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Sire, 

Dificultățile financiare din timpurile din urmă ai impus în mod im- 
perios necesitatea economiilor pe tâtă linia în cheltuelile Statului. Sa 

recunoscut de toți că era inevitabil a se suprima tâte cele inutile, și 

a se micșora acelea cari se puteaii reduce, fără a se compromite bu- 

nul mers al serviciilor publice. 

Cu tot timpul scurt de care a dispus guvernul în Februarie și Mar- 

tie trecut pentru studierea acestei grele şi complicate cestiuni, el a 

reuşit să alcătuescă un budget care se presintă cu o însemnată eco- 

nomie față de cel trecut, și care, după experiența făcută, asigură pe 

deplin buna funcţionare a tuturor serviciilor Statului. 

Este cert că nisce reduceri aşa de insemnate în cheltueli nu sai 

putut face fără ca multe interese particulare să fie atinse în mod mai 

mult sai mai puţin simțitor. Dar trebuința economiilor era așa de 

adânc intrată în convingerea țării întregi, încât noul budget sa pu- 

tut aplica cu mai multă ușurință de cât se putea crede de unii. Este 

adevărat însă că şi abnegaţiunea cetățenilor în fața pericolului care 

amenința creditul ţării a fost la înălțimea lui și a sacrificiilor cari se 

impuneaă. 

O singură notă discordantă sa produs, și ea a venit tocmai de 

unde mai puţin se putea aștepta. Reducerile făcute în budgetul șco- 

lilor și bisericilor române din streinătate, ai ridicat protestări din par- 

tea unora dintre institutorii Români din Imperiul Otoman, și aceste 

protestări ai găsit ecoii și în o parte din presa din țară. 

Ele ai fost formulate şi într'o petiție, adresată Majestății Voâstre, 

și semnată de patru actuali saă foști institutori în Macedonia, cari
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afirmă că sunt împuterniciți pentru acesta de către poporul românesc 

din Imperiul Otoman. 

Cu profund respect, prin acest raport supun la cunoscința Maje- 

stăţii Vostre care este starea cestiunii în momentul de față. Voiă ex- 

pune lucrurile în t6tă intregimea lor, pentru că, după 32 de ani de 

muncă și de sacrificii, trebue să ne dăm sema de resultatele dobân- 

dite, fără încongiur și fără reticențe. | 

Cât pentru reclamațiile și afirmațiile formulate în petiția adresată 

Majestății Vâstre, ele vor fi lămurite, în cursul și cu ocasia acestei 

cercetări. 

e 

Pentru prima 6ră, școlile și bisericile române din streinătate figu- 

reză în budgetul Statului în anul 1870, cu o sumă de 14.000 lei pe 

an. (anexa No. 1) Dna i 

Inceputurile fură fârte grele. Oposiţia pusă de naţionalitățile rivale 

din Macedonia, şi mai ales neincrederea de pe atunci a Românilor 

de acolo, ai pus piedici enorme silințelor celor câți-va apostoli cari 

  

Juaseră sarcina de a asigura existența limbii și naționalității lor. 

La început, abia sa reușit a se deschide două sai trei școli primare, 

cari și ele, la fie-care moment, erai expuse a fi inchise și școlarii îm- 

prăștiați. 

Nu după multă vreme însă, lucrurile incepură a se schimba în bine. 

Redeșteptarea consciinței naţionale a Românilor, dar mai ales încre- 

derea căpătată de autoritățile Otomane în legalitatea și sinceritatea 

mișcării lor, precum şi sprijinul ce găsiră în regat, făcură ca numerul 

școlilor să crescă repede. In 1878, se obținu chiar deschiderea la Bi- 

tolia a unui licei cu internat, DE TEagă Caăre se adăogă Tiiai pe” irtnă 

și o şcâlă normală de fete. In 1886 se mai deschise un gimnasiiă la 

__lanina, în_Epir, și apoi la 1894 încă Imal 1 Berat, în Albania. 
mei 

In timpul acesta, alocaţiunea Budgetară, de la 14.000 lei câtă fusese 

în 1870, crescuse repede. Ea era de 21.000 în 1877, de 144.500 

în 1888, de 525.000 în 1895. La acestă din urmă cifră, ea a și r&- 

mas până astădi, cu o mică schimbare de 5.000 lei, adăogiţi în 1900. 

ua
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Aceste cifre însă trebue mărite cu creditele suplimentare cari sai 

acordat în mai mulţi ani peste cifrele budgetare, și cari une-ori ai fost 

destul de însemnate. Ast-fel în anul 1899—1900, pe lângă cei 525.000 

lei prevăduţi în budget, sai mai cheltuit încă 199.643 lei peste budget. 

În 1900—1901 adaosul a fost de 18.458 lei. 

In budgetul curent, în faţa crisei care ne pântue și a reducerilor 

cari sai făcut în tâte cele-lalte cheltueli ale Statului, s'a redus și alo- 

caţia șcâlelor și bisericilor române din streinătate la 300.000 lei. 

Acestă reducere pâte să se pară însemnată ; ea însă nu este de 

loc în disproporție cu cele făcute în alte părți: ale budgetului. 

Așa, fără a eși din sfera Ministerului Instrucţiei Publice și al Cultelor, 

budgetul administraţiei centrale a suferit o micșorare de 31%/, ; serviciul 

inspectoratului școlar, de 56%, ; fondul de transporturi şi misiuni, de 

60%, ; acel pentru imprimate, de 60%, ; etc. 

Cestiunea nu este dar dacă reducerea făcută în budgetul şcolilor 

macedonene este mare sai. mică, de vreme ce în alte servicii sai 

făcut reduceri mai mari; cestiunea este dacă aceste școli pot con- 

tinua a da aceleași resultate ca și în trecut cu budgetul ce li s'a lăsat. 

Acesta voii dovedi-o în cele ce urmeză. 

Până în anul 1897, este destul de anevoie de urmărit variațiunea 

budgetului șcâlelor și bisericilor române din Imperiul Otoman. Causa 

este că până atunci ele nici nu ai avut în realitate un budget re- 

“ gulat și stabil. Este adevărat că, în fie-care an, inspectorul general 

al acelor școli şi biserici presinta Ministerului un proiect de budget, 

care în genere se aproba de Minister cu puţine modificări. Insă, cu 

tote acestea, acel budget suferia chiar în cursul anului așa de nu- 

merse şi însemnate schimbări, prin adăogiri și suprimări de şcoli și 

de posturi, prin modificări de lefi, etc., în cât la finele anului nu mai 

era nici o asemănare cu starea de lucruri de la începutul lui. Afară 

de acesta, retribuţiunile nu se distribuia după nică o regulă, din care 

causă ori-ce clasificare era imposibilă. 
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Decisiunile Ministeriale din 21 Septembre 1898 aii încercat să 
pună Gre-care ordine, şi să creeze 6re-care stabilitate, Aceste deci- 
siuni le reproducem la finele acestui raport (anexa No. 2 și 3), pe 
de o parte pentru că dintrinsele se pâte înțelege care era starea lu- 
crurilor înainte de 1 Septembrie 1898, iar pe de alta pentru că ele 
dai un plan care, dacă ar:fi fost urmat de atunci, s'ar fi și putut ajunge 
în multe puncte, la resultate mai bune de cât cele ce avem, și cu 
cheltueli mai mici. 

. * % * 

O primă observaţie care resultă din decisiile de la 1898, este că 
la acea dată Ministerul nu avea încă un stat al personalului didactic 
și clerical al școlilor și bisericilor române din Imperiul Otoman ; cu 
alte cuvinte, lipsia una din cele mai esențiale condiţii ale unei bune 
administrații. Pentru marea majoritate a profesorilor, institutorilor şi 
preoților subvenționați, nu se cunoscea nici studiile ce aveaii făcute, 
nici data intrării în serviciă, nici timpul și locurile pe unde serviseră, 
nici meritele, nici demeritele fie-căruia. Erorile, confusiunile, reclama- 
țiile, cheltuelile inutile cari resultai de aci eraii nenumărate. Institutori 
vechi și meritoși se vedeaii plătiți mai ră de cât unii abia intrați 
în carieră, și având terminate abia clasele primare, sai o clasă ori dou& 
secundare. 

În ceea-ce privesce localităţile, a căror importanță este in mare 
parte în raport cu importanța ce trebue dată și şcolii, informaţiile 
Ministerului eraă cu totul rudimentare. De aceea se vedeai centre cu 
totul neinsemnate primind subvenții importante, pe când grupări 
compacte de populație românescă erai lăsate cu totul la o parte. 

Mai mult de cât atât: erati școli a căror situație r&ă cunoscută 
ridică intrebarea dacă ele ai existat în realitate, de și figurati în bud- 
get. Ast-fel școlile din Pepeliște, Cochinopoli și Vlaho-Livadia aii fi- 
urat în statul de plată al şcolilor din circumscripția Epirului, iar cele 
din Giumaia-de-sus și din Giumaia-de-jos în statul circumscripții Bi- 
tolia ; în realitate Pepelişte și Giumaia se află în circumscripția Sa- 
lonicului, iar Cochinopoli și Vlaho-Livadia în Bitolia. In deosebi, Pepe-
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liște şi Giumaia-de-sus sunt școli cari dateză de mai mulți ani, dar 
adeverata lor situație geografică nu a fost stabilită de cât acum două 
luni. Până atunci, subvenţiile lor mergeaii regulat în alte circumscripții. 

Ar fi interesant să se scie cum ai putut ele să funcţioneze atâta 
vreme, pe când subvențiile lor se rătăciaă în altă parte, Și cine primia 
acolo acele subvenții. 

