu principalele probleme cară interes6ză ţâra lui. Viaţa socială nu desparte pe 6meni prin ziduri; din contră, ea îi aduce în vecinie contact, şi este imposibil ca, într'o societate organisată, cine-vă să trăiască isolat, închis în cercul intereselor Şi ideilor lui personale, cu atât mai puţin când e vorba de cestiuni aşă de mari. 

| 
__De altă parte, absolvenţii liceelor sunt aceia cari, mai curînd saii mai târdiu, vor fi chemaţi a administră, a le- giferă, a guvernă; aşă că, chiar dacă liceul ar fi să rămână, Şi în viitor producător numai de funcţionari, de medici, de advocaţi, de. profesori— ceea ce nu va fi— totuşi el trebue să prepare pe aceşti tineri pentru a servi ț6ra cu sciinţă şi pricepere, iar nu să-şi facă experienţă în soco- tâla «i. E | 

In lucrarea generală întreprinsă pentru îndemnarea pe căi nouă a învăţămîntului, nu puteam să trecem cu vederea acestă forte însemnată cestiune. In acest scop, am şi făcut, 
ca, în- legea învăţământului profesional, să se trâcă art. 75 care dice: „Unele şcoli secundare de băeţi se vor pute 
transformă treptat în şcoli cu caracter practic şi profe- 
sional, potrivit cu trebuinţele locale şi în vederea unor 
aplicaţiuni determinate“, 

Ne propunem să facem „us de acest articol, în ceea, ce privesce liceele din Buzăiă şi Piatra, 
Raport adresat M. $. Regelui. — Anexe.—Spiru Havel, i 1 

Anexe,
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Nu e vorba însă de o transformare a acestor licee, ci 
numai de o modificare parţială în programa lor, care să 
ne permită a ţine s6mă de însemnatele consideraţiuni de- 
sfăşurate mai sus. 

lacă despre ce este vorba, 

Legea din 1898 şi programa din 1899 prevăd în cele 
patru clase superidre reale predarea limbii englese saii 
italiane, cu câte 3 ore pe săptămână. 

Din lipsă de profesori, cursul acesta ori nu a putut fi 
predat de loc până acum, saii că s'a predat în' rele con- 
diţiuni. 

Cu începere de la 1 Septemvrie viitor, vom consacră 
aceste 12 ore pe săptămână unui curs de agricultură, a 
cărui schemă ar fi cea următdre: 

Cun6scerea plantelor cari se cultivă şi cari se pot cul- 
tivă la noi. Modul lor de cultură în diversele părți ale 
țării şi îmbunătățirile ce se pot aduce. Rentabilitatea di- 
verselor culturi. Modul şi piețele de desfacere. Mijlâcele de 
transport, tarifele pe căi ferate, pe apă, cu căruţa. Indu- 
striile cari derivă din agricultură : zahăr, alcool, făinuri, etc. 

Păduri. Cun6scerea esenţelor, utilitatea lor, modul de 
exploatare. Moduri de transport, tarife şi preţuri de trans- 
port. Locuri de desfacere. Industrii derivate: hârtia, etc. 

Vite. Rasele românesci; putinţă de îmbunătăţire. Ingri- 
jirea, lor. Comerciul exterior. Industrii derivate: tăbăcăria, 
măcelăria, abatoriile, etc. 

Tote acestea cu privire deosebită asupra celor de la NO), 
căci e vorba, nu de a formă agricultori desăvârşiţi, ci de 
a face pe liceeni că cun6scă starea lucrurilor din ţra lor. 

Mai voim ca, prin introducerea acestui curs, să facem să 
dispară din mintea multora, părinţi şi școlari, prevenţia 
care este contra ori-cărei încercări de a trage folos prac- 
tic din învățămîntul pur teoretic al liceelor. Cursul pe care 
voim să-l introducem va fi o aplicare plăcută şi intere- 
santă a cursurilor de botanică, de zoologie, de geografie, 
şi va deprinde pe Școlari cu ideea că formulele abstracte,
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cu cari sunt hrăniţi atâta vreme, pot fi bune şi la ce-vă în visță, 

Ca completare a cursului, ministerul va av6 grijă a organisă din când în când excursiuni cu şcolarii pentru visitarea de exploataţiuni rurale și forestiere, de porturi, de fabrici, ete. i 
Avem convingerea că inovaţiunea acâsta, departe de a strică ce-vă învățămîntului liceal, îi va da o nouă, viţă. Re- giunea pe care Ș deservă liceul d-v. este mai ales proprie pentru acâstă, încercare, ca una care cuprinde exploatări. din tâte felurile pe cari le avem în vedere. De aceea avem o deosebită încredere că încercarea, n6stră va fi bine pri- mită în localitate. 
Totuşi rolul d-v. este însemnat aci, şi nu veţi perde din vedere că el este un rol de încredere. In adevăr, vi se iim- pune ca d-v. să căutaţi a lămuri pe acei cari ar fi nedu- meriţă asupra scopului şi rostului acestei inovaţiuni, căci reformele şcolare, ca tâte reformele, nu pot reuşi dacă nu sunt adoptate de opiniunea publică în deplină cunoscinţă. Veţi trebui încă să urmăriță cu aţenţiune chiar în şeolă mersul noului învăţămînt şi să ţineţi notă dilnică de dîn- sul, pentru ea ministerul să scie până la ce punct pote să înainteze pe calea ac6sta, 

- -Deşi nu e vorba, decât de o modificare parţială şi restrînsă în programa actuală, am credut necesar să vă punem în vedere tâte cele ce preced, pentru-că măsura nostră are importanţa, nu atâta prin întinderea ei, cât prin faptul că tinde a formă un not tip de liceti. De aceea am socotit; că lucrul trebue să se facă, nu prin surprindere, ci în de- plină cunoscinţă de causă. - 
Este bine înţeles că absolvenţii secţiunii reale a liceului ce dirigeţi vor fi dispensaţi de limba englesă sa italiană, pretutindeni unde şi-ar continuă studiile după terminarea liceului. 

o 

Anexe.
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Anexa 66. 

Extract din raportul d-lui 1. Bianu, preşedintele co- 
misiunii examenului de absolvire a cursului secun- 

dar superior de la liceul Michaii-Vitezul din Bucu- 

resci, către d-l ministru al cultelor şi instruc- 
țiunii publice (pag. 226) 

Domnule Ministru, 

Terminându-se operațiunile examenului de absolvire a 

cursului secundar superior la liceul Michaiii-Vitâzul, cu a 

căror conducere aţi bine-voit a mă însăreină prin adresa 

„seria B. No. 4.866 de la 5 lunie a. cj am ondre a vă tri- 

mite în alăturatul tabloi resultatul întregului examen. 

Observarea tablourilor de subiecte alese de unul saii de 
mai mulţi candidaţi şi a celor ne alese, deşi puse de mai 
multe oră, presintă un deosebit interes pentru cunâscerea 
cercului de idei și de cunoscinţe pentru care s'a desvol: 
tat mai multă atracțiune în elevi şi a celor pentru cari 

ac6stă atracţiune nu s'a desvoltat. 

In acest, an intră pentru întâia Gră serii întregi de ab- 

solvenţi de clasa VIII în acest examen ; de aceea comisiu- 
nea a credut că este bine să lucreze de astă dată cu destulă 
indulgență, rămânând ca în anii viitori să fie mai severă, când 
atât profesorii cât, şi elevii îşi vor fi dat bine s6mă de na- 
tura lucrărilor cari se cer la acest examen general de ab- 
solvire şi se vor fi pregătit din vreme în consecinţă. Mă 
cred totuşi dator a vă comunică impresiunea comisiunii 
și în deosebi a-mea personală, resultată din cetirea şi au- 
direa lucrărilor examenului. ” 

In general, elevii s'aii arătat maturi, înzestrați cu va- 
riate cunoscinţe; unii s'aii distins printr'o siguranță vred- 
nică de t6tă lauda, mai ales în disertaţiunea orală. Fârte 
puţini ai fost în stare să resolve exact şi sigur la scris 
problema matematică care li s'a dat; câți-vă aii făcut forte 
slabă traducerea din limba germană în cea franceză. Cea 
mai neingrijită parte a instrucţiunii acestor elevi esie fără
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îndoială limba română — înţeleg deprinderea de a-și scrie în limba lor cunoscințele pe cari le ai. Cej mai mulți nu sunt în stare a face frase corecte, nu aii cunoscinţe de între- buinţarea punctuaţiunii, nu ai nici un sistem de orto- grafie, fac greşeli de Sramatică şi de sintaxă în contra ce- lor mai elementare regule de bună scriere, Unij scrii mulţ mai bine. și mai corect în franţuzesce decât în românesce. Acestă stare tristă de lucrură mă silesce, d-le ministru, să fac iar o rugăciune, pe care vam făcut-o tot în asemenea ocasiune și într'alți ani, ca să luaţi tote măsurile posibile pentru. ca profesorii de limba română din clasa | până în a VIIL să facă pe elevi a se deprinde, prin exerciţii cât mai dese şi neîncetat. corectate de dînșii, să scrie corect limba, maternă. Acsta este o necesitate de primul ordin pentru întrâgă instrucţiunea lor de ori-ce specialitate, căci numai ast-fel tinerii pot deveni 6meni în adevăr instruiți, stăpîni conscienți pe cunoscinţele. cari li se dată în şcolă. In Sarcina profesorului de limba română cade în primul loc acâstă mare îndatorire ; dar toţi cel-lalţi profesori, atât cei de sciinţe exacte câţ şi cei de istorie, geografie, reli- gie, de limbile vechi şi moderne, etc. toți să fie îndato- | rați iarăşi să aibă tot-deauna în vedere, la exerciţiile scrise, nu numai cuprinsul, dar şi forma românâscă corectă a lucrărilor elevilor. 

Președintele comisiunii 

I. Bianu. 

Anexa No. 67. 

Lista subiectelor propuse pentru examenul de ab- solvire de clasa VIII din Iunie 1903 la liceul. 
Michaii-Vitezul (pag. 226), 

a) Lista subiectelor date pentru lucrarea în scris ($colarii aveai drepiul a alege o cestiune din cânci). 
1). Necesitatea cunoscinţei istoriei pentru educaţiunea, cetățenului, - 

| 

Anexe.



Anexe. 

166 

2). Reforma religiosă în Europa; causele şi urmările ei. 

3). Importanţa fisicei teoretice şi practice. (Puncte de 

orientare: maşina cu vapori, telegraful, telefonul, etc.). 
4). Relaţiunile între istorie și poesie, 

5). Influențe străine asupra culturii şi în deosebi asupra 

literaturii românescă. _ 

b). Lista subiectelor propuse pentru diserlaţiunea vorbită 

(şcolariă aveai dreptul a alege o cestiune din dout-deci). 

1). Urmările descoperirii noului continent. 

2). Urmările descoperirii tiparului. 

3). Starea ţărilor române la urcarea în scaun a lui Mi- 
chaii-Vodă-Vitezul. 

4). Cultura românsscă înainte de secolul XIX. 

5). Deosebirea între cultura Românilor din secolul XIX 
de cea din secolii anteriori. 

6). Starea ţărilor române după uciderea lui Michaiii- Vodă- 

Vit6zul. 

7). Literatura românsscă înainte de secolul XIX. 

8). Cronicile românesci din secolii XVII şi XVIII. 

9). Despre ecuaţiuni în genere. 

'10). Despre curbe în genere şi legătura dintre geome- 

trie şi algebră. 

11). Legătura şi deosebirea dintre aritmetică şi algebră. 

12). Despre silogisme. 
13). Lege, teorie și ipotesă în fisică. 

14). Asemănarea şi deosebirea între fisică şi chimie. 

15). Ipotesa atomică. 

16). Energie şi transformarea energiei. 

17). Legătura dintre geografie, cosmografie şi sciinţele 

naturale. 

18). Canalul de Suez și influenţa lui asupra comerciu- 

luă lumii. 

19). Om de sciinţe, om de litere. 

20). Relaţiunile între Principatele Române şi ţările ve- 

cine la Nord înainte de Michaiii-Vit6zul. 

21). Şedla ardelână, ideile şi influenţa ei asupra culturii 
românescă.
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22). Curenţii şi influenţele în literatura română din se- colul XIX. 
23). Literatura, poporală românsscă Şi influența, ei asupra literaturii culte, 
24). Pentru ce literatura românescă sa desvoltat mult în secolul XIX. 
25). Influenţa studiului sciinţelor positive asupra spiri- tului omenesc. 

. 26). Vulcanii, felurile lor, causele .cari îi produc, efec- tele lor.  - - 
27). Acţiunea fisico-chimică a apei asupra scOrței pă- mîntului. 
28). Natura luminii, căldurii, electricităţii. 
29). Transformism, teoria, evoluţiunii. 
30). Educaţiunea fisică, us şi abus. 
31), Despre sensaţiune. 
32). Caracterele culturii elene. 
33). Caracterele culturii romane. 
34). Comerciul României, principalele centre ȘI relaţiuni comerciale. 
35). Influenţa mediului asu pra, animalelor: mimetism, a- daptaţiune. i . 
36). Folâsele geografiei. 
37). Folsele cetirii. 
38). Fol6sele tiparului. 
39). Felul de cetire preferit şi motivele preferinței. 
40). Autorul preferit şi causele preferinţei. 
41). Legătura dintre sciinţele positive teoretice Şi aplicate și starea economică, | 

42). Animale, plante, minerale; — asemănări şi deosebiri, 43). Desvoltarea intelectuală în seria animală, 
44). Despre s6re şi stele în genere, 
45). Pentru ce literatura român6scă s'a, desvoltat, puţin înainte de secolul XIX. | 
46). Industria din punct de vedere economic şi igienice, 47). Statul şi individul; legătură între ei. | 
48). Unirea Principatelor Române, causele şi urmările ei. 

Anexe.
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Omul pe pămînt, apariţiunea şi posiţiunea lui între 
cele-lalte fiinţe de pe acâstă planetă. 

50). 
51). 
52), 
53). 
54). 
55). 
56), 
57). 
58), 
59). 
60). 
61). 
62). 
63). 

Posiţiunea geografică a Românilor, bunele şi relele ei. 
Sciinţa preferită şi motivele preferinţei. 
Sistemul planetar, descrierea și istoricul luă. 
Cultura românâscă în secolul XIX. 
Epidemiile şi măsurile profilactice în contra lor. 
Apa, felurile ei şi rolul ei în viţa omului. 
Agricultura. 

Aluviuni de mări şi rîuri, deltele. 
Alimentarea omului. , 
Causele decăderii Principatelor Române.. 
Causele reînălțării Românilor. | 
Rase, neamuri, naţiuni. 
Minele. 
Vocea şi organul vocal la om; organele producătâre 

de sunet la animale. 

64). 
65). 
66), 

Visţa plântelor. 

Fol6sele istoriei. 
Influențele externe asupra literaturii române în se- 

colul XIX. 

67). Influențele externe asupra culturii române înainte 
de secolul XIX. 

68). 
69), 
70). 
71), 

Poeţii lirică români în secolul XIX. 
Ce este patria şi ce sunt datori cetățenii către dînsa. 
Causele decăderii Românilor în secolii trecuţi. 
Causele renascerii Românilor în secolul XIX.
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Anexa No. 63. 

_ Circulara din 9 Ianuarie 1903 către directorii de licee (nu şi de gimnasii), seminarii, școli normale şi şcoli comerciale de gradul II, pentru organisarea excursiunilor școlare în vacanță (pag. 228). 
  

Domnule Director, 

Excursiunile şcolare în timpul vacanţelor sunt, fără în- doială, un excelent mijloc ' de a desvoltă Spiritul de ini- țiativă al tinerimii, pe lângă influenţa bine-făcătre ce o aii din punctul. de vedere al igienei şi al instrucţiunii. De : aceea socotesc că aceste excursiuni. nu trebue să rămână, în afară de preocupările nostre. 
Pentru acest motiv, am on6re a vă invită să examinaţi întru cât organisarea unor asemenea excursiuni, pentru lunile Iulie şi August 1903, ar fi posibile cu şcolarii din cei mai înaintați în vîrstă şi mai viguroşi din șecola pe care o dirigeţi. | 
Din parte-ne, credem că excursiunea, dacă s'ar face, ar trebui să se facă cam în următârele condițiuni : 
1. Excursioniștii să fie numai şcolari cărora etatea şi vig6rea lor fisică să le permită umblete mai lungă pe jos, une-ori călări, şi să suporte Gre-care ostenâlă fisică şi un 

traii nu prea confortabil. | 
2. Numărul excursioniștilor să nu fie prea mare.. 
3. Conducerea excursiunii să o aibă unul sai mai mulţi 

din profesorii şcolii. 
4. Excursiunea să se facă după un itinerar, care să fie fixat până la 31 Maiii cel mult, şi comunicat; ministerului 

până la 5 lunie. 
5. Durata unei excursiuni să nu tr&că nică întrun cas 

peste 30 dile. _ 
6. Excursiunea să se facă cu cheltuiala excursioniștilor. 

7 

Anexe.
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Anexe. Cei cari vor voi să participe vor trebui să declare până 
la 30 Aprilie, şi să-şi verse cotisaţiunea. în mâna directo- 
rului până la 15 Maiii cel mult. 

7. Cotisaţiunea minimă a fie-cărui excursionist se va fixă 
de d-v6stră împreună cu profesorul, saii profesorii, cari vor 
conduce excursiunea, avându-se în vedere durata ei, loca- 
lităţile de străbătut, greutăţile de procurare a locuinţelor, 
alimentelor şi transporturilor, ete. 

8. Excursiunea, fie-cărei şcoli se va subdivide în grupe 
de câte 8 saii 10 şcolari. Membrii fie cărei grupe vor fi în- 
sărcinaţi pe. rînd câte o di cu purtarea de grijă pentru 
purtarea cheltuelilor, procurarea locuinţelor, hranei şi trans- 
portului, etc. pentru grupa lor; tâte acestea sub autori- 
tatea profesorului, saii profesorilor conducători. 

9. Ministerul de instrucţiune ar put6 contribui la înles- 
nirea excursiunilor, intervenind pentru a obţin transpor- 
tul pe căile ferate cu. preţ redus, înlesnind pe unde se va 
put6 adăpostul prin mânăstiri, internate sait şcoli, şi in- 
tervenind la autorităţile administrative, la revisorii şco- 
lari, la directorii de şcoli şi la învăţători, pentru a procură 
excursioniştilor înlesnirile și lămuririle ce vor fi în pute- 

- rea lor. 

Vă rog , Domnule Director, ca chiar de pe acum să ve- 
deţi ce se pote tace în şcâla d-vâstre anul acesta pentru 
organisarea unei asemenea excursiuni, şi să ne comuni- 
caţi cât de curând părerea d-vâstre. 

Anexa No. 69. 

Regulamentul din 22 August 1885, pentru înscrierea 
în clasa 1 secundară a absolvenţilor cursului primar 

din şc6lele publice (pag. 248). 

ART. |. ba 1 Septemvrie a fie-cărui an, directorii şi di- 
rectorele tuturor şedlelor secundare ale Statului vor con-
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stitui câte una, două sau mai multe comisiuni, după tre- buinţă, compuse din -câte doi profesori luaţi din şeolă ; 
aceste comisiuni vor supune unui examen sumar pe toţi Şcolarii cară. cer înscrierea în clasa | Și cară sunt provă- 
duţi cu atestate de la şc6lele publice primare. Fie-care co- misiune va, fi însărcinată cu examinarea a câte unei serii de 40 candidaţi. 

ART. 2. Examenul va constă din o frasă uşoră, scrisă după dictare şi analisată în scris, din o problemă uş6ră de arit- metică după programa clasei IV primare, resolvată tot în scris, și din o lectură cu voce tare. Se va da o notă pen- tru fie-care din aceste trei probe; notele la cele două probe scrise se vor însemnă chiar pe lucrare. | Şcolarul se va refusă dacă va, av6 vre-o notă mai mică de cât 6 la vre una din aceste probe. 
ART. 3; Probele scrise se vor legă în pachete şi se vor conservă la direcţiune până Ja 1 Septemvrie din anul ur- mător, când se vor arde. 
ART. 4. Îndată după terminarea examenului, se vor în- scrie în catal6ge şcolariă admişi, iar lista; lor se va afişă în şc6lă pentru sciinţa celor interesaţi. Directorul va re- “ digiă un tabel de resultatul întreg: al examenului, din care “va înaintă un exemplar ministerului şi unul inspectorului general al circumscpţiunii. 
ART. 5. Examinarea Şcolarilor preparaţi în particular, cari cer înscrierea, se va face și pe viitor conform art, 121 din lege. 

- 
ART. 6. Şcolarii repetenţi în clasa 1 secundară, cari cer. înscrierea în clasa 1 la o altă Școlă, se vor înscrie fără „examen, în virtutea certificatului, constatând că ati urmat dejă în clasa I din prima şedlă. . 
ART. . Inscrierile în cele-lalte clase secundare, afară de clasa 1, se vor face și de aci înainte tot conform regule- 

lor urmate până acum, 

“Anexe.
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Anexe. Anexa No. 20. | 

Creaţiunile şi adaosele în înv&țămîntul secundar 
- de la 1888 până la 1898 (pag. 248). 

a) Lista gimnasiilor și liceelor înființate de la 1888 până la 1897: 

1. Gimnasiul elasic din Caracal înființat la 1 Oetomvrie 1888. 
2. » »  Massim din Brăila, înfiinţat la 1 Sep- 

temvrie 1889. 
„8. Gimnasiul real din T.-Măgurele înfiinţat la 1 Septem- 
vrie 1889. 

4. Gimnasiul clasic din R.-Sărat înfiinţat la 15 Septem- 
vrie 1889. | | 
„2. Gimnasiul real din Tg.-Jii înfiinţat la 1 Septem- 

vrie 1890. 
6. Gimnasiul real din Vasluiii înfiinţat la 1 Septem- 

vrie 1890. 

7. Gimnasiul clasic din Huşi înfiinţat la 15 Septem- 
vrie 1891. 

8. Gimnasiul clasic din R.-Vâlcea înfiinţat la 1 Septem- 
vrie 1891. 

9. Gimnasiul clasic din C. “Lung înființat la 1 Septem- 
vrie 1894, 
10. Liceul internat din laşi înfiinţat la 1 Septemvrie 1895. 

„11. Gimnasiul clasic din Constanţa înfiinţat la 1 Septem- 
vrie 1896, 

d) Gimnasiile transformate în licee de la 1888 până la 1897: 

1. Gimnasiul real din Brăila la 1 Septemvrie 1888. 
2, , clasic Lazăr din Bucuresci la 1 Septem- 

vrie 1890. 

3. Gimnasiul clasic Michaiii- Vitezul din Bucuresci la 19 
Octomvrie 1892,
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4. Gimnasiul clasice din T.-Severin la 1 Octomvrie 1893. Anexe. 5. > » » Buzăă » 1 Septemvrie 1894. 6. > »» Piteştă » 1 Septemvrie 1894. 1. - > Massim din Brăila la 1 Septem- vrie 1895. | 
8. Gimnasiul real din Piatra-N, la 1 Septemvrie 1897. - 9, - clasic din Tulcea „ 1 Septemvrie 1897. .10. - n» Bacăit „1 Septemvrie 1897. - 

€) Divisionarele înființate între anii 1888—1897. 

Gimnasiul Cantemiy din Bucuresci. 

Clasa II B înființată la 21 Septemvrie 1892. 
” IC. » 1 Octomvrie 1894. 2 

Liceul Mateiă- Basarab din Bucuresci. 

Clasa II B înfiinţată la 6 Iunie 1890. 
„ IC - » 1 Octomvrie 1890. 
» ID » » “€ Oetomvrie 1891 (desfiinţată la 15 Decemvrie 1891). | | - » IL B înfiinţată la 15 Decemvrie 1891. 

IV B - » 12 Octomvrie 1892. » 

Notă.—Din acestea” s'a format gimnasiul Şincai. 

Liceul Michaiă- Pitezul din Bucur esci. 

" Clasa I B înfiinţată la 1 Septemvrie 1890. 
» IC - » 4 Octomvrie 1891. 

Liceul St. Sava din Bucuresci. 

Clasa II B înfințată la 1 Septemvrie 1890. 
I C » » 1 Octomvrie 1893. »
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Anexe, Gimnasiul din Bacău. 

Clasa 1 B înfiinţată la 1 Octomvrie 1891. 

Liceul din Bârlad. 

Clusa 1 B înfiinţată la 20 Septemvrie 1889, 

Gimnasiul Massim din Brăila. 

Clasa I B înfiinţată la 17 Septemvrie 1898. 

Liceul real din Brăila. 

Clasa 1 B înfiinţată la 7 Septemvrie 1898. 

„ IC „- » 1 Noemvrie 1898. 

Gimnasiul din Buzeă. - 

Clasa 1 B înfiinţată la 1 Octomvrie 1891. 

„ UB » „ 1 Octomvrie 1896. 

Hiceul din Craiova. 

Clasa II B înfiinţată la 23 Septemvrie 1892. 

III B şi IV B înfiinţate la 18 Octomvrie 1893. 

IC şi IIC » » 16 Ianuarie 1895. 
» 

» 

„Liceul din Focşani. 

Clasa 1 B înfiinţată la August 1891. 

„ UB > „ 7 Septemvrie 1894. 

„IB -j „ 14 Noemvrie 1895. 

IV B » 24 Septemvrie 1896. 
» 

„Liceul din Galaţi. 

Clasa 1 B înfiinţată la 20 Septemvrie 1889. 

N B „. „ 23 Septemvrie 1892. 

III B o & Octomvrie 1895. 
» 

-»
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Liceul din Piteşti. 
Anexe. 

Clasa 1 B înfiinţată la 22 August 1890, 

Liceul din Ploeşti. 

Clasa 1 B înfiinţată la lanuarie 1889, 
» ILB > „ 15 Decemvrie 1891. 
„ UIB » » 23 Septemvrie 1892. * 
» IC - » 19 Septemvrie 1894. 
»„IVB > » 9 Octomvrie 1895. 

| Gimnasiul din R-Săral. 

Clasa 1 B înfiinţată în 1 Octomvrie 1896. 

| Gimnasiul din B.- Vâlcea. 

Clasa 1 B înfiinţată la 4 Octomvrie 1895. 

Liceul din Turnu- Severin. 

Clasa 1 B înfiinţată la 20 Septemvrie 1892. 
„ IB » » 25 Octomvrie 1893. 
» IC RI » 5 Octomvrie 1895. 
» UI B » » 20 Septemvrie 1897, în locul cla-- sei 1C.. | “ 

  

Anexa No. 71. 

Circulara din 8 Octomvrie 1897, către direc- torii liceelor, gimnasiilor Şi Către airectârele exter. natelor secundare de fete, relativă la înscrierea 
în clasa I (pag. 249). 

  

Domnule Director, 

Regulamentul şedlelor secundare din 28 Septemvrie 1896, la art. 4, prevede că înscrierea, şcolarilor în clasa [ secun-
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Anexe. dară se face în urma unui concurs între copiii cari aii ce- 
rut înscrierea, şi numai în limita numărului de locuri di- 
sponibile în clasă, 

Ac6stă disposiţiune este justificată din punciul de ve- 
dere legal, prin combinarea art. 115 şi 121 din legea in- 
strucţiunii publice din 1864. 

In adevăr, dacă art. 121 spune că școlarii cu atestate de 
la şcolile publice se înscrii fără alt examen, de altă parte 
art. 115 dice că nu vor fi mai mult de 50 de şcolari în- 
tr'o clasă ; şi, când vor fi mai mulți, să se formeze clase 
divisionare. Cum însă numărul claselor divisionare este 
limitat, şi prin încăperile de cari se dispune în şc6lele 
existente, şi prin personalul didactic, şi mai ales prin fon- 
durile acordate în budget pentru acest scop, nu rămâne 
pentru a limită numărul şcolarilor unei clase la 50, decât a 
limită numărul admisiunilor, şi pentru acâsta e natural a 
se admite numai cei mai buni şi mai în măsură de a urmă 
cu folos cursul secundar, alegându-se prin concurs. 

Negreșşit că măsura acâsta nu se pote aplică şcolarilor 
cari aii fost odată admişi în cursul secundar, şi de aceea re- 
gulamentul nu o aplică decât celor ce se presintă pentru 
intrarea în clasa |. 

Concursul de înscriere în şe6la secundară, regulamentat 
pentru prima 6ră în 1885, desfiinţat de atunci şi reînfiin- 
at în mai multe rînduri, este una din disposiţiunile cele 
mai importante, luate în anii din urmă, în materie de în- 
vățămiînt. 

In prima linie, ea tinde să uşureze clasele secundare de 
grămădirea excesivă de astă-di. In adevăr, legea din 1864 
limită numărul şcolarilor unei clase la 50. Acâsta a făcut-o, 
nu în vederea spaţiului de care prevedea că se va dispune 

_în clase, ci pentru a nu face imposibilă sarcina profeso- 
rului de a se ocupă de aprâpe de toţi şcolari sti; căci 
nici o metodă didactică, cât de bună arfi, nu pâte să dea 
veri-un resultat dacă nu e cu putinţă ca toţi şcolarii să 
fie întruna exercitaţă şi cercetaţi. Acest lucru este impo-
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sibil cu o clasă al cărei efectiv S'a ridicat la 80, 90 Şi chiar peste 100 de elevi. : 
La noi, acâsta s'a perdut din vedere, și în loc de a se căută a se aplică art. 115 din lege, care avea o importanţă esenţială pentru asigurarea seriosităţii studiilor, el s'a pus cu totul la o parte. 
Resulțatul îl cunâscem cu toţii: clase umplute cu sute de şcolari mai tot-deauna grămădiți întrun spaţii nesu- ficient, întrun aer infectat, fără nici o supraveghiare dis- ciplinară ; dar, ce e mai rău, neexaminaţi luni întregi, şi când le vine rîndul să fie Şi ei cunoscuţi de profesor, acâsta se face în grabă, în moa superficial, în două, trei minute. De altă parte, învățămîntul profesorului, repariisat asupra unui număr aşa de mare de şcolari, nu mai pâte ave ener- gia, intensitatea ce ar trebui să aibă. 

Resultatul este deplorabil şi pentru sănătatea şcolarilor şi pentru întregul învățămînt secundar, care este, putem dice, anihilat în cea mai mare parte. Şi cea mai bună do- vadă de acâsta este numărul colosal de repetenţi ce r&- mân în tote clasele şi mai ales în clasa [. 
Im starea normală, repetenţii ar trebui să fie-o excepţie în fie-care clasă; când ei devin regulă, cum e în şcolile n6stre secundare, este dovadă pipăită că şc6la merge r&ă de tot, de vreme ce o aşă de mare parte din ostenelile şi din timpul, şi al şcolarilor, și al profesorilor, cum Şi din cheltuelile făcute de Stat şi de părinţi, se perde în zadar. Cum că învățămîntul nostru secundar are multe neajun- 

suri, este sciut de toți; dar una din causele principale pen- 
tru cari el nu merge bine, este de sigur numărul prea, mare de şcolari în fie-care clasă, și preparaţia nesnficientă. a majorităţii celor ce intră în cursul secundar. Amândouă 
aceste rele este destinat să le combată concursul de în- 
scriere în clasa 1 secundară; printr'însul. se p6ie stabili în mod radical grămădirea peste măsură a copiilor în aceeaşi clasă şi tot-deodată se pot. admite numai acei copii, al că- ror grad de preparaţiune este suficient pentru a le asi- gură urmarea cu succes a cursurilor secundare ; el va în- 

Raport adresat M. $. Regelui. —Anexe.— Spiru Haret, 18 e» 
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Anexe. lătură însă pe aceia cari de mai nainte sunt destinaţi în 

mod fatal, ori să nu-și termine șcâla, pentru-că vor rămân 

repetenţi în cursul ei, saii să o termine aşă de răi, încât 

să nu le serve la nimic studiile ce le vor fi luat atâţia 

ani din viţa lor, buni.pentru o altă muncă mai spornică, 

şi pentru eă şi pentru ţ6ră. 

a 
x 

Anul trecut, concursul de înscriere în clasa 1 s'a făcut 

în condițiuni defavorabile, din causa noutăţii lui şi a tim- 

pului scurt - de?care s'a dispus pentru a se luă măsurile 

necesare, 

Anul acesta, ministerul a avut grijă din timp a pune 

în vederea tuturor, profesori şi părinţi, apropierea lui şi 

modul cum trebue făcut. 

Măsurile acestea aii avut de efect că concursul de în- 

scriere s'a făcut anul acesta în genere în condițiuni mult 

mai bune şi a presentat inconveniente mult mai mici de- 

cât anul trecut. | 

Este adevărat că nicăieri admisiunile nu sai mărginit la 

numărul de 50 pe clase, dar acâsta nici că se puteă face 

anul acesta. In adevăr, trecerea bruscă de la starea de 

până astă-di, când admisiunile se făceaii fără nică o- limită, 

la starea direct opusă, ar fi provocat prea multe nemul- 

tumiri, mai ales din partea acelora cari nu înţeleg încă 

utilitatea acestei măsuri. Un alt motiv este numărul cel 

mare de repetenţi, cari umplu clasele n6stre secundare, 

şi mai ales clasa I. Aceştia ocupă locurile lor în șc6li, şi 

prin urmare reduc numărul admisiunilor nouă, ce se pot 

, face ; şi de Gre-ce în unele şcoli se găsiaii dejă în clasa | 

câte mai mult de 50 de repetenţi, ar: fi urmat ca în aceste 

şcolă să nu se potă face nici o admisiune nouă. 