Ceea ce este mai curios, este că revisorii din Epir şi din Bitolia 
lăsaă cu încredere să figureze în statele circumscripțiilor lor nisce școli 
pe cari nu le aveai, pretindeaii chiar că le inspecteză, și dai și infor- 
maţii asupra lor. Așa, două rapârte din 1900 ale d-lui revisor Nuși Tuliu, 
din Epir, afirmă că șc6la din Pepelişte are 29 de școlari. Dar acestă 
șcOlă era la o depărtare de cel puţin 120 de kilometri de la mar- 
ginea circumscripții d-sale; așa că se dovedesce, nu numai că ra- 
porta pentru o școlă pe care nu o vEduse nici o dată, dar şi că nici 
nu scia că în circumscripţia sa nu exista acea școlă. 

Dacă și cele-lalte indicaţii din rapârtele revisorilor vor fi fost tot 
atât de certe, se pâte judeca ce val6re aveati datele de cari dispunea 
Ministerul despre şcolile din Macedonia. 

A doua observaţie pe care o suggereză decisiile din 1898 este re- 
iativă la modul de repartisare a subvenţiilor. Ele variau, absolut fără 
nici o regulă, între cifrele extreme de 35 lei şi de 190 lei pe lună. 
Deosebirile nu eraă dictate de nici un fel de considerație de vechime, 
de studii, de importanță a școlii sai a localității ; ba încă fârte a- 
dese ori se intâmpla ca un institutor să se vadă transferat de la un post 
la un altul plătit pe jumătate, sai ca, fără să fie mutat din loc, să 
vadă I€la sa îndoindu-se sai înjumătățindu-se. 

Intr'o altă ordine de idei, decisiile din 1898 ridica o cestiune de 
cea mai mare importanță pentru organisarea învățămîntului populaţiei 
române din Imperiul Otoman. 

Incă de la început, a fost o mare dificultate în ceea ce privesce 
recrutarea invețătorilor pentru şcolile primare cari se înființai în Mace- 
donia, și acestă dificultate mergea crescând, cu cât se înmulţiati ȘCO- 
iile. Pentru a face față nevoii, s'a înființat liceul din Bitolia. E ade- 
verat că pentru scopul ce se urmăria, mai nemerită ar fi fost o școlă
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normală. Dar trebue să observăm că pe atuncă chiar în țeră, norma 

eră ca institutorii să se recruteze dintre absolvenții de liceii. Afară 

de acesta, liceul din Bitolia mai era destinat să serve şi ca centru 

cultural de o ordine mai ridicată de la care să se alimenteze curentul 

naționalist român din părțile acelea. 

Mai puţin fericită însă a fost creațiunea gimnasiilor din lanina și 

Berat. 

Ca pepinieră de viitori învețători, aceste gimnasii erai inutile, pen- 

tru că liceul din Bitolia era el singur cu totul suficient pentru acesta. 

Ca centre culturale, ele nu puteai ave nici o însemnătate. Nivelul 

forte modest al învățămîntului unor ast-fel de şcoli nu le permitea o 

asemenea pretențiune. Pe lângă acesta, acțiunea lor era sigur că va 

fi prea puţin însemnată, din causă că le lipsiai elementele pentru a 

se desvolta în de ajuns. Și în adevăr, se „scie că aceste gimnasii au 

vegetat tot-d'auna, în cea mai mare lipsă, şi de profesori, și de șco- 

lari. Pentru a nu le lăsa să remână pustii, a trebuit să se înființeze 

pe lângă ele internate, în cari sai admis toți școlarii lor ; şi totuși 

pici chiar efectivul fârte modest al acestor internate nu s'a putut im- 

plini. In timpurile din urmă, la Berat, din 30 de locuri de bursieri, 

erai. ocupate numai 23, și la atâta se reducea și întregul efectiv al 

gimnasiului. La Ianina, de asemenea, el + nu a trecut peste 50 de 

școlari. m 

La acest resultat a contribuit în mare parte și împrejurarea că șco- 

lile secundare ce sai înființat nu aă găsit, chiar în orașul lor sai în 

vecinătatea lui imediată, o pătură destul de grâsă de învățămint pri- 

mar, pe care să se sprijine și din care să se recruteze. La Bitolia, 

pentru alimentarea liceului este o singură școlă primară cu 41 de copii, 

din cară însă nică unul nu trece la liceii; la anina, este una cu 22 

de copii; la Berat și mai puţin. Dacă liceul și gimnasiile sar fi aşedat 

în centre școlare mai puternice, precum Muloviște, Gopeș, Crușova, 

Turia, Băeasa, Grebena, Giorgia, Moscopole, ele ar fi găsit chiar lângă 

dinsele elementul lor esenţial de viţă, în loc dea fi silite să-și aducă 

mai toți școlarii de prin depărtare, înstreinându-i pentru tot-d'auna de 

familiile lor, Este o mare greșelă de a nu se vede că condiția esen-
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țială de vicță a învățămîntului secundar, ca și a ori-cărui alt învă- 

țămint, este de a fi acceptat de populație ca ceva logic și necesar; 

şi acestă condiţie lipsesce şcolilor secundare din Macedonia, suspen- 

date în aer cum sunt, fără o basă sigură, și alimentate numai în mod 

artificial prin bursieri luați de pe unde se pote. 

Greșcla acesta sa comis și la înființarea școlii comerciale din Sa- 

lonic. Este adevărat că alegerea locului acestei şcoli era impusă în 

mare parte, prin marea mișcare de afaceri din acest oraș; dar tot 

așa de mult se impunea înființarea imediată și a unei școli primare 

de băeți, care trebuia să serve de -aședămint sigur școlii comerciale, 

în loc de a o reduce şi pe dinsa la rolul ingrat de șcâlă fără șco- 

lari. In loc însă dea se face aşa, sa înființato școlă primară de fete, 

absolut inutilă, cel puțin pentru moment. 

Dar mai presus de cât aceste consideraţiuni, este una care con- 

demnă desvoltarea dincolo de o limită fârte restrînsă a înv&țăminiului 

liceal în părţile acelea: este lipsa de scop practic al lui. 

InvEțţămintul liceal nu formeză o carieră; el nu procură cui-va un 

mijloc de traiii. Singurul rost ce-şi pâte face absolventul liceului, afară 

de mergerea la Universitate, este de a se face funcționar. Dar în 

Macedonia, debușeul acesta lipsesce aprope de tot. Scolile n6stre de 

acolo nu sunt, și nu pot fi destul de numerâse, pentru a da mijloce 

de traiit unui prea mare număr de absolvenți. Cât pentru adminis- 

traţia Otomană, fără a mai vorbi de dificultăți de altă natură, este 

evident că scopul liceelor și gimnasiilor nâstre nu pote fi de a-i pro- 

cura funcţionarii necesari; și pe urmă, chiar dacă așa ar fi, ar [i tre- 

buit ca programele să fie dispuse în acest scop, ceea-ce nu sa făcut, 

și nu se cuvenia să se facă. | 

De altă parte, scim cu toții, prin propria nostră experiență, ce mare 

putere are liceul și gimnasiul pentru a înstreina pe tineri de elementul 

in care saii născut şi ati crescut. Este destul ca un tintr să trecă 

un an sai doi în șc6la secundară, pentru ca nici o dată să nu se 

intârcă la plugul, la unealta sai la prăvălia părintescă. 

Aceste neajunsuri, de cari suferim în țara nostră, nu puteai să nu 

se producă și în Macedonia, și ele sau și produs, mai repede și în 
“e
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mod mai intens de cât la noi. Avem și în Macedonia o mulțime de 
tineri, unii absolvenţi de licei sau de gimnasiă, alții având abia una 

sati două clase secundare, a căror unică speranță este un loc în bud- 

get. Aceștia sunt cei cari asediază în fie-care an, în lunile de vară, 

ușile Ministerului, cerând posturi în Macedonia saii și în țară; aceș- 

tia sunt cei pentru cari se crează posturi de institutori în localități 

unde nu pot funcționa, sai la școli cari numără deja mai tot atâția 

institutori cât și școlari. 
Tote aceste rele le-aii avut în vedere decisiile din 21 Septembrie 

1898, atunci când a decis în principii transformarea gimnasiilor din 

Ianina, și Berat în școli comerciale. Prin acesta pe de o parte se su- 

prima un r&ă, iar pe de alta se făcea un bine, dând populaţiei ro- 

mânesci din Epir și Albania nisce școli cu caracter practic, cari tre- 

buia să procure școlarilor lor o meserie practicată cu atâta succes 

și în mod așa de general de către părinții lor. 
In resumat, decisiile din 21 Septembre 1898, pe lângă alte câte-va 

chestii de caracter curat administrativ, hotăraiă: 

Formarea statelor personale ale institutorilor, profesorilor și preo- 

ților de la școlile şi bisericile române din Imperiul Otoman ; 

facerea unei statistici școlare, care lipsia cu totul; 
organisarea unui servicii de inspecţie mai regulat și mai complet 

de cât în trecut; 

împărțirea institutorilor în mai multe clase, plătiți cu subvenții de- 

osebite, potrivit importanței localității și numărului școlarilor; 

stabilirea unui sistem de înaintare pe loc, potrivit vechimii în ser- 

vicii, analog cu sistemul gradaţiei de la noi; 

„stabilirea unor regule mai expeditive şi mai sigure pentru plata sub- 

vențiilor ; ! 

transformarea gimnasiilor din Ianina, și Berat în școli comerciale ; 

completarea şi sistematisarea catedrelor liceului din Bitolia, care 

presinta anomalii neaudite, cum, spre exemplu, lipsa limbii române 

și a catedrei de matematici infericre, pe când cea de matematici su- 

peridre exista ; 

în fine, alcătuirea unui regulament de administraţie interioră a șco-
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lilor române din Imperiul Otoman, regulament care nu a existat nici 

odată, şi a cărui lipsă este una din principalele cause ale lipsei de or- 

dine ce domnesce acolo. 

% 
px 

Dacă decisiile din 21 Septembre 1898 sar fi pus în aplicare, nu 

este îndodlă că școlile din Macedonia ar fi intrat pe o cale mai re- 

gulată, că sar fi introdus însemnate economii în cheltueli, şi că bu- 

nele resultate ale acestor măsuri nu ar fi întârdiat a se cunsce. 

Dar cele mai multe din măsurile prescrise întrinsa cereaii cel puțin 

un an pentru ca să începă a-și produce etectul, și unele chiar pentru 

a începe să fie puse în esecuţie. 

Schimbarea supravenită în timpul acela în direcțiunea afacerilor 

Ministerului, a făcut ca tâte măsurile proiectate în 1898 să fie pără- 

site, iar disposiţiile adoptate la 1 Septembre 1899 ai fost inspirate 

de veder; cu totul opuse. 
Acele disposiţii au fost luate cu ocasia stabilirii budgetului școlilor 

și bisericilor din străinătate pe anul școlar 1899—1900 de către d. 

Ministru Tache Ionescu. (Vedi anexa No. 4, colâna II). 

x 
* * 

Ceea ce caracteriseză acel buget, este o crescere torte însemnată 

a tuturor cheituelilor. 
Crescerile se pot grupa în mai multe categorii. 

10. Sati mărit salariile unora din institutorii și profesorii cari erai 

în serviciă în momentul acela. Aceste adaose nu sai făcut după nor- 

mele puse prin decisia din 1898, și, pe cât se pare, nici după vre-o 

altă normă. In adever, pe când unele salarii ai r&mas neschimbate, 

altele ai fost crescute în nisce proporții cari ai variat între 12%, și 

250%/,. Ast-fel, salarii de 50 lei aă fost ridicate la 90; de 50, la 100; 

de 60, la 130; de 100, la 250, de 80, la 250; de 40, la 114, de 
40, la 140. 

20. Sa mărit numărul institutorilor și al profesorilor în școlile cari 

deja esistaă. Ast-fel ;
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La Belcamen, Sa mărit numărul de la:lla 2; 

»  Hrupişte, >» 3 >» » > 2» 3; 

> Livedi, » > » >» 2» 3 ; 

> Neveasta, >» > » >» 4» 6 ; 

» Cociani, % » » » > l » 2; 

>» Gopeş, > » » oo» Bo 7 ; 

»  lancov&ţ, >» > > » » Il» 2; 

> - Magarova, » > » » >. 2» 4; 

» Ohrida, > » »i » > 3» 4; 

> Perlepe, » » > » > 3» 4 ; 

> Pisuderi, » » » » » 1» 2 ; 

> Tirnova, 5 » » 5 3» 4 ; 

» " Uskub Ă > > > » o» 38» 4; 

» Vel cs, » >» » > >» 3» 4 ; 

»  Abela-Ciariciani, po» > » » 1» 2; 

» Abela-Grebena Pi » » >» >» 3» 5 ; 

»  Băiasa , | >» » ». > > 3» 4; 

» anina, - E > >» > lo» 2; 

» Meţovo, >» > >» » » l » 3 ; 

»  Samarina-Alasona, »  » » » o» 1» 2; 

» Berat, » » » » > 1 » 2; 

»  Ferica , >» > > 39 | >» 2; 

” » Frașari, >» > ” > > » l » 2 ; 

> Coriţa, >» » » » >» Do» 8; 

» Moscopole, » >» „> > 2 >» 4; 

» Liceul din Bitolia, >» > » > > 17 >» 20; 

> Gimnasiul din lanina, > > > >» 8» ll; 

»  Gimnasiul din Berat, >»  » » >» 8.» 10. 

30. Sai înființat şcoli noi, pe lângă cele esisente. Ast-tel au fost: 

școlile primare din Blața, Cupa, Giumaia-de-jos, Negovani, Poroaia, 

Salonic, Seres, în circumscripția Salonic; cele din Calcandelen, Cochi- 

nopoli, Prizrend, Vlaho-Livadia, în circumscripţia Bitolia ; cele din 

Dobrinovo, Grebenici, Leșnița, Macrini, Pades, Perivoli-Paltina, Sa- 

marina-Grebena, Smixi, în circumscripția Epirului, cele din Durazzo,
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Gradişte, Lunca, Nicia, Premeti, Tirana, în circumscripția Albaniei; în 

fine, şcolile comerciale din Salonic, Veria-Selea și Crușova. In total, 

25 şcoli primare și 3 comerciale. In schimb, sa suprimat şcola din 

Cosina (Albania). 

40, S'a înființat librăria din Bitolia. 

50. Sa mărit într'o proporţie forte însemnată cheltuelile de mate- 

rial ale școlilor secundare în genere. E adevărat că, în schimb, sa 

micșorat numărul școlilor primare cărora li se aloca plată de chirii ; 

așa că, de și num&rul acestor școli a fost crescut de la 69 la 9%, 

numărul acelora pentru cari sai alocat plată de chirii a scădut de 

la 61 la 47. 

60. Sa mărit numărul preoților și cântăreților. 

In resumat, budgetul alcătuit pentru timpul de la 1 Septembre 1899 

până la 1 Septembre 1900, se presintă ast-fel: 

Salariile institutorilor . . cc... 201.072 lei; 

Pensii ale institutorilor . . - - cc... 2.568 » 

Salariile preoților. . . . cc 22.560» 

Salariile cântăreților . . . . cc. 5.700» 

Chiriile școlilor primare . . . . . 000 10.275 » 

Şcoli secundare și comerciale .... . . - + - 252445 » 

Şcâla primară din Costantinopole . . .: ..-.-: 6.000» 

Librăria din Bitolia (salarii) . . . - - - 4.500» 

Inspectori și revisori . . cn. 22.800» 

Mitropolia din Constantinopoli . . : : 0:00 20.400 » 

Şcolile din Sofia și Tortucaia . . . . . „28.650 » 

Burse cc
 9.564 » 

Material divers . . . cc cc 1.3170. » 

Institutul Weigand din Lipsca . . - - 10.000 » 

Fond extraordinar . . . . .. 2 „157.142 > 

Total . . . 761.646 » 

Suma prevedută în budgetul Ministerului, pentru școlile şi bisericile 

române din străinătate, a fost: pentru anul 1899—1900, de 525.000 lei; 

pentru 1900—1901, ea a fost de 530.000 lei. .
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Așa dar cheltuelile proiectate la 1 Septembre 1899 întreceaă cu 
236.646 lei cifra alocată în budget pentru acoperirea lor. 

* 
* * 

ME voii opri să examinez acest budget din 1 Septembre 1899, 
pentru că el este în mare parte causa celor ce sai petrecut în urmă, 
precum și a actualei stări de lucruri din Macedonia. 

Mai întâiă, dacă îl comparăm cu acel făcut pentru anul precedent, 
și care se ridica numai la suma de 483.951 lei (anexa No. 4, co- 
ISna 1), constatăm că el se presintă cu un adaus de 277.695 lei. 

Trebue să ne amintim că în Septembre 1899 recolta eră cu de- 
săvirşire perdută, că crisa financiară isbucnise cu o violență fără pre- 
cedent, și atunci se prevedea deja un deficit colosal nu numai în 
budgetul în curs, dar și în cel următor, după cum tot-d'auna se în- 
tâmplă în anii de crisă agricolă. Să ne mai amintim că în vara aceea 
și în t6mna următâre lipsa a fost așa de mare, în cât sătenii aii fost 
ajutaţi cu alimente de guvern şi de proprietari, iar vitele lor periaă 
cu miile. In așa împrejurări o crescere de 277.695 lei la un singur 
articol al budgetului, se pare cam mare, și era bine să nu se facă, 
chiar dacă ar fi trebuit să satisfacă necesităţi reale. 

Este adevărat că budgetul macedonean fusese aprobat fără a fi 
măcar totalisat, așa că nici nu sa sciut, în momentul aprobării lui, 
ce abis deschidea el; dar cu atât mai puțin se pâte trece peste o 
mesură atât de gravă, luată cu atâta ușurință și fără nici un examen. 

Dar dacă examinăm de aprope citrele, vedem că, în realitate, nu 
este nici unul din adaosele semnalate mai sus care să fi fost, nu dic 
neevitabil, dar măcar necesar, - 

1%. Nu se justifică prin nimic mărirea lefilor institutorilor și profe- 
sorilor. Chiar dacă acele lefi ar fi fost în adevăr prea mici pentru ca 
să dea mijloce de traiă suficiente, nu atunci era momentul de a fi 
mărite, când tâte lefile din țeră, fără excepție, erai scădute. Dar apoi 
nici nu ar fi exact a se afirma așa ceva. În Turcia Europeană, în ge- 
nere vicța este cu mult mai eftină de cât la noi, și acesta explică 
Cum înv&țătorii de acolo, nu numai că pot trăi cu lefi de 30, 40 și 
50 lei pe lună, dar încă solicită cu stăruință asemenea posturi.



XV 

Cele-l-alte naționalități creștine din părțile acelea nu plătesc mai 

scump personalul lor didactic, care, cu tâte acestea, se scie că-și face 
forte bine datoria. 

La liceul grecesc din Bitolia, lefile profesorilor varicză între 96 și 

249 lei pe lună; la șc6la secundară de fete, tot de acolo, între 38 
și 115 lei; lefile institutorilor primari, între 29 și 86 lei; singur di- 
rectorul școlii centrale de băeţi din Bitolia are 125 lei. 

Sirbii plătesc 50 până la 200 lei pe lună profesorilor de gimnasiii, 
40 până la 90 lei profesorilor de la șc6la secundară de fete, 40 până la 
70 lei institutorilor; cei cari primesc '70 lei pot funcționa chiar în Serbia. 

Profesorii secundari bulgari primesc 188 până la 278 lei pe lună, 

fiind obligați a face curs, în acest preț, și la liceul şi la șcâla se- 

cundară de fete din Bitolia. Cele trei sai patru profesâre ce se mai 
găsesc la acestă din urmă șcâlă primesc 69 până la 160 lei pe lună. 

Institutorii primari primesc 29 până la 67 lei pe lună. 