Din aceste cause, numărul înscrierilor în clasa Ia fost 

şi anul acesta, pretutindeni mai mare decât 50 -pe fie-care 

clasă. La acâstă cifră nu se va ajunge decât mai târdiii, 

în urma unei acţiuni continue de mai mulţi ani, şi din 

partea ministerului şi din partea direcţiunilor școlilor se-
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cundare. Până atunci, concursul de înscriere va intră în obiceiurile publicului, care se va deprinde cu ideia că nu- mărul şeolarilor dintro clasă trebue să fie mărginit, iar nu ilimitat ca adi. Prin reducerea “gradată a efectivului claselor, calitatea învățămîntului se va, ridică, prin urmare, - numărul repetenţilor se va micşoră, așă că şi a doua causă, care împedecă încă realisarea efectivului de 50 pe clase, se va înlătură. 
| Dar pentru a se ajunge la acest resultat, repet că e de absolută necesitate acțiunea continuă și concordantă, timp de mai mulţi ani, şi a ministerului şi a direcţiunilor şe6- lelor secundare. 

Anul acesta însă s'a constataţ că unele direcţiuni ai aplicat regulamentul în mod greşit, aşă că efectul bun ce se puteă aşteptă de la dinsul sa, redus în unele locuri aprope la nimic. E 
Unele aii primit înscrieri până la completarea numă- rului de locuri disponibile, refusând tote cererile venite în urmă. Cu modul acesta aii putut fi admişi şcolari slabi, pe când se respingeaii- alţii, cari la concurs ar fi dovedit că sunt mai în măsură să urmeze cursul secundare decât cei admişi în locul lor. IE 
Alţă directori ai făcut concursul în condițiuni aşă de slabe, în cât în urma lui ată înscris mai pe toţi candidaţii; unii directori ai grămădit în clase până la 130 de Şcolari. In fine, mulţi directori a înțeles că trebue să admită nu atâţia şcolari câţi e posibil a se impune unui profesor în mod rațional, ci cel mai mare număr ce putea face să intre în bănci, chiar grămădindu-i în aşă tel, în cât să le devină imposibilă ori-ce mișcare, necum să se pOtă exer- cită asupra lor vre-o Supraveghiare saii să se întrebuin- țeze cu ei vre-o metodă de învăţămînt, _ In mai tâte aceste casuri se pare că scopul a fost dea evită nemulțumirile părinţilor „copiilor, cari nu ar fi fost admişi. ă . a | | 

Modul acesta de'a se înțelege şi de a se aplica regula- mentul este evident că zădărnicesce cu totul bunele efecte 
- 

Anexe.
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Anexe. ce ar put el să aibă. In asemenea condițiuni, cum să mai 

spere cine-vă reducerea gradată a efectivului claselor, Uşu- 

rarea sarcinei imposibile, impusă astădi la atâţia profe- 

soră, îmbunăţăţirea învăţămîntului secundar ? Dacă o di- 

sposiţiune de aşă însemnătatea ar trebui să fie înţel6să în 

acest, fel, ar trebui să renunțăm la ori-ce speranţă de în- 

dreptare, şi să ue resignăm a admite că învățămîntul no- 

stru este condamnat a deveni şi a rămân6 o simplă ficţi- 

une, de 6re-ce nu se vede care ar fi putinţa dea se pune 

capăt acestei situaţiuni. 

E adevărat că, îndată după 1 Septemvrie, cererile de în- 

fiinţări de clase divisionare aii început a curge la minister. 

Unele veniaii de la părinţi şi de la şcolari, şi acestea eraii 

explicabile până la un punct; aii venit însă unele de la 

direcţiunile cari făcuseră înscrierile în modul arătat mai 

sus, ceea ce eră mai puţin logic. 

Ministerul nu a dat urmare nici uneia din aceste cereri. 

Primul motiv, care singur ar fi suficient, este că budgetul 

anului acesta nu conţinea nici o sumă pentru înfiinţări de 

clase secundare divisionare, şi că dificultăţile presente nu- 3 

permiteaii a cere credite suplementare pentru acest scop. 

Este însă un alt motiv de ordine cu mult superidră, care 

a condus pe minister. 

Intre învățămîntul primar şi cel secundar este o deose- 

bire capitală: cel d'iîntâiii este obligator pentru toți copiii, 

cel de al doilea nu. 

Din obligativitatea învățămîntului primar resultă pentru 

Stat îndatorirea de a da loc în şcolile primare tuturor 

copiilor de 7—14 ani, şi îndatorirea acâsta nu va fi îm- 

plinită decât atunci când şcolile primare vor av6 deștui 

institutoră şi învăţători şi localuri destul de vaste pentru 

a conţin pe toţă copiii în etate de şe6lă primară. 

Nu este tot aşă pentru învățămîntul secundar. Aci obli- 

gaţiunea Statului este mărginită de mijlâcele sale finan- 

ciare şi de necesităţile sociale po cari învățămîntul se- 

cundar este destinat să” le satisfacă. 

Cestiunea mijlâcelor financiare este dejă ea singură torte
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seri6să. TȚâra nostră este, credem, singura pe lume în care învățămîntul secundar este cu totul gratuit. Acesta impune Statului o sarcină grea, care nu se pote mări peste mă- sură, pentru-că atunci ț6ra nu ar mai fi în stare să o su- porte. Acâstă singură causă ar fi de ajuns pentru a nu permite înmulţirea la infinit a şeGlelor secundare. 
__ Dâr mai este pentru acâsta şi motivul încă maj serios, 
că şcolile secundare sunt destinate a satisface anumite trebuinţe ale societăţii, că aceste trebuinţe sunt,-limitate, 
și că, dacă scolile secundare sar spori mai mult decât a- 
Ș ) Ș p 
ceste trebuințe reclamă, sar creeă o sumă de 6meni de- 
clasaţi, spre nenorocirea lor şi spre primejduirea, rînduelii 
țării. Gimnasiile, liceele, școlile secundare de fete nu tre- 
buesc înmulţite peste măsură, tot aşă precum nu trebuese 
înmulţite şcolile normale, sati școlile militare saii,seminariile, 
Nu trebue ca t6tă tinerimea țării să fie exclusiv bacalau- 
reată, tot -aşă precum nu trebue ca, toţi tinerii să fie se- 
minariştă, saii militari, sati profesori, sai ingineri. Ar fi o 
desechilibrare a funcţiunilor Statului, celor mai esențiale, 
de a precipită totă tinerimea studi6să într*o singură di- 
recțiune, spre nisce cariere limitate gari nu sunt departe 
de a se. completă, cu riscul dea unpls ţâra cu Gmeni 
inutili şi pentru ţră și pentru dînşii, pe când atâtea alte 
cariere, unde se cer mulți lucrători, rămân în părăsire. 

Este o mare greşslă, care însă este fotre generală, de 
a crede că toţi copiii ai dreptul, unii cred datoria, de a 
trece şi liceul. Dreptul lor este mărginit prin numărul 10- 
curilor pe cari Statul are putinţa să li-l pună la dispo- 
siţiune, având în vedere mijl6cele lui şi trebuinţele sociale 
pe cari el e dator să le satisfacă, Dreptul lor mai este- mărginit şi prin putinţa lor de a urmă cu folos învăţă- - mîntul secundar şi “dacă nu toți absolvenţii cursului pri- mar trebue să trâcă în cel secundar, urmâză că trebue făcută între dînşii o selecţiune. In alte țări, selecţiunea 
as6sta se face prin faptul că învățămîntul secundar e plătit. 
Acâsta este selecţiunea făcută, după avere. La noi mijlocul 
acesta de alegere nu există, şi bine este că nu există; 

Anexe,
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Anexe. dar în lipsa lui trebue să se găsâscă un altul, care nu 

pâte fi decât selecţiunea după capacitate, cea mai drâptă 

şi mai liberală din tâte. 

Ac6sta este raţiunea concursului de înscriere în cursul .- 

secundar. 

%* % % 

Se pune însă întrebarea: ce viitor se reservă copiilor 

cari nu se pot înscrie în licee, gimnasii saii externate se- 

cundare ? 

" Răspunsul este că trebuinţele țării sunt multiple şi va- 

riate, şi că nu este nimeni care să nu găsescă întrebuin- 

țârea activităţii sale în modul cel mai potrivit aptitudini- 

lor sale. Totul este a sci cine-vă să-şi alegă calea. 

Până acum, marea majoritate a copiilor, ce terminaseră 

cursul primar şi cari doriaii să studieze mai departe, nici 

nu-şi da ostenâla să facă acâstă alegere; toţi credeaii că 

singura cale posibilă este liceul. Am arătat, credem, în de- 

ajuns cât de greşită eră credinţa acâsta. Liceul nu pote 

pregăti pentru tâte carierele posibile; el are destinaţiuneă 

lui specială şi e absurd a i se cere să îndestuleze el sin- 

gur tote nevoile vieţii complicate a Statului. Afară de acesta, 

el reclamă de la cei ce-l urmâză 6re-cari calităţi de spirit 

şi de 6re-care dosă de preparaţiune, pe cari nu toţi pot 

să le aibă, mai ales având în vedere că liceul, prin sine 

însuşi, nu este alt decât o preparare pentru universitate, 

şi că în mod logic cel ce întreprinde să urmeze liceul ar 

trebui să se considere angagiat a urmă și universitatea. 

Printre nevoile de prima ordine ale ţării sunt acele cari 

se referă la cultura pămîntului. Patru din cinci părţă ale 

populațiunii n6stre se ocupă cu dinsa. Este dar util ca 

toți acei cari aii să ocupe cu dinsa să se pregătâscă în 

consecinţă. 

Proprietarii mari şi mici cară îşi caută singuri moşiile, 

arendaşii, răzeşii şi cultivatorii nu vor fi de loc mai buni 

lucrători ai pămîntului când vor fi citit pe Horaţiii; dar le ar
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prinde forte bine. cunoscinţe agricole căpătate în şc6le 
anumite. | 

Industria n6stră este încă la începutul ei, dar silințele 
energice ce face de cât-vă timp pentru a se desvoltă arată 
în deajuns ce câmp larg şi mănos presintă ea activităţii 
tinerimii harnice şi inteligente. 

Comerciul îl lăsăm în părăsire, deşi el e în stare să 
îmbogăţâscă şi ț6ra şi pe cei cei sar consacră. 'Trebue 
să-l reabilităm în ochii tinerimii şi să lucrăm cu energie 
pentru a o îndrumă spre dînsul, | , 

Se va răspunde însă că pentru mai t6te aceste specia- 
lităţă lipsesc şcolile necesare.: Acâsta este exact; dar şco- 
lile se vor înfiinţă lesne şi repede; Statul nu numai că nu 
sar opune, dar ar intră cu bucurie pe calea acâsta. Cum 
pote însă să o facă, când curentul îl împirige, ca un potop, 
tot spre. învățămîntul secundar? In fie-care an i se cere 
mereii, ba să înfiinţeze un gimnasiii, ba să transforme un 
gimnasiii în liceii, ba, să adaoge divisionare la gimnasiile 
Și liceele existente. Este o enormă consumaţiune de bani. 

“Şi de personal ce i se impune cu modul acesta; aşă că 
mijlâcele cară ar puts fi consacrate, şi cu cât folos! pen- 
tru a creeă şcoli de utilitate nemăsurată, se firosesc în 
creaţiuni de clase divisionare pe la licee şi gimnasiă, nu 
numai inutile, dar chiar vătămătore. Costul învăţămîntului 
secundar la noi este aprâpe jumătate din costul celui pri- 
mar, pe când în cele-lalte ţări el este abiă de a cincea saii 
a ş6sea parte. Dacă” proporţiunea acâsta, ar fi păzită şi la 
noi, ar rămân disponibile câte-vă miline pe an, şi un în- 
semnat personal didactic, care ar put€ servi pentru înfiin- 
țarea şcblelor speciale, a căror trebuinţă este aşă de simțită, 

Domnule Director, , 

Cestiunea, despre care tratâză acâstă circulară, este de 
sigur una din cele mai grave, din cele cari interes6ză adi 
țera n6stră. Ea nu va av6 o soluţiune repede. Dar pentru 
ca să aibă o soluţiune, trebue ca opiniunea publică să fie 

7 
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Anexe; bine luminată asupra ei. Acâsta nu se pâte face decât prin 

concursul luminat al tuturor celor cari cunosc cestiunea, 

şi-şi dai s6mă de însemnătatea ei. Pentru acâsta mini- 

sterul se adres6ză d-vâstre şi prin d-vostră întregului corp 

didactic secundar, cerând fie-căruia ca, în cercul activităţii 

sale, să facă a se înțelege că măsurile ce seieai, pentru a 

stăvili invasiunea şcâlelor secundare de un număr de şco- 

lari disproporționat, nu sunt nisce simple măsuri de vexa- 

țiune, ci ai un rost forte însemnat, care, în primul loc, 

este însuşi interesul bine înţeles al copiilor şi al părinţi- 

lor. Ministerul nu-şi disimulsză că sarcina acâsta nu este 

uşoră, şi că multe greutăţi va trebui să învingă şi el şi 

colaboratorii săi, până să atingă acest resultat. Dar scopul 

ce avem în vedere este așă de înalt, în cât-suntem siguri 
că nimeni nu va esistă un moment de a trece peste preo- 

cuparea unei vane popularități pentru a contribui la îndru- 

marea şc6lei n6stre naţionale pe calea ce trebue să urmeze. 

Când ţinta acâsta va fi atinsă, se va fi realisat, credem, 

unul din cele mai însemnate acte ale vieţei n6stre publice, 

şi meritul acestui resultat va reveni acelora cari vor fi lu- 

crat, în mod continuii şi stăruitor, pentru realisarea lui. 

Anexa No. 72. 

Circulara din 8 Octomvrie 1898 adresată şcolelor 
secundăre, relativă la aplicarea legii şi regulamen- 

| tului not (pag. 249). 

Domnule Director, 

Peri6da de 15 dile, care a trecut de la | până la 15 

Septemvrie, va trebui să fie considerată ca una din cele 

mai însemnate în istoria şedlelor nâstre, de 6re-ce într'iînsa 
sa început aplicarea nouei legi a învăţămîntului secundar 
şi superior.
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Fără îndoială, va mai trece vreme până ce acâstă lege 
să fie pe deplin aplicată; dar, în dilele acestea, s'a, pus. cel 
puțin un început unei măsuri de o importanţă capitală, re- 
clamată de ani întregi de toţi cei pe cari fi interesâză 
bunul mers al Şcolei şi cari aii grija viitorului. E vorba, 
de limitarea numărului de şcolari din fie-care clasă. 

Legea cea nouă cuprinde două disposiţiuni cari se re- 
feră la acestă cestiune: una (art. 16), care limit6ză, la, 50 
pentru cursul inferior, şi la 40 pentru cursul superior, nu- 
mărul de şcolari din fie care clasa; a doua (art. 15), care 
prescrie limitarea admiterilor în clasa I secundară după 
media notelor de aritmetică şi de limba română din ul- tima clasă primară. - 

Indelungata, practică a sistemului nenorocit, de a se ad- 
mite într'o clasă ori-câță şcolari, este intrată, atâţ de adânc 
în obiceiuri, încât anul acesta măsura salutară prevădută de 
lege nu s'a putut aplică decât cu 6re-cari temperamente. 
Ministerul a ţinut însă, ca, cu nici un preţ, admisiunile nouă 
în clasa 1 să nu se facă ali-fel decât în limitele legii. Fă- 
când ast-fel, ministerul este sigur că, independent de alte 
avantagii, măsura acâstă va av6 ca efect de a pune în evi- 
dență deosebirea, care este între o clasă cu şcolari aleşi 
Şi în număr limitat, şi o clasă unde se admit Şcolarii cu . 
sutele, fără. nici o precauţiune de a depărtă pe cei cari nu 
pot urmă cu folos cursul secundar. Suntem siguri că, la 
finele anului şcolar, profesorii cari vor fi avut a conduce 
asemenea clase, când vor face comparaţiune cu clasele lor 
din aniă trecuţi, vor av€ impresiunea de a îi eşit din- tr'un vis răi, şi de a fi început o nouă viţă şcolară, întru 
nimic asemănată cu chaosul din anii trecuţi. Mai sperăm 
că şi părinţii vor apreciă, prin comparaţiune, avantagiul 
'sistemei celei noue, şi că cu timpul lumea se va deprinde 
cu binele, precum până acum a fost deprinsă cu răul. 

Ca să ajungă aci, ministerul a avut, în aceste câte-vă, 
dile, să lupte cu enorme greutăți; și avem părerea, de răti 
a constată că aii fost unii, cari, pentru interese şi consi- deraţiuni cu totul străine de interesul ȘcOlei, aii făcut tot 

Anexe.
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Anexe. ce aii putut a-i mări aceste greutăți, usând de tâte mijl6- 

cele posibile pentru a induce în erdre opiniunea publică, 

şi a o ridică contra unei măsuri pe care nici un om cu 
dreptă judetată nu o putea critică. Ministerul nu s'a preo- 

cupat de aceste încercări; el şi-a făcut datoria, şi cu t6tă 

greutatea circumstanțelor, are acum satisfacţiunea de a fi 

făcut, pentru prima 6ră, ca ședlele secundare să încâpă a 

funcţionă cu clase limitate, ocupate de şcolari selecționați, 

şi acâsta mai fără nici o sarcină nouă pentru Stat. 

Dar, cu tot succesul acesta, ministerul nu-şi disimuleză 

că cestiunea presintă încă mari greutăţi, şi rolul săi nu 

este sfîrşit, pe câtă vreme ele vor subsistă. 

Greutatea cea mare este de a fâce ca să intre, în con- 

vingerea celui mai mare număr de Gmeni, ideea că intrarea 

în şcola secundară nu este un drept, nici o datorie pen- 

tu toţi copiii cară termină cursul primar. Trebue să se 
încredinţeze toţă că liceul nu este, ca şe6la primară, o şcâlă 

prin care trebue ca toţi să trecă negreşit, ori-care ar fi 

direcţiunea ce ar luă pe urmă în vi6ţă. Liceul este în felul 

lui o şcolă specială, de 6re-ce el corespunde la anumite 

trebuinţe, şi de 6re-ce frecuentarea lui este nu numai inu- 

tilă, dar chiar vătămătâre pentru aceia cari în vi6ţă vor 

urmă 0 direcţiune diferită de aceea pentru cari prepară 

liceul. Pe lângă acestea, pe când totă lumea pâte să ur- 

meze şcola, primară, ori-care ar fi condiţiunea sa socială 

şi capacitatea sa intelectuală, nu ori-cine pote urmă liceul; 

trebue pentru acâsta ca tînărul să aibă un grad de pre- 

paraţiune suficient ; mai trebue să fie în posiţiune de a 

trece prin o peri6dă de cel puţin opt ani, în cari consumă 

mult şi nu produce nimic. E adevărat că, ca corectiv la 

acest din urmă inconvenient, sunt bursele şi ajutorele di- 

verse date de Stat; dar ce sunt acestea, pe lângă marele 

număr de tinari cari năzuesc la dînsele? 

| Aceste lucruri, aşă de simple şi aşă de evidente, nu sunt 

cunoscute, ori nu sunt admise decât de un mic număr de 

Omeni. Diverse împrejurări, pe cari ar fi prea lung şi 

inutil a le desvoltă aci, aii contribuit a face să se consi-
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dere liceul ca un fel de portă, prin care ori-cine este da- tor să trâcă, sa prin care are dreptul să trâcă. Nu se iea, în s6mă că Statul este singur care suportă t6te poverile, că puterile lui sunt; limitate, şi că poverile ce pârtă, din causa învățămîntului secundar, sunt dejă colosale Și cu totul în disproporţiune cu ceea ce tot el este dator să dea învăţă- mîntului primar. Dar s'a trecut peste consideraţiunea asesta, grămădindu-se în clase, până la nisce cifre fanta- stice, copii cari, în mare majoritate, nici nu sunt în stare să le urmeze. Acâsta a ruinat învățămîntul, şi a fost o causă de ruină şi pentru societatea care-și înțelegea aşă de răii interesul săi, In adevăr, ce ruină maj mare pâte fi decât aceea ca imensa majoritate a copiilor, adică 96%, din aceia cari se obstin6ză a intră în licei, să rămână pe drum, cu cursul neterminat, fără nici o carieră făcută, cu ani întregi perduţi, vegetând pe băncile liceului, în loc de a fi lucrat ca, să-şi formeze o carieră sigură şi onorabilă ? -Şi cu tdte acestea, aşă este: din 100 de copii ce intră în cursul secundar, abiă patru îl termină ; cei-lalţi rămân per- duţă, declasaţi, aruncaţi de valurile vieţei de la un țărm ia altul, eterni cerşetori de posturi, nenorociţă, condamnaţi pentru tâtă viâţa la supliciul nesiguranţei dilei de mâine, aventurieri cari devin pe di ce merge un pericol social, prin crescerea necontenită a numărului lor, Domnule Director, d-vâstră sunteţi -om al șc6lei, şi sunt sigur că cun6sceţi aceste lucruri tot așă de bine ca şi mine, D-vâstră sciți că tabloul acesta, departe de a fi exagerat, nu arată încă răul în t6tă. întinderea lui, Nu aveţi decât să vă gândiţi la ce a devenit t6tă mulţimea de repetenți cari cu sutele pe fie-care an ai părăsit şe6la d-vostre, pentru a se perde în lume, ca să vă cuprindă o nemăsu- rată grijă “de viitorul acestei tinerimi, ce se perde sub ochii noştri. De aceea nu mă tem că Gmenii de şcâlă mă vor taxă de exagerațiune. Ei trebue să-şi dea s&ma, ca şi mine, de mărimea pericolului; şi cei cărora până acum le vor fi scăpat, din vedere aceste lucruri trebue să se de- Ștepte şi'să se pună, pe lucru, pentru a stăvili răul, Acâsta 
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Anexe. este pentru dînşii o datorie de patriotism ; mai mult, o 

datorie de onestitate. 

Domnule Director, adresa de faţă ese din cercul cestiunilor 

de cari se ocupă de ordinar corespondenţa ministerului cu 
d-vostră, Nu este vorba aci despre cestiuni de administraţiune 

curentă, despre aplicarea cutărei disposiţiuni sai luarea 

cutărei măsuri de detalii. Cestiunea, de care mă ocup aci 

„este de o ordine cu totul superiră ; este din acelea cari 

de ordinar se trateză alt-fel decât prin circulare minis- 

teriale. Fiind aci vorba de o cestiune socială de prima or- 

dine, sar cuveni să o vedem agitată în opiniunea publică, 

în presă, în scrieri de tot felul. Dar, la noi, preocupările 

sunt îndreptate, în mod prea exclusiv, în alte direcţiuni. 

Grija, viitorului nenorocit ce se prepară ţării, prin direc- 

țiunea răi înţel6să ce se imprimă educaţiunii tinerimii, - 

nu preocupă decât pe câţi-vă bărbaţi isolați. Dar, ori-cari 

ar fi convingerea, devotamentul şi stăruința cu care ar 

lucră aceştia, ce vor put face ei singuri, când e vorba de 

a schimbă curentul care târăsce o ţâră întrâgă ? Nu, acesta 

nu este o lucrare numai pentru câţi-vă ; trebue ca decimi, 

sutimi de 6meni, cu pricepere şi bună-voinţă, se pună umăr 

Jângă umăr, pentru a aduce ţării acest imens servici, unul 

din cele mai mari ce i se pot aduce. 

Iacă, Domnule Director, pentru ce mă adresez d-vâstre 

şi prin d-vâstră întregului corp didactic al şcolei ce diri- 

geţi. Acâsta nu este atât o adresă ministerială, pe cât este 

un -apel, un strigăt de alarmă, pentru a deşteptă pe 6menii 

de bună-voinţă şi a-i grupă într'o acţiune comună în fo- 

losul binelui public. Pun pentru astădi pe al doilea plan 

grija catalâgelor, programelor, examenelor, pedepselor şi 

recompenselor, şi chem pe dascăli la o lucrare mare, demnă 

de un corp numeros şi instruit cum este al lor. Dascălii 

trebue să-și dea s6âma de însemnătatea rolului la care sunt 

chemaţi ; ei trebue să înţelâgă că, de astă dată, li se cere 

să lucreze, nu numai ca învăţători ai copiilor, dar ca co- 

laboratori pentru o prefacere în nisce deprinderi dejă vechi 

ale ţării. Va fi, fără îndoială, o lucrare grea şi lungă; dar
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tocmai greutăţile ei “trebue să ne îmbărbăteze la muncă, 
şi să ne simţim onoraţi că corpul nostru se găsesce cel 
mai demn şi mai potrivit pentru a fi chemat la acâstă sar- 
cină, pe care alţii nu ai avut încă curagiul să şi-o asu- 
meze. lar, dacă, din contra, corpul didactic nu va înţelege 
chemarea ce i se adres6ză, saii nu vă voi să răspundă la 
dînsa, grea va fi răspunderea lui în faţa ţării, pentru-că - 
îi va fi refusat; un serviciii aşă de mare, pe care putea să 
i-l facă, şi de care atârnă o așă de însemnată parte din 
viitorul ei. Grea va fi răspunderea lui şi faţă de el însuși, 
pentru-că va fi lăsat să-i scape acâstă ocasiuine de a me- 
rită recunoscința țării, şi de a se ridică în stima Gmenilor 
cu dor de binele public. - 

Este tocmai un an de când m'am adresat încă odată 
corpului didactic asupra aceleiaşi cestiuni, prin circulara 
din 8 Octomvrie 1897. Cu adâncă părere de răii; am vădut 
că apelul mei de atunci nu a avut nică un răsunet. Nică 
o mișcare nu s'a făcut în sensul ideilor expuse atunci, de 
şi nu cred să fie om care să nule aprobe. Ce dic? Asaltul 
pentru intrarea în licee şi gimnasii a fost, pote, anul acesta, 
mai furios decât ori-când. Deşi legea prescriă anume limi- 
tarea numărului de: admisiuni ; deşi, prin regulament, s'a 
căutat a se regulă lucrurile în modul cel mai echitabil 
posibil; deşi, pentru aplicarea acestui regulament, s'a 
usat de tâte atenuările compatibile cu legea, nu am vă- 
dut, pe nicăeri, ca lumea să fi înţeles rostul disposiţiunii 
legii, Şi să-şi fi dat sâma că acea disposiţiune eră spre 
binele ei. Am vădut cerându-se cu insistență a se călcă 
legea, a se renunță la cel mai eficace dintre mijlâcele 
ei de îndreptare, pentru a se face loc unor copii ale 
căror certificate purtaii notele 3 sai 4 Ia limba română 
saii la aritmetică ; copii cari, prin urmare, vor fi absolut - 
incapabili să urmeze liceul, cari vor rămân6 repetenţi la 
anul, cari cu siguranţă nu vor fi în stare să terniine li- 
ceul, şi cari, prin urmare, vor merge şi ei să mărâscă nu- 
mărul celor cari îşi vor fi perdut anii lor cei mai buni de 
muncă, şi se vor fi condamnat pentru tâtă vi6ţa la trista 
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Anexe. sorfă a inutililor, vecinic postulanţi şi vecinic alungaţi ; şi 
acesta, numai pentru satisfacrea unui amor proprii, răi 
înţeles, saii, de multe ori, pentru ca să se scape acasă de 
turbulenţa, unui copil nedisciplinat. Cererile de înființare 
de clase paralele: ai curs cu grămada. In mijlocul acestei 
furtuni, ministerul a r&mas fără nici un ajutor din nică o 
parte. Cu tote acestea, el şi-a făcut datoria până la capăt; 
a resitat din tâte puterile la un curent pe care-l găsesce 
cu totul nenorocit; a căutat să lumineze pe cetăţeni asupra 
interesului lor bine înţeles, fără -a se preocupă nici un mo- 
ment de grija unei popularităţi răi înțelese; căci mini- 
sterul socotesce că este pentru dînsul o adevărată datorie 
de onestitate, după cum am spus mai sus, de a se pune 
însuşi înainte, câud este vorba de a împedică efectele de- 
sastrâse ale unei porniri răi socotite. Şi dacă în unele 
părți a cedat întru cât-vă, prin crearea a câtor-vă clase 
paralele, n'a făcut-o decât pe unde nevoia eră mai simțită 
şi pentru a nu lăsă să se crâdă că eră la mijloc numai 
rea voinţă din partea lui. Dar cum s'aii petrecut lucrurile 
anul acesta nu trebue să se mai petrâcă şi altă dată. Este 
imposibil, este nelogic şi nedrepi a se lăsă numai mini- 
sterului totă greutatea unei situaţiuni pe care n'a creat-o, 

ci din contra a combătut-o din tâte puterile. Ori-care ar 
fi puterea de resistenţă a ministerului, ea este mărginită, 
Şi când presiunea va deveni aşă de puternică în cât să 
trecă peste dînsul, care va fi resultatul ? Trebui-va să se 
revină iarăşi la sistemul barbar al claselor de câte 100 
până la 150 de copii? Trebui-va să continuăm a toleră 
ca învățămîntul nostrs întreg să rămână o ficțiune s6că ? 
Trebui-va ca să asistăm și pe viitor, cu braţele încrucișate» 
la perderea iremisibilă a copiilor noştri, numai pentru sa- 
tisfacerea unor ambiţiuni deșerte? Trebui-va ca, şi de aci 
înainte mili6nele ţării să fie asvirlite în vînt cu: decimile, 
pe când sunt atâtea lucruri la cari ar pute fi întrebu. 
inţate cu folos? 

Chiar în sfera instrucţiunii, unde este învățămîntul in- 
dustrial şi profesional, care nu trebue să lipsâscă nici unei
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țări bine organisate? Nicăeri; liceele şi gimnasiile ai ab- sorbit ele singure şi fondurile cu cari sar f putut, creă Și susțină acel învățămînt. Și acâsta nu e de loc o exa- gerare: e cert că învățămîntul nostru secundar costă cel puţin de trei ori mai mult decât trebue, după nevoile ţării şi după desvoltarea ce are învățămîntul primar. Invăţă- mîntul profesional şi industrial s'ar put6 creă și susţin întreg numai cu prisosul de fonduri consacrate înv&ţămîn- tului secundar. 
- 

lacă dar una din direcţiunile spre cari trebue abătut curentul, care astădi merge numai spre licee şi gim- nasii; iacă una din țintele ce trebue: să avem în vedere şi pentru atingerea căreia eii cer concursul energic al cor- pului didactic. Căci, dacă el nu va luă iniţiativa hotărită, stăruitore, de a realisă acest mare progres, cine o va, luă? Anul acesta printre - nenumăratele cere de înfiinţare de clase paralele în licee şi gimnasii, nu a fost una, singură, pentru înfiinţarea unei şcoli de meserii unde-vă; Și cu tâte acestea, cu cât mai nemerită ar Îi fost o asemenea şc6lă, decât o clasă de liceii, pentra şcolarii răi pregătiţi cari rămăseseră neînscriși! Opiniunea publică dar nu este încă formată asupra. acestui punct; Şi vocea unui singur om, fie el și ministru, este prea slabă pentru a se face audită de o ţără întrâgă şi timp de ani întregi. Aci trebue acţi- unea unui corp numeros, inteligent, activ și inimos, acţi- une care să se continue un timp maj îndelungat, şi să nu fie supusă fluctuaţiunilor cari paralis6ză acţiunea Gmeni- lor isolaţi. De aceea eii mă adresez corpului didactic şi-i cer să-și facă acâstă mare datorie. 
Cari vor fi însă mijlâcele de acţiune? La acâstă între- bare: profesorii înşişi trebue să găs6scă răspunsul ; căci partea cea mai însemnată a oră-cărei acţiuni este. însăşi găsirea mijlâcelor de acţiune. In ac6stă privinţă, cred că rolul ministerului cată să se mărgin6scă întru a provocă inițiativa, lăsând-o pe urmă să se manitesteze liber. Şi pen- tru acâsta mijlâcele nu vor lipsi: conferinţe, scrieri, publi- cațiuni, propagandă; prin presă, tote mijlâcele vor fi bune 

Anexe.



Anexe. 