Lefile ce primia personalul didactic românesc până la 1 Septem- 

bre 1899 erai departe de a fi inferire acestor cifre. La liceul din Bi- 

tolia, lefile variai între 100 și 280 lei, la şcola secundară de fete, între 50 

şi 200; la gimnasiul din Ianina, între '70 și 180; la cel din Berat, între 

40 și 120; ale institutorilor, erai coprinse între 40 și 150 lei, cum nu 

se vede la nici-una din cele-lalte naţionalităţi; unul avea chiar 190. 

Nu era dar absolut nici o trebuință a se mări lefile nimEnui, mai 

ales atunci când statul era în pericol de a nu-și pute acoperi nici chiar 

cheltuelile de prima necesitate. Cu atât mai puţin era trebuință, cu 

cât măririle făcute nu se par a fi fost făcute după vre-un plan. Sa 

mărit plata unora în proporții enorme, sa micșorat a altora forte 

puţini, dar minimul de 40 lei pe lună, cum era înainte de 1 Septem- 
brie 1899, a r&mas neschimbat și după acestă dată. 

Și, pentru a mări și mai mult nepotrivirile, sau mărit avantagele 

făcute unora, ori dându-li-se câte două lefi, una de institutor și una 

de preot, sau una de institutor și una de director, ori creându-se câte 
un post anume pentru soțiile lor. Aii fost ast-fel profesori secundari. 

în Macedonia cari au ajuns să aibă până la 600 lei pe lună, plus lo- 

cuința și întreţinerea, şi institutori primari până la 250 lei. 

Ka
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Așa dar crescerile sai făcut nu pentru că lefile anteridre erai în 

adevăr nesuficiente spre a asigura traiul institutorilor, ci în scopul 

de a face avantage, mai mult sai mai puțin mari, numai la unii 

dintrinşii. Lucrul acesta nu se pote justifica. 

20. Tot aşa nu se justifică mărirea numărului institutorilor în șco- 

jile deja existente. O asemenea mărire nu putea fi impusă de cât 

de numărul cel mare al şcolarilor, și, din nenorocire, acest număr era 

departe de a reclama o înmulțire a personalului didactic. Statisticele 

şi rapârtele reproduse la finele acestei lucrări (anexele No. 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11 şi 12) dovedesc cu prisosință acesta. Eacă un resumat 

al situației, cari pune în evidenţă starea lucrurilor. 

      

  

          

                                        

4. . 1 O 1 , 

28 altă lEltae, 
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Cociani .. 1 2 2 2| 31| 16 

Gopeş . 5] 193) 39] 7] 173| 25 
lancov&ț . 1 16 16 2| 25| 13 
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Veles . 3 46| 15 4| 35 9 

Abela-Ciariciani . | 193| 48 (2 22| 11 

Abela-Grebena 3 ” | 145! 29 
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Samarina- “Alasona , 1 22| 22| 2| 22| | nică un şcoiar. 
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Fearica . . Ir 2 2] 2 o o 

Frașari . . 1 ? ă 2| 22 11 

Coriţa . 5 83 17| S| 127 16 

Moscopole . 2 29| 14! 4 55| 14 

Liceul Bitolia . „| 171| 119 — 

Gimnasiul Ianina. . - 3 6o|  —! | 

Gimnasiul Berat . . 3 40 — |   
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Ca termen de comparație, voii spune că, în țară, dupe lege, nu- 

m&rul normal de școlari cari se încredințeză unui institutor sau înve- 

țător este de 80; în licee și gimnasii, acest număr este de 40, 50 

sai 60. Când numărul școlarilor se scoboră în mod prea simțitor sub 

aceste cifre, clasele se suprimă. Chiar anul acesta sai: suprimat 22 

clase primare urbane, iar şcolarii lor ai fost repartisați pe la alte școli. 

In comunele rurale, când numărul elevilor unei școli cade sub 30, 

șcâla este prefăcută în şcâlă de cătun, iar salariul înv&țătorului este 

redus de la 90 la 40 lei pe lună. In licee și gimnasii, scăderea numt- 

rului școlarilor este causă de suprimare a claselor divisionare. 

Peste tot dar domnesce preocuparea ca numărul școlarilor să crescă 

cât mai mult posibil, şi se socotesce ca o cheltuielă, nu numai zadar- 

nică, dar chiar vătămătâre, îmmulţirea numărului învăţătorilor peste 

ceea ce trebue să fie. Făcându-se contrariul, se încuragiază nepăsarea 

lor, și se preface însărcinarea lor într'o adevărată sinecură. 

In Macedonia, precum se vede din tabloul precedent și din anexele 

de la finele acestui raport, numărul şcolarilor nu numai nu egaleză, dar 

nici nu se apropie nicăeri de efectivele de mai sus, Și cum că îmmul- 

ţirea numerului institutorilor nu a fost de nici un folos, dovadă este 

că, după îmmulţirea lor, efectivul șeolarilor nu a crescut de cât forte 

puţin, și la multe chiar a scădut, precum a fost la Livedi, Gopeși, 

Ohrida (Sf. George), Perlepe, Veles, Abela. Cât pentru numărul medii 

de școlari care revin fie-cărui institutor, el a scădut peste tot. 

La licee și la gimnasii, voit observa că de unde înainte de 1899, 

media numărului de ore de curs ale unui profesor era respectiv de 

111/,, de 14 și de 14 pe săptămână, în urma îmulțirii profesorilor 

acest număr a scădut la 10, 10 și 11 pe s&pt&mână. In ţară ne silim 

a mări, cel puțin până la 12 pe s&pt&ămână, numărul orelor de ocu- 

paţie ale unui profesor secundar; iar în Macedonia, sa făcut o chel- 

tuială nouă pentru a se micșora încă vechiul număr de ore, care 

deja nu era mare. 

Nu este tără interes să menţionez că printre protes?rii noui nu- 

miţi, era unul de scrimă, unul de musică instrumentală, și unul de 

dans. Să nu uităm că școlarii cari aveai să învețe tote acestea sunt 
vu 
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fi de mici comercianți, saă chiar de păstori nomadi, 

mulți din ei vor ave să ducă tot vicța părintescă. 

Se va dice, pâte, că condiţiile din Macedonia nu semănă cu cele 

de la noi, și că prin urmare efec 

pot să semene cu cele de la noi. 

punde prin următârele tablouri, cari arată situația respectivă a șco- 

grecesci, sîrbesci şi bulgăresci din Vilaietul Monastir 
lelor române, 

(Bitolia), așa cum era în urma budgetului d-l 

şi că cei mai 

tivele și orele de curs de acolo nu 

La acestă obiecţiune voii r&s- 

ui Ministru Tache lonescu. 

  | 
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din numerele corespundătâre din școlile grecesci şi bulgăresci. 

  
este mai puţin de jumătate 

i 3 | ol | a 

| 
= | i ol ! = 9 

! = 1 ss 8 > 23 
9 o ZZIi29E Pe PD ? 

- a î[ 

35| 58525 38 ese 

| 8 SmE 2 3 os 
| 3 | E 3 «a 5 zi 

| 22| 52 eg | 2 lesa 
5 EA pl 5 a 5 
£ = la = Z, 3 3 

| Sr î ss 

Românesci . . qi 69| 2,38, 1178 17 
u | 

Grecesci . . » 366) 491| 1,34 1SofI| 37 

Sirbesci . 40| 69| 1,72 1737] 25 

Bulgăresci . 245! 362 148| 13600| 38| 

————— o 
i 

j WOOD 

n „|Z3%s 

| 33 dos 
! 

> 3 | Es a 2 

| 2 as8$i 
55 leo 
“E Bg 

| 8 | 

Liceul româmesc . 20| 10 

- 
! 

Liceul grecesc . 10; 19!/, 

Gimnasiul sîrbesc. zi 16 

. 3 
| 

Liceul bulgăresc 9| 22 
| 

    
în şcolele române numărul institutorilor din fie-care 

cât în cele grecesci și bulgăresci; 

care institutor, precum și numărul 
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tote acestea nu se pâte dice că Grecii și Bulgarii nu lucreză cu tolos 

pentru reuşita causei ce susțin. 

In cele-lalte trei circumscripții, situația relativă a școlilor române, nu 

era mai bună, după cum se vede din acest tablou: 
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Salonic . .... 24| 52 217| 1401 27 

Epir cc... 28| 49: 1,75| 688 14 
, , i | ! ! 
| Albania . . ... 17| 30| 177| 355| 2] 

30 Inființarea de școli noi în localitățile unde nu existau este jus- 

tificată în principiu; ea este însă cu totul subordonată condiției ca 

funcţionarea acelor școli să fie posibilă, și pentru acesta, după legile 

otomane, se cere în prima linie ca șcâla să fie autorisată. Era dar 

necesar ca, înainte de a se înființa acele școli, să se fi avut cel puţin 
probabilitatea că se va obțin€ pentru ele autorisarea de a funcționa. 

Acestă probabilitate există pentru vilaetele Monastir și Salonic ; nu 

există pentru Epir și Albania, unde sunt împrejurări cari se sciaii că 

vor împedica funcţionarea noilor școli. Așa fiind, infinţarea lor se scia 

de la început că este inutilă. 

Voiii arăta mai jos care a fost resultatul acestor înființări, şi cari 
ai fost motivele cari au făcut, pe cei trei Miniștri cari ai urmat după 

creatorul lor, să le anuleze mai pe tote. 

* “a 

S'ai mai înființat, la 1 Septembre 1899, școlile comerciale din Sa- 

lonic, Veria-Selea și Crușova. 

Este adevărat că dintre tote felurile de școli, afară de cele primare, 

acele cari se potrivesc mai bine pobulației românesci din Imperiul Otoman
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sunt cele comerciale și cele profesionale inferiore. Atât aptitudinile și 

deprinderile populaţiei, cât şi împrejurările sociale in cari trăesce ea, 

o fac forte proprie pentru comerciii și industrie, și-i va face un mare 

servicii acela care va înmulți acolo școlile de acest tel. 