192 

şi eficace. Şi pentru a încuragiă pe cei cari s'ar îndoi de 

succes sunt exemple recente și doveditâre; este exemplul 

corpului didactic din Severin, care, deși puţin numeros, deşi 

atlându-se întrun centru puţin populat, a reuşit să facă 

a se fundă acolo o şeâlă de comerciii şi o şcâlă practică 

de meserii, cari aii abătut anul acesta aprâpe trei din pa- 

tru părţi ale curentului de ia liceii, spre cariere mult mai 

potrivite şi mai sigure. Acelaşi lucru S'ar put6 face mai 

în tâte părţile. Sar pute încă încuragiă crearea de şcoli 

primare superidre, acest excelent mijloc de a se utilisă 

forţele tinerimii, mijloc prevădut în-lege, dar care rămâne 

neîntrebuinţat, pe când mii de copii se obstinâză a se perde 

în licei. | | 
Trebue, în fine, ca prin tâte mijlâcele să se dovedâscă 

părinţilor răul cel mare ce-l fac copiilor lor, silindu-i să 
urmeze liceul, pe când nu sunt în stare să o facă. Să li 
se arate că pentru a urmă liceul se cere un grad de pre: 
paraţiune şi o sumă de mijlâce, fără.cari lucrul este ab- 
solut imposibil; că copilul, introdus în liceii fără aceste 
condițiuni, este condamnat de mai nainte să-şi pârdă tim- 
pul de lucru, în care ar put€ mai cu folos să-şi facă altă 
carieră; că chiar până la anul el va rămân repetent, şi 
că ori-ce ar face, nu va put trece decât câte-vă clase 
secundare, cari nu-l vor duce la nimic şi nu-i vor creă nici 
un drept; şi că, în fine, dacă cu tote acestea tot ţine să 
facă liceul, mai nimerit este pentru dînsul să mai repete 
odată ultima clasă primară, pentru a-şi întări cunoscinţele” 
fără cari intrarea în liceii, chiar când o dobândesce, este 
pentru dînsul o adevărată nenorocire. Lucrurile acestea, 
cari sunt evidente, fiind repetate mereii şi cu stăruinţă, nu 
se pote să nu intre în cele din urmă în mintea Gmenilor. 
„lacă, d-le director, câmpul larg şi mănos de acţiune 

care se deschide corpului didactic, câmp de muncă încor- 
dată, dar plină de resultate fericite, scutită de vrajbele cari 
întristâză sufletul celui cu dor de ţâră în alte feluri de ac- 
tivitate publică, şi care, tocmai din acâstă causă, va pute 
reuni întrun mănunchiii silinţele tuturor, şi să dea resul-
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tatele cari, cu atâta greutate, se pot; realisă acolo unde intră vrajba. - | Ministerul şi-a făcut Şi-ŞI face datoria; corpul didactic | să şi-o facă şi el pe a lui, 
Vă.rog, d-le director, să aduceţi acâstă circulară la cu- noscința d-lor profesori aj ȘcOlei ce dirigeţi. Vă alătur pe lângă dînsa şi o repetire a circularei n6stre No. 65.153 „din 8 Octomvrie 1897, de dre-ce ea este încă de actuali- tate și se compleiâză cu cea de faţă. 

Anexa No. 73, 

Extracte din legea învețămîntului profesional 
de la 1901 (pag. 261 şi 268). , 

ART. 6. Şcolile elementare de agricultură ai de scop în- VEţămiîntul practic al agriculturii raționale, în vederea cul- turii celei mici. In ele se vor put învăţă Și câte una sai mai multe din culturile și industriile ânexe agriculturii saii derivate dintriinsa. Felul învățămîntului va variă po- „trivit trebuinţelor regiunii. — - 
Durata învăţămîntului va fi de doi ani. Invăţămîntul va coprinde, pe lângă învăţătura practică a agriculturii şi a industriilor ei anexe sati derivate, repetiții asupra, aritme- ticei şi geometriei din programa, clasei IV primare urbane, saii a claselor IV şi V primare rurale, cu adăogare de no- țiuni de comptabilitate simplă; aceste repetițiuni însă nu vor puts ocupă pe şcolari mai mult de 3 ore pe săptă- mână în timpul muncii câmpului, nici de două ore pe di în timpul când acâstă muncă este suspendată. , Restul timpului va fi consacrat lucrărilor practice, în- văţămîntului agricol și lecturilor folositore. 

In regiunile de păduri se vor predă şi noţiuni elemen- tare de silvicultură, | 
Invăţămîntul agricol va f exclusiv practic Şi se va face 
Raport adresat M. Ă Regelui.— Anexe.—Spiru Haret, 13 
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Anexe. pe terenul şcolii, întrebuinţându-se şcolarii ca lucrători. 
Prin regulamente se va hotărî ordinea şi felul lucrărilor. 

ART. 7. Pentru fete se vor înfiinţă şcoli elementare de. 
gospodărie rurală, în cari să se deprindă cu practica go- 
spodăriei țărănesc, cu utilisarea productelor, cu îngrijirea. 
vitelor, ete. Aceste şcoli vor fi saii de sine stătătâre, sai. 
alăturate pe lângă o şelă elementară de agricultură, saiă 
pe lângă. o şcolă primară de fete. Modul de funcţionare: 
al acestor şcoli se va hotări prin regulamente. 

ART. 15. Şcolile inferidre de agricultură aii de scop de: 

a da cunoscinţe teoretice şi practice de agricultără pen- 

tru a formă buni gospodari rurali și pentru a prepară pe: 

învăţători pentru şcolile elementare de agricultură. 

O şcolă inferidră de agricultură va trebui să dispună. 

de o întindere de pămînt, de cel puţin 100 de hectare, de 

“clădirile, materialul şi vitele necesare. 
Şeola va fi pusă sub conducerea unui director, care va 

fi profesorul de sciinţe agricole al şcolii, sai o altă per- 
s6nă cu cunoscinţe spetiale de agricultură. El va fi însăr-- 

cinat cu conducerea exploatării moşiei şcolii. 

Şc6la, va avă trei clase de câte un an. 

Inv&ţămîntul teoretic va cuprinde: cunoscinţe de agri- 
cultură şi horticultură cu industriile anexe, de crescerea. 
şi întreţinerea vitelor, de sciinţe naturale, de aritmetică 
practică, comptabilitate şi agrimensură. EI se va da mai 
ales în timpul ernii, şi nu va cuprinde în cei trei ani mai 
mult de 600 lecţiuni. Restul timpului se va consacră ex-- 
clusiv lucrărilor practice, cari se vor execută chiar de şco-- 
lară în tot cursul anului. 

In regiunile de păduri se vor predă şi cunoscinţe de 
silvicultură; 

ART. 21. Şcolile elementare de meserii -aii de scop de a. 
formă meseriași pentru industriile de tot felul, şi în special 
pentru industria mică, care se pote exercită în casă sati . 
în ateliere mici, şi cu un utilagiii cât mai simplu şi mai 
eftin. 

Şcolile de acest fel vor puts fi pentru băeţi saii pentru.
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fete, nu însă mixte. Şcolile de menagiii pentru fete se vor socoti tot ca Şcoli elementare de meserii și vor avg aceeaşi organisaţiune. E 

In fie-care Şc6lă se va put predă ori numai 0 singură „meserie, ori mai multe. 
Şc6la va pute să funcţioneze tot anul săii numai o parte a anului, nu însă mai puţin de şâse luni pe an. Durata învățămîntului va fi de cel puţin doi ani pentru fie-care meserie ; absolvenţii însă vor put6 continuă. a lucră în „atelierul şcolii până la etatea de 18 ani, beneficiând de disposiţiunile art. 27 din ac6stă lege. Se va face menţiune pe certificatul lor de absolvire despre acest stagii suple- mentar de atelier, pe care îl vor face ei, 

Invăţămîntul, pe lângă studiul practic al meseriilor, va cuprinde : lecturi folositore, repetițiuni asupra aritmeticei Şi a geometriei din programa ultimei clase primare, cu adăo- gare de noţiună de comptabilitate ; aceste cunoscinţe teo- retice însă nu vor put6 ocupă pe şcolari mai mult de ş6se ore pe săptămână. _ . 
Pentru unele meserii cari ar reclamă acesta, învățămîn- tul teoretic va mai put6 cuprinde desvoltări asupra geo- metriei, desemnului şi modelagiului. In acest cas se va, put6 consacră învăţămîntului teoretic până la 12 ore pe săptămână. . | | Invăţămîntul meseriilor va fi exclusiv practic și se va. face în atelierul școlii de către maieștri speciali, întrebu- ințându-se şcolarii ca lucrători. Prin regulamente se va, hotărî ordinea şi felul lucrărilor. | 
Pentru şcolile de m6nagii, învățămîntul, pe lângă repe- petiția asupra materiilor- de clasele primare arătate maj Sus, va cuprinde lecturi folositâre asupra sciinţelor de ob- Sservaţiuni vulgarisate, economia, casnică, horticultura, igiena, croitoria, cusătoria, ţesătoria, împletiturile, bucătăria şi altele. | 

țarea a diverse meserii, cu scopul exercitării lor în mod industrial. | ! 

ART. 28. Școlile inferire de meserii aii de obiect învă- 

Anexe.
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In fie-care din aceste şcoli se va predă cel puţin o me- 

serie. | 

Cursul acestor şcoli se va împărţi în trei secţiuni: sec- 
ţiunea preparatore, cea medie şi 'cea superidră. 

Secţiunea preparatâre va cuprind două clase de câte un 

an. Intrînsa elevii vor fi exercitaţi în comun la lucrările în- 
cepătore ale meseriei, şi se vor deprinde cu viţa, de atelier. 

Secţiunea medie va cuprinde trei clase de câte un an. 

Intr'însa elevii se vor specialisă după meserii, şi obiectul 

cursului este de a le da cunoscinţa teoretică şi practică a 
acestei meserii. _ 

Secţiunea superidră va cuprinde două clase de câte un 

“an. Intr'insa elevii se vor perfecţionă în specialitatea lor, 
aşă ca să potă dirige înșiși un atelier. 

O şcâlă inferidră de meserii pâte cuprinde numai sec- 
ţiunile preparatâre şi medie, saii câte trele secţiunile. —€ 

Şcolile, cari vor cuprinde numai secţiunile preparatâre şi 
medie, se vor numi şcoli de gradul 1; cele cari vor cu- 
prinde și secţiunea superi6ră se vor numi şcoli de gradul Il. 

O şeblă de gradul I nu se va puts ridică la gradul II 
decât, numai când va av6 un efectiv permanent de cel pu- 
țin 50 de elevi pentru atelierul de aplicaţiune, prevădut la 
art, 29 de mai jos. 

Afară de învăţătura meseriilor, elevii vor face lecturi 
folositâre, referitre la meseria lor, şi vor primi noţiuni 
de religiune, limba francesă saii.germană, aritmetică şi geo- 
metria practică, comptabilitate, istorie, geografie, desemn 
şi caligrafie; pentru unele meserii, şi modelagiul ; însă tdte | 
aceste cunoscinţe nu vor put6 ocupă pe elevi mai mult 
de 18 ore pe săptămână în secțiunea preparatâre, de 12 
ore în secţiunea medie, şi de 6 ore în secţiunea superidră. 

Promoţiunile din o clasă în alta se vor face în urma 
unor examene anuale, ținând s6mă şi de asiduitatea, pur- 

„ tarea și frecuentarea elevilor de peste an. Notele la me: 
serie vor av6, pentru promoţiune, o valâre îndoită de 
acea a notelor de la cele-lalte obiecte. 

După absolvirea fie-căreia din cele două dintâi secțiuni,
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elevii vor primi câte un certificat. Elevii cari vor absolvi secţiunea superidră vor căpătă diploma de maiestru. ART. 29. Pe lângă fie-care ŞcOlă va fi alăturat câte un atelier de instrucțiune, pentru fie-care din meseriile cari se preda în şcâlă, Şi în care vor fi obligaţi a lucră, elevii din secţiunile preparatâre şi medie - Pe lângă fie-care Şcolă de gradul II se va alătură câte un atelier de aplicaţiune pentru desăvîrşirea instrucţiunii practice a elevilor. Modul de funcţionare al acestor ate- liere se stabilesce prin regulament. Elevii din secţiunea, su- peri6ră vor fi obligaţi a face în atelierul de aplieaţiune lu- crări de specialitatea lor, ca lucrători cu diua sai cu bu. cata. In aceste ateliere “se vor mai primi, tot ca lucrători cu diua saii cu bucata, şi absolvenţi de ai școlilor de gra- dul îl până la împlinirea etăţii de 21 ani. 
ART 43. Şcolile superi6re de. meserii vor servi pentru învățarea meseriilor cari reclamă cunoscinţe teoretice mâj înaintate. 

“ | Pe lângă fie-care din. aceste Școli vor funcţionă ateliere de aplicaţiune pentru desăvîrşirea, instucţiunii practice a şcolarilor. Modul de funcţionare al acestor ateliere se sta- bilesce prin regulamente. | _ Durata învățămîntului va fi de 6 ani, dintre cari cei doi din urmă vor fi consacraţi atelierelor de aplicaţiune. 

Anexe. 

ART. 45. văţămîntul în primii patru ani de studii va. fi teoretic şi practic, 
_ Invăţămîntul teoretic va cuprinde: scrierea, cunoscinţe de fisică, chimie și mecanică, necesare lucrătorului, arit- metica şi geometria practică, noţiuni de technologie, ma- şinile, comptabilitatea atelierelor, desemnul, schiţe şi mo- delagii. 

Invăţămîntul practic va f dat în ateliere speciale, al căror număr se va fixă după trebuinţă. 
In cei doi ani din urmă, cât Şcolarii vor lucră în ate- lierele- de aplicațiune anexate pe lângă Şcolă, ei vor exe- cută, în calitate de lucrători cu diua sai cu bucata, lu- crără de specialitatea lor.
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Şcolarii lucrători din atelierele de aplicaţiune vor av6 

facultatea de a urmă un curs complementar de instrucţi- 
une teoretică, care va cuprinde: elemente de mecanică 
practică; fisica industrială; geometria descriptivă, cu apli- 
carea la meserii; maşinile; technologia, meseriilor; desemn 
şi schiţe. . 
zi După terminarea celor ș6se ani de studii, şcolarii vor 
obțin6 un certificat de absolvire a şcolii de meserii, cu 
arătarea, specialităţii. Pentru şcolarii cari vor fi urmat cur- 
sul teoretic complementar se va face deosebită menţiune 
în certificatele respective. 

In atelierele de aplicaţiune se mai pot primi, tot ca lu- 
crători cu diua sai cu bucata, şi absolvenţi ai cursului 
complet al şcolilor superidre de meserii până la împlinirea 
etăţii de 21 ani. 

ART. 58. Invăţămîntul comercial se dă: pentru băeţi în 
şcolile elementare de comerciii, în şcolile superidre de co- 
merciii și în cursurile comerciale de s6ră şi de Duminecă, 
iar pentru fete, în şcolile elementare de comerciii. 

ART. 59. Durata cursurilor în şcolile elementare de co- 
merciii va fi de trei ani. Materiile de învățămînt vor fi: 
lecturi şi compuneri cu privire la comerciii; aritmetica prac- 
tică, cu elemente de calculul comercial şi noţiuni de geo- 
metrie; noţiuni de geografie comercială; lecturi din istoria 
patriei, cunâscerea productelor comerciale din ţ6ră şi a 
celor mai principale din străinătate; noţiuni elementare 
despre cemereiii, operaţiuni comerciale Şi comptabilitate; 
caligrafie şi scriere comercială. In şcolile de fete se va 
predă şi limba francesă sait germană. 

Invăţămîntul va fi dispus ast-fel în cât să imiteze, pe 
cât este posibil, diversele operaţiuni ale unui mic comer- 
ciant; în acest scop, pe lângă şcolă se va put anexă un 
biuroii comercial pentru practică. 

Se primesc ca şcolari, în şcolile comerciale elementare, 
absolvenţi de ai cursului primar. 

Efectivul unei clase nu va put6 trece peste 60 şcolari. 
Dacă numărul cererilor de admisiune este :aşă de mare,
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încât acest efectiv ar trebui depășit, candidaţii se vor su-. pune la un concurs asupra cetirii, scierii și aritmeticer. In cas de trebuinţă bine constatată, şi dacă se dispune 'de mijlOce, se vor put6 creă clase paralele. Toţi şcolarii şcolilor comerciale elementare vor fi externi. Pe lângă fie-care Şcolă se va înfiinţă câte o cantină ŞCo- lară în felul arătat la art. 13, 
ART, 60. Cursurile comerciale de s6ră şi de Duminecă se vor institui cu scopul de a înlesni absolvenţilor şcoli- lor comerciale elementare completarea cunoscinţelor lor “comerciale, precum şi cunoscinţe de limbi străine. Durata acestor curşuri va fi de trei ani, cu un minimum “de 6 ore de curs pe săptămână: 
Ele se vor face în localul Şcolilor comerciale elementare - “saii superidre de către profesorii acelor Şcoli, și vor fi puse .Sub conducerea Şi privegherea directorului şcolii respective. Auditorii acestor cursuri vor. fi: supuşi la interogațiuni Şi examene, şi la finele cursurilor vor primi un certificat, ART. 61. In şcolile comerciale şi superidre, durata cur- surilor va fi de 4 ani. Materiile de învăţămînt; vor fi: limba 'Și corespodenţa comercială română, francesă, germană şi italiană sati englesă; studiul comerciuluă; comptabilitatea; biuroii comercial; aritmetică raţionată și elemente de cal- cul algebric, cu aplicaţiuni la operațiunile comerciale de “Schimb, bancă, bursă, asigurări ; geografia generală eco- nomică; elemente de zoologie, botanică, mineralogie ; fisica,. şi chimia; studiul mărfurilor şi technologia, comercială; lu- crără de laborator (manipulaţiuni de chimie Și încercări comerciale); economia politică, cu aplicaţiuni la comerciă şi industrie, și în special la economia comercială şi indu- strială a ţării; noţiuni de sciinţa financelor și de statistică; studiul economic al mijlâcelor şi tarifelor de transport şi de comunicațiune pe uscat şi pe apă; noţiuni de istoria comerciului și a industriei ; elemente de legislaţiune co- mercială, industrială, maritimă, vamală şi fiscală : noţiuni “usuale de drept civil şi administrativ ; caligrafia şi desemnul. Absolvenţii: şcolilor comerciale Superi6re vor fi obligaţi 

Anexe.
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a face un stagiii de practică de 6 luni la bănci sai la in- 
stitutele de credit; publice saii private, sai întrun musăii 
comercial, care va put6 fi alăturat pe lângă aceste şcoli. 

Certificatul de absolvire al şcolii nu se va liberă şcola- 
rilor cari nu vor fi făcut cu asiduitate acest stagii de 
practică. 

In şcolile comerciale superidre se vor admite şcolari cari 
aii absolvit cursul secundar inferior. In locurile ce ar mai 
rămân disponibile în urma acestor admiteri, se vor pri- 
mi şcolari, cari vor av6 etatea de 15 ani împliniţi, în urma. 
unui concurs făcut asupra unei programe ce se va hotări 
de minister din materiile învățămîntului secundar inferior 

Efectivul unei clase nu va put trece peste numărul 
de 50 de şcolari. Dacă numărul cererilor de admisiune va 
fi aşă de mare în cât acest efectiv ar trebui depăşit, ad- 
miterile se vor face prin concurs. 

Toţi şcolarii vor fi externi. 

Se vor înfiinţă, la fie-care şcolă comercială superidră, 
câte 20 de stipendii pentru şcolarii fără mijloce. 

Se vor creă două burse de călătorie pentru studii co- 
merciale, cari se vor da prin concurs la fie-care 3 ani. Se 
vor admite la concurs absolvenţi de ai şcolilor comerciale 
superidre. Bursierii vor fi trimişi pe timp de 3 ani să stu- 
dieze în străinătate organisarea marilor întreprinderi in- 
dustriale şi comerciale şi să urmeze cursuri în şcolile su- 

„Peridre de comereiii de acolo. 
ART. 75. Unele şcoli secundare de băeţă se vor pute 

transformă treptat în şcoli cu caracter practic şi profe- 
sional, potrivit cu trebuinţele locale şi în vederea unor 
aplicaţiuni determinate. Acâstă transformare se va pute 
face prin legea. budgetară. Profesorii titulari de la, acele 
şcoli secundare îşi vor păstră drepturile dobândite. 

Pe lângă şcolile secundare de fete de gradul 1 se va | 
put6 adăogă o clasă comertială, în care se vor predă ex- 
clusiv cunoscinţele necesare comerciului. In acâstă clasă 
se vor admite absolvente a patru clase ale şcolilor secun- 
dare de fete de gradul I. Absolventele clasei comerciale
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vor trece un examen, după cari li se va liberă un certi- ficat de studii comerciale. _ 
ART. 76. Pe lângă şcolile de meserii și pe lângă şcolile 

comerciale. se 'vor înfiinţă, în comunele urbane, cursuri 
speciale destinate pentru completarea instrucţiunii uceni- 
cilor din fabrici, ateliere și prăvălii. 

Aceste cursuri se vor țin6 s6ra și în dilele de Dumineci 
şi sărbători, în orele cari se vor găsi mai potrivite, şi vor 
av6 de obiect noţiuni asupra limbii române, a limbilor 
străine, a aritmeticei şi geometriei elementare, a compta- 
bilităţiă, cu adause, după împrejurări, âsupra comereiului saii a diverse cunoscinţe relative la anumite industrii. 

Aceste cursuri vor fi puse sub conducerea directorului 
școlii pe lângă care se țin. Ele se vor face de către in- 
stitutori şi maieştri de învățămînt profesional în comptul 

- orelor de lucru pe cari ministerul ar6 dreptul a le impune. 
în virtutea acestei legi. Pentru orele suplementare ce ar 
mai fi necesare peste acestea, plata va fi în sarcina comunei. 

Auditorii acestor cursuri vor trece examene asupra ma- 
teriilor ce vor fi urmat, după cari vor căpătă certificat. 

  

Anexa No. 74. 

Circulara din 11 Aprilie 1901 către d-nii prefecți 
de judeţe, pentru a le cere părerea asupra 

înființării de şcoli profesionale (pag. 269). 

Domnule Prefect, 

Prin budgetul anului curent s'a acordat ministerului in-. strucțiunii publice şi al cultelor un credit pentru înfiin- țarea şi desvoltarea învățămîntului profesional. 
Este un lucru sciut şi recunoscut de t6tă lumea că eră. 

Anexe.
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Anexe. greșită direcțiunea aprpe exclusiv teoretică ce s'a dat până 

acum învăţămîntului nostru public. Este iarăşi admis în 

genere că se cuvine a se aduce, cât mai curând, co îndrep- 

tare, a se mai restrânge învățămîntul secundar, pentru a 

se da o impulsiune mai energică celui profesional. 

S'a cercat a se face acestă îndreptare prin legea învă- 

ţămâîntului profesional din 1899, care a fost desfiinţată fără 
să fi fost aplicată. | 

Până ce să se pună din noii în vigore, credem că se 

cuvine să nu perdem nici un minut, pentru a începe lu- 

crarea de îndreptare. De aceea ne propunem ca, chiar cu 

începerea viitorului an şcolar, să înființăm un număr de 

şcoli profesionale de diverse grade, în tote părţile ţării. 

De 6re-ce, însă, mijlâcele de cari dispunem sunt forte 

restrînse, avem nevoe de concursul bine-voitor al tuturor, 

pentru a ne ajută, fie în mod material, fie prin sprijinul 

moral şi prin luminile lor. 
Şcolile ce ne propunem a înfiinţă anul acesta sunt de 

două categorii: 1) școli elementare, 2) şcoli inferidre. Unele 

din ele. vor fi şcoli de agricultură, altele şcoli de meserii. 

Prin şcoli elementare înţelegem şcoli forte modeste, 

funcţionând cu unul saii doi maieştri, cari să predeă me- 

serii din cele mai simple, putând fi practicate cu unelte 

puţine, eftine şi cu un capital de instalaţiune forte mic. 

Asemenea şcoli cugetăm să le înființăm prin târguşore sai 

prin satele cele mai mari: | 
Prin ele dorim să punem la îndemâna sătenilor şi a 

6menilor nevoiaşi mijlâce mai bune de a cultivă pământul, 

precum şi unele mici industrii, uşor de exercitat chiar la 

țâră, în dilele neutilisate pentru agricultură. 

Şcolile inferi6re vor fi şcoli de un nivel ce-vă mai ri- 

dicat, în cari se vor învăţă meserii mai perfecţionate, saii 

metodele agricole ce-vă mai sciinţifice decât acele cari nu 

pot conveni decât unui mic cultivator. Pe acestea le vom 

înfiinţă fie în oraşe, fie şi în alte centre ce sar găsi fa- 
vorabile. 

Pentru înfiinţarea unei şcoli elementare de agricultură
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este nevoe de un Jocal, de o întindere de teren cultivabil de cel puţin 20 hectare, de vitele Şi instrumentele agricole” „Necesare pentru cultivarea acestui teren. Pentru o şcâlă inferidră de agricultură, terenul necesar este de 100 hectare. O şcâlă de meserii reclamă un local şi uneltele necesar. Pe lângă tote acestea, se adaogă personalul de maieştri; institutori sa învăţători Și, eventual, o cantină pentru şcolarii cu locuinţă depărtată. 
Intenţiunea, n6stră este ca anul acesta să înființăm în fie- care judeţ câte o şc6lă elementară, ori de agricultură, ori de meserii. Şcoli inferidre vom înfiinţă mai puţine, de o cam dată numai şcoli de meserii și numai în centre unde Sar găsi elementele unei industrii viitâre care să, pâtă prosperă. 

Aşă dar, în vederea înființării unei şcoli elementare pro- tesionale în judeţul d-vâstre, am ondre a vă.rugă, d-le prefect, să bine-voiţi a ne da avisul d-vâstre asupra ur- măt6relor puncte: 
1. Credeţi d-vâstră că ar fi de preferit ca acâstă primă Şedlă să fie o şcolă de agricultură, sai una de meserii? Părerea n6stră personală ar fi că de o cam dată fiar de preferit, să începem cu o şcolă de meserii, pentru motivul că cheltuelile de instalaţiune sunt mult mai mică, că per- sonalul technic îl putem găsi mai lesne, Și că învățămîntul lor se pote da de preferinţă iarna, când tinerii: sunt liberi de la munca câmpului. Acâstă din urmă consideraţiune este importantă, pentru-că este esenţial ca şcola, ce se va înființă să fie, dacă se pote, chiar de la început cât mai căutată; în cas contrariă, s'ar put6 ca însăși instituţiunea să se discrediteze în ochii populaţiunii rurale. Dorim însă să cundscem și părerea d-vâstre, în vederea nevoilor spe- ciale ale judeţului pe care îl conduceţi. 

2. Dacă aţi fi de părere a se face o şc6lă de agricultură, vă rog să ne spuneţi, dacă este în judeţ veri-una din ac- tualele şcoli rurale, pentru care să se p6tă procură de judeţ, de comună sai de veri-un particular generos, cele 

Anexe.
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Anexe. 20 hectare de pămînt cultivabil, saii localul, sait uneltele 

agricole, saii vitele, saii și unele şi altele. 

Este însă bine înțeles, că o asemenea şeâlă nu se pote 

înființă decât într'o localitate care să fie proprie pentru 

0 cultură cât mai variată, şi mai perfecționată, şi dacă se 

pâte să aibă şi apă îndestulătâre pentru irigaţiuni şi pen- 

tru cultura legumelor. 

3. Dacă înclinați pentru o şe6lă de meserii, să ne ară- 

taţi dacă este în judeţ veri-un sat în care locuitorii să 

exercite dejă veri-o industrie; dacă acâstă industrie se 

exercită cu Gre-care succes şi cu tragere de inimă, pe 

lângă acestea încă, dacă ni s'ar put procură acolo veri-o 

înlesnire, în ceea ce privesce localul, uneltele saii alt-fel. 

Ne veţi arătă încă, dacă nu sunt sate unde ar fi nevoe 

a se face o asemenea şc6lă, pentru a creă o industrie ne- 

cesară, localităţii, precum rotăria, dogăria, ferăria, ete. 

Pe. lângă t6te acestea, se va avâ în vedere condiţiunea 

dejă pusă ca satul să fie cât mai populat, saii cel puţin 

ca într'o radă de 3 saii 4 kilometri, să se mai afle şi alte 
sate, cari i6te împreună să aibă o populaţiune destul de 

mare, şi dacă se pâte cu 6re-care dare de mână. 

De vreme ce timpul de care dispunem până la 1 Sep- 

temvrie este destul de scurt, faţă cu multiplele greutăţi 

ce avem de învins pentru a înfiinţă aceste şcoli, vă rugăm, 
d-le prefect, să vă siliţi-a ne da aceste lămuriri în timpul 

cel mai scurt posibil şi anume nu mai târdiii de 15 Maiii- 

Anexa No. 75. 

Decisiunea din 11 lulie.1901, pentru înființarea 
de școli profesionale (pag. 269). 

ART: 1—Se vor înfiinţă, cu începere de la 1 Septemvrie 
1901, şedlele profesionale următore. 

1. Curtea-de-Argeş (judeţul Argeș). Şcolă de meserii in-
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feridră, în care se vor învăţă de o cam dată meseriele : TO- „tăria, lemnăria, ferăria şi olăria cu fabricaţiunea sobelor de 
teracotă. Acâstă şcâlă se va instală în localul desfiinţa- 
tului seminar, şi i se va da partea din mobilierul acestui 
seminar, care pâte să-i fie utilă. 

2. Pitești (judeţul Argeş). Şc6lei de ucenici, înființată şi 
susținută aci prin iniţiativa d-lui |. Iliescu, directorul şe6- 
lei primare No. 3 de băeţi, i se va da o subvenţiune de 
1.000 lei. | 

3. Zruşescă (judeţul Botoşani). Şcolă elementară de me- 
serii (frînghierie, împletituri de. papură şi richită, lemnă- 
rie ordinară). Pentru instalarea ŞcOlei, se va interveni de 
urgenţă la ministerul domeniilor, pentru a cere să ni se 
cedeze; fosta casă a arendașului moşiei 'Truşesci împreună 
cu curtea şi grădina ei, în întindere ca de 4 hectare, cari 
aii fost scâse în vindare ca bunuri mici. Terenul va servi 
pentru organisarea învăţământului practic agricol, pe lângă Şe6la primară rurală din localitate. 

4 Viziru (judeţul Brăila). Şc6lă elementară de meserii, rotărie, ferărie). 
5. Brăila (judeţul Brăila). Şc6lă interidră de meserii 

(timplărie, ferărie, tinichigerie, croitorie). Se va răspunde 
primăriei de Brăila că aprobăm înfiinţarea acestei şcoli în 
condiţiunile propuse de dinsa, şi anume: ca şcola să se insta- 
eze în localul ocupat până acum de liceul »Massim“ şi ca, 
primăria să-i consacre suma de 30.000 lei pe an pentru între- 
ţinerea ei. Se vor pune însă în vederea primăriei disposi- 
ţiunile art. 2 din lege şi anume: obligaţiunea, ce îşi iea co- 
muna, de a acordă şedlei localul și subvenţiunea de 50.000 lei 
pe an, este vaiabilă pentru cel puţin 10 ani de la 1 Sep- 
temvrie 1901 înainte. Credem că suma de 50.000 lei va fi suficientă pentru întreţinerea ŞcOlei, chiar atunci când se va completă cu toţă anii de studită și cu cele 2 saii 3 me- 

serii ce mai cere primăria. Aşă fiind, primăria are drep- tul a administră, singură șc6la şi a numi personalul, cu 
aprobarea ministerului, afară numaj dacă nu preferă a lăsă administraţiunea pe s6ma ministerului, vărsând pe fie-care 

E 
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an la tesaur subvenţiunea de 50.000 lei. 1 se va cere să 
se arate de urgenţă combinaţiunea pe' care o preferă. 

6. Brăila (judeţul Brăila). Se aprobă propunerea făcută 

de primăria de Brăila ca şe6la secundară de fete „Penetis 

şi Zurmale“ să fie transformată în şcolă profesională de 

fete. Transformarea se face treptat an cu an. La 1 Septem- 

“vrie 1901, nu se vor mai primi eleve pentru clasa | se- 

cundară, ci pentru clasa I profesională, iâr actualele eleve 

din clasele II, III, IV şi V secundare vor continuă studiile 

lor după programa şelelor secundare de.gr. | până la ter- 

minare. Elevele repetente în clasa I se vor consideră ca 

înscrise pentru cursul profesional. 

In anul acesta şcolar, până la 31 August 1902, învăţă- 

mîntul teoretic în clasa I profesională se va da de profe- 
s6rele claselor secundare de la aceeaşi şcâlă; iar, pentru 

învățămîntul profesional, se vor numi două maiestre su- 

plinitâre a câte 225 lei una pe lună. Plata acestor maies- 

tre, precum şi cheltuelile de material şi de unelte nece- 

sare pentru începerea şcâlei. le va put6 face primăria în 

comptul celor 50.000. lei pe cari i-a înscris în budgetul 

săi pentru şedla de meserii de băeţi şi cari nu vor fine- 

cesari toţi acelei şedle. | 
Se va atrage însă atenţiunea primăriei asupra faptului 

că pote strămutarea localului să jeneze întru cât-vă în- 

fiinţarea clasei 1 profesionale, care are nevoe de ateliere, 

şi aceste ateliere pâte să nu se pâtă găsi în actuala clă- 

dire, care este dejă ocupată de două şcoli. 

7. Judeţul Bacăsti. O şcblă elementară de meserii, care 

se va instală într'o comună ce se va hotări mai în urmă. 