Chestiunea acesta a fost ridicată în 1895, prin proiectarea înfiin- 

țării şcolii comerciale din Salonic, și în 1898, prin proiectarea trans- 

formării gimnasiilor din Ianina şi Berat în școli comerciale. Amân- 

două aceste inițiative ai remas neîndeplinite până la 1 Septembre 1899, 

când sa înființat șc6la din Salonic. 

Nu este nimic de dis contra acestei inființări, de cât că cheltucla 

a fost cu mult prea mare. 

Șc6la a început să funcţioneze, natural, cu o singură clasă. Cu tâte 

acestea, încă din prima di i Saii dat 9 profesori, dintre cari unul 

singur cu cunoscințe comerciale, ceea ce face că fie-care din ei a avut 

de făcut numai câte 3 ore pe săptemână de curs; li sai alocat însă lefi 

mari, aprâpe egale cu cele ce se plătesc în Bucuresci profesorilor cari 

ai 12 ore de curs. 

Pe lângă acesta, sa înflințat, tot in Salonic, o şcâlă de fete, cu 

două institutâre, plătite fie-care cu câte 250 lei, adică mai mult de 

cât institutârele din Bucuresci. Dacă era o şcâlă primară necesară în 

Salonic, este evident că era una de băeţi, care să serve de pepini- 

eră pentru șcâla comerciale. Nu sa înființat însă acesta, ci una de 

fete, la care sai numit ca institutâre cu leti mari soțiile a doi din 

profesorii de la școla comercială, cărora li sa dat, prin acest mijloc, 

un adaos de lefă de câte 250 lei, pe lângă cei 350 şi 200 ce aveaii deja.. 

Sai prevădut încă 3 pedagogi pentru un număr de 25 de interni, 

pe când în internatele liceelor nâstre din țară acest număr de pe- 

dagogi servă pentru un număr întreit de şcolari. 

In fine sa adoptat și aci sistemul costisitor de a face pe toți șco- 

larii interni, sistem practicat deja la liceul din Bitolia și la gimna- 

siile din lanina și Berat, destinat a popula șcâla în mod artificial, 

dar care sa dovedit că este cu totul ineficace pentru a o face po- 

pulară. La liceul din Bitolia nu este nici un singur școlar Bitolian, 

nici chiar bursier.
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Cât pentru școlile din Crușova și Veria, acolo s'ai ţinut lucrurile 

în limite mult mai modeste. La luniit trecut, după doi ani de func- 

ționare, prima din ele avea 3 profesori și 7 elevi, dintre cari 3 fete, 

iar cea de a doua 4 profesori; însă nici unul din profesori nu poseda 

cunoscințe comerciale, și nu predaii, și nici nu puteai să predea un 

singur curs comercial. In asemeni condiții, este evident că aceste școli 

nu respundeaii de loc la scopul lor, şi nu presintai nici o utilitate. 

40, Utilitatea înființării librăriei din Bitolia este mai mult de cât con- 

testabilă. Scopul ce i se da putea forte bine să fie împlinit în acelaș 

mod ca și până la înființarea ei, și cu o cheltuclă cu mult mai mică. 

Afară de acesta, o librărie, înființată cu capitalul Statului și condusă 

de nisce Gmeni plătiți de Stat cu l€fă mare, este un lucru neobicinuit. 

50, Printre adaosele de cheltueli de material la școlile secundare, 

sunt mai multe cari de sigur puteai, nu numai să fie amânate, dar 

- chiar economisite cu totul. Eacă vre-o câte-va dintr însele: 

La liceul din Bitoha. 

Uniforma elevilor „6.000 lei 

Cumpărarea unui piano '... ... aaa 1.000 » 

Biblioteca . . . a 400 

Biciclete . . . . . eee a 1.500 » 

10 viâre , cc cc... . „400 » 

Numărul bursierilor a fost crescut cu 37. 

La cola secundară de fete din Bitolta 

Cumpărarea unui piano. .. . . . . : ss e. e. + L.00Olei 
Zestrea școlii și a internatului , . . . . . . . . „2.000 » 

Uniforme pu 500 9 

Za gimnasiul din Janiua 

Uniforme .,. cc... ea e + 2.900 lei
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La şcăla comercială din Salonic. 

Uniforme eee e 17590 lei 

Aceste sume ai tost pe deplin cheltuite, și multe din ele depășite 

cu cifre însemnate, cari ai fost acoperite prin credite suplimentare 

cerute în urmă. 

Dacă putea să fie discuţie asupra altor lucruri, cred că pot afirma 

cu siguranță că uniformele, pianele, viorile şi bicicletele nu erai de 

o utilitate imediată pentru bunul mers al culturii românesci în Ma- 

cedonia, şi că întrun an de estremă lipsă ca acel din 1899, se putea 

da o mai bună întrebuințare banilor cheltuiţi pe dinsele. 

Nu pot însă trece cu vederea că, pe când se cheltuia. cu unifor- 

mele, pianele, viorile și bicicletele, și pe când se înființat 24 de școli 

primare noui, pe de altă parte se micșora cu 14 numărul școlilor pri- 

mare cărora se aloca plată de chirii. Lucrul acesta se pare neînțeles, 

căci, ţinând semă de faptul că școlile române din Macedonia nu pot 

să compteze pe sprijinul nimEnui altuia de cât al statului român, nu 

se vede cum ar fi putut tuncționa școlile noi înființate, precum Și 

acele 14 cărora li se suprima indemnisarea de chirie. În asemeni con- 

diţii, sar put€ ușor crede că înființarea celor 24 de școli nu avea 

alt scop de cât de a crea posturi noui, iar că chestia regulatei lor 

funcţionări era lăsată pe al doilea plan. 

Lucrul este așa de adevărat, în cât cei doi miniștri cari aii urmat 

imediat după autorul budgetului de la 1 Septembre 1899, au căutat 

să readucă lucrurile în starea de mai 'nainte, suprimând pe de o parte 

cele mai multe din școlile înființate la 1899, iar pe de alta restabi- 

lind alocaţiile de chirii la mai bine de jumătate din școlile cărora se 

suprimaseră. 

se a 

In resumat, budgetul de la 1 Septembre 1899, care a încărcat 

cheltuelile cu cifra de 277.695 lei, nu a contribuit în realitate aprope 

întru nimic la îmbunătăţirea lucrurilor, în ceea ce privesce școlile 

şi bisericile române din Imperiul Otoman. Numărul școlarilor nu a
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crescut, calitatea înv&țămîntului nu sa îmbunătățit, școlile primare 

noi create nu sai putut deschide; cele comerciale ai avut un 

număr de școlari neînsemnat, iar cea din Salonic nu a putut ave de 

cât școlari bursieri. 
Resultatul cel mai palpabil al acelui budget a fost doar o înmul- 

țire foarte însemnată a personalului plătit din budget. 

lacă un conspect al acestei cresceri: 

    

  

      
            

| Sel se o 

! 3 * a > % 3 

Său] SEal 3 
| Ax] a] £ 

ZA SA] o 
în 2 - 

! 

" Institutorii primari 142 200 58; 

| Institutorii pensionari 1 4 3! 
Preoții . 37 44 7 

Cântăreții ch. LI 16 5 
Profesorii de licee, gimnasii, școli comerciale, școli 

secundare de fete. . . . . . . . .. 44 67 23 

Librăria din Bitolia . RR — 2 2 

Revisori școlari . . . -. cc... 2 4 2! 

237| 337 100 

Crescerea a fost de 100 inși la un număr total de 237, adică 42,2 %,; 

şi în acest număr nu se coprinde crescerea personalului subaltern, ca 

pedagogi, repetitori, economi, servitori, etc., care și el a fost înmulțit. 

Este evident că crescerea subită și așa de considerabilă a perso- 

nalului nu putea să se facă de cât în detrimentul calității lui. Toţi 

cei cari nu-și făcuseră încă nici un rost după ce eșiseră din școală, 

au fost puși în slujbă, mergând să mărescă faianga funcționarilor 

care cresce și se întinde pe fie-care di, transformând ast-tel o chestie 

curat națională şi culturală într'o chestie de lefi și de slujbe. Sai in- 

trodus în corpul didactic oameni pe cari nici instrucția, nici educația 

lor, nu-i destina la chemarea de educatori. Unul este numit maestru
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de musică întrun gimnasiii, după un an trecut la Conservatorul din 

Bucuresci ; fiind înlăturat din servici, el denunță pe un coleg al sei 

că nu are nici atâta. Un altul, după ce a exercitat cât-va timp co- 

merciul de băcănie în Macedonia, a ţinut un mic birt în Bucuresci, 

şi a fost luat de aci pentru a fi făcut institutor la una din școlile noui 

înființate, cu însărcinarea de a-i obține autorisația şi de a o organisa. 

Unul, destituit de mine acum trei ani, pentru că delapidase banii 

unui internat pe care îl administra, a fost numit la loc în același post; 

e bine înțeles că sa grăbit să revină la vechile sale deprinderi, așa 

că acum furnisorii internatului sunt neplătiți pe aproape doi ani. Un 

străin căruia i se luase în țară dreptul de a profesa chiar ca institutor 

privat, a fost numit profesor secundar în 'Macedonia, cu I6fă de 

220 lei pe lună, cum nu avea nici unul din colegii lui. 

Aceste casuri lasă în umbră pe ale acelora cari aii fost numiți, 

neavând alte studii de cât a una sai dou€ clase secundare. 

Budgetul din 1 Septembre 1899 a angajat dar cheltueli de 236.646 

lei peste cele votate de Cameră, a mărit cu 42%, numărul funcțio- 

narilor, a făcut să scadă nivelul corpului didactic, a făcut să se nască 

speranțe nerealisabile, și, mai presus de toate, a contribuit întro fârte 

mare măsură pentru a face din chestia curat culturală Macedoneană 

o chestie de funcţii şi de lefi. 