8. Pătărlage (judeţul Buzăi). Şeolă elementară de me- 

serii (lemnărie, rotărie, ferărie). 

Infiinţarea . acestei şcoli nu se va face decât dacă pri- 

măria sati judeţul ne vor procură localul necesar. 

9. Pogone (judeţul Băzăii). Şcâlă elementară de meserii 

şi agricultură. Infiinţarea acestei şcoli nu se va face de- 

cât dacă primăria sait judeţul vor procură localul şi cel. 

puţin 10 hectare de pămînt de cultură.
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10. Oltina (judeţul Constanţa). Şe6lă elementară de me- 
serii şi de agricultură. 

11. Județul Constanţa, într'o comună care se va alege 
spre marginea acestui judeţ despre: judeţul Tulcea, șc6lă 
elementară de agricultură, viticultură şi lemnărie. 

12. Braniștea (judeţul Covurluiii). Şo6lă elementară de 
“agricultură. Se va interveni la ministerul domeniilor, pen- 
tru a ni se cedă 20 hectare din cele 242 cari ai -rămas. 
nevîndute din moşia Statului Braniştea-Țipesci, iar la pre-. 
fectura de Covurluiii pentru a face să ni se „cedeze 'cona- 
cul moşiei Şerbescă a Statului, care fusese donat de Stat. 
comunei Braniştea. 

13. Braniştea (judeţul Dâmboviţa). Scolă elementară de- 
meserii (frînghierie şi lemnărie). 

14. Nucei (judeţul Dâmboviţa). Şedlă inferidră de agri- 
cultură şi meserii (dogărie, lemnărie, rotărie). 

Se acceptă propunerea făcută do prefectura judeţului 
Dâmbobiţa, prin adresa sa din 1901, ca Statul să iea. 
asupra sa şcâla 'de dogărie. întreţinută adi de judeţ în 
orașul Tîrgovişte, cu condiţiune ca judeţul să plătscă Sta- 
tului o subvenţiune anuală de 18.000 lei. Acâstă şeolă se- 
va trece la Nucet şi se va completă cu personalul ne- 
cesar, pentru predarea şi a lemnăriei, rotăriei, şi a agri-: 
culturii practice, Se va interveni la ministerul de răs- 
boii, pentru a ni se cedă clădirile fostei herghelii rămase. 
neîntrebuințate. Aceste clădiri se vor restaură şi de-. 

. . > .__e. y . . 7 sinfectă cu cheltuiala comună a ministerului şi a judeţu- 
lui. Se va interveni şi la ministerul de domenii, pentru a. 

ni se cedă o întindere de cel puţin 30 hectare din moşia, 
Statului Nucet, arătând că arendaşul actual este dispus 
a renunţă la acestă porţiune. s 

15. Poiana (judejul Dolj). D-l Marinescu, mare. proprie- 
tar în acestă comună, oferind de o cam: dată o întindere- 
de-80 pog6ne de pămînt şi alte înlesniri pe lângă alte 70: 
ce promite a mai da, pentru înfiinţarea unei şcoli de agri- 
cultură, i se va face adresă pentru a-i mulţumi şi a-l rugă 

„să facă donaţiunea prin act autentic, pentru ca şeola să. 

Anexe.
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Anexe. p6tă începe a funcţionă chiar la 1 Septemvrie viitor. Şc6- 

lei îi vom da numele donatorului. - 

16. Coluşca (judeţul Dorohoiii). Şcolă de agricultură ele- 

mentară. 

D-l G. Văsescu a oerit 25 hectare de pămînt. Il se va 

mulțumi şi i se va cere a face donaţiune prin act auten- 

tic, rugându-l a ne pune la disposiţiune şi un local, saii 

a face să ni se procure de comună saii de judeţ, căcă alt-fel 

şcâla nu ar ave unde se instală. 

17. Dorohoiă (judeţul Dorohoiii). Prefectura de Dorohoiii, 

prin adresa No. 5.652 din 2 lunie, ne face cunoscut că co- 

muna Dorohoiii doresce a se înfiinţă acolo o şedlă de me- 

serii, pentru care oferă gratuit terenul pentru clădirea 

localului, cu v clădire de:o cam dată suficientă şi o sub- 

venţiune anuală de 4.000 Iei. 
Se va răspunde că înfiinţarea unei şcoli de meserii în 

Dorohoiii este subordonată transformării gimnasiului. In 

adăvăr, o bună şceâlă de meserii corespunde sigur mult 

mai bine, şi la trebuințele locale, şi la trebuinţele ţării, 

decât gimnasiul ; iar Statul nu pote în nică un chip să-și 

mărescă, cheltuelile, pentru a întreţin şi gimnasiul şi şcola 

de meserii. De alt-fel, transformarea mai multor gimnasii 

se impune în mod imperios întrun termin cât mai apro- 

piat. Dacă transformarea celui de la Dorohoiii ar începe 

chiar de.anul acesta cu clasa I, star put6 începe cu şcola 

-de meserii chiar de acum, rămânând ca clasele II, III şi 

IV să se transforme treptat; în anii următori. In cas con: 

trarii, şcâla de meserii nu s'ar put6 înfiinţă acum decât în 

comptul comunei. De alt-fel se va atrage atenţiunea d-lui 

prefect asupra disposiţiunilor art. 33 din lege, după care 

comunele urbane sunt obligate ca până în trei ani să în- 

fiinţeze în comptul lor o .şelă în care să se înveţe cel pu- 

ţin o meserie. Pentru oraşul Dorohoiii acâstă obligaţiune 

se va put6 evită prin transformarea gimnasiului, căci atunci 

Statul ar înlocui cheltuiala de intreţinere a acestui gim- 

nasii cu acea a şcâlei de meserii. 
18. Bunescă (judeţul Fălciii). Şc6lă elementară de meserii 
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(dogărie). Se va, interveni la ministerul domeniilor, pentru Anexe. a ni se cedă fosta casă a proprietăţii moşiei Bunesci, casă care, în urma vîndării moşiei, a rămas fără nici o între- buinţare. | | 
19. Berezenă (judeţul Fălciii). Şc6lă elementară de meserii (împletitură de richită, papură şi paie). Se va reînființă şcâla creată în 1898 şi desființată în 1900, în localul în care a mai funcţionat. 
20. Tirgul-Jiului (judeţul Gorj). Şc6lă de ceramică. Se acordă o subvenţiune de 4.000 lei şc6lei de ceramică înfiinţată în localitate prin iniţiativă privată, pe lângă acea de 2.000 lei înscrisă în budget (art. 44). 
Se va pune în vederea d-lui prefect de Gorj, că prefa- cerea trebuinţelor ţării a impus o nouă orientare a învă- țămîntului public, ceea ce a condus la votarea legii învă- țămîntului profesional din 1899. 
Scopul acestei legi este a da o impulsiune mai energică învățămîntului profesional, paralel cu o restrîngere pro- porţională a acelui curat teoretic. Resultatul va fi, întrun 

viitor apropiat, înlocuirea maj multora din gimnasiile ac- tuale prin şcoli profesionale. | 
La 'Tîrgul-Jiului existând un început de şcâlă profesio- 

nală, care merge bine, pentru-că se află întrun . mediii prielnic, ar fi locul ca să i se dea o desvoltare cât mai „mare. Ac6sta însă nu se pote face decât cu condiţiunea transformării gimnasiului, căcă Statul nu ar put6 suportă 
ambele cheltueli ; iar comuna nu ar put6 suportă singură 
cheltuelile şedlei profesionale completate. Statul ar luă însă cu totul asupra sa şcola profesională şi i-ar da, tâtă extensiunea cuveniţă, începând chiar de anul acesta, dacă 
sar începe îndată transformarea an cu an a gimnasiului, 
La acâsta se va ajunge în mod forţat cât de curând; dar 
ministerul nu doresce să procâdă la acâsta, înainte de a. 
cun6sce modul de a ved6 al a-lui prefect, şi al primăriei 
locale. De aceea îl rugăm să pună acâsta Și în vederea 
d-lui primar, şi amândoi să ne dea resultatul în “timp util, 

Raport adresat M. $. Regelui.—Anexe.—Spiru Faret, | 14 

E
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Anexe. pentru ca eventual transformarea să potă începe chiar la 

1 Septemvrie. 

21. In judeţul Gorj, se va înfiinţă o şcolă elementară de 

meserii, înto localitate care rămâne a se hotărî. 

22. Slobozia (judeţul Ialomiţa). Şcolă elementară de agri- 

cultură şi meserii (ferărie). 

Se va.interveni la ministerul de răsboi, pentru a ni se 

cedă o parte din cazarma de cavalerie, rămasă g6lă, pre- 

cum şi o întindere ca de 20 hectare din terenul înconju- 

rător şi care fusese pus altă dată la disposiţiunea regimen- 

tului de cavalerie ce-şi aveă garnisâna aci. 

23. Bucurescă (judeţul Ilfov). Se va înfiinţă o şcolă de 

ucenici pentru care se alocă suma de 8. 000 lei. 

24. Buftea (judeţul Ilfov). Şcolă de meserii elementară, 

care se va, înfiinţa în localul şi cu fondurile oferite de d-l 

B. Al. Știrbey. 

25. Iaşi (judeţul laşi). Se va înfiinţă o şcâlă de meserii, 

pentru care se alocă suma de 5.000 lei. 

26. In judeţul Iaşi se va înfiinţă o şelă elementară de 

meserii saii de agricultură, într'o localitate care rămâne a 

se hotărî. 

27. Strehaia (judeţul Mehedinţi). $Şc6lă de agricultură 

elementară. Se va interveni la ministerul domeniilor, pen- 

tru a ni se cedă 20 hectare din moşia Statului. 

28. Baia-de-Aramă (judeţul Mehedinţi). Şcola elemen- 

tară de meserii (lemnărie). - 

Se iea asupra Statului şcâla actuală, pe care comuna nu 

o mai pâte întreţine. 

29. Turnu-Severin (judeţul Mehedinţi). Şc6lă comercială 

de gr. 1. 

Se va mări cu 1.000 lei subvenţiunea de 9.000 lei pe 

care o are dejă înscrisă în budgetul ministerului. 

30. Câmpu-Lung] (judeţul Muscel). Şc6lă inferi6ră de 

meserii (rotărie, ferărie şi încă o meserie care rămâne a 

„se fixă). 

Comuna şi judeţul cer înfiinţarea acestei şedle, oferind
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drept înlesnire propunerea unor maieştri din oraș, de a Anaxe. predă cursuri gratuite în timp de un an. 
In asemenea condițiuni, lucrul ar reveni ca Statul să iea asupra sa întrâga cheltuială pentru întreţinerea ŞcOlei, căci este evident că nu se pote începe şcâla numaj pe basa. acestor promisiună ale unor particulari, şi apoi, după trece- rea primului an, în ori-ce cas, lui i-ar reveni sarcina întrâgă. Dar Statul nu-și mai pâte impune acâstă sarcină, după ce întreţine dejă în C.-Lung un gimnasiii şi o Şc6lă nor- mală, dintre cari acâsta din urmă mai ales areun budget - forte ridicat, şi a costat peste 1.700.000 lei pentru construc- țiune. Pe urmă înfiinţarea şc6lei de meserii ar mai avg de efect de a micşoră încă, contingentul şcolarilor cari a- limenteză gimnasiul, şi care dejă este destul de mic, 

Având în vedere aceste motive; având în vedere că Şc6la, normală și şc6la de meserii sunt cu prisosinţă îndestu- lătâre pentru a satisface trebuinţele culturale ale loca- lităţii; având în vedere că şeola de meserii răspunde la 
necesități evidente, simţite de toţă, pe când gimnasiul nu 
mai împlinesce acâstă condițiune, din care causă transfor- „marea luă într'o şcolă cu caracter profesional se impune 
întrun viitor apropiat; pentru aceste motive, se va r&- spunde la adresa No. 1.204 din -15 Mai a prefectului de Muscel că ministerul nu pote înfiinţă la C.-Lung Şc6la 
de meserii ce i se cere, decât începând în acelaşi timp transformarea clasă cu clasă a gimnasiului. Combiniaţunea 
acâsta ar av6, pentru comună și judeţ, avantagiul că ar permite înființarea aşă de necesară a; școlei de meserie, 
fără a li se cere partea contributivă, prevădută de art. 33 
din legea învăţămîntului profesional. 

31. Bicaz (judeţul N6mţu). Şc6lă elementară de meserii 
(ferărie). Se va cere prefecturii să ne arate cu ce sume contribue judeţul, comuna Bicaz și comunele vecine la în- 
fiinţarea acestei şcâle, după cum arată în raportul ei No. 3.764 
din 6 Iunie 1901. Se va interveni şi la administraţiunea domeniului Corânei cerându-i a ne procură, fie gratuit, fie 
cu chirie, un local pentru acâstă şcolă.
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32. Slatina (judeţul ont). Şeolă inferidră de meserii (rămâne 

a se hotări meseriile ce se vor predă). . 
Se va începe, chiar de la 1 Septemvrie 1901, transfor- 

marea gimnasiului din Slatina în șcâlă de meserii, admiţân- 

du-se în clasa 1 elevi pentru meserii ; acâsta în acord şi cu 

părerea emisă de prefectura da Olt prin. adresa No. 2.540 

şi de delegaţiunea cetăţenilor din Slatina, care s'a presentat 

la minister. 
33. Slatina (judeţul Olt). Şcolă profesională de fete, 

(croitorie şi rufărie). Acâstă şcolă, suprimată din budgetul 

ministerului, se va menţins cu subvenţiunea ce i se acordă 

de comună şi de judeţ şi din veniturile ei proprii. Bud- 

getul ei se va dispune în vederea acestor mijlâce. 

34. Cornu (judeţul Prahova). Şeolă elementară de me- 

serii (tîmplărie). 
Şc6la se va instală la un loc cu şcâla rurală, unde se 

dispune de o sală de atelier. 

35. Odobesci (judeţul Putna). Şc6lă elementară de viti- 

cultură şi meserii (dogărie). . 

Se va transferă aci șcbla de viticultură de la Focşani, 

cu condiţiune ca comuna să ne procure localul, după cum 

ni s'a promis. | se va adăogă şi secţiunea de dogărie, 

36. Suraia (judeţul Putna). Şc6lă elementată de meserii 

(împletituri de papură, richită şi paie). Acestă şcâlă, cerută 

şi de camera de comertciii din Focşani, se va instală în casa 

în care Statul o posedă în sat şi care se va cere să ni se 

cedeze de către ministerul domeniilor. | | 
37. Țifesci (judeţul Putna). Se acordă o subvenţiune de 

300 lei învăţătorei din Ţifesci, care face ţesătorii cu ele- 

vele sale. 

38. Măicănesci (judeţul R.-Sărat). Şcolă elementară de me- 

serii (lemnărie, rotărie, ferărie). D-l proprietar lorgu Bag- 

dat oferă localul şi parte din instrumente. Se va invită 

d-l prefect să-l râge să ni le pună de îndată la disposi- 

țiune. 

39. Porcesci judeţul Roman). Şc6lă elementară de meserii 

(frîngherie).
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Ca local va servi acel clădit pentru sub-prefectură, care Anexe. 
ni se cedâză de către judeţ. 

40. Roman (judeţul Roman). Şc6la inferisră de meserii 
(tîmplărie, cismărie, tinichigerie). 

Acceptăm propunerea ce ni s'a făcut de către primăria 
de Roman prin adresa No, 2.069, ca să luăm asupra n6- 
stră șc6la de meserii întreţinută până acum de dînsa, în 
schimbul unei subvenţiuni anuale de 17.000 lei, plătită de 
comună, a uneia de cel puţin 2.000 lei plătită de judeţ, 
a unei sume fixe de 2.800 lei ce ni se va da de comună la 
1 Septemvrie 1901, pentru cheltueli de instalaţiuni, şi cu 
condiţiune ca donaţiunea făcută şcolii de răposatul Ioan 
Stroe, consistând din o casă şi un capital de 7.300 lei, să 
se trecă Casei Ședlelor, ca fond inalienabil al şcolii. 

ȘcOla se va instală în localul fostului seminar. Se va 
examină dacă clădirea nu s'ar put6 împărţi în două părţi . 
cu totul distincte şi cu intrări separate, pentru a cuprinde 
Şi şe6la profesională de fete. Pentru acâsta să ni se pre- 
sinte planurile clădirii cară se află în minister. 

41. Bals (judeţul Romanați). Șc6lă de meserii elementară, 
(lemnărie, ferărie), | | ă 

Se va mută aci şcâla de meserii de la Vișina, comple- 
tându-se cu meseria, ferăriei. Judeţul va continuă a r&- 
spunde subvenţiunea de 1.000 lei pe an, pe care 0 dă școlii 
din Vişina. 

42. Vadaştru, Celaru sait Amărescii-de-jos (judeţul Roma- 
naţi). Şc6lă elementară de agricultură. Se va înfiinţă o şco- 
lă în una din aceste localităţi, unde se va put6 procură 
localul şi terenul necesar. 

43. Bordia (judeţul Sucâva). Şeslă, elementară de meserii 
(lemnărie, ferărie). | | 

Ca local va servi unul din cele două localuri de şcoli pri- 
mare cari există in comună. 

44. Buciumeni (judeţul Tecuciii). Șc6lă elementară de 
meserii (lemnărie, rotărie, dogărie). 

Şeola se va, instală în clădirile neutilisate ale schitului 
Buciumeni, cari se vor repară de către judeţ, conform an-
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„Anexe. gagiamentulul luat de d-l prefect prin adresa sa No. 1.969. 

45. Turnu- Măgurele (judeţul Teleorman). Şcolă inferidră 
de meserii (rotărie, ferărie, tinichigerie). 

Infiinţarea acestei şcoli este cerută prin adresa prefec- 

turii de Teleorman No. 3.370. Se va răspunde însă d-lui 

prefect că acâstă înfiinţare nu o putem face decât paralel 

cu transformarea unuia din -cele două gimnasii din T. -Mă- 

gurele şi Alexandria. 
In adevăr, aceste gimnasii vegeteză de ani i întregi în 

cele mai rele condițiuni, fără local, fără personal şi fără 

să răspundă la nică o trebuinţă bine determinată a jude- 

țului; pe când agricultura, comerciul şi meseriile, al căror 

învățămînt nu ar trebui să lips6scă din acest judeţ agricol 

şi comercial, nu dispun de nici o şe6lă. Statul cu nici 

un chip nu pote să mai suporte şi cheltuiala unor aseme- 

nea, şcoli, pe lângă a celor două gimnasii, din cari cel pu- 

ţin unul este cu siguranţă inutil. Rămâne dar ca d-l pre- 

fect să ne dea părerea, care din cele două gimnasii tre- 

bue transformat în şcâlă de meserii, pentru ca să a putem 

luă din vreme măsurile necesare. 

46. Babadag (judeţul Tulcea). Şc6lă elementară de meserii 

(rotărie, lemnărie, dogărie). 

Şcâla se va instală în localul seminarului musulman 

care se transferă la Medgidia. 
47. Catârlez (judeţul Tulcea). Şc6lă elementară de pescărie. 

Organisarea acestei şcoli se va studiă în înțelegere cu 

d-l Antipa şi cu d-l Vartolaş, revisor școlar de Constanţa. 

Se vor utilisă subvenţiunile prevădute pentru dînsa în bud: 

getele a diverse comune din judeţul Tulcea. 

48. Praja (judeţul 'Tutova). Şcâla elementară de meserii 

(dogărie). 

49. Rădescă (judeţul Tutova). Şcolă elementară de meserii 

(rotărie, lemnărie). 
50. Zansa (judeţul Vasluiii). Şcolă elementară de: meserii 

(rotărie, lemnărie, ferărie). 

Se va invită d-l prefect de Vasluiii a închiriă-casa despre 

care vorbesce prin raportul săi No. 3.165 din 30 Maiii,pe



215 

  

trei ani. Rugăm însă ca acâstă chirie să o iea pe sâma sa 
judeţul sai comunele interesate. Este necesar ca cheltue- 
lle învățămîntului profesional să fie împărțite între Stat, 
judeţe şi comune, după cum prevede legea. 

51. Clejană (judeţul Vlaşca). Şc6lă elementară de meserii 
(lemnărie, rotărie). Localul pentru acâsţă şc6lă s'a promis 
a se cedă gratis de către un proprietar din localitate. Se 
va cere d-lui prefect să intervină de urgenţă pentru a se face acâstă cesiune conform adresei d-sale No. 2.883 din 29 Maiii. Tot de odată se va invită să ne pună. la dispo- 
siţiune şi subvenţiunea din partea judeţului, potrivit con- 
vorbirii ca am avut cu d-sa,. 

52. Giurgiu (judeţul Vlaşca). Şce6lă comercială de gradul Î. Se acordă-acâstei şedle, înființate din iniţiativă privată, o subvenţiune de 3.500 lei. 
53. Târgul- Horez (judeţul Vâlcea). Şcolă elementară de. agricultură şi meserii (cojocărie, rotărie, lemnărie). 
Localul ni se procură de către comună. Ca teren “de cul- tură vor servi cele două hectare din jurul şcolii primare și cele 17 pog6ne din țarină ale şeolei din Romani. 
ART. 2. Unul din architecţii ministerului să visiteze de urgenţă localurile în cari aii a se instală şcolile de mai sus Și cari sunt mai la îndemână, pentru a luă măsurile cele mai grabnice pentru facerea, reparaţiunilor celor mai in- dispensabile. Pentru localurile oferite de judeţe, comune saii 

particulari, li se va cere lor ca să facă aceste reparaţiuni, cât mai neîntârdiat, | 
ART. 3. D-nii inspectori aj învăţămîntului industrial şi 

agricol vor face lista, mobilierului strict necesar. 
Se va da ordin celor mai vechi diriginţă ai şcâlelor din localităţile unde sunt a se înfiinţă şcoli'să ne arate de ce mobilier se pâte dispune pentru aceste școli. Pentru mo- bilierul ce ar mai lipsi după lista dată de d-nii inspectori, se vor lua măsuri pentru a se procură, fie din mobilierul disponibil de pe Ia şcolile din alte părţi, fie comandând-se 

din noi. 

ART. 4. D-l inspector al învățămîntului industrial va, face 

Anexe.
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Anexe. lista și devisul uneltelor necesare şcolilor de meserii. Acest 
devis se va împărţi în cinci loturi, pe cât se pote egale. 

Se vor face invitaţiuni principalilor comercianţi români, 

cari pot procură asemenea unelte, să facă oferte, cu con- 

diţiunea de a se procură acele unelte cel mult până la 

10 Septemvrie 1901. Asupra fie-cărei case nu se va put6 

adjudecă mai mult decât un lot. 

ART. 5. D-l inspector al învăţămîntului agricol va face 

lista vitelor şi instrumentelor agricole strict necesare şc6- 

lelor de agricultură ce se înfiinţâză şi va face propuneri 

pentru procurarea lor. Va vede ce se pâte procură de pe 

la şedlele de la Strihareţ, Armăşesci şi Păncesci-Drago- 

mirescă, 

ART. 6. Se va răspunde prefecţilor cari aii răspuns la 

ordinul nostru No. 19.844 A, dându-i fie-căruia lămuririle 

care-l privesc după decisiunea de mai sus. 

ART. d. Se va pune în vederea tuturor prefecţilor de 

judeţe şi a primăriilor comunelor urbane disposiţiunile art. 

8, alin. VI, VII, VIII, art, 33 şi art. 52 din legea învăţă- 

mîntului profesional de la 31 Martie 1899, cari prescriit 

obligaţiunile judeţelor. şi comunelor în ceea ce privesce 

acest învăţămînt, pentru ca să potă luă din vreme măsu- 

rile cuvenite pentru a-şi împlini acele obligaţiuni. 

ART. 8. T6te cheltuelile ce vor proveni din executarea, 

decisiunii de faţă se vor acoperi din suma de 234.761 lei, 

prevădută în budget, art. 57, pentru crearea învăţămîntului 

profesional elementar şi pentru reorganisarea şi comple- 

tarea actualelor şcâle profesionale.
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Școli şi clase profesionale de ori-ce categorie, existente 
la 15 Septemvrie 1903 (pag. 269). 
  

  

    

  

  

    Nucet (Dâmboviţa) |. | 

Felul Categoria 
a or şcolilor şcolilor LOCALITATEA DATA ÎNFIINȚĂRII 

În 

Braniştea (Covurluiă) .| După Septemvrie 1901. "E Poiana (Dolj). .... » | = Sopot Do) AR » . . elcesci (laşi). ..,. S  |Plementare/| pentie (alomiţa).. - ! i = Strehaia (Mehedinţi) . . > a Drăghiceni (Romanați) . » - a Odobesci (Putna) i La 1 Septemvrie 1897, 
e Strihareţ (Olt) . . | Inainte de | Sept. 1901. = AR Păncesci (Roman) . , , R- Inferidre | Armăşesci (Ialomiţa) : 

După 1 Septemvrie 1901. 
  

Elementare 

  

Viziru (Brăila). 77 
Truşesci (Botoşani) . . . 
Mizii (Buzăi) 
Bunesci (Fâlia). ,.. 
Novaci (Gorj)... ..,, 
Bucovenii-Buftea (Ilfov), 
Baia-de-Aramă (Mehed.) 
Bicaz (Nemţu) .. .., 
Suraia (Putna)... . .. 
Soveja (Putna)... ... 
Balș (Romanați). . . . 
Porcesci (Roman) . . . 
Măicănesci (R.-Sărat) . . 
Bordia (Sucâva). ... 
Babadag (Tulcea) . . . 
Nicoresci (Tecuciu). . . 
Tansa (Vasluii) . ,., 
Horez -( Vâlcea) . 

După 1 Septemvrie 1901. 

      

u 
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I
 

          Inferi6re 

Ș   
Alexandria 

Roman 
Slatina 

» 

După 1 Septemvrie 1901, 

La 1 Septemvrie 1899. 
După 1 Septemvrie 1904, 

La 1 Septemvrie 1897. 
          Superidre ! 

  

Bucuresci 
Iaşi, oc,   Inainte de 1 Sepi. 1901. 

» 
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Felul Categoria a ml ară 
şcolilor şcolilor LOCALITATEA DATA ÎNFIINȚĂRII 

Bacăii (de gradul ]) . .| Inainte de 1 Sept.1901. 
Bucuresci No. 1 (de gr. II) > 

ca Bucuresci No. 2 (de gr.1) » 
Ea Bucuresci No. 3 (de gr.]) > 
Fa Buzăă Ă po. » 
= Caracal » » 
pa Constanţa » » 

= Galaţi n 5 
z Inferidre Giurgiu » * , 
SS Huşi » | După 1 Septemvrie 1901. 
= Iaşi » «4 Inainte de 1 Sept. 1901. 
= Piatra-Nemţu » » 
= Ploeştă » » 

3 Piteşti » » 
S Roman - » 
iată Slatina > După 1 Septemvrie 1901. 

Turnu-Severin > Inainte de 1 Sept. 1901. 
Vasluiii . » „După 1 Septemvrie 1901. 

= Bucuresci . . .. Inainte de 1 Sept. 1901. 
= lași cc. . » 
"5 Craiova . ....... 
ca Elementare:| Galaţi | » 
= Ploeşti ...... . » 
SS Turnu-Severin. ..., După 1 Septemvrie 1901. 
3 Giurgiu. ... » 

sa Bucuresci „se a. „1 Inainte de 1 Sept, 1901. 
= pa ași ... . . .. - 5 . 
S smperire | Craiova. ......- » 
= Galaţi. ........ » 

Ş Clase a V-a ! Constanţa aa După 1 Septemvrie 1901. 
ia licee cești » 

Invățămintul |ciaseav-aco-(| laşi... . . . După 1 Septemvrie 1901. 
comercial al |mercialelașco-l| pucuresci . .'.,..... » 

fetelor de fete Botoşani . 

Bucuresci (asilul Elena 
Scoli se me D6mna) ( «es... „| La1 Septemvrie 1897. 
nasii Pentru î| pucuresci (şcola externă) | După 1 Septemvrie 1901. 

Ă fete Iaşi (șc6la Principesa 
Maria). ....... -          
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Anexa No. 77. 

Decisiunea din 23 Decemvrie 1902 relativă la înființarea de cantine pe lângă tote şcolile elemen- tare și inferidre, de meserii şi de agricultură (pag. 274), 

ART. 1. Se va înființă, cu începere de la 1 Februarie 1903, câte o cantină şcolară pe lângă fie-care din școlile elementare de meserii și de agricultură, cari nu aiă încă 0 asemenea cantină. _ 
Unde împrejurările vor cere, şi unde mijlâcele vor per- mite, cantina va av6 şi un dormitor. 
ART. 2. Aceste cantine se vor întreţin;: 
4) din plata, în bani saă în natură, a elevilor cantinieri ; 6) din ajutorul ce li se va da de ministerul - cultelor şi instrucţiunii publice sai de Casa Şe6lelor; 
c) din subvenţiunile ce li s'ar da de judeţ saii de comu- nele ce se află în rada şcolii; 
d! din ajutârele ce li s'ar da de diversele instituţiuni cari aii menirea de a fundă şi a întreţin6 cantinele şco- 

lare din judeţul respectiv ; | 
e) din o parte din venitul net al Şcolii, care nu va trece 

peste 50%, din acest venit; 
/) din ajutore, donaţiuni Şi binefaceri de la particulari ; 
9) din' produsul serbărilor, colectelor, subscrierilor, eic., 

făcute în folosul cantinei. ” 
ART. 3. D-nii inspectori ai învăţămîntului meseriilor şi 

agriculturii, d-nii revisori şcolari şi d-nii diriginţi aă şc6- 
lelor. elementare de meserii și agricultură, sunt însărci- 
naţă cu aducerea la îndeplinire a decisiunii de faţă. 

Anexe.
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Anexa No. 78. 

Ordinul circular din 3 Ianuarie 1903, câtre d-nii 

prefecți ai judeţelor Brăila, Botoşani, Fălciu, Buzeu, 

Gorj, Ilfov, Mehedinţi, Nemțu, Putna, Romanați, 

Roman, R.-Sărat, Suceva, Tulcea, Tecuciu, Vasluiu, 

Vâlcea, Covurluii, Dolj, Iași, Ialomiţa şi Dâmboviţa, 

relativ la înființarea de cantine pe lângă şcolile de 
meserii şi de agricultură (pag. 274). 

Domnule Prefeci, 

Infiinţarea prin sate a şcolilor elementare de meserii şi 

de agricultură pâte fi unul din cele mai puternice mij- 

l6ce pentru îmbunătăţirea stării economice a sătânului. 

„Până însă să ajungem acolo, sunt încă multe greutăţi de 
învins, şi în prima linie este însăşi sărăcia actuală a să- 

tenilor. , | 

In adevăr, sciut fiind că sătenii se servă în trebile lor 

de copiii lor după ce aii atins o vîrstă ce-vă mai înain- 

tată, este uşor de înţeles că, nu cu bună voe, îi vor mai 

trimite la şc6lă, după ce aii terminat clasele primare, fiind 

încă siliți a le mai purtă şi cheltuiala întreţinerii, când 

şe6la de meserii sai de agricultură nu se află chiar în 

satul lor. ” Ă 

Acest mare neajuns se p6te însă lesne înlătură, dacă 

pe lângă fie-care din aceste şcoli s'ar înfiinţă câte o can- 

tină şcolară. D-vostră sciți de ce mare ajutor a fost dejă 

acestă instituţiune pentru șcâlele primare rurale, a căror 

frecuentare, a fost mărită într'o forte mare proporţiune, 

oră unde s'ail putut înființă cantine. 

Indemnat de aceste consideraţiuni, am ondre a vă rugă, 

d-le prefect, să binevoiţi a ne da ajutorul d-vâstre, pen- 

tru a face ca, pe lângă fie-care şcâlă elementară de me- 
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serii sai de agricultură, să facem să (unoţioneze câte 0 Anexe. 
cantină şcolară. . 

Ministerul va contribui cu câte o mică sumă pentru 
acâsta. Ajutorul cel mai însemnt însă ni-l pot da înseși 
comunele cele mai interesate la existenţa acestor şcoli. 

Ast-fel dacă câte 10 comune cel puţin ar prevedă în 
budgetele lor, şi pe timp de 2 ani, câte o sumă de 100—150 lei 
ca subvenţiune pentru întreţinerea unui elev, ele ar putâ 
beneficiă de fol6sele şcdlei, trimițând fie-care, în schimbul 
acestei modeste subvenţiuni, câte un elev, îndeplinind con- 
dițiunile cerute de admitere în şcolă, pentru a învăţă o 
meserie, având la îndemână o cantină cu dormitor, a cărei 
înfiinţare ar fi ast-fel asigurată. | . 

De aceea vă rugăm să binevoiţă a face ca cu ocasiunea 
formării budgetelor comunelor rurale pe 1903-4, să se 
prevadă, în budgetele a cel puțin 10 comune din judeţ, 
câte o subvenţiune de 100—150 lei. Aceste comune vor 
put€ trimite la şcâlă câte un elev, cu începere chiar de 
la 1 Aprilie viitor. Subvenţiunea va fi prevădută în bud- 
getele acelorași comune pe timp de 2 ani, după care in- 
terval altă serie de comune va participă la folâsele şc6lei, 
trimițând câte un elev în schimbul subvenţiunilor ce se 
vor preved6 la timp în budgetele lor, şi aşă mai departe. 

Cu modul acesta vom pute merge până ce să se p6tă 
împlini şi prescrierea art. 13 și 26 din legea învăţămîntu- 

„lui profesional, care dice că, «judeţele şi comunele vor put 
înfiinţă burse de ajutor pentru şcolarii lipsiţi de mijl6ce» 
al şcâlelor elementare de meserii şi agricultură.
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Anexa No. 79. - 

Ordinul circular din 8 Ianuarie 1903, adresat 
d-lor revisori şcolari ai județelor Brăila, Botoşani, 
Fălciu, Gorj, Ilfov, Mehedinţi, Nemţu, Putna, Ro- 
manați, Roman, R.Sărat, Suceva, Tulcea, Tecuciu, 
Vasluiu, Vâlcea, Covurlui, Dolj, Iași, Ialomiţa, Dâm- 
bovița și Buzeii, relativ Ja înființarea de cantine 
pe lângă şcolile de meserii şi de agricultură (pag. 275). 

Domnule Revisor, 

Prin aplicarea noului orar în şcolile primare rurale, în 
multe părți devin inutile cantinele înfiinţate pe lângă aceste 
şcoli. M& grăbesc însă a vă face cunoscut că nu trebue să 
lăsaţi a se desorganisă mijlocele cari serviaă pentru în- 
treținerea acestor cantine, căci ele pot încă aduce rari 
'servicii. 

D-vostră sciți că şcolile elementare de meserii şi de agri- 
cultură, înființate anul acesta şi anul trecut, aii greutate 
de a fi populate mai ales din causa lipsei de mijlâce a 
copiilor cari ar trebui să le frecuenteze. Ar fi dar o mare 
binefacere pentru comunele, cari trebue să se folosâscă 
de aceste şcoli, dacă pe lângă fie-care din ele sar înfiinţă, 
câte o cantină şcolară, unde şcolarii să găs6scă nutrimen- 
tul şi chiar gazda peste n6pte, pentru cei cari aii casa 
mai depărtată. 

De aceea vă rog să continuaţi a vă interesă de insti- 
“tuţiunea cantinelor, făcând să se întrebuinţeze o parte din 
mijlOcele de cari dispun ele pentru a se ajută cantina la 

„ şelele elementare cari cad în circumseripţiunea d-vâstre.
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Anexa No. 80, 

Circulara din 11 Aprilie 1902 către d-nii revisori școlari, cu privire la înființarea mustului de artă 
națională (pag. 287). 

Domnule Revisor, 

Precum vi s'a coriunieat cu ocasia adunării d-v. în Bu- curesci, veţi pune în vedere tuturor învăţătorilor din ju- deţul d-v. ca, în timpul conferințelor generale din anul acesta, să adiine obiecte pentru alcătuirea unui «Musăă de artă naţională». 
lată lista felurilor de obiecte şi notițele ce trebuesc 

adunate : 
i | 

1. Cusături cu lână, cu arniciiă, cu fir sait cu mătase pe 
cămăși bărbătesci şi femeesci, chenare pe cămăși, teste- meluri, marame, pachilate, ştergare, cârpe de îmbrobodit 
saii pentru ori-ce slujbă și în ori-ce fel. 

2. Teseturi în lână, cânepă, borangie și bumbac, precum: 
velinţe, scârţe, lăvicere, pături, ţolură, dăsagi, brîuri, bete 
(brăciri), chingi, crătinţe (saii catrinţe), oprege, vîlnice, fote, 
şorţuri, cârpe ţesute, naframe, meseriţe, ştergare şi în sfir- şit ori-ce lucru ţesut, care are Gre-cari pod6be. 

3. Imcruri cioplite în lemn, ca : furci frumâse de tors, 
fluere, cavale ciobănesci, linguri de lemn frumse, căpcele, 
ploști, pistornice şi alte lucruri în lemn, cari sunt făcute 
frumos. | | 

4. Vase de pămînt smălţuite sai nesmălțuite ca : ur- 
cidre, străichină (plide), talere, dle, ulcele, câncee, căţui, şi 
altele împodobite cu flori de smalţ saii g6le. 

5. Ouă de Pască încondeete și roșşite. 
Pe lângă obiecte, se vor adună și notițe despre diferite obiceiuri: - 
4) Modul cum se vopsesc Și se încondeiază ouăle; 

Anexe.
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Anexe.  b) Chipul cum se fâceaii văpselele și cum se văpsiail Iâ- 

nurile şi ori-ce torturi înainte vreme, pentru cusut şi ţe- 

sut : roşu închis, roşu deschis, galbenul închis şi deschis, 

turchezul saii albastrul, vînătul, verdele, stânjeniul, cona- 

biul, cafeniul şi negrul; 

€) Insemnări asupra portului şi obiceiurilor din partea 

locurilor, precum şi deosebirea lor de portul şi obicaiurile 

din localităţile vecine. 

Fiindcă însă numai în lucrurile rămase din vremile 

vechi, saii în cele cari se fac după moda veche, se vede 

adevăratul şi curatul gust românesc nestricat, se va căută 

de preferinţă numai lucrurile de demult să se adune, fie 

ele ori-cât de nebăgate în s6mă, ori cât de rupte, ori-cât 

de urite, stricate, eșite de vreme, dar -cari ai fost odată 

frumâse, acelea sunt cele mai adevărate şi cele mai de 

valâre pentru musăi, | | 

Pentru adunarea şi păstrarea obiectelor, veţi chibzui d-v. 

cum va fi mai potrivit cu împrejurările locale. In cursul 

acestui an, prin Septemvrie saii Octomvrie, obiectele adu- 

nate de d-v. vor fi cercetate de delegatul ministerului, d-l 

Ipolit Strâmbulescu, şi se vor alege cele cari vor fi aduse 

la Bucuresci spre a fi păstrate în musăi. 

La luarea fie-cărui obiect de la proprietar se va face o 

notiţa după modelul ce se alătură aci. 

Anexa No. 81. 

Regulament pentru secțiunea superioră a 

şcolei profesionale de fete de gradul al il-lea din 

Bucuresci (pag. 288). 

ART, 1. Se va înfiinţă în Bucuresci, la 1 Octomvrie 1902, 

secţiunea superidră a unei şcâle profesionale de fete de 

gradul al II-lea.
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ART. 2. Acâstă secţiune se va înființă de odată cu am- bele sale clase. 
ART. 3. Şc6la va fi instalată în localul proprietate a mi- nisterului din calea Griviței No. 22. 
ART. 4. Nu vor fi admise în fie-care clasă decât maxi- mum câţe 50 eleve. 
Dacă numărul cererilor de admitere în fie-care clasă va fi egal saii inferior numărului de locuri disponibile în acea, clasă, elevele se vor primi fără a mai fi supuse la vre-o probă; în cas contrarii, ele se vor Supune unui concurs : asupra meseriei. 
ART. 5. In clasa la secțiunii superidre noii înfiinţate, se vor admite eleve cari aii absolvit una din școlile pro- fesionale de gradul I, după programa din 1898, precum şi acele cară le-aii absolvit după programa veche în Iunie 1900, 1901 sai 1902. . | În mod transitoriă, în Octomvrie 1902 şi în Septemvrie 1903, se vor admite de a dreptul în clasa II, prin concurs, elevele cari ai absolvit șc6lele profesionale de gradul | înainte de Iunie 1900 şi cari vor dovedi că ai practicat meseria în acest timp în şcoli ale Statului, în șc6le par- ticulare sai în ateliere de prima. ordine. 
ART. 6. Secţiunea superidră se va, înfiinţă cu meseriile: eroitoria, rufăria, mădele Şi florile şi eventual corsetele. 
ART. 7. In ceea ce privesce maiestrele cari vor conduce secțiunea superidră, va rămân; a se avisă pentru maiestrele de croitorie, de rufărie și de corsete, 
Pentru flori, se vor reuni la un loc elevele cari urmâză ac6stă meserie de la şcOlele profesionale, şedla No. 1 şi No. 3, sub conducerea maiestrei d-na Elvira Simionescu, care va face cursul la ședla No. 1, iar d-na Buchmann, ma- “iestra de la No. 1,va irece la secţiunea superidră, 
Pentru mode. se vor reuni la un loc elevele de mode de la şc6lele profesionale No. 1 și No. 2, sub conducerea, ma- iestrei d-na Ecaterina Vîntu, care va face cursul la şeâla No. 2, iar d-na Alexandrina Moisescu, maiestra, de la, No. 2. va trece la secțiunea Ssuperidră. 
Raport adresat M. $. Regelui. —Anexe.— Spiru Haret. 15 

Anexe.
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Anexe. ART. 8. Pentru anul acesta, se vor admite în ambele 

clase următorul număr de eleve: 

Clasa i Clasa 1 
Croitorie. . . . . .21 21 

Rufărie .. . . . .14 14 

Mode ....... 6 6 

Flori ....... 6 6 

Corsete ...... 3 3 

50 30 
Dacă pentru vre-una din meserii nu sar presentă de- 

stule eleve meritorii pentru a fi admise, locurile rămase 

neîntrebuinţate vor fi la disposiţiunea meseriei la care, în 

urma, concursului, aii r&mas mai multe eleve meritorii, cari 

nu aii putut fi admise din lipsa de locuri. 

ART. 9. Concursul de admitere se va face numai asupra 

teoriei și practicei meseriei. Nu se vor admite elevele cari 

la concurs vor fi obţinut o notă mai mică decât 7 la me- 
serie. 

Concursul se va face întâiii pentru clasa II. Candidatele 

respinse de la dînsul vor pute fi admise la concurs pen- 

tru clasa |. | 
ART. 10. Concurșul se va ţin6 înaintea unei comisiuni 

compuse din directorea șcâlei de gradul II, din două di- 

rectâre şi de câte o maiestiră de fie-care meserie, luate de 

la diversele şcoli profesionale de gradul I saii Il din ţ6ră. 

ART. 11. Cursurile în fie-care din cele două clase vor 

cuprinde: 

1 oră pe săptămână limba română, corespondența co- 

mercială, cu lecturi asupra centrelor comerciale şi noţiuni 

de modul cum. trebue să se pârte o viitâre maiestră ori 

șefă de atelier în societate, cu clientele, cu elevele, etc, 

2 ore pe săptămână, practica limbii francese, cu lecturi 

din istoria modelor, 

1 oră pe săptămînă practica comptabilităţii, 

2 ore pe săptămână (consecutive) desemnul, 

3 ore pe săptămână teoria meseriei, cu un mic curs asu- 

pra călcatului stofelor, întreţinerii lor în timp de 6rnă și
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de vară, originei Și distingerii pânzeturilor, a stofelor şi în genere a ori-cărui material întrebuințat în meseria re- spectivă, 

desfacere. In dilele, când numărul cel mare al comândelor ar impune, eşirea elevelor va put6 să aibă loc şi după orele 7 s6ra, - 
ART. 13. Modul de interogaţiune şi de notare a eleve- lor la studii va fi același ca şi în şcolele profesionale de gradul 1. - 

: La meserie se va da elevei câte o notă pentru fie-care lucrare terminată de dînsa. Suma acestor note, împărţită cu numărul .lor, va da nota anuală la meserie. Elevele vor mai av6 la fie-care meserie o notă anuală de asiduitate. 
Ele vor ave în fine o notă de purtare şi una de frecu- entare, cari li se vor da, după regulele prevădute la art. 65 şi 66 din regulamentul Şcolelor secundare. 

“Promovarea se va, face dacă eleva va av6 nota medie 1 la lucru şi la asiduitate, media 6 la studiii, şi nota 5 la purtare şi la: frecuentare. 
ART. 14. Elevele a căror medie a notelor anuale la me- serie, din cele două clase, va fi egală saă superidră lui 8, vor obțin€ diplomă Şi se vor înscrie în tabloul de capa- citate pentru maiestre, despre care se vorbesce la art, 34, alin. I din lege. Acele a căror medie va fi mai mică de 8, dar nu inferidră lui 7, vor obțin certificate de absolvire şi nu vor av6-dreptul a fi trecute în tabloul de capacitate. Aceste din urmă eleve vor put fi admise a rămână încă un an în atelierui şcâlei. La finele acestui an, nota lor de meserie se va formă din adunerea notei la meserie din 

Anexe.
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Anexe, acest an, a celei din anul precedent și a celei din clasa |, 

împărțindu-se suma cu 3. Resultatul fiind egal sait supe- 

rior lui 8, eleva va obţin diploma. 

Anexa No. 82. 

Decisiunea din 17 Noemvrie 1898, relativă la 

acordarea ajutorelor pentru deschidere de ateliere 

la absolventele şcâlelor profesionale (pag. 294). 

ART. ]. Ajut6rele pentru deschidere de ateliere se vor 

da numai după avisul direcţiuniă școlei profesionale căreia 

aparţin fondurile. 

ART. 2. Ajutârele se vor distribui prin direcţiunea, șc6- 

lei pentru trei sferturi în scule și numai un sfert în bani, 

spre a servi la procurarea de furnituri și material, saii la 

plata chiriei atelierului. 

ART. 3. Nu se vor da ajutore decat la câte două absol- 

vente asociate, dintre acelea cari aii avut note mari în anul 

în care aii absolvit şcola. 

ART. 4. Contractul de asociare, făcut după formele legale 

pe timp de 5 ani, precum şi cel de închirierea locâlului, 

unde va fi instalat atelierul, se vor face prin directorea 

şe6lei, care va av6 supravegherea mersului atelierului. 

ART. 5. Sub nici un cuvînt nu se pâte vinde, transmite 

sail înuntăe atelierul, fără o preaiabilă autorisare a mi- 

nisterului, dată în urma avisului directârei, care se va con- 

sultă în acâstă privinţă cu maiestra de aceeaşi specialitate 

ca elevele ce conduc atelierul. 

ART. 6. În cas când directârea şcâlei constată negligenţă 

sati nepricepere în conducerea atelierului, ea: pote cere mi- 

nisterului ca să iea măsuri pentru retragerea sculelor. 

ART. 7. Dacă una dintre asociate ar voi să se retragă 

înainte de împlinirea terminului de 5 ani, tot avutul, afară
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de venit, până în momentul retragerii, va rămân celei- 
lalte, care va fi obligată a-şi luă o altă tovarăşă, în con- 
diţiunile specificate prin articolele de mai sus. 

ART. £. Când asociatele sunt de la școli diferite, ajuto- 
rul li se va da câte pe jumătate din fondurile fie-căreia 
din şcle, iar Supravegherea o va avs una din cele două 
directore, delegată de minister. 

ART. 9. Absolventele unei Școle, având fonduri, pot să-şi 
iea ca. asociată pe o absolventă a altei şcole, care nu se gă- 
sesce în acest cas, dacă acâsta din urmă, pe lângă note mari - 
în diplomă, mai are şi recomandarea, specială a directârei 
şc6lei unde a învăţat. | - 

ART. 10. Absolventele ajutate de fondurile şc6lelor profe- 
sionale, cari aii dovedit incapacitate în conducerea, atelie- 
rului, nu vor pută fi numite în învățămînt, 

Anexa No. 83. 

Regulamentul din 18 Decemvrie 1892, 
„ pentru cola de menagiii de pe lângă asilul Elena 

Domna (pag. 296). 

  

CAPITOLUL 1. 

ART. 1. Ca secţiune complementară, pe lângă cele trei 
secţiuni existente dejă la Asilul Elena Dâmna, va func- 
ționă şi o şce6lă de menagiii pentru formarea, servitârelor. 

ART. 2. Ac6stă şcolă se populăză : 
a) cu orfanele şcâlei primare r&mase doi ani repetente și 

cu cele eliminate pentru rea purtare ; 
b) cu orfanele șc6lei primare profesionale, cari n'aă a- 

plicaţiune pentru nici una din specialităţile, ce se predau 
în acestă secţiune, şi cu cele eliminate pentru rea purtare ; 

Anexe.
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c) cu orfanele ce le admite autoritatea școlară de-a drep- 
tul în acâstă secţiune. 

In acestă şceâlă se vor primi numai fete orfane de am- 
bii părinți şi fără nici o avere. 

Elevele, cari se găsesc actualmente în șc6lă Şi cari aii 
mamă și avere, vor fi ţinute încă în șc6lă atât timp cât 

„ Yor da dovadă de hărnicie şi de supunere absolută; alt-fel 
vor fi eliminate. 

ART. 3. Externe nu se admit în şcâla de menagiii. 
ART. 4. Deocamdată elevele şcâlei de menagiii se vor 

pregăti pentru următorele trei specialități: servitâre, bu- 
cătărese şi spălătorese. 

Mai târqii, când şcola va av6 un local mai mare şi va 
luă mai multă desvoltare, se va put înfiinţa o secţiune 
de bone şi alta de servitore superidre. 

Servitorele (bonnes âă tout faire), pentru îngrijirea casei 
în genere, vor cunâsce menagiul casei, bucătăria simplă şi 
serviciul mesei. Bucătăresele vor învăţă bucătăria simplă 
românescă, îrancesă şi germană şi, dacă se vor găsi eleve 
cu disposiţiuni pentru acestă artă, vor învăţă şi bucătăria 
mai complicată ca: pateuri, torte, îngheţate, etc. 

Spălătoresele vor învăţă să spele de la lucrurile cele 
mai simpleipână la rufăria de lux Şi spălătoria disă ă neuf. | 

ART. 5. Pe lângă specialităţile de mai sus, elevele vor 
învăţă încă: economia domestică, calculul exercitat asupra 
cheltuelilor dilnice, religia prin învățături morale, şi lucrul 
de mână, cusături simple de cari e nevoe în viâţa de tâte 
dilele. 

ART. 6. Singura carte ce se va da elevelor va fi o carte 
românsâscă de gospodărie, pe lângă care, fie-care elevă va 
mai av6 un carnet pentru socoteli şi altul pentru diferite 
reţete. 

ART. 7. Cursul de menagii va fi de 4 ani. In primii doi 
ani, tote elevele vor trece prin tote specialităţile după si- 
stemul rotaţiunii, aşă că la sfirşitul acestor 2 ani elevele 
vor trebui să cunâscă menagiul casei, bucătăria simplă ro- 

i
.
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mânâscă, spălatul, călcatul Şi îndoitul rufelor simple ne- 
scrobite. | 

-Îm ultimii doi ani, elevele se! vor specialisă fie-care în 
direcțiunea pentru care arată aptitudini. 

ART. 8. Elevele, cari la intrarea în Școla de menagiii 
„Vor fi mai mici de 14 ani, vor formă un curs preparator 

şi numai la 14 ani vor începe cursul de menagiii, | 
ART. 9. Pentru elevele specialisate se vor primi comendi 

de executat. Pe lângă secțiunea de bucătărese se va în- 
fiinţă un restaurant. 

ART. 10. Pentru darea învăţămîntului bucătăriei şi a spă- 
lătoriei vor fi persâne speciale: o. bucătărâsă şi o spălă- 
torâsă. 

Pentru învăţarea lucrului de mână și pentru exercitarea 
elevelor la socoteli vor fi interne Şi vor ajută ast-fel di- 
recțiunii în supravegherea şi controlarea elevelor. 

CAPITOLUL II. 

ART. 11. Lecţiuni nu se vor țin6 Duminecile şi în qi- 
lele de sărbători bisericesci, naționale şi vacanțe prevădute 
în regulamentele şcolare ale ministerului. Elevele vor fi 
ocupate însă şi în acele dile cu îndeletniciri ce țin de 
gospodăria casnică. 

ART. 12. Matricula va fi rînduită în primii 2 ani după 
clasă în ordine alfabetică, iar în ultimii 2 ani, după clasă şi specialităţă. | 

ART. 13. Catal6gele vor fi pentru partea teoretică, şi 
pentru cea practică ; cele pentru studii (economia dome- 
stică, calculul) vor fi anuale, împărțite pe trimestre ; cele 
pentru partea practică vor fi trimestriale peâtru primii 2 
ani, şi anuale pentru cei 2 ani din urmă, 

In Șc6lă va există un registru catalog, unde lunar se va, notă de către bucătărâsă, spălătorâsă şi directoră, silinţa şi purtarea fie-cărei eleve în acel timp. | 
Notaţiunea se va face cu forte bine, bine, binişor sai forte rău. : 

Anexe.
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ART. 14. Lecţiunile vor fi de două ore maximum pe di 
pentru elevele primilor doi ani și de o oră pentru spe- 
cialitate. Se except6ză qilele când se pregătesc diferite lu- 
crură, la cari trebue să se ajute saii să asiste mai multe 
eleve, şi când pot fi lăsate la o parte studiile. - 

In orele când unele eleve, după sistemul rotaţiunii, nu 
ar av6 nici o ocupaţiune, se va face lucru de mână. 

ART. 15. In fie-ccre s6ră se va dictă de directâră me- 
niul pentru a doua di, fie pentru şcâlă, fie pentru restaurant. 

Bucătărâsa va dictă reţetele, indicând cantităţile nece- 
sare în proporţiune cu numărul persânelor şi durata cât 
ține preparaţiunea fie-cărui fel aproximativ. 

Tote meniurile vor fi trecute întrun registru special 
împreună cu reţetele sale. 

ART. 16. Examenul anual se va da numai pentru eco- 
nomia domestică și calcul. | 
Examen de specialitate nu se va da decât la finele celor 

4 ani, când eleva va primi un certificat de aptitudine. 
Acest examen se va ţin6 în presenţa a trei dâmne dele- 
gate de minister. 

ART. 17. Elevele, cari aii obţinut; certificat, de absolvire, 
vor obţin locuri la stăpâni. Directâra se va îngriji să 
găs6scă case unde acele eleve ar put6 av6 un bun trata- 
ment; tot directora va stabili salariul după profesiunea şi 
calităţile recunoscute ale elevei. 

ART. 18. Dacă o elevă a şcolei de menagiii în primii 2 
ani după absolvire ar fi nevoită să părăsâscă stăpânul 
pentru cas de b6lă, împovărare în serviciii saii maltratare 
din partea stăpânului, ea va put6 fi găzduită în şc6lă cu 
învoirea directorei, plătind un leit pe di pentru întreţinere 
până la găsirea altui loc. 

ART. 19. Pers6nele, cari vor angagiă în serviciii eleve ab- 
solvente ale şcâlei de menagiii, vor plăti o taxă de 3 lei 
de servitâre. 

ART. 20. Aceste taxe se vor vărsă la cassa de economie 
şi consemnaţiuni, pentru a creă un fond al şcâlel, ce va
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servi pentru înfiinţarea -de trusoii şi aşternut, elevelor in- trate la stăpân. 

ART. 21. Banii incassaţi din diferitele comendi vor fi văr- sați la Casa Şedlelor. 

Anexa No. 84. 

Regulamentul din 25 Iulie 1903 al şcâlei de menagiii 
externă din capitală (pag. 296). 

ART. 1. Se înfiinţâză în Bucuresci o şcolă de menagiii externă, având de scop dobiîndirea cunoscinţelor practice necesare unei bune gospodine Şi anume: economia casnică, croitul şi cusutul rufăriei şi al hainelor de copii, împleti- tul şi reparatul ciorapilor şi -al hainelor, bucătăria simplă și complicată, spălatul, călcatul şi scrobitul rufelor, ART, 2. Învăţămîntul în şcâla de menagiă externă durâză 2 ani. 'In Școlă se primesc eleve, cel piițin absolvente ale ȘcOlei primare, în etate de la 14—17 ani. Ele vor fi externe. ART. 3. Elevele de naţionalitate străină vor plăti o taxă, lunară de 4 lei pe s6ma şeâlei, care se va, întrebuinţă la cantina şeslei. Da | : 
ART. 4. În Școla de menagiii externă se vor înfiinţă de o cam dată trei ateliere: a) croitorie casnică ; 5) bucătărie simplă și complicată; c) spălatul şi călcatul obiectelor şi 3 

- dantelelor de tot felul, de la rufele cele maj simple până la rufele de lux. 
Când şe6la va dispune de o curte spaţiosă, se vor de- prinde fetele şi cu cultura legumelor şi a florilor. 
ART. 5. Elevele din amândoi anii Școlari vor fi obligate să trâcă săptămânal prin tote atelierele şcdlei, căci o bună gospodară trebue să cunâscă t6te îndemânările ce se în- vață într'o şedlă de menagiti. 
ART. 6. Elevele vor fi ocupate în ateliere alternativ, după 

" Anexe,
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„Anexe. orarul tri-săptămânal al specialităţilor, anexat la acest; re- 

gulament, de la orele 8—12 diminsţa în lunile de la Oc- 

tomvrie până la Martie, şi de la orele 7:/,—11!,, diminâța 

de la Martie până la Octomvrie. 

ART. 7. După amiazi, de la orele 2—4, se vor predă ele- 

- velor din ambii ani şcolari, de către directârea şcâlei, lec- 

ţiuni de economie domestică, calcul, comptabilitate casnică, 

igienă populară, scriere şi cetire corectă, lecturi folositâre 

vieţii gospodăresci şi mici compuneri, cari vor cuprinde 

corespondenţa: casnică, descrieri, cestiuni de morală, etc. 

ART. 8. Lecţiunile de după amiazi vor ocupă pe elevele 

din anul I cel mult 10 ore pe săptămână; iar pe cele din anul 

Il cel mult 5 ore pe săptămână. Elevele din anul II vor 

lucră în ateliere împreună cu maiestrele respective, şi după 

amiază, până la orele 5 p. m, în dilele când ele nu vor 

luă parte la lecţiuni. 

ART, 9. Inscrierile se fac la şcolă între 25 August și 5 

Septemvrie. Cererile. vor fi însoţite de actul de nascere, de 

vaccină, de studii şi certificatul medical, atestând că eleva 

este sănăt6să și neatinsă de vre-o bâlă contagi6să. 

ART. 10. Numărul maximum de eleve ce se vor putâ 

primi în şedlă. este de 60 pentru amândoi anii. 

ART. 11. Pentru practica bucătăriei, şcâla va av6 o can- 

tină, în care se va prepară dilnic de către eleve prînzul 

„lor de la amiază, sub conducerea maiestrei respective. Costul 

acestui prînz nu va trece peste 30 bani de fie-care elevă 

din anul | și de 40. bani pentru fie-care elevă din anul II. 

Jumătate din costul acestui prânz va fi suportat de fie-care - 

elevă, plătibil trimestrial sai lunar, însă cu anticipaţiune,; 

iar restul va fi suportat de către autoritatea şcolară su. 
peridră. E 

Maiestrele vor put luă prânzul la cantină, plătind costul, 

afară de maiestra de bucătărie, care nu va plăti fiind da- 

târe să mănânce cu elevele ca să le pâtă arăta calităţile 

şi defectele mâncărilor preparate 

ART. 12. Pentru practica spălatului, călcatului şi scro- 

bitului, elevele își vor spălă, călcă şi scrobi rufele lor în
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atelierul şedlei, sub conducerea maiestrei, despăgubină şcola de costul substanţelor întrebuințate. . ART. 13. După prima promoţiune a șc6lei se va avisă la anexarea pe lângă şcâlă a unui restaurant femenin, la care să iea prânzul de la amiază, în schimbul unei taxe, studentele, profesârele şi institutorele şi funcționarele de la telegraf şi postă. Ele vor fi servite de câte o grupă de eleve, care se va perindă, pentru ca acestea să potă do- bîndi îndemânarea servirii la masă, - 
ART. 14. Elevele şcâlei de menagii vor fi divisate în două secțiuni: secţiunea I cuprindând elevele anului 1 ȘI sec- țiunea II pe cele din anul II. Practica lor în cele trei ate- liere se va face conform orarului tri-săptămânal anexat, la regulamentul de faţă, | 
ART. 15. Personalul Şcolei de menagiii se compune din- to directore, care va predă şi lecţiile de economie casnică, calcul, etc., şi maiestrele atelierelor Şcolei. Maiestrele vor 

fi externe. 
ART. 16. Anul Şcolar începe la 25 August și durâză până la 1 Iulie. Vacanţe şi sărbători vor fi cele fixate în regu- lamentul şedlelor profesionale inferire de fete. Sâmbăta după amiazi elevele nu vor face lecţiuni. 
ART, 17. Fie-care elevă va avâ cărţile necesare şi două 

şorţuri albe spre a acoperi îmbrăcămintea, ferind-o de stri- 
căciune în timpul lucrului în ateliere. Ele îşi vor mai pro- 
cură fârfeci, ace, aţă, hârtie de tipare, coafă, cuțitaş de 
bucătărie şi gântă de rufe. 

ART. 18. Elevele ortodoxe vor fi datore să mârgă la bise- rică în tâte Duminecile şi sărbătorile mari ; iar la Crăciun și la Pasci se vor împărtăși. Spre a probă că nu a ne- 
gligiat acâstă datorie creștinâscă, ele vor aduce o dovadă 
de la confesor sai de la părinţă. 

ART. 19. Curăţenia în ateliere, clase, refector, cancelarie, etc., se va fase cu rîndul, pe grupe de eleve, de două ori pe Qi, sub îngrijirea şi controlul maiestrelor, imediat; după 
servirea dejunului și după terminarea cursurilor de după 
amiază. 

Anexe,
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ART. 20. Absenţele nemotivate atrag după dînsele o pe- 

dâpsă ușoră. In cas de a se mai repeţi, se vor încuno- 
sciinţă, părinţii spre a luă măsuri de îndreptare. Dacă ab- 

senţele continuă, eleva se va depărtă din şcolă definitiv. 

ART. 21. In fie-care sâră se va stabili de directâre me- 

niul de a doua di pentru dejunul elevelor. Maiestra, de bu- 

cătărie .va dictă diminâţa reţetele, indicând cantităţile ne- 

cesare, în proporţiune cu numărul persânelor şi durata 

cât ţine preparaţiunea fie-cărui fel aproximativ. Fote me- 

niurile vor fi trecute în registrul de presenţă, iar rețelele 

lor întrun registru special. - 

ART. 22. Penalităţile ce se vor aplică elevelor sunt: mu- 

strarea în particular, mustrarea în faţa elevelor, încuno- 

sciinţarea părinţilor, eliminarea provisorie şi eliminarea de- 

finitivă, i 

ART. 23. Eliminarea din şcâlă se va aprobă de minister 

şi se va comunică imediat părinţilor. 

ART. 24. Maiestrele sunt datre a veni regulat la şcolă, 

a intră în atelier cu 5 minute înainte de ora regulamen- 

tară. Ele vor subscrie în 1 registrul de presenţă, notând ora 

intrării, | 

ART, 25. Maiestrele sunt datore să înveţe pe eleve, în 

mod metodic, curat şi eftin, tot ce se atinge de speciali- 

tatea lor, conform programului respectiv. Ele se vor purtă 

cu blândeţe către eleve şi se vor exprimă cu bună-cuviinţă. 

ART. 26. In cas de rea purtare din partea vre-uneia 

din maiestre, saii de neaptitudine a vre-uneia din ele, 

directârea, care are întrega răspundere a bunului mers al 

şc6lei, îi va face observările cuvenite. De nu se va corige, 

va raportă ministerului ca să hotărască. 

ART. 27. Maiestrele sunt datâre a ţin6 ordinea şi cură- 

ţenia în atelierele respective şi a face să se respecte de 

eleve, insuflându-le dragostea de muncă, rînduială şi cu- 
Tăţenie. 

ART. 28. Maiestrele sunt răspundătore de materialul ce 

li se va da pentru lucru în ateliere. Stricându-l, ele vor
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fi raportate ministerului, spre a li se rețin6 din l6fă pre- 
țul materialului stricat. Na 

ART. 29. Şc6la de menagiiă externă având de scop, pe lângă 
învăţătura elevelor, să producă un venit șcOlei din co- 
mandele particulare, maiestrele atelierelor se vor sili a sa- 
tisface cerinţele și gustul clientelei şc6lei, făcând tot po- 
sibilul spre a o mulţumi. 

Produsul net al comandelor se va repartisă conform re- 
gulamentului şedlelor profesionale de fete gr. |. | 

ART. 30. Examenele se vor ţin6 anual de la-10—20 Iu- 
nie, atât teoretic cât şi practic. Directârea, împreună cu 
comitetul de patronagiă al şcOlei, va elaboră un proiect 
de programă de dilele şi orele în cari se vor ţin6 exame- 
nele la studii şi la specialităţi, şi care se va afişă după 
aprobarea prealabilă a ministerului. 

Cu ocasiunea distribuirii premiilor, care va av6 loc la 
23 Iunie, se va face Şi o exposiţiune a lucrărilor elevelor. 

ART. 31. Absolventele şeolei, cară vor fi obținut nota 
medie 7 la fie-care specialitate, şi nota 6 la lecţiunile te- 
oretice, vor căpătă un brevet de aptitudine semnat de 
directOrea şcâlei şi de comitetul de patronagiii. 

ART. 32. Acest regulament se va pune în aplicare dela 
data promulgării lui prin „Monitorul Oficial“. 

- Aexa No. 85. 