Abia ai trecut câte-va luni, și neajunsurile acestea ai inceput să 

se vadă, și mai ales acela al încărcării cheltuelilor. Așa, lefile pe Ia- 

nuar 1900 nu sai putut achita de cât peste şepte luni, unele peste 

dece luni, adică după ce sa obținut creditul suplimentar necesar, căci 

fondul budgetar se sleise tot, după aplicarea în timp numai de patru 

luni a alcătuirii de la 1 Septembre 1899. Ă 

Acesta a silit pe d-l ministru Istrati ca în Aprilie 1900, să mo- 

fice budgetul predecesorului s&ii, aducându-i însemnate reduceri. (Vedi 

anexa No. 4, colâna III). Eacă în ce constau aceste reduceri: 

10. Salariile ai suferit micşorări fârte însemnate, cari ai variat între
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14 și 500/,. Scăderile acestea ai redus salariile la nisce cifre în 

genere cu mult inferidre acelora cari se plătiaii înainte de aplicarea 

budgetului din 1 Septembre 1899. Astfel, institutori cari mai 'nainte 

primiaii 60, 50, 90, 60, 100, 60 lei pe lună, aii fost reduși respectiv 

la 50, 30, 60; 40, 70, 30 lei. Profesorii de la liceul din Bitolia aă 

fost reduși de la 210 lei cât aveai după budgetul din 1 Septembre 

1899, și de lei 180, cât aveai înainte de acestă dată, la 125 lei. 

Este de observat că, în urma acestor reduceri, lefa minimă a in- 

stitutorilor a rămas de 30 lei pe lună, adică aprpe egală cu aceea 

pe care o plătesc în părțile acelea Bulgarii și Grecii, dar inferidră 

aceleia” care era înainte de 1 Septembre 1899. Cât pentru preoți și 

cântăreți, minima lefilorlor era respectiv de 20 lei și de 10 lei pe lună. 

In afară de corpul didactic, sai făcut reduceri însemnate la per- 

sonalul Mitropoliei din Constantinopoli. Intre altele, diurna mitropolitului 

Antim a fost scădută de la 1200 lei la 800 lei pe lună. 
20. Numărul institutorilor şi al profesorilor a rămas apr6pe neschimbat. 

30 Numărul școlilor asemenea nu a variat. Sai menținut tote şcolile 

înființate de d-l T. Ionescu, și sa mai adăogit una la Florina, în cir- 

cumscripția Bitoliei. 

40, Sai făcut reduceri însemnate la cheltuelile de material ale șco- 

lilor secundare. 

50. Sa suprimat librăria din Bitolia, care însă, peste două luni, a 

a fost restabilită, tot de d-l Istrati. 
Cu aceste reduceri și modificări, budgetul d-lui dr. Istrati ajungea 

la un total de 487.529 lei pe an, prea puţin diferit de acel de 483.951 

lei, la care se ridica budgetul din 1898, care a precedat pe al d-lui 

T. lonescu. 
Cu tâte acestea, aplicarea budgetului d-lui dr. Istrati, a provocat 

fOrte mari nemulțumiri printre Macedoneni. 

Ai fost nemulțumiți, mai întâi pentru că noul budget cu reducerile 

lui, nu s'a comunicat în Macedonia de cât pe la 10 lunie, iar în unele 

părți chiar pe la August, de și reducerile se aplicati chiar de la 1. 

Aprilie. Macedonenii aă pretins ca, până în diua când li sa comu- 

nicat noul budget, ei să fie plătiți după budgetul d-lui Tache Ionescu.
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At fost nemulţumiţi din causă că reducerea de lefi făcută de d-l 

dr. Istrati nu era făcută după nici un plan, așa că-i atingea întrun 

mod forte neegal; pe unii cu 14%, iar pe alții cu 50%. 

Dar principala și adevărata causă de nemulțumire, erai reducerile 

înseși, sub ori-ce formă și în ori-ce mod ar fi fost făcute. Este ușor 

de înțeles că, în urma unui budget ca cel din 1 Septembre 1899, 

era imposibil să se facă un pas înapoi, fără a se ridica protestările 

acelora cari abia începuseră să se bucure de nisce avantage nesperate, 

precum şi ale acelora cari comptaii să începă de atunci a se bucura 

de dinsele. 

La 8 ulii 1900, schimbându-se guvernul, d-l C. Arion a luat di- 

recția Ministerului Instrucției publice și al Cultelor, şi tote acele ne- 

mulțumiri ai venit să se reverse asupra d-sale. 

Pe de o parte din causa lor, pe de alta din causă că situația 

financiară reclama imperi6se economii, și în fine pentru că chiar bud- 

getul d-lui Istrati nu prevedea multe cheltueli deja angagiate, și cari 

impuneaă deschiderea unui însemnat credit suplimentar, di C. Arion 

întreprinse a modifica budgetul d-lui Istrati, și de Gre-ce i-se imputa 

acestuia că lucrase în necunoscință de 6meni şi de împrejurări, d-l 

Arion încercă să facă apel la concursul Macedonenilor înșiși. 

In archiva ministerului se află un proiect de budget pentru tim- 

pul de la Septembre 1900 până la | Septembre 1901, presintat 

de d-nii Nuși Tuliu, Cosmescu, Ilie Papahagi și G. Dan, care se 

găsesce reprodus și în anexa No. 4 de la finele acestui raport 

(col6na VIII). Dar acâstă lucrare nu se ocupă decât exclusiv de 

personalul didactic primar și de cel clerical din Macedonia, lăsând 

la o parte îinvEțămintul secundar, chiriile, librăria, revisorii, Mitro- 

polia, bursele, şedlele din Sofia și Turtucaia, institutul Weigand 

din Lipsca și cheltuelile extraordinare. Pe lângă acestea, se vede 

bine că acest proiect se silesce să mențină neatinsă starea de lu- 

cruri creată de budgetul d-lui Tache Ionescu, menţinend neschimbat
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numărul institutorilor așă cum fusese crescut de D-sa. T6tă eco- 

nomia ce realisa acest proiect, față de cifrele corespundătâre din 

budgetul de la 1 Septembre 1899, se reducea la 42,384 lei pe an, 

ceea-ce era cu totul nesuficient, față de deficitul de 236.646 lei pe 

care-l lăsa acel budget 

Merită însă atenţiune faptul că proiectul d-lor Nuși Tuliu, etc,, 

propune suprimarea a 5 locuri de preoți și un loc de cântăreț cari 

erai vacante, şi suprimarea pensiilor văduvelor lui Danti și Coian, 

foști institutori. Mai important este faptul că d-nii Nuși Tuliu, etc. 

propunea suprimarea școlilor din Giumaia-de-jos, Prizrend, Vlaho- 

Livadia și Floru, deși numărul institutorilor îl mențineait neatins, 

ceea-ce dovedesce că, în alcătuirea lucrării lor, singurul lucru care-i 

preocupase, iusese numai de a menține in budget pe toți cei care 

fuseseră întroduși întrinsul la 1 Septembre 1899. 

Este evident că d. Arion nu putea lua drept basă a lucrării sale 

propunerile făcute de d-nii Nuși Tuliu, etc. Cu tâte acestea se vede 

că d-sa tot a ţinut semă de dinsa întru cât-va, judecând după unele 

modificări aduse de d-sa în statul personalului didactic primar. 

In schimb însă, d. Arion avea la disposiție, pentru a se orienta, 

alte lucrări și alte propuneri. Parte din ele sunt reproduse la finele 

acestui raport. 

Avea rapârtele revisorilor şcolari Nuşi Tuliu, G. Dan, lie Papa- 

hagi şi Capsali, (anexele No. 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14) cari-i arătaii 

că o bună parte din şcolile din Macedonia, și în special cele create 

la 1 Septembre 1899, nici nu funcționa, unele de ani întregi, deși 

unele din €le aveai autorisaţia guvernului otoman. 

Avea numerâse rapârte şi de la alte pers6ne din localitate con- 

statând aceleași lucruri. 

Avea în fine relaţii verbale de ia mulți cari cunosceai lucrurile 

prin ci înșiși. 

Cu aceste elemente, d. Arion făcu un noii budget, care sa pus 

în aplicare la 1 Septembre 1900, și a servit până la 1 Iulie 1901, 

cu singura deosebire că, pentru lunile Aprilie, Maii și luuie 1901,
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lefle prevădute de d-sa ai suferit reducerile progresive impuse de 

legea votată în Martie trecut. 

Eacă principalele schimbări aduse de d. C. Arion: 

10, D-sa a desființat 18 școli primare din acele cari figura în bud- 

_getul d-lui Tache Ionescu, precum și pe acea de la Florina, înfiin- 

țată de d. Istrati cu 5 luni mai inainte. Aceste școli suprimate sunt: 

1. Blața | 

2. Giumaia-de-jos |! din circ. Salonic 

3. Negovani 

4. Calcandelen 

5. Cochinopole 

o. Florina dini circ. Bitolia 
7. Pisuderi 

3. Prizrend 

9. Vlaho-Livadia 

10. Cavaia 

11. Durazzo 

12. Ferica 

13. Gradiște din circ. Albania 

14. Lunca 

15. Premeti 

16. 'Lirana | 

17. Şc6la primară din Constantinopoli. 

pe lângă acestea, mai era desființate: șcâla din Lipopelţi (Bitolia), 

care în state compta la un loc cu șcâla din Coceani, și șcâla de fete 

din Berat (Albania). 

Peste tot, se desființaii dar 19 școli, dintre cari patru datati dinainte 

de 1 Septembre 1899 (Pisuderi, Cavaia, Ferica și Constantinopoli); una 

era înființată de d. dr. Istrati (Florina), iar cele-l-alte 14 fuseseră în- 

fiinţate cu un an mai înainte de d. Tache Ionescu. 