Decisiunea din 14 Martie 1903, pentru înființarea 
orielinatului corpului didactic (pag. 335). 

ART. 1. Se va înfiinţă pe diua de 1 Septemvrie 1903 un 
orfelinat al corpului didactic. _ - 

ART. 2. Acest orfelinat se va întreţin€ din fondurile de 
ajutâre ale cassei de econemie, credit și ajutor a corpului 
didactic, prevădute la art. 25 din legea sa. 

Anexs.
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ART, 3. Orfelinatul se va instală în clădirile mânăstirii 
Bistriţa din judeţul Vâlcea, cari se pun întregi la disposi- 
ţiune, cu excepţiune de încăperile necesare pentru perso- 
nalul deservent al bisericii. 

De asemenea se pune la disposiţiunea orfelinatului tot 
terenul dependent de mânăstire, cu grădinile, plantaţiu- 
nile şi clădirile ce sunt pe dînsul. 

ART. 4. Orfelinatul va cuprinde o divisiune pentru băeţi 
și alta pentru fete. 

Divisiunea băeţilor va cuprinde: 
a) o secţiune elementară; 
b) o secţiune primară, | 
c) o secţiune agricolă şi de meserii. | 
Divisiunea fetelor va cuprinde : 

4) o secţiune elementară ; 
b) o secţiune primară; - 

"c) o secţiune de gospodărie rurală şi de industrie casnică. 
ART. 5. Se vor primi în orfelinat copii de la 5 până la 

15 ani, cari se vor distribui în una din secţiunile prece- 
dente, potrivit cunoscinţelor ce vor fi posedând în momen- 
tul admiterii lor. 

ART. 6. Secţiunile primare, atât pentru băeţi cât şi pen- 
tru fete, vor fi organisate după tipul şc6lei primare urbane. 

ART. 1. Secţiunea agricolă şi de meserii pentru băeţi 
va fi organisată în așă fel în cât băeţii ceri vor urmâ-o 
să potă căpătă cunoscinţele practice de agricultură, gră- 
dinărie, pomologie, îngrijirea, vitelor, apicultură şi. serici- 
cultură, cari sunt necesare unui bun gospodar rural, pre- 
cum și cunoscinţa practică a unei meserii din acele cari 
se întrebuinţeză sai pot fi utile la ț6ră, 

ART. 8. Secţiunea de gospodărie rurală şi dă - industrie 
casnică pentru fete va procură elevelor cunoscinţele prac- 

"_tice de îngrijirea copiilor, a, casei, a vitelor, de grădinărie, 
lăptărie, ţesătorie Și cele-lalte îndeletniciri, cari trebue să 
fie nedespărţite de buna îngrijire a unei gospodării sătesci. 

ART. 9. Regulamentele şi programele orfelinatului vor 
fixă detaliile de organisare a secţiunilor agricole şi de go- 

a 

+
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„Spodărie, numărul anilor de studii, orarele, modul cum se 
vor alege absolvenţii cursului primar cari vor urmă aceste 
secţiuni saii alte şcoli, precum şcolile secundare, semina- 
riile, școlile normale sati profesionale, limita de vîrstă la cari elevii vor trebui să părăsâscă școla, mijlâcele de a se formă un mic capital pentru absolvenţii secţiunilor agri- 
cole şi de gospodărie, care să li se libereze în momentul 
eşirii lor, ete. 

ART. 10. Absolvenţii cursului primar, cari vor. fi lipsiţă 
de mijlâce: şi cari se vor găsi că ai aptitudinile necesare, 
vor put6 fi întreţinuţă cu solvenţă în licee, şcoli secun- 
dare de fete, seminarii, şcoli normale sai profesionale, în 
compiul orfelinatului și potrivit cu mijlocele sale. 

ART. 11. De o cam dată, se vor înfiinţă numai secţiu- 
nile elementară. şi primară de băeţi, iar numărul copiilor 
admişi la 1 Septemvrie 1903 nu va trece peste 50. 

Aceşti copii se vor: luă în prima linie dintre orfanii de 
ambii părinţi ai membrilor corpului didactic, cari sunt 
lipsiţi de mijlâce de întreţinere şi cari nu aii nică pensiune 
mai mare de 5 lei pe lună de fie-care copil, pentru orfa- 
nii de învăţători, de 10 lei pe lună, pentru cei de institu- tori, şi de 15 lei pe lună pentru cei-lalţi; iar în a doua li- nie, dintre orfanii numai de unul din părinți, cu condiţiune ca părintele decedat să fi fost membru al corpului didactic, 
saii cel rămas în vi6ţă să fie lipsit de Mijl6ce pentru în-- treţinerea copiilor săi. 

ART. 12, Personalul orfelinatului va cuprinde de o cam 
dată doi învățători bărbaţi, dintre cari unul diriginte, even- 
tual o învăţătâre pentru grădina de copii şi personalul de 
serviciii necesar. 

Tot personalul va, av6 dreptul la locuinţă şi la încăldit; personalul de serviciii va av6 şi întreţinerea. 
ART. 13. Orfelinatul va, fi pus sub autoritatea și privi- „ gherea cassei de economie, credit şi ajutor a corpului di- dactic. 
ART. 14. Un regulament special va fixă tote detaliile de administraţiune,. 

Anexe.
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Anexa No. 8. 

Circulara din 16 Noemvrie 1898, câtre inspectorii 
și inspectrele primari, secundari şi ai şcâlelor pri- 
vate şi către revisorii școlari, relativă la învețămîn- 
tul istoriei naționale și al religiunii în şcolile private 

(pag. 351). 

In diverse ocasiuni s'a semnalat ministerului modul cu 
totul defectuos cum se predă în fârte multe şcoli private 
religiunea şi istoria naţională. 

Sunt şcoli, unde religiunea mai că nu se. predă. Abiă figu- 
rEză, numai de formă, cu câte o oră pe săptămână. Afară 
de acâsta, cu predarea acestui curs de cele mai multe ori 
se însărcingză, în mod cu totul accesorii, câte un peda- 
gog saii altă persână necompetentă şi care face cursul 
numai ca să nu se dică că nu se face. - 

Pentru istoria naţională, observaţiunea privesce mai ales 
pe şcolile secundare, unde acest curs nu face parte din 
cursul de istoria universală, ci se predă numai deosebit 
şi fără nică o legătură cu acela. Causa este că profesorii 
de istoria universală se mulţumesc, de cele mai multe ori, 
a urmă. după un text frances, în care istoria țării nu ocupă 
nică un loc, fără să-şi dea ostensla de a-l completă sai 
corige în acâstă parte, care este de un interes- capital pen- 
tru buna înțelegere a istoriei nâstre. 
Am ondrea a vă atrage atenţiunea asupra acestor lu- 

cruri, pe cari nu le putem lăsă nebăgate în s6mă, şi a vă 
rugă ca, în inspecţiunile ce veţi face pe la şcâlele private, 
să nu lipsiţi a vă preocupă de aceste cestiuni. Veţi pune 
în vederea, directorilor că ministerul a luat măsuri ca co- 
misiunile cari vor av6 a examină pe şcolarii preparaţi în 
institutele private saii în familie să fie cu deosebire ob- 
servaţi asupra religiunii și istoriei naţionale, pentru ca
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ministerul, cunoscând. cu siguranță şcolile în cari aceste cursuri sunt cu deosebire negligiate, să pâtă luă rnăsurile cuvenite. 
In acelaşi timp vă maj atrag atenţiunea asupra abusului de „vacanțe şi sărbători ce se face în forte multe şcoli pri- vate. Dejă în anul trecut ministerul s'a preocupat de acâstă cestiune; cu tâte acestea scim că şi acum sunt şcoli, cari încep. cursurile cu o lună și mai mult după_-1 Septemvrie, cari dai câte cincă săptămâni de vacanță la Crăciun şi la Pască și cară inventâză sărbători nouă, neprevădute în nici un regulament, de multe ori sub pretextele cele -mai neaşteptate. 
Veţi pune în vederea directorilor că continuarea acestui sistem îi pote expune la urmări grave, căci art. 410 din legea dela 5 Decemvrie 1864, care este încă în putere pentru şcolele private, prevede pedâpsa închiderii şe6lelor private unde se perde timpul copiilor, şi cum se pâte dice că nu se perde timpul copiilor într'o instituţiune unde, din 

12 luni ale anului, nu se lucrâză une-ori decât patru sai cinci? | 

Anexa No. 87. 

Circulara din 8 August 1903, relativă la educaţiunea 
națională în şcolile private (pag. 351). 

  

Domnule, 

Din constatările făcute resultă, că în șc6lele unora din comunităţile străine, ce sunt frecuentate și de copiii cetă- ţenilor români, educaţiunea națională e cu totul neîngrijită. Ast-fel, în cursul anului, şcolarii nu învaţă. nică un cân- tec naţional saii patriotic, iar la distribuirea premiilor nu 
Raport adresat M. S. Regelui.—Anexe. —Spirau Haret, .16 * 

Anexe.
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Anexe. se înton6ză nici măcar imnul regal. Apoi în sălile de 

clasă lipsesc portretele MM. LL. Regele şi Regina, pre- 

cum” şi ori-ce tablouri istorice cari să amintescă datele 
remarcabile din trecutul glorios al patriei române. 

Veţi cunoscecă vă oblizăm a ave în clasă portretele Su- 

veranilor şi tablouri istorice saii naţionale, apoi de a în- 

_văţă copiii cântece românescă cu cuprins didactic şi patrio- 

tic, mai cu s6mă imnul regal, cu care trebue să se încâpă 

t6te solemnităţile şcolare, ca aniversări, distribuiră - de 

premii, etc. | 
In primul rînd veţi îngriji ca şcolarii să înveţe imnul 

regal, aşă ca la ocasiuni să fie pus la locul de ondre, pu- 

nându-vă în vedere, că de se va mai constată lipsa ace- 

stui imn din vre-o şeâlă, acâsta ne-ar decide a luă măsu- 

rile cele mai severe contra direcțiunilor respective. 

Anexa No. 88. 

Circulara din 29 Ianuarie 1903 câtre 

direcțiunile şcolelor private, cu privire la îngrijirea 

“educaţiunii î în școlă (pag. 351). 

Domnule Director, 

Şc6la. este menită să dea elevilor nu numai instrucţiunea. 

necesară, dar şi educaţiunea morală şi fisică, prin care se 

pote asigură sănătatea sufletului şi a corpului. Cu atât mai 

mult revine acâstă sarcină ședlei nostre, cu cât la noi edu- 
caţiunea familiară lipsesce prea adese-ori. 

In şcdlele private numărul elevilor fiind mai mic şi o 
mare parte dintr'înşii fiind interni, influenţa educativă pâte 

fi mai însemnată şi mai rodnică decât în şeâlele publice. 

Cu tote acestea, adesea-ori autoritatea superidră şcolară
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a avut prilegiul să constate cu părere de TE, că unele din direcţiunile şclelor private dai o prea mică atenţiune ro- lului educativ ce trebue să îndeplinâscă, Fie din lipsa unui personal de Supraveghere îndestulător Şi pregătit, fie din nepăsarea vinovată a direcţiunii, elevii trec Prin unele şc6le private fără a deprinde nimie din ceea ce ajută la, formarea caracterului moral. 
O asemenea stare de lucruri reclamă însă o g&rabnică îndreptare, Şi de aceea ministerul speră că tote direcţiu- nile şcdlelor private se vor convinge de imperi6sa nece- Sitate a unei mai intense acţiuni morale asupra elevilor şi că vor stărui în exercitarea acestei Salutare acţiuni, Mijlocele, prin cari se va put atinge țelul dorit, rămân, se înţelege, la cumpănirea şi discernămîntul direcţiunilor, căci directorul unui așezămînt de educaţiune nu este şi nu trebue să fie un simplu administrator Şi primitor de ordine ministeriale, ci o pers6nă care, în materie de educaţiune, să aibă HU numai tâtă pregătirea necesară, dar şi putinţa unei gândiri personale. A - Pe lângă acţiunea ce trebue exercitată asupra elevilor 

mai onorabile sunt frecuentate de către elevi de-ai şc6- lelor. private, câte odată sub chiar ochii pers6nelor puse “Să-i supravegheze. Impunerea, uniformei ar remediă în. 

rea luxului, deprinderea cochetăriei şi a. fatuităţii, tre- buesc evitate ca păgubitâre unei educaţiuni seridse, Ceea ce ce se recomandă pentru îmbrăcăminte, se cuvine să se observe pentru to felul de a se înfăţișă şi de a fi al elevului. Pieptenăturile pretenţidse, inelele Și tâte po- d6bele zadarnice, cari efeminâză caracterele Şi deștâptă presumţiunile, vor fi deci riguros interdise, reducându-se totul la trebuinţele unei vieţi sănătâse Şi modeste. 

Anexe.
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Educaţiunea fisică nu trebue să formeze mai puţin obiec- 

tele preocupării direcţiunilor şcâlelor private. In unele 

din aceste şcoli, gimnastica figur6ză în orar numai de 

formă, căci chiar dacă maiestrul respectiv ar vr6 să-şi facă 

datoria în consciinţă, elevii îi ieaii zelul în deridere, iar 

direcțiunea stă indiferentă. Trebue însă ca predarea gim- 

nasticei să devină efectivă şi ca, prin tâte mijlâcele, direc- 

țiunile şeolelor private să îngrijâscă de desvoltarea fisică 

a elevilor. Efectele moralisatre și. resultatele, -pe cari 

educaţiunea fisică le produce din punctul de vedere al 

formării personalităţii, sunt astădi în deobşte îndestul de 

cunoscute; pentru ca să nu mai fie nevoe a se insistă 

asupra lor. 

In speranţă deci, că tote direcţiunile se vor sili să r&- 
spundă la necesităţile unei adevărate educaţiuni morale şi 

fisice, vă rog să ne comunicaţi de urgenţă măsurile ce aţi 

luat saii veţi luă, cu privire lu satisfacerea acestor ne- 

cesităţi. 

Anexa No. 89. 

Circulara din 22 Aprilie 1897, câtre tâte şcâleie se- 

cundare şi speciale de ambe sexe, cum şi câtre uni- 

versităţi, relativă la serbarea şcolară de 10 Maiu 

(pag. 355). 

Cea dintâiii datorie a şcâlei, care trece înaintea ori- 

cărei alteia, este de a formă buni cetăţeni, şi cea dintâiii 

condiţiune pentru a fi cine-vă bun cetățân este de a-şi iubi 

țâra, fără reservă, şi de a av6 o încredere nemărginită 

într'însa şi în viitorul ei. T6tă activitatea, t6tă îngrijirea 

celor însărcinaţi cu educarea tinerimii, acolo trebue să 
tindă. | 

Nu mă îndoesc că corpul didactic, în generalitatea lui, 
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înțelege acâstă datorie a lui, şi se silesce a și-o îndeplini. Anexe. Totuși, cred că este încă mult de făcut, din partea nâstră 
a tuturor, în acâstă direcţiune, și că nu trebue negligiat nică un mijloc, care ar fi propriii pentru deşteptarea şi întă- rirea în inima tinerimii a patriotismului celui maj neţăr- murit, ” 

Printre aceste mijl6ce, cred că unul, destul de eficace, este şi acela de a se stabili serbări școlare cu caracter patriotie. Scim toţi că în alte fără asemenea serbări sunt intrate adînc în obiceiurile poporului, şi că exercită o in-" fluență puternică asupra desvoltării sentimentului național, 
Doresc dar, ca, chiar cu începere din anul acesta, să sta- bilim și la noi obiceiul serbărilor patriotice pentru școli. In acâstă privinţă, diua de 10 Maiii este cea mai po- trivită din tâte punctele de vedere. In adevăr, acâstă, di este dejă recunoscută ca qi de 'serbare naţională. Eve- nimentele a căror aniversare este ea: întronarea Maiestăţii 

Sale Regelui, proclamarea independenţei țării, urmărită timp 
de patru secole, stabilirea regatului, sunt fapte de o în- 
semnătate capitală în istoria, nostră, și justifică pe deplin 

| alegerea, dilei de 10 Maiii ca qi de serbare națională. Tot 
din causa acelor evenimente, alegerea ei se impune ca di 
de serbare şcolară. Nică o altă di de peste an nu este le- gată cu realisarea unor aspiraţiuni mai mari și mai no- 
bile ale neamului românesc, urmărite cu atâta energie timp de vâcuri întregi şi îndeplinite cu atâta fericire. ŞI în mod 
aşă de complet. Va fi dar ușor ca, în acâstă di, să se 
vorbâscă tinerimii despre faptele 'mari din trecut, despre 
cele realisate în dilele n6stre, şi despre destinele strălu- 
cite ale ţării și ale neamului nostru în viitor. 

Mai este şi un alt motiv de o ordine mai secundară, dar 
avend şi el importanţa lui: momentul favorabil al anului, 
atât din punctul de vedere al temperaturii, cât şi al stu- 
diilor, cari atunci sunt pe sfîrşit. - 
“Hotărim dar diua de 10 Mai ca di de serbare şcolară 

în tOtă ţâra, şi vom începe a o serbă chiar de anul acesta. 
In capitală, am luat dejă măsuri în acest sens. Serba-
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Anexe. rea va constă din conferinţe asupra unor subiecte patrio- 
tice, precedate de imnul regal, şi urmate de alte cântece 
patriotice executate de coruri. 

Pentru vraşele din judeţe, mă adresez d-vâstre, corpu- 
lui didactic secundar și superior, şi îl rog să dea concur- 
sul săi -pentru realisarea demnă de dinsul şi de ţâră, a 
serbării şcolare. 

Nu impun, nică nu recomand nici o programă. |. 
Conferinţe, cântece patriotice, pelerinagii la locuri isto- 

rice, cară ar fi la îndemână, ori-ce mijloc va fi bine venit, 
dacă va contribui la ajungerea țintei nâstre. | 

Pentru acesta, căutaţi a face pe copii să preţuiască e- 
venimentele mari ale istoriei nâstre mai mult decât pe 
acele din istoria altor popâre; să se convingă că strămoșii 
lor aii fost eroii ce aii luptat şi și-ai vărsat sîngele ca să 
conserve ţâra, care îi adăpostesce astădi; redeşteptaţi în 
inima lor aceeaşi aprinsă iubire de ț6ră, pe care și ei trebue 
să o aibă, ca urmași ai acelor mari eroi. SiHţi-vă a-i con- 
vinge că ţâra lor este cea mai bună ț6ră, că neamul lor 
este cel mai vit6z, cel mai nobil, cel mai energic din tote 
neamurile. Nu vă temeţi că veţi căd6 în exces pe calea 
acesta; ori cât de departe veți merge, cu atât mai bine 

- va fi. Căutaţi încă a face să intre adînc în mintea tine- 
rilor că epoca în care trăim este una din cele mai mari 
din istoria nostră; că Suveranul nostru este unul din cei 
mai mari din “câţi ai ocupat până acum tronul ţării, că 
nică odată poporul român nu a avut mai bine consciinţa, 

„exactă a valorii s6le; că nică odată nu a dat, întrun tinip 
așă de scurt, mai multe și mai mari doveqi de vitalitate 
și de pricepere; că nici odată nu a avut o posițiune mai 
înaltă între popdrele Europei, decât acea pe care și-a câş- 
tigat-o în acestă din urmă jumătate de secol, prin vitejia 
şi înţelepciunea lui. Luptaţi pentru a nu lăsă să prindă 
rădăcină la dânşii deprinderea de a găsi răi tot ce văd 
și tot ce-i înconjâră în ţâra lor. 

Combateţi din tâte puterile tendințele unei şcle neno- 
rocite, care lucr6ză pentru a distruge în sufletul lor ori- 
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ce avînt generos şi oră-ce încredere în Gmenii şi în în- Anexe. stituţiunile ţării; iarbă venin6să, care paralisâză tocmai - ceea ce face puterea şi bucuria tinereţei: credinţa în bine. Precum vedeți, rolul corpului didactic este mare, şi nu mă îndoesc că patriotismul profesorilor de tâte gradele 
le va înlesni împlinirea lui. In particular, serbarea şcolară va fi un puternic mijloc de acţiune, pe care ei vor sci să-l ntiliseze. De aceea vă rog să vă puneţi în înţelegere, atât cu profesorii şc6lei pe care o dirigeţă, cât şi cu directorii 
celor-lalte şcoli din oraşul d-vâstre, pentru a, organisă 

serbarea, prin înţelegere comună. 
"Pentru anul acesta nu mă adresez încă membrilor cor- pului didactic primar. Am socotit că se cuvine la început a organisă lucrul pe o scară mai restrînsă, până îi vom cundsce bine tâte fețele. Dar e bine înţeles că voii fi forte mulțumit, dacă, mai ales în oraşele unde nu sunt şcoli secundare, directorii şe6lelor primare vor intră chiar de acum în vederile acestei circulare și vor organisă şi ei serbarea școlară de la 10 Maiă, 
-Vă rog să faceţi cunoscute Şi ministerului măsurile ce 

veţi luă, 

Anexa No. 90. 

Circulara din 15 August 1902 adresată revisorilor 
Școlari cu privire la activitatea corpului 

didactic primar (pag. 357). 

„Domnule Revisor,, 

Anul şcolar 1901—1902 se va numără printre cei mai 
însemnați în istoria învăţămîntului nostru primar, pe de o 
parte pentru-că într'însul s'a pus început temeinic nouei 
îndrumări a acestui învățămînt, iar pe de alta, pentru-că
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corpul didactic primar a dovedit că înţelege şi este de- 

stoinic să împlinâscă rolul săii în acâstă însemnată operă. 

Este adevărat, că lucrarea va fi vastă şi grea; dar nică 

un sacrificii nu va fi prea mare pentru a o duce la bun 

capăt, pentru-că însuşi viitorul ţării atîrnă de dinsa. 

De alt-fel trebue să fie bine înţeles, că ministerul însuşi 
nu voesce să impună institutorilor și învăţătorilor sarcini 

mai presus de puterile lor. Acâsta ar fi în prima linie con- 

tra chiar a interesului întreprinderii sale. Noi ne mulţu- 
mim, ca fie-care să răspundă măcar la una din chemările 
nostre, cerem ca fie-care -să facă ce-vă, cât pote şi. cum 
pâte; dar să facă bine. Dacă, spre exemplu, un învăţător 
a reușit să fundeze o bancă populară şi să o facă să pro- 
spereze, el dejă a răspuns dorințelor nstre, căci s'a făcut 
util consătenilor săi şi afară de şcâlă. Altul va put6 face alt- 
cevă. Trebue însă ca fie-care să iea parte, în limita pute-. 
rilor sale, în lupta întreprinsă pentru ridicare. sătânului, 
pentru îndrumarea practică a învăţămîntului primar, pentru 
instruirea claselor de jos ale poporului. Lucrând cu zel 
în direcţiunea acâsta, institutorii şi învățătorii nu numai 
îşi vor creă drepturi la recunoscinţa ţării, dar își vor ri- 
dică propriul lor prestigiii: căcă nimic nu înalță pe om 
mai mult decât serviciile pe cari le face. 

Chiar greutăţile, nedespărţite de o întreprindere ca a 
nOstră, pot fi dese-ori înlăturate prin pricepere şi înde- 
mânare, 

Așă, mulţi învăţători aii obiectat, că nu pot face cu destul 

succes învățămîntul practic agricol, pentru-că nu aii unelte, 

vite, semințe, etc. Casa Şcâlelor s'a silit să facă faţă, pe 
cât se pote, acestor nevoi; dar este evident, că ea nu va 
put6 nică odată împlini tâte trebuinţele. Invăţătorii înşişi 
trebue să găs6scă mijlocul de a eşi din dificultate, fie-care 
după împrejurările pe cari le are la îndemână. Să nu uite, 
că o gospodărie este ce-vă care produce venit, aşă că a- 

coperă ea însăşi cheltuiala, ce s'a făcut pentru înjghebarea ei. 
Să facă şi el ceea ce face ori-ce săten tînăr, care îşi în- 

cepe aşezarea casei, Şi mai cu s6mă, că un învăţător di- em
a 
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spune de o înlesnire pe care simplul sătân nu o are: învă- 
țătorul este cel puţin asigurat de traiul dilnic, în multe părți el are şi pămîntul în condițiuni avantagi6se, ceea ce sătânul nu are. Pe urmă băncile populare formâză adi o 
resursă puternică, care până mai anul trecut lipsiă, 

Unii ai găsit şi alte mijlâce pentru a ocoli greutăţile. Ast-fel un harnic și un priceput învățător din judeţul Buzăii a organisat; o tovărăşie cu şcolarii săi Şi cu părin- ţii lor, pentru cultivarea pămîntului şcolii. La beneficii ieaii 
parte cu toţii; dar cultura se face după regule raţionale, sub conducerea învățătorului, aşă că se folosesc de învă- 
țămîntul practic nu numaj copiii, ci şi părinţii lor ; iar be- neficiul bănesc se împarte între toți, potrivit disposiţiu- 
nilor ministeriale. 

Sistemul acesta va put f înțrebuinţat peste tot, 
Direcţiunea practică, pe care voim-să o imprimăm în- văţămîntului primar, nu ne face să perdem din vedere. şi alte lucruri importante. 
Ne mulţumim în acestă circulară să ne ocupăm numai - de două din ele. 
Cel d'întâiii este învățămîntul istoriei. 
Prea adesea-ori am observat că acest învăţămînt este redus la un simplu exerciţiii de memorie. Cu acesta se alterză că totul scopul şi caracterul acestui însemnat în- vățămînt. Studiul istoriei trebue să fie un mijloc de a infiltra ' în sufletul copiilor consciința naţională; de a-i face să 

înțelâgă rostul chemării în lume a poporului din care fac parte; de a le insuflă încredere într'iusul, iubire de țeră şi dorinţa dea se devotă pentru dînsa. Istoria trebue să le arate suferințele trecute ale poporului român, venite tâte din neunirea din năuntru săi din vrăjmăşia celor din afară; ea trebue să-i facă să înțel6gă deosebirea dintre adi şi ieri, virtutea şi înțelepciunea naţiunii, care a sciut să se înalțe acolo unde este, numai prin înţelepciunea şi vi- tejia ei şi a conducătorilor ei. 
Ast-fel privit, studiul istoriei nu mai este numai un 
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Anexe. exerciţiii obositor şi inutil, ci devine unul din cele mai 
puternice mijl6ce educative. 

A doua observaţiune, ce avem de făcut, este asupra unor 

rele exemple, pe cară mai ales unele învățătâre dai săte- 

nilor, prin îmbrăcămintea lor. Deprinderile lux6se, gătelile 

costisitore nu se potrivesc nici cu mijlâcele, dar nici mai 

cu s6mă cu rolul pe care trebue să-l joce. învăţătorea în 

sat. Invăţătorea are datoria de a servi de model în tâte; 
și luxul nu e un lucru pe care trebue să-l dăm de model 
sătenilor noştri. 

Exemplul învăţătorelor este de vină, că sătencele îşi pă- 
răsesc costumul lor tradiţional, pentru a luă costumul ora- 
şelor. Acâsta este un răii nu numai din punctul de vedere - 
estetic şi al conservării deprinderilor naţionale, dar şi din 
punctul de vedere igienic şi economic. Imbrăcămintea cum- 
părată la oraş este mai urîtă, mai nesănăt6să, mai prostă |. 

și mai scumpă, decât acea făcută în casa ţăranului. 

Anexa No. 9]. 

Decisiunea din 2 Septembre 1902 prin care se 

impune şcolarilor să salute drapelul şi să asculte 

în piciGre imnul regal (pag. 357) 

ART. ]. Toţi şcolarii sunt datori ca, atunci când întâl- 
nesc drapelul, să-l salute, fie că s'ar află în corp, fie că ar 
fi isolaţă. | | 

ART. 2. Toţi şcolarii sunt datori să asculte imnul regal 
stând în picidre şi cu capul descoperit, în ori-ce loc sar 
află, . 

ART. 3. Abaterile de la aceste datorii se vor consideră 
ca necuviinţe grave şi se vor pedepsi ca atare. 

ART. 4. Acestă decisiune va fi citată în tote şcolile şi 
în fie-care clasă de către directorii şi profesorii diriginţi. 
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Anexa No. 92, 
Anexe. 

Adresa din 19 Aprilie 1903 câtre directorii şcolilor de .bele-arte, prin care se impune şcolarilor ca 
să facă cepii şi reproduceri de pe monumentele | naționale (pag. 363), 

  

Domnule Director, 

Monumentele nâstre artistice. amenință a se perde. — Insuficiența mijlâcelor pentru repararea şi întreţinerea l6r face că pe fie-care di dispar, una câte una, lucrări archi- tecturale, picturale şi sculpturale, cari represintă o miş- care artistică însemnată din trecut, şi care ar trebui să fie elementele cele mai însemnate pentru constituirea unei arte naţionale, fără care o civilisaţiune națională ar fi un lucru neisprăvit. 
- 

Ministerul a decis, încă de acum dot ani, înființarea unui musăii de arte naţionale, cu scopul de a reuni într'însul cât mai multe, mai alese Şi mai caracteristice producţiuni artistice române, din present și din trecut, din tâte păr- ţile locuite de Români; şi chiar producţiuni cari, fără a fi fost făcute de Români, ar fi însă de natură a înlesni cu- noscerea istoriei artei românesci, prin punerea în evidenţă a influențelor la cari a putut fi supusă în trecut formarea acestei arte. 

Pe de o parte, pentru a ajută la formarea acestui musăii, dar mai cu s6mă pentru a permite conservarea resturilor nostre de arte din trecut, este indispensabil ca şcolile n6stre de bele-arte să facă să intre cestiunea acâsta printre prin- cipalele lor preocupaţiuni. | 
Pentru acest motiv, vă rog, domnule director, să con- vocață consiliul profesoral al şcolii, pentru a chibzui asupra modului şi formei sub care va trebui să se introducă, în regulamentul şcolii, următorea disposiţiune :
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Printre lucrările obligatorii pe cari studenţii architecţi, 
pictori şi sculptori sunt datori să le facă pentru obţinerea di- 
plomei de absolvire a şcolii, să se introducă şi un număr de 

reproduceri de pe monumente naţionale românescă, saii în 

legătură intimă ca arta românâscă, fie din ţâră, fie diu stră- 

- imătate. Se va hotărî numărul reproducerilor, pe care fie- 

care şcolar va trebui să le presinte, epoca când să le pre- 

sinte, importanţa fie-căreia, etc. Se vor face reproduceri de 

planuri, secţiuni de clădiri, studii de detalii, copii de picturi, 

sculpturi, ete. 

Cele mai bune din aceste reproduceri se vor depune la 
musăul de arte naţionale. 

Anexa No. 93. 

Lista principalelor lucrări ale ministerului de ia 
1 Octomvrie 1895 până la 31 August 1903 

- (pag. 385). 

6 Februarie 1896. — Regulament pentru stabilirea rela- 
ţiunilor dintre epitropia generală a 

casei Si. Spirdon şi clinicile facul- 
tăţii de medicină din Iaşi. 

3 Martie 1896. — Regulament pentru trecerea elevilor 

din şedlele fiilor de militari în gimna- 

siile şi liceele reale ale Statului şi 

acordarea dreptului de a se presentă, 

la examenul de bacalaureat real ab- 

solvenţilor uitimei clase a acestor 
şe6le militare. 

10 Martie 1896. — Lege pentru facerea clădirilor şcolare 
primare şi înfiinţarea Casei Şcolelor. 

30 Aprilie 1896. — Lege prin care societatea institutori- 

“lor şi institutorelor, cu sediul în 

; 

; 
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Bucuresci, se recunâsce ca pers6nă Anexe, 
morală. NE 

30 Aprilie 1896. — Lege asupra învăţămîntului primar şi 
i normal primar. 

29 Maiii 1896. — Regulament pentru examenele de în- 
vățămînt primar ale copiilor pregă- 
tiţi în familie sai în institute private 
recunoscute de Stat. i 

2 Iulie 1896. — Regulament pentru punerea în apli- 
i care a legii. pentru facerea clădiri- 

lor şcolare primare şi înfiinţarea, 
- Casei Șelelor. 

4 Iulie 1896. —- Regulament pentru şedlele private. 
31 August 1896.-— Regulament pentru şc6lele secundare. 
1 Septembrie 1896.—Regulament pentru aplicarea legii a- 

supra învățămîntului primar şi nor- 
mal primar. 

10 Ianuarie 1897.— Lege pentru recunâscerea Societăţii o 
„Ajutorul elevilor săraci“ din ea- 
pitală ca perşonă juridică. , 

19 Ianuarie 1897.— Regulament pentru facultăţile de me- 
dicină. 

19 Ianuarie 1897. — Decisiune relativă la ţinerea concur= 
o surilor de capacitate pentru posturi 

de directori la şedlele primare ur- 
| bane. 

25 Februarie 1897.—Lege prin care „Societatea geografică 
română“ se recunâsce persână mo- 
raiă şi juridică, 

23 Aprilie 1897. — Circulară către tâte şcolile secundare 
şi speciale de ambe sexe din î6ră, 
afară. de Bucuresci, cum şi univer- 
sității din lași, relativă la serbările 
şcolare de 10 Maiii. | 

27 Aprilie 1897. — Lege pentru recunscerea societăţii 
studenţilor în medicină din Bucu-
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rescă calitatea de persână morală 
Şi juridică. 

29 Maiii 1897. — Decret regal pentru instituirea dilei 
de 10 Maiă ca sărbătore şcolară. 

22 Iunie 1897. — Decret regal cu modificarea alin. ul- 
Ă tim al art. 116 din regulamentul 

școlelor secundare. 
10 Iulie 1897. — -Regulament al serviciului registratu- 

” rii şi al archivelor din administra. 
ţiunea centrală. 

3 5 Septemvrie 1897.— Regulament pentru organisarea şc6- 
lelor primare superidre cu aplica- 
ţiuni practice de viticultură, 

3 Septemvrie 1897.—Programa studiilor din şe6lele pri- 
mare superi6re cu aplicaţiuni prac- 

tice de viticultură, 
7 Septemvrie 1897.— Regulamentul faculăţilor de filosofie 

și litere de la universităţile din Bu- 
curesci şi laşi. - 

10 Octomvrie 1897.—Circulară către direcţiunile liceelor 
gimnasiilor şi externatelor secun- 
dare de fete, relativă la înscrierea, 

| ! în clasa |. 
25 Decemvrie 1897.—Decisiune în privința vacanțelor la 

șe6lele primare superidre cu apli- 
caţiuni practice de viticultură. 

15 Ianuarie 1898. — Circulară către revisorii şcolari, prin 
| care se propun mai multe măsuri 

pentru a se pute aplică mai cu fo- 
los frecuentarea regulată a şcola- 
rilor din școlele rurale, cum de ex. 
înfiinţare de cantine şcolare, etc. 

18 Ianuarie 1898. — Regulament pentru admiterea ele- 
vilor în şc6lele normale primare ale 
Statului. 

22 lanuarie 1898. — Programa studiilor din şcolile primare 
urbane.
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22 Ianuarie 1898. — Programa studiilor din şc6lile pri- 
mare rurale. 

Ianuarie 1898. — Orariile școlelor primare urbane şi 
rurale. 

14 Martie 1898. —  Circulară către institutori şi învăţă- 
tori, prin cari sunt invitați să iea 
măsuri pentru ca să nu fie puşi pe 
listele de juraţi. 

24 Martie 1898. — Lege asupra învățămîntului secundar 
şi superior. Ă 

25 Martie 1898. — Lege prin carea treia clinică chirur- 
gicală a facultăţii de medicină din 
Bucurescă iea numele de clinică gi- 

. necologică. 
15 Aprilie 1898. —  Decisiune prin care se institue con- 

cursuri anuale de jocul ocina pen- 
tru toţi şeolarii din şcâlele secun- 
dare, normale şi primare din țâră, 

23 Aprilie 1898. — Regulament al serviciului registratu- 
rii şi al archivelor din administra- 

- țiunea centrală 
3 Maiii 1898. — Circulară către revisorii şcolari, prin 

cari li se dă instrucţiuni relative 
la aplicarea nouelor programe de 

- se6le primare. 

, 

24. Maiii 1898. — Decret regal cu imodificarea art, 72 
| din regulamentul șc6lelor private. 
24 Maiit 1898. — Decret regal cu modificarea art. 118 

„din regulamentul şedlelor secundare 
din 1896. 

6 lunie 1898. — Regulament pentru organisarea ser- 
viciului statelor personale ale mem- 
brilor cofpului didactic şi al can- 
celariei consiliului permanent de 

A instrucţiune, 
€ lunie 1898. — Regulamentul şcolei de menagiii. 

Anexe.
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Anexe. 14 Iunie 1898. — Programa şcâlelor profesionale de gra- 

| dul 1. 
26 lulie 1898. — Regulament pentru administraţiunea 

înteridră a școlelor primare rurale. 
30 Iulie 1898. -— Regulament pentru administraţiunea 

Ă interidră a şelelor primare urbane. 

1 August 1898. —  Condiţiunile de admitere spre a face 

cursuri libere la universităţi, con- 

form art. 55 din lege. 
1 August 1898. —  Circulară către direcţiunile şedlelor 

secundare (licee, gimnasii şi exter- 

- nate secundare de fete), relativă la 

înscrierile elevilor, conform legii 

asupra învăţămîntului secundar şi 
- superior. 

12 August 1698. — Regulamentul şcâlelor secundare (gim- 

nasii, licee şi şcole secundare de 

fete). 
25 August 1898. — Decisiune relativă lu înscrierea ele- 

vilor străini în şc6lele primare. 
5 Septemvrie 1898.—Regulament pentru funcţionarea bi- 

bliotecilor populare. 

10 Septemvrie 1898.—Jurnalul consiliului de miniştri cu 
- modificarea art. 28 din regulamen- 

tul pentru administraţiunea șcâle- 
lor primare urbane, 

17 Sepremvrie 1898.—Regulament de organisare şi funcţio- 

| nare a şcOlei de architectură din 

Bucuresci. 
26 Septemvrie 1898.—Circulară, către primarii din comunele 

urbane, relativă la clădirile de 10- 

“ caluri de şcâlă. 
8 Octomvrie 1898. —Circulară către şcâlele secundare, re- 

lativă la aplicarea legii și regula- 

mentului. 
9 Octomvrie 1898. —Decret regal prin care se institue me-
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dalia „Răsplata muncii“ pentru în- 
„Yvăţămîntul primar. 

10 Octomvrie 1898.—Regulament pentru administrarea fun- - 
daţiunii universitare „Carol 1.& 11 Octomvrie 1898.—-Decret regal cu modificarea, art. 132, 

- 154, 170 şi 171 din regulamentul 
pentru punerea în aplicare a legii 

- învăţămîntului primar Şi normal 
din 1896. 

14 Octomvrie 1898.—Decisiune prin care se hotărasce mo- 
delul de uniformă de iarnă pentru 
elevii din şcâlele secundare. 

21 Noemvrie 1898.—Decisiune relativă la acordarea ajut6- 
relor, pentru deschidere de ateliere, 
la absolventeleşcâlelorprofesionale. 

2 Decemvrie 1898.— Regulament pentru comisiunea de ju- 
decată a corpului didactice secundar 
Și superior. 

15 Decemvrie 1898.— Regulament pentru numirea profeso- 
rilor şi maieștrilor secundari Şi a- 
supra art. 46 din lege. 

24 Decemvrie 1898.—Insciinţare și programul relativ la exa- 
menul de capacitate peniru cate- 
drele secundare. 

„3 Ianuarie 1899. —  Circulară către prefecţi şi revisorii 
școlari, relativă la cantinele școlare 
-pelângă şcâlele rurale, 

„10 Ianuarie 1899. — Decisiune prin care se institue con- 
- ferinţele didactice pentru profesorii 

şi maieştrii de licee, gimnasii, se- 
minarii, şcoli normale primare, şcoli 
secundare de fete şi școli profesio- 
nale de fete. | 

15 Ianuarie 1899. — Notarea cu predicate (aplicarea art. 314 
din regulamentul şc6lelor secundare). 
Sa introdus acest, sistem în cursul 
avului şcolar 1898—99 la liceele din 

Rapori adresat M. $. Regelui.—Anexe.—Spiru Haret. 17 
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Botoşani, internatele din Iaşi, liceele: 
din T.Severin, Mateiii-Basarab şi 
Michaiii- Vitszul. din Bucurescă şi la 
gimnasiile din R.-Sărat şi Vasluii. 

15 Ianuarie 1899. — Regulamentarea ţinerii concursurilor: 
jocului de oină între diferite şcoli. 

15 Ianuarie 1899. — Cireulară către prefecţi în privinţa 
supravegherei şcolarilor din licee şi 
gimnasii ca să nu frecuenteze cafe- 

nelele, balurile publice, etc. 
20 Ianuarie 1899 — Decret regal cu adăogarea unui arti- 

col între art. 8 şi 9 din regulamen- 
tul de aplicare a legii asupra în- 

văţămîntului primar din 1896 şi mo- 

- dificarea altor articole. 
20 Ianuarie 1899. — Decret regal cu introducerea unor: 

modificări la regulamentele de ad- 

ministraţiune interidră a şc6lelor 
primare, urbane şi rurale. 

21 Ianuarie 1899. — Decisiune prin care se stabilesce ca 
haine și cărți să nu se procure la 
elevii şc6lelor normale, decât la cei 
cari se constată că sunt cu desă- 

vîrșire lipsiţi de mijlâce. 
2 Februarie 1899. — Programa de geografie pentru exa-. 

menele de capacitate ca specialitate 
principală. 

10 Februarie 1899.—Lege prin care societatea sciinţifică li- 
terară „Tinerimea română“ se recu- 
n6sce de pers6nă morală şi juridică, 

10 Februarie 1899.—Regulament pentru numirea docenţi- 
lor, agregaţilor şi profesorilor uni- 
versitari şi pentru aplicarea art. 45, 
78, 79 şi 80 din lege. 

10 Februarie 1899.—Regulament de ordine şi disciplină 
pentru studenţii universitari. 

14 Februarie 1899.—Circulară către direcţiunile şedlelor- 
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secundare de băeţi şi fete, prin cară 
sunt invitate a pune în vederea 
maieștrilor de desemn ca să facă n) - oră pe săptămână numai dictando 
pe anume caiete. 

19 Februarie 1899. —Decret regal cu adăugarea unui articoi 
în regulamentul intern al semina- 
riilor. 

24 Februarie 1899.—Regulamentul facultăţilor de filosofie 
Şi litere de la universităţile din Bu- 
curesci şi laşi. 

26 Februarie 1899.—Regulament pentru examenele de ab- | | -  Solvire a cursului primar. 
16 Martie 1899. — Insciinţare prin care se aduce la cu- 

noscinţa generală situaţiunea creată 
tinerilor români, cară voesce să se 
înscrie în facultăţile Şi şedlele su- 
peridre francese în urma desfiin- 
țării bacalaureatului prin legea, în- 
vă&țămîntului secundar și superior 
din 23 Martie 1898. 

18 Martie 1899, .— Decisiune prin care se stabilesce uni- 
forma de vară la elevii din licee şi 
gimnasii. 

27 Martie 1899; — Decret regal cu introducerea unor 
modificări în regulamentele semi- 

- nariilor. 
31 Martie 1899—  Decisiune prin care se stabilesce uni- 

forma de vară la elevele din șc6lele 
| „Secundare și profesionale de fete. 31 Martie 1899. — Lege asupra învățământului profe- 

sional. 
1 Aprilie 1899.— Programa de studii pentru șc6lele se- 

cundare (licee). 
8 Iulie 1899. — Decisiune prin care se fix6ză taxele 

ce trebuesc să plătâscă, studenţii 
străini cari frecuentâză universită- 
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țile, conform art. 2 din legea asu- 

pra învățământului secundar şi su- 

perior. ă - 
4 Septemvrie 1899.—Decisiune, idem, pentru elevii 'străini 

cari urmâză învățămîntul profesio- 

nal în șelele Statului. 
6 Octomvrie 1899.— Regulament pentru facultatea de teo- 

logie din Bucuresci. 
12 Octomvrie 1899.—Regulamentul învăţămîntului farma- 

ceutic. 

15 Noemvrie 1899. —Decisiune prin care se hotăresce pro- 
grama de geografie pentru exame- 
nele de capacitate ca specialitate 

principală, 

25 Noemvrie 1899.—Regulament pentru facultăţile de me- 
dicină. 

25 Ianuarie 1900. — Decisiune prin care se hotăresce ca, 
cu începere de la i Ianuarie 1909, 
administraţia Casei Şc6lelor să func. 

- ţioneze cu registratura şi archiva 
ei separate. 

7 Februarie 1900.-- Decisiune prin care se hotăresce că 
la şc6lele profesionale pot urmă 
eleve şi numai la lucru, cu dispensă 
de studii. 

18 Februarie 1900.—Circulară adresată revisorilor şcolari, 
prin cară sunt obligaţi să facă cu- 
noscut: ministerului ori-ce schim- 
bare s'ar produce în starea civilă 
a institutorilor, institutârelor, în- 

văţătorilor şi învăţătârelor, pentru 
serviciul statelor personale. 

23 Februarie 1900.—Decret regal cu modificarea alin. c de 
sub art. 2 din regulamentul şcâlei 
de menagii. 

5 Martie 1900.—- Decisiune prin care se hotăresce di- 
lele de 24 Ianuarie şi 10 Maiii pen- 
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tru distribuirea medaliilor, ordine- 
lor saii ori-ce alte distincţiuni sar 
da la institutori Şi învăţători, 19 Martie 1900 — Decisiune prin care se hotăresce ca 
sub nică un cuvînt. să nu se maj 
permită permutarea, unei şcâle exis- 
tente dintr'un local, precum nică 
închirierea unui local pentru vre-o 
Şcolă ce se înfiinţâză din noii fără 
aprobarea revisorului Şcolar în unire 
cu medicul de plasă, 22 Martie 1900. — Decret regal cu modificarea art. 134 
din regulamentul Ședlelor secundare. 7 Aprilie 1900. — Lege pentru Suprimarea şi înfiinţarea 
de catedre la universităţile din Bu- | curescă şi laşi. 

7 Aprile 1900.— Lege pentru modificarea unor articole 
din legea administraţiunii centrale 
a ministerului de la 31 August 1892, 
din legea clerului mir6n şi semina- 
riilor, din legea învățămîntului pri- 
mar de la 29 Aprile 1896, din legea 
învăţămîntului secundar şi superior 3 
din 23 Martie 1898 şi legea învăţă- - 
mîntului profesional din 31 Martie 
1899, precum Și pentru adăugarea 
unor noue articole. 

3 Aprile 1900. — Lege pentru trecerea institutului cen- 
tral de chimie din Bucuresci de la 
ministerul de interne la ministerul 
cultelor. 

8 Aprilie 1900. — Lege pentru înfiinţarea, catedrei de a- 
natomie topografică la, facultatea de 
medicină din Iași, separarea catedrei 
de geologie și mineralogie de facul- 
tatea de sciinţe din laşi, etc. 13 Aprilie 1900. — Lege prin care societatea institutori- 
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4 Maiit 1900.— 

3 lunie 1900.— 

7. lunie 1900. 

1 lulie 1900. — 

2 lulie 1900. — 

5 Iulie 1900. — 

5 lulie 1900. — 

8 Iulie 1900. -— 
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9 Iulie 1900. — 

13 Iulie 1900. — 
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lor şi institutârelor, cu sediul în Bu- - 
curesci, se recunâsce ca persână mo- 

rală. 

Decisiune în privinţa procurării obiec- . 

telor de îmbrăcăminte la elevele şi 

elevii săraci cu desăvîrşire. 

Circulară adresată tuturor şedlelor se- 

cundare din ţâră, în privinţa modu- 

lui cum să procedeze la aplicarea 

pedepsei 'de eliminare din şeslă. 

Decisiune prin care se hotăresce ca 

autorii cari cer aprobarea cărţilor 

lor de curs primar, pentru a fi in- 

troduse în şcedle, trebue să plătâscă 

100 lei de carte pentru examinare. 

Lege prin care societatea „Reuniunea 

profesorilor români“ din Craiova se 

recun6sce calitatea de pers6nă mo- 

rală şi jubidică. 

Lege asupra învăţămîntului secundar 

şi superior: 

Lege asupra clerului mirâ6n şi semi- 
nariilor, 

Decret regal prin care se institue 

medalia „Răsplata muncii“ şi pen- 

tru învățămîntul secundar şi supe- 
TiOr. 

Lege asupra învățămîntului primar-pro- 
fesional, primar-superior şi normal- 
primar. 

Regulamentul facultăţilor de sciinţe 

de la universităţile din Bucuresci şi 

laşi. 

Lege asupra învăţămîntului profesio. 

nal. 

Lege pentru organisarea administra-
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ţiunii centrale a ministerului in- 
| strucţiunii publice. 

14 Septemvrie 1900. —Circulară adresată tuturor şedlelor 
„secundare din ț6ră în privinţa obli- 

gativităţii uniformei elevilor. 15 Decemvrie 1900.— Regulament pentru facultatea de teo- 
logie din Bucuresci, 

- 9 Ianuarie 1901. — Decisiune în privinţa echivalării di- * 
plomelor vechilor șc6le comerciale 
cu 5 clase, cu diplomele de absol- 

i | al II-lea. 
23 Ianuarie 1901, — Lege pentru recunoscerea societăţii 

clerului mirân „Frăția“ din judeţul 
Argeş ca pers6nă morală. 24 Februarie 1901.—Lege prin care ministerul agriculturii 
cedâză un teren pentru înfiinţarea 
grădinii botanice din Iaşi. 28 Februarie 190J.— Lege pentru recunâscerea societăţii 
cleruluiromân din Iași „Binefacerea“ | ca pers6nă morală. 21 Martie 1901. — Lege pentru modificarea alin. 8 de sub „art. 21 şi alin. 6 de sub art. 6 din 
legea învăţămîntului secundar şi su- 
perior în privinţa taxei solvenţilor. 1 Aprilie 1901. —  Circulară către revisoriă şcolari privi- - tore la practica agricolă în şcdle. l Aprilie 1901. —  Cireulară către învățători în privinţa 
necesităţii desvoltării practicii agri- 
cole în şcâle. 

13 Aprilie 1901. — Circulară către directorii şi direct6- 
rele de şcoli din țâră prin care li 
se interdice abaterea de la orare. „17 Aprilie 1901. — Lege pentru alipirea Bibliotecii Cen- ” trale din Bucuresci la Academia 

- Română, | 19 Aprilie 1901. — Lege pentru modificarea alin, IL de la 

vire a şelelor comerciale de gradul - 
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26 Aprilie 1901. — 

4 Maiii 1901. —- 

6 Maiii 1901. — 

17 Maiă 1901. — 

19 Maiii 1901, — 

26 Maiii 1901. — 

26 Maiii 1901. — 

26 Maiii 1901. — 

1 Iunie 1901. — 

12 Iunie 1901. — 

12 Iulie 1901. — 
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art. 27 din legea de organisare a 

ministerului. 

Regulament prin care elevii claselor 

de canto de la conservatorul de mu- 

sică din Bucurescă sunt obligaţi a 

urmă şi clasa de cânt oral. 

Cireulară către prefecţi relativă la în- 

fiinţarea învăţămîntului profesional. 

Circulară către revisorii şcolari rela- 

tivă la arendarea de pământuri pen- 

tru grădinile şcolare. 

Circulară către revisorii școlari rela- 

tivă la modificarea orarului şedlelor 
primare urbane şi rurale. 

Decret regal cu modificarea alin. II 

de sub art. 130 din regulamentul 

şe6lelor secundare. 

Decisiune relativă la împărţirea între 

parochii şi filiale a pămîntului bi- 
sericesc. 

Decret regal cu introducerea maj 

multor modificări în regulamentul 

şeolelor secundare. 

Decisiune relativă la introducerea or- 

tografiei Academiei în manualele 

didactice presentate spre aprobare. 

Decisiune relativă la introducerea unui 

singur abecedar şi a unei sigure 

cărţi de lectură în şc6lele primare. 

Circulară către revisorii şcolari rela- 

tivă la condiţiunile ce trebue să în- 

deplin6scă persânele cari conduc 

asilurile confesionale. 

Decret, regal cu aprobarea statutelor 

societăţii de binefacere, «Regina Eli- 
sabeta». 

Lege pentru stabilirea, cu Gre-cari
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modificări! a legii învăţămîntului 
primar şi normal primar din 29 
Aprilie 1896, a legii învăţămîntului 
secundar şi superior din 23 Martie 
1898, a legii învățămîntului profe- 
sional din 31 Martie 1899, cum şi 
pentru introducerea câtor-vă mMo- 
dificări în legea administraţiuniă 
centrale a ministerului din 31 Au- 
gust 1892 şi în legea clerului mi- 
r6n și a seminariilor din 29 Mai 

, 1893, 
19 lulie 1901. — Decisiune relativă la taxa ce trebue 

depusă de autori pentru cercetarea 
manualelor lor. 

29 Iulie 1901. — Decisiune relativă la înființarea mai 
multor şcoli profesionale elemen- 
tare şi inferidre, 

5 August 1901. — Regulament pentru taxele elevilor 
de la conservatoriile de musică din 
Bucuresci Și laşi. 

11 August 1901. — Decret regal pentru taxele studenţi- 
lor universitari 

Lege asupra învățămîntului secundar 
Şi superior din 23 Martie 1898, cu 
modificările introduse prin - legea 
din 12 Iulie 1901. 

i 

26 August 1901. — Regulamentul şedlelor secundare (li- 
cee, gimnasii şi şcoli secundare de 
fete). 

28 August 1901. — Lege asupra învățămîntului primar 
şi normal primar din 29 Aprilie, cu 
modificările introduse prin legea 

| din 12 Iulie 1901, 
29 August 1901. — Lege asupra învățămîntului profesio- 

nal din 31 Martie 1899, cu modifi- 

Anexe.



Anexe. 

266 

cările introdusă prin legea din 12 
” . Iulie 1901. 

31 August 1901. — Lege asupra organisării administra- 

țiunii centrale a ministerului din 

31 August 1892, cu modificările in- 

troduse prin legea din 12 lulie 1901. 
1 Septemvrie 1901.—Circulară către directorii şi directorele 

şcolelor secundare de ambe sexe cu 
privire. la începerea cursurilor în 

Septemvrie. | 
2 Septemvrie 1901.—Decisiune prin care revisorii şcolari 

sunt autorisaţi a experimentă în 
şc6lele rurale noul orar. 

22 Septemvrie 1901.— Regulament pentru fixarea vacanţelor 
în şclele primare rurale în vederea 
art. 23 din lege. 

3 Octomvrie 1901.— Decisiune relativă la regularea; situa- 
ţiunii elevilor claselor suplementare 
suprimate de la conservatorul de 
musică din Bucuresci. 

14 Octomvrie 1901. — Decret regal prin care tâte clădirile şi 

terenul fostei herghelii de la Nucet 

se trec ministerului cultelor pentru 
a instală în ele o şcâlă inferidră de 
agricultură, 

30 Octomvrie 1901.—Decret regal cu introducerea mai mul- 
tor modificări în regulamentul pen. 

tru numirea profesorilor şi i maieştri- 
or secundari. 

25 Noemvrie 1901.—Condiţiunile după cari se va țin6 
concursul de cărți didactice pentru 

| cursul primar. 
25 Noemvrie 1901.—Anteproectul de regulament pentru 

| funcţionarea cantinelor şcolare. 
19 Decemvrie 1901 — Regulamentul seminariilor. 
19 Decemvrie 1901.— Regulamentul interior al seminarii!or.
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19 Decemvrie 1901.—Regulament pentru facultatea de teo- 
logie din Bucuresci. 

6 lanuarie 1902. — Lege pentru recunâscerea de pers6nă 
| morală a societăţii „Furnica“. 

16 Ianuarie 1902. — Decisiune relativ la secțiunea pregăti- 
tOre de maieştri de gimnastică, pen- 
tru învățămîntul secundar pe lângă 
societatea de gimnastică „Turn-Ve- 
rein“ din laşi. 

23 Ianuarie 1902. — Lege pentru înfiinţarea şi organisarea 
casei sf. biserică autocefale ortodoxe 

- române. 
29 Ianuarie 1902. — Decret regal relativ la alcătuirea pe 

viitor a budgetului şeolelor . şi Di- 
sericilor române din străinătate. 

1 F ebruarie 1902. — Cireulară către directorii şi directorele 
şedlelor secundare din țsră, prin 
care li se atrage atenţiunea asupra 
răului ce se aduce şeblelor secun- 
dare. prin neobservarea aplicării re- 
gulamentului programelor şi ordi- 
nelor” ministeriale. 

1 Februarie 1902. —Circulară. către şcolele de agricultură 
- elementare din Strehaia, Poiana, 
Drăghiceni, Lehliu- Săpunari, Branis- 
tea, Belcescă şi şedlei inferidre de 
agricultură din Nucet, relativă la 
culturile ce trebuesc făcute pe pă- 
mâînturile . școlelor. 

1 Februarie 1902. —Circulară: către revisorii şcolară şi 
| către directorii și diriginţii şcolelor 

primare urbane şi rurale, prin care 
se interdice întroducerea în şeole 
de. cărţi, caiete şi alte rechisite ne- 
prevădute. nici de programe, nică 
de regulamente, | 

9 Februarie 1902. — Decret regal cu modificările aduse re- 
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gulamentului pentru numirea do- 
cenților, agregaţilor şi profesorilor 
universitari. 

9 Februarie 1902. —Decisiune relativă la recompensele ce 
„ trebuesc date învăţătorilor şi preo- 
ților cari contribuese la îmbunătă- 
țirea stării materiale şi morale a 
satelor. 

9 Februarie 1902. —Circulară către revisorii şcolari în 
privinţa învăţătorilor ambulanţă. 

10 Februarie 1902.—Apel către proprietarii rurală spre-a da 
pămînt şeâlelor cari n'ai pămînt 
pentru învățămîntul practice agricol. 

13 Februarie 1902.—Decisiune în privinţa instituirii ser- 
bărei „Sădirea pomilor“. 

1 Februarie 1902.—Lege pentru recunoscerea societăţei 
„Ajutorul“ din Pitești ca personă 

A morală. 
22 Februarie 1902.— Decret regal cu aprobarea statutelor 

institutului „Nicolae Sofian“ din 
Botoşani. 

28 Februarie 1902. —Decisiune relativă la împărţirea şedle- 
lor rurale în grupe şi grupele în cer- 

| curi culturale. 
2 Martie 1902. — Lege pentru recundscerea societăţei 

de binefacere „Alinarea“ a dâmne- 
lor din Galaţi ca persână morală. 

1? Martie 1902. -- Lege pentru .recunâscerea societăţii 
„Ospătăria şcolară“ ca pers6nă mo- 
rală şi juridică. 

24 Martie 1902. — . Decisiune relativă la condiţiunile ce se 
vor cere pentru deschiderea de şcoli 
primare saii asiluri confesionale în 

Ma comunele rurale. 
2 Martie 1902. —  Decisiune prin care învățătorii sunt 

- obligați a da revisorului şcolar re- 
spectiv, cu ocasiunea conferinţelor,



  

31 Martie 1902. —: 
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21 Aprilie 1902. — 
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sciințe asupra cantinelor şcolare, 
grădinilor şcolare, șcâlelor de adulți, 
cercurilor culturale şi băncilor popu- 
lare din comunele lor. 

Regulament pentru aplicarea legii ca- 
sei si. biserici autocefale ortodoxe 
române. 

Decisiune privitâre la instituirea de 
premii anuale penţru învățătorii şi 
preoţii rurali, cară vor desvoltă mai 
multă 'pricepere în propagarea, cul- 
turii cartofului. 

Cireulară către revisorii şcolari pen- 
tru înfiinţarea unui musăă de artă 
naţională. 

Regulament pentru înaintarea pe loc 
a învăţătorilor şi învăţătrelor. 

Decisiune în privinţa admiterii elevilor 
în școiele comerciale de gradul al 
II-lea. RE 

Regulament pentru examenele de în- 
văţămînt primar ale copiilor pregă- 
tiți în familie sai în institute pri- 
vate recunoscute de Stat. 

Decisiune privitore la suma, ce va, îm- 
„ prumută Casa Şedlelor învăţătorilor 

cari se ocupă cu învățămîntul prac- 
tic agricol, a 

Decret, regal cu desfiinţarea alin. IV 
din art. 117 din regulamentul şc6le- 
lor secundare. 

Decisiune privitore la interdicerea pur- 
tării corsetului în scâle. 

Decisiune -cu disposiţiunile generale 
pentru buna funcţionare a sanato- 
riului din Predeal. 

Circulară către institutele private din 
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țeră în privinţa aplicării disposi- 

-țiunilor privitâre la obligativitatea. 

învățămîntului primar pentru fiii 
de cetăţeni români. 

22 Iunie 1902. —  Decisiune în privinţa incompatibilităţii 
tuncţiunii de institutor şi învăţător 
cu profesiunea de avocat. 

25 Iulie 1902. —  Decisiune în privinţa măsurilor ce tre- 
bue să iea învățătorii pentru .ca 

lucrările agricole cu şcolarii să se 

pâtă face cu mai mult folos. 
__26 Iulie 1902.— Regulament privitor la modalitatea 

aprobării cărţilor didactice pentru 
| învățămîntul secundar. 

21 Iulie 1902.— Decisiune în privinţa modului cum tre- 
| bue să procedeze învățătorii ambu- 

lanț pentru constatârea progreselor 

învățăturii agricole în şeâle. 
17 August 1902. — Regulament pentru concursuri de mu- 

sică corală între elevii şi elevele. 

| şe6lelor secundare din ţ6ră. 
17 August 1902.— Regulament pentru secţiunea supe- 

ridră a şcolei profesionale de fete 
de gradul al Ii-lea din Bucuresci. 

18 August 1902. — Regulamentul şeslelor profesionnle de 

a fete gradul 1. 
18 August 1902. — Decisiune privitâre la acordarea di- 

spenselor de taxe şcolare elevilor 

lipsiţi de mijloce. 

21 August 1902. — Circulară către liceele din Buzăă şi 
| Piatra N., relativă la introducerea 

cursului de agricultură în aceste 

şcoli. 

22 August 1902. — Programa şedlelor secundare de fete 

de gradul I, secţiunea comercială. 

31 August 1902. — Circulară către șcâlele primare urbane 

cu privire la taxele elevilor străini.
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1 Septemvrie 1902.— Programa analitică pentru seminarii. 1 Septemvrie 1902.— Decreţ regal cu introducerea unor 
modificări în regulamentul şe6lelor 
„secundare. 

1 Septemvrie 1902.—Decisiune prin care şcolarii sunt 
obligați, când întâlnese drapelul, să-l 
salute. 

11 Septemvrie 1902.—Decret regal 'cu programa de cosmo- 
graiie din licei. 

11 Septemvrie 1902. Circulură către revisorii şcolari cu 
privire la activitatea corpului di- 
“dactic primar rural, 

1 Octomvrie 1902.—Decisiune în privinţă experimentării 
” metodei Berlitz pentru învăţătura 

limbii germane. 
11 Octomvrie 1902.—Circulară către şcolile private cu pro- 

grama Statului, în privinţa aplică- 
rii regulamentelor ca Și şcolile Sta- 

| tului, 
19 Noemvrie 1902. —Decisiune în privinţa înființării unei 

biblioteci pe lângă Casa Bisericii, 29 Noemvrie 1902.— Circulară către prefecţi cu privire la i înmulţirea numărului învăţătorilor 
ambulanţă. 

5 Decemvrie 1902. —Decisiune prin care se hotărăsce ca 
în fie-care an să se facă o serbare 
Şcolară la Călugăreni (Vlaşca) în 
amintirea bătăliei de la 13 Au- 

- gust 1595, 
13 Decemvrie 1902.-——Decret regal cu modificarea art. 24 

din regulament pentru numirea, do- | 
cenților, agregaţilor şi profesorilor 
universitari, şi art. 54 din regula- 
mentul pentru numirea profesorilor 
şi maieştrilor secundari. 25 Decemvrie 1902.— Regulament pentru șc6la de menagiii 
de pe lîngă asilul Elena Dâmna. 

. 
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12 Ianuarie 1903. — Decisiune în privinţa înființării de 

cantine şcolare pe lângă şedlele ele- 

mentare de agricultură şi meserii. 
28 lanuarie 1903. — Decret regal cu modificarea art. 89 

alin. 1 şi art 99 alin. ] din regula- 
mentul şcâlelor secundare. 

28 Ianuarie 1903. — Decret regal cu modificarea art. 11 

din regulamentul facultăţilor de me- 
dicină. 

1 Februarie 1903. — Circulară către direcţiunile şedlelor 
private cu privire la ingrijirea edu- 

cațiunii în șc6lă. 
1 Februarie 1903. — Circulară către prefecţă cu privire la 

„înfiinţarea de cantine şcolare pe 

lângă şedlele de meserii şi agri- 
cultură. 

2 Februarie 1903. — Decisiune în privinţa dimensiunelor 

sălilor de clase ale șcdlelor rurale. 
4 Februarie 1903. — Lege pentru înfiinţarea Cassei de eco- 

nomie, credit şi ajutor a corpului 

didactic. 
6 Februarie 1903. — Circulară către prefecţi în privinţa 

alegerii materialelor după localităţi 

și pentru reunirea fondurilor nece- 
sare clădirelor şcolare. 

3 Februarie 1903 — Decret regal cu. modificarea art. 38 
din regulamentul seminariilor. 

11 Februarie 1903. —Regulament pentru ordinea interidră 

şi întreţinerea clădirii palatului fa- 

cultăţii de medicină din Bucuresci. 
2 Martie 1903. —  Decisiune în privinţa măsurilor de 

luat pentru o mai bună organisare 

şi o mai practică îndrumare apre- 

dării lucrului manual în şedlele 
primare. 