20. In ceea ce privesce salariile institutorilor și profesorilor secun- 

dari, d. Arion a menținut, și chiar a mărit economia totală deja fă- 

cută de d. Istrati, căutând însă a egalisa mai bine reducerile făcute 

intre diversele persone. 
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30 S'a redus numărul preoților de la 44 la 38, şi al cântăreților 

de la 16 la 15. 

40 Numărul şcolilor cari primiaii alocaţii pentru chirie, care fusese 

redus de d. Tache Ionescu de la 61 la 47, și crescut de d. Istrati 

la 51, a fost redus de d. Arion până la 49. 

50 Sai menţinut şcolile comerciale din Salonic, Veria și Crușova. 

60 S'a suprimat postul de inspector, și acel de revisor școlar pentru 

Albania, şi sa prevădut o pensie lunară de 500 lei pentru fostul ins- 

pector, d. Apostol Mărgărit. 

70 Sa redus în mod simțitor cifra burselor în țară și la Constan- 

tinopoli, precum și articolul fondului extraordinar. 

De şi budgetul de la 1 Septembre 1900 realisa Gare-cari economii 

chiar în raport cu budgetul d-lui Istrati, el nu putea fi luat ca basă 

pentru anul budgetar 1901—1902. Causa era că cheltuelile fiind por- 

nite, la 1 Septembre 1899, pe un picior forte mare, nu se putuse 

încă, cu tâte cele două reduceri deja făcute de d. Istrati și Arion, să 

se readucă lucrurile la cifra normală. 

Este ușor a mări cine-va cheltuelile în mod cât de brusc și cât de 

considerabil, nu este însă tot așa de lesne a suprima cheltueli de 

prisos, de cari se folosesc atâţia interesaţi, ce nu lasă ușor a li se 

lua avantagele pe cari ai apucat a pune mâna. Dovadă este că, cu 

tote silințele d-lor Istrati și Arion şi cu tote nemulțămirile ce-și ridi- 

caseră în contra, anul financiar 1900—1901 nu sa putut lichida de 

cât cu deschiderea unui credit suplimentar de 18.458 lei peste acel 

pus în budget, care era de 530.000 lei. 

Pentru anul 1901—1902 nu se mai putea menţine nici chiar cifra 

de 530.000. Guvernul de atunci, zorit de trebuința de a reduce chel- 

tuelile Statului, a trebuit să reducă cifra alocată școlilor și bisericilor 

române din streinătate. In proiectul de budget al Ministerului Cul- | 

telor pentru 1901—1902, acestă citră era redusă la 430.000 lei.
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Acesta impunea alcătuirea unui noii budget pentru Macedonia care 

să înlocuescă, de la 1 Aprilie 1901, pe acel făcut la 1 Septem- 

brie 1900. 

Acest budget D. Arion și la întocmit ast-fel: 

Pentru plata personalului, chiriilor și materialului școlilor primare, 

secundare și comerciale din Imperiul Otoman, a preoților şi cântă- 

reților, a revisorilor școlari şi pentru ajutârele de cărți . 300.000 lei 

Mitropolia din Constantinopol . . . 14.100 » 

Școlele din Sofia . .. cc 22.210 » 

Şcâla din Turtucaia AR a. 7.490 » 

Pensia d-lui Apostol Mărgărit . . - 6.000 » 

Burse e 
21.200 » 

Comision pentru trămiterea banilor . . . . . . . - 3-000» 

Institutul Weigand de la Lipsca . - - - 10.000 » 

Fond extraordinar . . cc ci 40.000 » 

430.000 » 

R&mânea vorba a se tace repartisarea fondului de 300.000 lei. 

Pentru acesta, d-l Arion a consultat pe profesorii și institutorii” dia 

Bitolia și Salonic asupra celei mai bune impărțeli ce se putea face. 

Ca resultat, d-sa căpătă răspuns că profesorii şi institutorii găsesc că 

repartisarea ce li se cerea era imposibilă, pentru că cei 300.000 lei 

nu era de ajuns, și că nu se puica nimic atinge din ceea-ce era, 

fără a se provoca mari nemulțămiri. 

Ca să se vadă cât de adevărat este că budgetul de la 1 Septembre 

1899 era singura causă a acestei atitudini intransigente, precum este 

şi a celei de astădi, voit spune că cheltuelile pe cari d-l Arion cerea 

să fie mărginite în limita sumei de 300.000 lei, figurai în budgetul 

pe 1898—1899 cu 315.894 lei. Prin urmare, d-sa cerea o reducere 

de 15.894 lei, adecă abia de 5%. Este oare admisibil că, după tre- 

cere numai de un an, şi în fața nevoii care apăsa asupra țtrii, nu 

era posibilă acestă minimă reducere? Evident că nu. Dar Macedonenii, 

odată ajunși la budgetul de 761.646 lei, nu voia cu nică un preț 

să se întârcă la cel precedent, și cu atât mai puțin să mai consimtă 

la o reducere, fie cât de neînsemnată.
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In fața acestei atitudini, Ministrul a fost silit să-și facă singur re- 

partisarea celor 300.000 lei. Proiectul acestei repartisări se găsesce 

în archive. El este încheiat pentru un total de 372,519 lei, însă cu 

menţiunea că cifrele lui trebue micșorate cu 19%/. 

In anexa No. 4, proiectul de budget ast-fel întocmit este trecut 

in colâna V. Fără îndoială, cifrele dintr'insul nu erai încă definitive 

și puteai până în cele din urmă să mai fie modificate; am credut 

insă că este bine să le inserez în acestă lucrare, cel puțin ca o 

indicație, și ca o dovadă că trebuința economiilor era așa de în ge- 

nere simțită, încât a condus și pe alți Miniștri a proiecta reduceri 

încă mai mari de cât acele făcute de la 1 lulie 1901 încâci, 

In adevăr, este destul să compare cine-va citrele din colâna V, 

și cu acele cari le preced, și cu acele cari le urmeză, ca să vadă 

deosebirea. Fără a mai vorbi de altele, constat că prin acest proiect 

se prevedea încă suprimarea școlii din Pades, contra restabilirei celei 

din Durazzo, dar mai ales lefile erai reduse până la nisce cifre cu 

mult inferiâre chiar față de cele actuale. Ast-fel, salarul minimum 

al institutorilor scădea la 24 lei 30 bani pe lună, al preoților la 16 lei 

20 bani, al cântăreților la 8 lei 10 bani. 

* 
* = 

Noul guvern, intrat în funcțiune la 14 Februarie 1901, avea în 

programul săii facerea tuturor economiilor posibile, suprimarea tu- 

turor cheltuelilor inutile şi reducerea celor exagerate. 

Se scie că el a împlinit acestă promisiune, și că în mare parte 

numai acestor economii se dutoreză că sa oprit agravarea situaţiei 

financiare _îngrijitâre de anul trecut, și că sa intrat pe calea îmbu- 

nătățirii ei. 

Şcolile și bisericile române din Imperiul Otoman nu puteai să r&- 

mână în afară de regula generală. Guvernul scia că acolo se făcu- 

seră în anii din urmă mari cheltueli inutile, și avea de la început 

intenţia de a nu le mai continua. El mai scia că serviciile utile de 

acolo se puteaii face cu o cheltuclă mai mică, și-și propunea să 

facă reducerile posibile.
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Era însă dificultatea că starea lucrurilor din Macedonia este forte 

r&ă cunoscută; că lipsesc statisticele, statele personale ale institutorilor 

şi profesorilor; că pentru realisarea economiilor nu se putea compta 

de loc pe concursul celor de acolo, după cum d. Arion făcuse deja 

experiența. De altă parte timpul era scurt, și nu permitea nici o în- 

târdiere. 

In asemeni grele împrejurări, s'a luat în consideraţie că, după bud- 

getul care era în curs încă la 31 August 1898 „şcolile și bisericile 

române din Imperiul Otoman, împreună cu serviciile lor anexe, cos- 

tati 398.424 lei pe an. De altă parte, ținend semă că nu mai eraa 

se plăti renta de 38.500 a școlilor din Brașov, şi că dispăruseră îm- 

prejurările cari, în alți ani, făcuseră ca cheltuelile extra-ordinare să 

fie destul de mari, sa credut că o. sumă totală de 300.000 lei pe 

an era de ajuns. Atât sa şi votat de Cameră. 

% 

* > 

Timpul de la 1 Aprilie 1901 încoce se împarte în trei periâde: 

prima de la 1 Aprilie până la 30 lunii; a doua, dela 1 Iuliă până 

la 31 August; a treia, de la 1 Septembre înainte. 

In prima peri6dă, sa aplicat întocmai budgetul alcătuit de d. Arion 

la 1 Septembre 1900, cu singura deosebire că lefilor sa impus re- 

ducerea progresivă, conform legii de la Martie trecut. Nu se putea 

face alt-fel, pentru că budgetul statului fiind votat abia la 28 Mar- 

tie, nu era timp a se tace nici o alcătuire nouă înainte de 1 Apri- 

jie, și mai ales nu era posibil să se comunice în Macedonia în timp 

util. De altă parte, schimbări în personal, reduceri de posturi şi de 

şcoli sai înființări de școli noi, nici nu se puteai face, înainte de 

terminarea anului scolar. | 

Acesta a fost o împrejurare nefavorabilă, pentru că ai trebuit să 

se continue timp de trei luni nisce cheltueli recunoscute ca inutile și 

exagerate. Din acestă causă, se prevede că totalui cheltuelilor pentru 

anul budgetar 1901—1902 va întrece cifra de 300.000 lei. 

Cu începere de la 1 ulii 1901, ar fi trebuit să intre in aplicare
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budgetul definitiv al Macedoniei pentru restul anului. Lucrul acesta 

însă a fost imposibil din mai multe cause. In prima linie, a fost nu- 

mărul cel mare și importanța lucrărilor cu cari a fost ocupat Minis- 

terul în lunile Aprilie, Maiit și lunii: aplicarea noului budget cu re- | 

ducerile lui, esamenele de fine de an, şi mai ales lucrările reclamate 

de noile legi asupra învățămintului, cari ai fost în discuția Camerilor 

în luniă. A mai fost imposibilitatea de a se procura înainte de 1 lu- 

li! sciințele necesare relative la personalul școlilor Macedonene. 