4 Martie 1903. — Lege pentru recunscerea de persână 
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morală şi juridică a societăţii cul- 
turale din jud. Vâlcea. - 8 Martie 1903. — Regulament pentru punerea in aplicare 
a legii cassei de economie, credit; NE şi ajutor a corpului didactic. 8 Martie 1903. — Decisiune pentru numirea comisiunilor 
pentru examenele de capacitate a 
profesorilor şi maieștrilor secundari 
în peri6da până la 1 Octomvrie 1905. 14 Martie 1903. — Lege pentru recunscerea societăţii 
architecţilor români ca pers6nă mo- | _Tală, 

18 Martie 1903. — Decret regal cu introducerea maj 
multor modificări Şi adaose în re- , gulamentul şcâlelor secundare. 20 Martie 1903, — “Decret regal cu suprimarea unor cu- 
vinte din alin. II, art, 17, din regula- 
mentul pentru numirea profesorilor j și maieştrilor secundari. 

27 Martie 1903. — Decisiune în privinţa înfiinţării unei 
bibliotecă populare pe lângă, şcâla 
primară de băeţi No. 2 din oraşul 
Tulcea, 

28 Martie 1903. —  Decisiune pentru înfiinţarea unui or- 
felinat al corpului didactic în clă- 
dirile mânăstirii Bistriţa din judeţul 
Vâlcea. 

16 Aprilie 1903. — Decret regal cu introducerea unor - 
modificări în regulamentul şcblelor 
secundare. 

„19 Aprilie 1903 — Regulament pentru școlele superidre Si - de comerciă. 
23 Aprilie 1903 — *Lege pentru recunscerea, ca persână 

morală a institutului surorilor de ca. | ritate , Sf. Elisabeta“ din Bucuresci. 25 Aprilie 1903. — Circulară către învăţători în privinţa 
| băncilor populare sătesci. 

Raport adresat M. Ss, Regelui. —Anexe.— Spiru Haret. 18 « 
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Anexe. 29 Aprilie 1903 — ' Regulamentul de aplicarea legii din 

1 Maiii 1903. — 

6 Mai 1903. — 

3 Iunie 1903. — 

6 Iunie 1903. — 

6 lunie 1903. — 

7 lunie 1903, 

3 lulie 1903. — 

3 Iulie 1903. — . 

4 Iulie 1903. — 

8 lulie 1903. — 

12 Iulie 1903. — 

9 Iulie 1901 pentru învățămîntul 
agricol. 

Lege pentru modificarea art. 41 din 
legea asupra învățămîntului primar 

şi normal primar. 

Decisiune privitâre Ia înfiinţarea can- 
tinelor universitare, 

Regulament pentru perceperea în fo- 

losul cassei de economie, credit şi 

ajutor a corpului didactic a taxei 

de 5%/, asupra cărţilor didactice. 

Programa de studii a şeolelor primare 

urbane, . 

Programa de studii a şcolelor primare 

rurale, - i 
Programa analitică a şcâlelor normale 

de învăţători şi învăţătore,. 

Decret regal cu modificarea art. 4 din 

decretul No. 2.984 din 3 August 1901 

relativ la taxele studenţilor univer- 
sitari. 

Decisiune prin care se stabilesc con- 

diţiunile de . tipărire a cărţilor de . 

curs secundar aprobate de minister. 

Programa şedlei normale superidre 
de fete. 

Decisiune în privința tolerării în şcolă 

până la 30 Iunie 1904 a cărţilor a- 

probate de la 1899 încâce şi re- 
spinse de comisiunea pentru cerce- 

tarea cărţilor de curs secundar: 

Decisiune prin care se însărcinză 
Casa Şcolelor să iea sub administra- 

țiunea ei fondul donat de Alteța 
Sa Regală Principesa Maria, pentiu 

cola de menagiii din Iaşi.



  

13 Iulie 1903. — 

20 Iulie 1903. — 

1 August 1903, — 

2. August 1903. — 

12 August 1903. — 

26 August 1903.-— 

“Încă nepromulgate : 
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Decisiune cu privire la destinaţiunea 
localurilor de la mânăstirile Bistriţa 
şi Cozia, 

Statutele societăţii institutorilor şi 
institutorelor cu sediul î în Bucuresci, 

Regulamentul Şcâlei externe de me- 
nagiii din Bucuresei, 

Regulament pentru administraţiunea 
orfelinatului corpului didactic de la 
Bistriţa. 

| 
Decretul prin care Casa Şedlelor este 

autorisată să accepte donaţiunea Al- 
teţei Sale Regale Principesei Maria 
pentru şcdla de menagii din Iaşi. 

Regulament internatelor liceelor şi 
șe6lelor secundare -de fete. 

Programa școlelor comerciale elemen- 
tare. 

Programa şcolelor comerciale supe- 
ridre. 

Programa cursurilor de ucenici, 
Regulamentul Şeolelor normale pri- 

mare, 

Programa şcolelor profesionale de fete. 
Programa clasei V comerciale de băeţi. 
“Regulamentul facultăţilor de drept. 
Programa $evlelor inferidre de agri- 

cultură. 

Anexe.
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Anexe. Anexa No. 94. 

Regulamentul din 30 Maii 1898,pentru organisarea 

serviciului statelor personale ale membrilor corpu- 

lui didactic şi al canceiariei consiliului permanent 

de instrucțiune (pag. 386). 

TITLUL |. 

Organisarea serviciului. - 

ART, ]. Spre a se av6 tot-deauna la îndemână situaţi- 

unea personală civilă, didactică, socială, ett., a tutulor mem- 

brilor corpului didactic, situaţiune în care să se oglindâscă 

tot ce se referă în ori-ce sens şi în ori-ce privinţă la fie-care 

membru din acest corp în parte, se înființâză pe lângă 

inspectoratele generale ale învățămîntului primar şi al ce- 

lui secundar și superior un serviciii special, care să se 

ocupe cu alcătuirea şi ţinerea în perfectă regulă a state- 
lor personale. - 

Tot de acest serviciii se vor îndeplini şi lucrările nece- 

sare cancelariei consiliului permanent de instrucțiune. 

ART. 2. Personalul acestui servicii se compune: dintr'un 

şef de serviciii, remunerat cu 500 lei pe lună; doi sub- 

“şefi de biuroii şi şâse copişti, remuneraţi cu salariile fixate 

pentru asemenea funcțiuni prin legea administraţiunii cen- 

trale a ministerului cultelor şi instrucţiunii publice. Doi 

din cei şese copişti vor fi detaşaţi pentru transcrierea lu- 

- erărilor efectuate de d-nii inspectori ai învăţămîntului. 

Şeful de serviciii se 'va alege dintre şefii de biuroii din 

minister cu un stagii de cel puţin patru ani în acâstă 

calitate. 

ART. 3, Fie-care membru al corpului didactic va ave în 

acest servicii dosarul săi deosebit, cuprindând î6tă situa- 

ţiunea lui.
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Acest dosar individual va constă dintr'un carton întoc- 
mit, pentru învăţători și institutori, după formularul ane- 
xat (A); iar pentru profesori după formularul (A), 

In acest dosar se vor păstră: - 
1). F6ia cu statul personal, pentru institutori şi înv&ţă- 

tori formularul B, iar pentru profesori formularul B'; 
2). Foile cu extracte din avise, rapârte, adrese, etc., aşă 

cum se specifică la art. 6 (formularul C); | 
3). Foile de pedepse (formularul D). 
4). Foile de recompense (formnlarul E); 
5). Foile de congedii şi de absențe motivate şi nemoti- 

vate (formularul F); : 
6). Copiile proceselor-verbale de inspecţiuni întocmite, 

pentru învăţători şi institutori, după registrele de -inspec- 
ţiuni şcolare. | 

7). Foile lunare de control ale inspectorilor, formularul 
G pentru învăţători şi institutor, iar pentru profesori for- 
mularui G/. i 

8) Tâte actele (denunţuri, avise, raporte, ori-ce core- 
spondenţe. întrun cuvînt), cari privese direct pe unul din 
membrii corpului didactic și cară vor purtă resoluţiunea: 
„Să se anexeze la statul personal.“ 

ART. 4. Fie-care din cartâne (A şi A“) va purtă în josul 
fie-căreia din primele două fețe sigilul şi semnătura in- 
spectorului general respectiv, precum și a şefului de ser- 
vicii. Tot ce se referă la „conţinut“ va fi scris exclusiv 
de mâna şefului de servicii. | 

„ Fie-care f6ie anexată la dosar va purtă pe: prima pa- 
gină, la drâpta sus, sigilul, semnătura şefului de serviciii 
şi numele învățătorului, institutorului sati profesorului, 
scris de însuși şeful serviciului. . 

ART. 5. Pentru ca statele personale (B şi B') să pâtă 
fi în ori-ce moment oglinda adevăratei situaţiuni a mem- 
brilor corpului didactic, fie-care învățător, institutor sat. 
profesor va fi obligat: a comunică ierarchic ori-ce shim- 
bare în starea sa civilă, precum: trecerea în căsătorie 

Anexe.
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Anexe. decesul soţului sait soţiei, divorţul, fie-care nascere și fie- 
care deces al unui copil. 

ART. 6. Extracte (C) se fac din ori-ce fel de lucrări in- 
trate în minister saii la inspectoratele generale; prin ur- 
mare, din avise şi rapârte ale directorilor, revisorilor şi 
inspectorilor, din adrese ale altor autorităţi, din petiţiuni, 
denunţuri, etc., cuprindând părţi referitore la un membru 
al corpului didactic, ori de câte ori aceste lucrări rămân 
fără urmări pentru el, extractele din lucrările cu urmări 
pentru veri-unul din membrii corpului didactic, având a 
fi trecute în foile de pedepse sai recompense. 
„ART. 7. In foile de pedepse (D) se vor trece felul pe- 
depsei, motivul pentru care a fost dictată şi numărul 
temeiului. Pentru pedâpsa pronunţată în urma unei jude- 
căță a consiliului permanent sait a comisiunii de judecată, 
se va trece sentinţa în extenso. 

> In dreptul pedepselor se notâză eventuala lor ridicară 
saii prescriere cu numărul temeiului, -” 

Ori-ce avertisment dictat de un inspector se va comu- 
nică de acesta imediat ministerului, spre a se trece în 
foia de pedepse. | 

ART. 8. Sub recompense (E) se vor trece decoraţiunile 
saii medaliile primite, mulţumirile: publice, sporul de 10 
la sută pentru lucrul manual prevădut pentru învăţători, 
gratificaţiuni acordate tot lor conform art. 79 din lege, etc. 
Pe lângă felul recompensei se vor notă motivul şi numă- 
rul temeiului. 

ART. 9. In foile de congedii și de absenţe motivate şi ne- 
motivate (F) se trec: 

a) la congedii: durata (de când până când), motivul, de 
cine s'a acordat ; 

b) absenţele motivate şi nemotivate, cu arătarea reţi- 
nerilor din salariii ce sai făcut; se not6ză odată pentru 
întregul an şcolar, după rapârtele de fine de an ale re- 
visorilor, pentru învăţători şi institutori, şi după rapârtele 
directorilor şi rectorilor saii a decanilor, pentru profesori. 

ART. 10. Spre a se ave pentru fie-care dosar individual



  

279 

  

a 

al unui învățător sai institutor copiile proceselor-verbale de inspecţiuni, se ieai următârele disposiţiuni: 
In termin de trei dile după fie-care inspecţiune, direc- torii şedlelor urbane şi diriginţii şcâlelor rurale sunt da- “tori a înaintă revisorilor şcolari, în trei exemplare, copiile întocmai după registrul de inspecţiune ale proceselor-ver- bale, fiind r&spundători de exactitatea lor. 
Revisorul păstrâză un exemplar pentru archiva sa şi 

trimite din cele-lalte două, la finele fie-cărei luni, unul iîn- 
spectorului de circumscripție şi altul inspectorului general :. a celui d'întâiii odată cu statul de servicii, celui de-al doilea 
odată cu raportul de înaintarea statelor pentru plata sa- 
lariilor. _ 

Revisorii nu vor mai trece în statele lor de servicii re- 
sultatele proceselor-verbale . de inspecţiuni. 

_ Copiile acestor procese-verbale se ânexâză de către fie- 
care organ de control (art, 17) la dosarele individuale ale 
institutorilor şi învăţătorilor. 

Ori de câte ori același proces-verbaf încheiat, fie la o şc6lă urbană, fie la o Şc6Olă rurală, cuprinde părţi referi- tore la mai mulţi institutori sai învățători, copia se a- nex6ză la dosarul directorului saii dirigintelui şcâlei ; iar pentru-. dosarele celor-lalţă institutori sai învăţători, cu- prinși în același proces-verbal, se transcriii pe foi separate 
părţile cari îi privesc, cu arătarea numărului dosarului la care copia s'a anexat; aceste foi se alăturâză la dosarele 
respective, 

ART. 11. Foile de control ale inspectorilor (G şi G7) se | trimit lunar cu nota de servicii, în care va specifică nu- merul foilor, spre a se anexă de servicii la dosarele re- speciive. | 
Aceste foi, înainte de a fi clasate la dosarele individuale, 

vor trebui să fie vizate de inspectorul general respectiv. 
ART. 12; Dosarul fie-cărui membru al corpului didactie 

va purtă același număr, atât Ja fie-care autoritate unde se 
vor ţin6 asemenea dosare (art. 17), cât şi în registrele 

„ personale din fie-care direcţiune a ministerului. 

Anexe,
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Dosarele . învăţătorilor, institutorilor şi profesorilor se 
vor ţin6 deosebit pe categorii, începând pentru fie-care 
cu No. 1. 

El6 se vor rîndui în dulapuri în ordine crescândă a nu- 
mărului şi se va întocmi pentru fie-care categorie câte un 
repertoriii alfabetic, în care, în dreptul fie-cărui nume, se 
va notă numărul dosarului la care este trecut, 

ART. 13. Nică o hârtie relativă la un membru al cor- 
pului didactic nu va pute fi clasată şi cusută la dosarele 
archivei fără viza serviciului statelor personale că s'a 
luat notă. | 

ART. 14. Dosarele individuale se întocmesc numai pentru 
învățătorii, institutorii şi profesorii titulari. 

ART. 15. Dosarele individuale nu pot eşi din serviciii de- 
cât numai spre a fi încredințate directorilor învățămîntului 
primar şi al învățămîntului secundar şi superior, precum 

şi inspectorilor, la casuri de judecăţi. 
La ori-ce judecată, fie la consiliul permanent, fie la co- 

misia de judecată, presentarea dosarului individual al in- 

culpaiului este obligatorie. 

ART. 16. La cas de excludere definitivă ori de deces, 
dosarele se trimit spre păstrare la archivă. | 

ART. 17. Dosare individuale, alcătuite întocmai în modul 
arătat, se vor ţin6 în perfectă regulă și la inspectoratele 

de circumscripţiune, cari nu-şi ai sediul în Bucuresci, şi 

la tâte revisoratele şcolare. 

TITLUL UI 

Atribuţiunile serviciului privitâre la lucrările de cancelarie 

ale consiliului permanent. 

ART. 18. Serviciul statelor personale îndeplinesce for- 
malităţile investirii hârtiilor cu avisele consiliului perma.- 
nent şi le trimite prin serviciul archivei la direcţiunea 
respectivă pentru mai departe lucrare. . 

Ține registrul de intrarea hârtiilor în consiliii cu speci-
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ficarea naturii lor, numărul de ordine al aviselor şi sem- Anexe. 
nătura de predare la serviciul archivei, 

Referă ministrului sai secretarului general necesitatea, - 
convocării membrilor în şedinţe extraordinare, când lu- 
crările se grămădesc. | o 

Pentru fie-care şedinţă va încheiă, într'o condică anume, 
o scurtă dare de s6mă de cestiunile ce s'aii tratat şi re- 
solvit. | | 

Afară de acestea, serviciul va mai efectuă tote lucrările 
ce vor fi necesare pentru funcţionarea, conform. legii, a 
consiliului permanent de instyucţiune, precum şi a comi- 
siunii de judecată, . - 

ART. 19. Acest regulament se va pune în aplicare la 
l-lunie 189. 
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Școla primară urbană .... cc. 123 

Inv&ţămîntul Iuerului manual la băeţi în şcolile primare, 
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CUPRINSUL ANEXELOR. 

. Pag, 

No. 1. Situaţiunea clădirilor! şcolare rurale, efectuate din îm- 
prumuturi făcute comunelor de către Casa Şeslelor | 
din fondul de: 30.000.000 lei (pag. 21 din raport) ., 2 

No. 2. Circulara No. 4.194 din 24 Mai 1901 câtre d-nii pre- 
fecţi de judeţe, relativă la modul de construire a 10- 
calurilor de şeâli primare (pag: 26). ....... 4 

No. 3. Circulara No. 3.764 din 2 Aprilie 1902 câtre d-nii pre- 
- fecă. da judeţe, dându-le instruoţii în privinţa mo- 

dului cum să-și formeze courimele fondul pentru con- 
strucţiea localurilor lor şcolare, şi asupra alegerii 
terenurilor pentru şelă (pag. 26). .... a 6 

No. 4. Tabloii de numărul şi felul construeţiunilor şcolare 
aprobate a se execută în anii 1902 şi 1903 (pag. 27). 3 

No. 5. Decisiunea ministerială No. 1.729 din 29 Ianuarie 1903, 
prin care se îixâză dimensiunile sălilor de clase în - | 
școlile rurale în vederea noului orar (pag. 30). ... 9 

No. 6. Cireulara No. 1.073 din 31 Ianuarie 1903 către d-nii pre- “ 
fecţi de judeţe, prin care li se aţrage atenţiunea asu- 
pra ușurării aduse construţiei localurilor şeolare ru- 

-“rale prin noul orar (pag. 30)... ;... cc. 10 
No. 7. Ciroulara din 25 August 1898 către d-nii primari ai co- 

i munelor urbane, pentru a le cere ca comunele să iea 
măsuri energice pentru clădirea localurilor lor de șeâlă 
(pag. 34). 12 

No. 8. Tabloul şedlelor urbane construite de la anul 1896 în- 
câce (pag. 34). ..3.,...... RR 19 

9. Circulara No. 6.288 din 16 Maii 1903, către primarii co- 
munelor urbane, pentru a le cere să iea măsuri ener- 

- gice pentru construirea localurilor de şcâlă (pag. 36), -21 
"Neo. 10. Lista subiectelor tablourilo: murale pentru istoria pa- 
_ triei (pag. AD 25 
No. 11. Raportul No. 190 din 28 Ianuarie 1902 al d-lui inspec: 
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tor S. Haliţa, către d-l ministru al cultelor şi instrue- 
ţiunii publice în cestiunea cărților şi rechisitelor ŞCO= 
lare (pag. 57)... cc 28 

No. 12. Resoluţiunea pusă de d-l ministru pe raportul d-lui ins- 
pector al învăţămîntului primar şi normal cu No. 190 
din 28 Ianuarle 1902, în cestiunea cărţilor și rechi- 
sitelor şcolare (pag. 58). ....... 34 

No. 13. Decisiunea din 24 Maiii 1901, prin care se decide in-. 
i troducerea unui singur abecedar şi unei singure cărţi 

de lectură în tâte şcolile primare publice (pag. 61) . :35 
No. 14. Condiţiunile-concursului de cărţi didactice de curs 

- primar (pag. 61) .,... pa „87 
„15. Circulara No. 21.287 din 14 Ianuarie 898, către revi- 

sotii şcolari; pentru înfiinţarea. cantinelor școlare 
(pag. 66) 43 

No. 16; Situaţiunea cantinelor şcolare în anul 1901-1902 (pag. 69) 48 
No. 17. Situaţiunea cantinelor şcolare în anul 1902-—1903 (pag. 69) 58 
No. 18. Cireulara cu No. 85.561 din Ianuarie 1899 către d-nii 

prefecţi de judeţe şi revisorii Şcolari, în cestiunea 
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cantinelor şcolare (pag. 70), .....,...... 59 
No. 19. Regulamentul din 26 Februarie 1899, pentru examenele 

de absolvire a cursului primar (pag. 9%) ...... 60 
No. 20. Apelul din Februarie 1902 către proprietarii rurali, ca 

să procure școlilor pămiritul necesar pentru practica 
agricolă (pag. 99)... i 68 

No, 21. Cireulara din 25 Aprilie 1901 către revisorii şcolari, 
prin care se regulâză modul de arendare a pămintu- 
rilor școlilor către învățători (pag. 1010). ,.,.... 63 

No.22. Decisiunea din 17 Julie 1902, prin care învățătorii sunt 
autorisaţi a suspendă cursurile, în cas de nevoe, în 
vederea învăţămîntului agricol (pag. 1023) .. .. 68 

No.23. Circulara din 5 Februarie 1902 către revisorii şcolari, 
prin care se organisâză invăţămîntul practic agricol 
în şcolile rurale şi se înființâză învățătorii ambulanți 
(pag. 103)... 69 

N 9 DD
 

» zi
 

O
 

ta
 

9 =
 

= =
 

e
 E 5 e.
 

wm
 

= O = =
 

=
 

fo
c 

a
 

=
 

5 [2
] 

=
 9 e G
 S < lei
 

e
 

0 = e
 

“9
 

SA
 

=.
 

o
 » -
 

=
 

= 

organisarea învăţămîntului practic agricol în şcolile. 
normale și a grădinilor de pe lângă şcolile primare 
rurale (pag. 107)... 05 

„ 25. Adresa din 13: Noembrie 1898 către directorii semina- - 
riilor în cestiunea înveEţămîntului practic agricol în 
seminarii (pag. 112)... 78 
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premiilor pentru cele mai bune grădini şcolâre (pag. 113). 
Circulara din 12 -Aprilie 1901 eătie învăţători, rela- 
fivă la înființarea grădinilor pe lângă şcolile rurale 
(pag. II3)e cec. 

8, Cireulara No. 37.695 din 28 Iulie 1902, către revisorii 
Scolari, prin care se preserie ca şcolarii. din şcolile 
rurale să aibă şi la ei acasă câte o grădină, pentru 
care să li se dea notă (pag. 114)......... e .. 
Regulamentul din 12 August 1902, pentru exposiţiunea 
produselor grădinilor şedlelor rurale şi premiarea în- 
vă&ţătorilor cari se disting în cultivarea lor (pag. 114) 
Cireulara din 10 Ianuarie 1903 către revisorii școlari 
pentru a recomandă sistemul de a se cultivă grădina 
şi pămîntul şcolii de învăţător în tovărăşie cu şco- 
larii şi cu părinţii şeolarilor (pag. 116) .,...., 
Decisiunea din 10 Aprilie 1902, prin care se institue 
premii. pentru învățătorii şi preoţii -rurali, cari vor 
contribui la propagarea culturii cartofului (pag. 119) 
Extract din decisiuneă de la & Februarie 1902, prin 
"care se institue serbarea sădirii pomilor (pag. 119). 
Decisiunea din 22 Mai 1902, pentru ca Casa Şedlelor 
să pună pe fie-care an câte o sumă de 10.000 lei la 
disposiţiunea învăţătorilor pentru a-i ajută să-și aleă- 
tuiască gospodăria rurală (pag. 120) ,....... 

4. Resoluţiunea din 22 Decemvrie 1901 a d-lui ministru 
al cultelor şi. instrucţiunii publice, pusă pe raportul 
No. 532 al revisorului şcolar de Roman, prin “care 
înainteză memoriul d-lui Anton Mureşânu, învăţător 
la şcâla din Bâra, relativ la lucrul manual în școlile . 
rurale (pag. 181)... 
Raportul No. 3.306 din Februarie 1903 al d-lui admi- 
nistrator al Casei Scâlelor relative la lucrul manual 
în școlile primare (pag. 133)... ..... 

No.35 b. Decişiuinea din 18 Februarie 1903, relativă la lucrul 

No. 36. 

manual în şcolile primare (pag. 133). ....... 
Circulara din Septemvrie 1898 către revisorii şcolari 
ca să îndemne pe învăţători să facă conferinţe con- 

„= tra alcoolismului (pag. 140), „cc. 
No. 37, 

No. 38. 

Circulara din 18 Aprilie 1903 către învățătorii rurali, 
prin care îi îndemnăm să lumineze pe săteni asupra 
intrigilor ce se ţes contra băncilor populare (pag. 145) 
Circulara. din 13 Iunie 1902, prin care se îndâmnă în- ă 
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veEţătorii să nu lase ca băncile populare să facă între- 
prinderi în cari se pâte compromite capitalul lor. 
(pag 146). n 
Decisiunea din 21 Februarie 1902 pentru orgânisarea 
cercurilor culturale (pag. 148) ....,....., x 
Decisiunea din 1 Februarie 1902 pentru organisarea : 
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cercurilor culturale (pag. 148).... . Ce . 
Tabelă de cercurile culţurale în fiinţă la Iunie 1903 
(pag. 148). 

„ Adresa din 28 Octomvrie 1902 a administraţiunii Ca- 
sei Șe6lelor către d-nii G. Coşbuc și Al. Vlahuţă, pen- 
tru a-i rugă să iea parte la întrunirile cercurilor cul- 
turale (pag. 51)... [.. 
Adresa din 20 Februarie 1902 către P. S. Mitropolii 
şi Episcopi, prin care îi rugam ca preoţii să co- 
laboreze cu învățătorii, în activitatea lor culturală 
(pag. 152) .... III 
Tabelă de șegătorile școlare în fiinţă la lunie 1903 
(pag. 154)... 

..Cireulara din 31 August 1902 către d-nii prefecţi de 
judeţe, pentru înfiinţarea cursurilor de adulţi (pag. 
DD 

. 46, 

47. 

48. 

51. 

52. 

. 53, 

Tabelă de șcâlele de adulţi cari aă funcţionat în cur- 
sul anului școlar 1902 —1903 (pag. 155). ....... 
Adresa No. 15520 din 1902 către d-l revisor şcolar de 
Muscel, în cestiunea juriilor de împăciuire (pag. 158) 
Decisiunea din 16 Octomvrie 1898, pentru înfiinţarea 
bibliotecilor rurale (pag. 160)... 

„ Lista cărţilor cu cari au fost înzestrate cele 320 bi- 
blioteci populare, înfinţate de Casa 'Şcolilor în 1898 
(pag. 161). ......._ ea ea 

„ Lista cărţilor cu cari s'aă înzestrat cele 320 biblioteci 
populare înfiinţate în anul 1903 ae Casa Şcolelor (pag. 
Ia 
Regulamentul din 26 August 1898, pentru funcţiona- 
rea bibliotecilor populare (pag. 161). ......., 
Listă de cârţile cu cari sai înzestrat 145 biblioteci 
înfiinţate din iniţiativa privată pe lângă 143 școli pri- 
mare rurale şi urbane şi pe lângă două parochii ru- 
rale din judeţul Romanați (pag. 161)......... 
Referatul d-lui profesor C. Meissner, înregistrat la No. 
13.954 din 1903, în cestiunea formării unei biblioteci 
pedagogice și resoluţiunea ministerială (pag. 176). . 
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. Extract din proiectul de lege pentru înaintarea pe loc 
a învăţătorilor depus la Camera deputaţilor în Ianua- 
rie 1899 (pag. 178)... a. 
Extract din raportul din 23 Februarie 1903 al d-lui 
S. Haliţa, inspector al învăţămîntului primar, asu- 
pra resultatului examenului din 1902—1903 pentru îna- 
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intarea pe loc a învăţătorilor (comisiunea din Bucu. . 
resci) (pag. 180) ..:.... PRR . 
Extract din raportul din 6 Martie 1903 al d-lui C. Meis- 
sner, fost inspector general al învăţămintului pri- 
mar, asupra resultatului examenului din 1902 —1903 
pentru înaintarea pe loc a înveţătorilor. (comisiunea 
din Iaşi) (pag. 180)... 
Raportul din 30 Octomvrie 1898 al minstrului in- 
strucțiunii publice 'şi al cultelor către Maiestatea Sa 
Regele, pentru înființarea medaliei «Răsplata muncii 
pentru învățămîntul primar» (pag. 182) ....... 

. Regulamentul din 3 Octomvrie 1898, pentru institui- 
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rea medaliei « Răsplata muncii pentru învățămîntul . 
primar» (pag. 182)... 
Art. 3 și 4 din legea învăţămîntului secundar şi supe- 
rior de la 23 Martie 1898 (pag. 199)... .. cc. 
Orarele pentru gimnasii Şi licee, după programele din 
1 Aprilie 1899 (pag. 19)... ... a. 
Art. 5 şi 6 din legea învăţămîntului secundar şi su- 
perior de la 26 Martie 1898 (pag 202). ....... 

din 1 Aprilie 1899 (pag 202) 

2. Orarele şcolilor secundare de fete, după programele 

. Circulara din 28 August 1902, către miaieştrii şi maia- 
strele de musică din tâte şcolile dependinte de mi- 
nister (pag. 211) 

concursuri anuale de jocul ocina pentru toți școlarii 
din şelele primare, normale şi secundare (pag. 212). 

„+ Ordinul No. 9.016 din 16 August 1902 câtre d-nii qi- 
rectori ai liceelor din Buzăi şi din Piatra, relativ. la 
înfinţarea cursului. de agricultură la acele licee (pag. 
214 ia 
Extract din raportul d-lui 1. Bianu, preşedintele co- 
misiunii examenului de absolvire a cursului secundar 
superior de la liceul Michaii-Vitâzul din Bucuresci, că- 
tre d-l ministru al cultelor şi instrucţiunii publice 
(pag. 226). ....... pa 
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vire de clasa VIII din Iunie 1903 Ia liceul Michaiă- - 
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cee (nu şi gimnasii), seminarii, şcoli normale şi școli 
comerciale de gradul II, pentru organisarea excursiuni. 
lor școlare în vacanţă (pag. 220) cc. 
Regulamentul din 22 August 1885, pentru înscrierea 
în clasa I secundară a absolvenţilor cursului primar 
din școlile publice (pag. 248)... . ....... 
Creaţiunile şi adaosele în învățămîntul secundar de - 
la 1888 până la 1898 (pag. 248) cc. i. 
Cireulara 'din 8 Octomvrie 1897, către directorii licee.-.. 
lor, gimnasiilor și direetâreie externatelor secundare 
de fete, relativă la înscrierea în clasa 1 (pag. 249). . 
Cireulara din 8 Octombrie 1898 adresată şcolilor se- 
cundare, relativă la aplicarea legii şi regulamentului 
noi (pag. 249)... na 

„ Extracte din legea învățămîntului profesional de la 
"1901 (pag. 267 și 268) .............. a 

. Circulara din 11 Aprilie 1901 către d-nii prefecţi de 
judeţe, pentru a le cere părerea asupra înfiinţării de 

” şeoli profesionale (pag. 269)... ......... 

16. 

77, 

18. 

79. 

. Decisiunea din 11 lulie 1901, pentru înfiinţarea de 
şcoli profesionale (pag. 269). . .....,.:.,., 
Şcoli și clase profesionale e ori-ce categorie, 'exis- 
tente la 15 Septemvrie 1903 (pag. 269) aa 
Decisiunea din 23 Decemvrie 1902, relativă la înfiinţarea 
de cantine pe lângă t6te şcolile elementare şi inferiGre 
de meserli şi de agricultură (pag. 274) ....... 
Ordin circular din 3 Ianuarie 1903, către d-nii prefecţi 
ai judeţelor Brăila, Botoşani, Buzăi, Fălciu, Gorj, Ilfov, 
Mehedinţi, N&mţu, Putna, Romanați, Roman, R.-Sărat, 
Sucâva, Tulcea, Tecuciii, Vasluii, Vâlcea, Covurluii, 
Dolj, Iași, Ialomiţa şi Dâmboviţa, relativ la înfiinţa- 
rea de cantine pe lângă şcolile qe meserii şi de agri- 
„cultură (pag. 274) 
Ordin circular din 8 Ianuarie 1903, adresat d-lor re- 
visori şcolari ai judeţelor Brăila, Botoşani, Făleii, 
Gorj, Ilfov, Mehedinţi, N&mţu, Putna. Romanați, Ro- 
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Decisiunea din 17 Noemvrie 1898, relativă la „acor- 
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Regulamentul din 18 Decemvrie 1902 pentru șcâla de 
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naţională în școlile private (pag. 851). ......, 
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şedlă (pag. 351). ,..... CCD DR 
Circulara din 22 Aprilie 1897 către tote şedlele secun- 
dare şi speciale de ambe sexe, cum şi către univer- 
sități, relativă la serbarea şcolară de 10 Mai (pag.355) . 

. Cireulara din 15 August 19V2 adresată revisorilor şeo- 
lazi, cu privire la activitatea corpului didactic: primar 
(pag. 857)... 

. Deeisiunea din 2 Septemvrie 1902, prin, care se im- 
pune școlarilor să salute drapelul și să asculte în pi- 
ci6re imnul regal (pag. 857)... . 

„ Adresa din 19 Aprilie: 1903 către directorii școlilor de. 
bele-arte, prin care se impune” școlarilor ca să facă 
câpii și reproduceri de pe monumentele naţionale 
(pag. 363)... RR e 
Lista principalelor lucrări ale ministerului de la 1 Oc- 
tomvrie 1895 până la 31 August 1903 (pag. 385). . . 
Regulamentul „din 30 Maiii 1898, pentru organisarea 
serviciului statelor personale ale membrilor corpului 
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