Din aceste cause, am fost silit să formez un budget provisorii, 

numai pentru lunile de vacanţă, în cari să fac reducerile pentru cari 

aveam elemente suficiente, precum era suprimarea școlilor cari nu func- 

ționaă sai împuţinarea institutorilor la şcolile cu prea puțini şcolari, 

reservând pentru mai târdiă schimbările ce ar fi fost necesare în re- 

partiția personalului. precum şi modificările mai puţin însemnate pe 

cari o cercetare mai de aprâpe ar fi arătat că se cuvenia să le aduc 

primei combinații. 

Acestă din urmă lucrare sa făcut în ulii, și din ea a eșit bud- 

getul care se aplică de la.1 Septembre incâce. 

In anexa No. 4, în colâna VI, este trecut budgetul așa cum a fost 

aplicat în lunile Iuliă și August, iar în col6na VII, acel care este în 

curs de la 1 Septembre încâce. 

In acest din urmă, s'a putut realisa Gre-cari îmbunătățiri față de 

cel care l-a precedat. Lefile ai fost în genere crescute, cele prea 

mici ai fost mărite, așa în cât minimul lefii unui institutor a fost 

menţinut la 30 lei pe lună și al preoților la 20 lei, precum era Şi 

în budgetele d-lor Istrati și Arion; gimnasiul din Ianina, care se su- 

primase, a fost conservat, transformându-se în școlă comercială. 

Aceste îmbunătăţiri s'a putut face, aprope fără nici un adaos în 

budget, din causa a două împrejurări. Una a fost suprimarea budge- 

tului Mitropoliei din Constantinopole; a doua a fost trecerea în bud- 

getul învățămintului primar din țară a institutorilor și învăţătorilor 

români de la școlile din Sofia și Turtucaia. | 

Acestă din urmă măsură a fost impusă prin faptul că acei insti- 
II
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tutori și învățători at intrat în corpul didactic primar din țeră, fie 

prin concurs, fie cu diploma de capacitate a unei şcoli normale; ei 

trebue să se bucure prin urmare de drepturile ce conferă legea în- 

vățămiîntului primar, și nu sunt de cât detaşaţi în serviciul pe care 

il fac actualmente. Fiind trecuți în budgetul macedonean, ei ar rămâne 

expuși la nisce fluctuații de cari trebue apăraţi în virtutea legii, care 

le asigură stabilitatea. In fine, fiind trecuți în statul învățămîntului 

primar din țară, ei pot să se bucure de gradații. 

* 

*% * 

Să trecem acum la esaminarea actualului budget, în comparație 

cu acele cari l-ai precedat. 

In acestă cercetare, mă voii ocupa numai cu budgetul aplicat 

de la 1 Septembre 1901 încâce, de vreme ce el este destinat să 

rămână în aplicare până la 1 Septembre 1902, pe când cel de.pe 

luliă și August a fost numai transitoriil. | 

Eacă principalele schimbări realisate prin acest budget, în com- 

paraţie cu acel care a tost pus în aplicare la 1 -Septembre 1900 : 

1. Numărul școlilor primare sa redus la 72, în loc de 78, câte 

rămăseseră sub d. C. Arion. In realitate sai desființat 11 şcoli, și 

anume : 

1. Armada, din circumscripția Epir; 

2. Dobrinovo, » » » 

3. Grebenici, » » » 

4. Laca, > pi >» 

5. Leașniţa, » » » 

6. Macrini,  » » » 

7. Meţovo, » » » 

8, Pades, » >» » 

9. Seracu, > >» » 

10. Gabrova, » » Albania; 

11. Nicia, » >» > 

In schimb, s'a restabilit școlile din Pisuderi şi din Durazzo, cari fuse- 

seră șterse din budgetul de la 1 Septembre 1900, și s'aă înființat din
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noii școlile din Doliani și Ghevgheli în circumscripția Salonicului. Șcâla 

din Pepeliște, care exista deja, sa trecut regulat în stat, 

II. Sa redus numerul institutorilor de la 178 la 139. 

UI. Sa mărit numărul institutorilor, pensionari de la 4 la 

IV. Sai modificat lefile institutorilor, menţinendu-se pe cât sa putut 

în limitele citrelor admise prin budgetul din 1 Septembre 1900 ; în 

deosebi, cifra minimă a salariului, de 30 lei pe lună, a rămas aceeași 

ca în acel budget. 

V. Numărul preoților a fost crescut de 38 la 39, iar al cântăre- 

ţilor a fost micșorat de la 15 la 6. Doi preoți bătrâni au fost trecuți 

la pensie. . 

VI. Sa mărit de la 49 la 55 numărul școlilor pentru cari s'a alocat 

indemnisații de chirie. 

VII. La liceul din Bitolia, s'aii suprimat câte-va catedre inutile, sa 

fixat salarul celor-alte la 160 lei pe lună, afară de două, sa menţi- 

nut numărul de 127 bursieri, dar sau făcut reduceri la cheltuelile 

inutile de material. | | 

VIII. La şcâla secundară de fete din Bitolia, sai suprimat trei ca- 

tedre inutile, şi sa menţinut numărul de 40 de bursiere. 

IX. Gimnasiul din lanina a fost mai întâiit suprimat; pe urmă, în 

urma economici resultate din suprimarea Mitropoliei din Constantinopol, 

el a fost menţinut, transformându-se gradat în școlă comercială. | sai 

prevădut '72 locuri de bursieri, căci sa presupus că bursieri de la 

gimnasiul din Berat vor trece aci. 

X. Sa suprimat gimnasiul din Berat. 

XI. La şcola comercială din Salonic, sa menținut personalul di- 

dactic, scădendu-i-se lefile la 185 lei pe lună, și sa suprimat inter- 

natul, menţin€ndu-se foștii bursieri interni ca bursieri liberi, cu o bursă 

de 24 lei pe lună. 

XII. Sai suprimat școlile comerciale din Crușova şi Veria. 

XIII. Sa suprimat librăria din Bitolia. 

XIV. Sa redus la 2 numărul revisorilor școlari. 

XV. Sa suprimat budgetul Mitropoliei din Constantinopol. 

XVI. Personalul didactic al școlilor din Sofia și Turtucaia, care in- 

"7
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trase în corpul didactic cu împlinirea condiţiilor cerute de legea în- 

vățămintului primar, a fost trecut în budgetul înv&țămintului primar 

din ţară. | 

XVII. Cifra pentru fondul extraordinar sa redus de la 40.000 la 

20.000 lei. 

In resumat, acest budget se presintă cu un total de 338.219 Iei. 

* * 

Să examinăm acum mai de aprâpe modificările făcute -prin bud- 

getul de la 1 Septembre 1901. . 

|. Zupuținarea școlilor primare. La 1 Septembre 1899, numărul 

școlilor primare era de 69. El a fost atunci mărit de odată la 93. 

La 1 Septembre 1900, d. Ministru Arion l-a redus la 78, fără a 

număra desființarea şcolii primare din Constantinopoli, a școlii din 

Lipopelți, care în state era comptată la un loc cu cea din Coceani, 

a şcolii de fete din Berat şi a școlii din Florina, înființată de d. Mi: 

nisteu Istrati. Prin budgetul actual, numărul școlilor a fost încă scădut 

la 72. R&mâne să cercetăm până la ce punct a fost justificată, atât 

înmulţirea din 1899, cât și reducerile ulteriore. 

In imperiul otâman o șcâlă nu se pote deschide, nici funcționa, 

dacă nu are autorisaţia legală. Acestă autorisaţie se dă de valiul 

(guvernatorul) provinciei, în casuri rare chiar de Ministerul de In- 

strucţie din Constantinopoli, după avisul muarifului (consiliul de in- 

strucție publică) al provinciei. Autorisaţia se dă pe numele unci anumite 

persâne, care de ordinar este unul din institutorii școlii, și care trebue 

în ori-ce cas să fie supus otoman. 

Obţinerea autorisației este supusă la numeroase formalități, şi re- 

clamă multă stăruință și energie din partea institutorului care trebue 

să o capete. Mai sunt dificultăți de altă natură, cari variază după lo- 

calități. Ast-fel, se obține mai grei autorisația în vilaietele Epir Și 

Albania, de cât în Bitolia și Salonic. 

O dată autorisația dobindită, înstitutorul este obligat să scie, a că- 

p&ta. încrederea și iubirea concetățenilor săi, . pentru ca aceștia să-i
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incredințeze pe copiii lor. Alt-fel autorisația rămâne inutilă și școla 

rămâne g6lă. Acesta şi constitue partea cea mai însemnată din da- 

toria institutorului, și care dă însărcinării lui caracterul de propagandă 

culturală românescă. 

Este evident că o școlă care nu are permisia legală de a func. 

ționa, merge în contra scopului pentru care este destinată. 

Să funcţioneze fără autorisație, în mod clandestin sai cu riscul de 

a fi închisă la fie-care moment, nu este de gândit. Prin acesta sar 

schimba cu. totul caracterul silințelor populaţiei românesci din Imperii, 

care a fost de a rămâne tot-d'auna în limitele celei mai stricte le- 

galități și supuneri către legi și autorități 

Institutorul care, fie din împrejurări mai presus de puterile lui, fie 

din negligența lui sai din calcule culpabile, nu se silesce să obțină 

autorisația acela care nu useză de tâte mijlâcele permise pentru 

a şi popula șcâla cât mai mult, nu mai r&spunde la chemarea lui, 

și subvenția ce o primesce nu o mai merită prin nimic. 

Școli și institutori de aceştia ai fost tot-d'auna. 
Deja în 1898 dispusesem ca şcolile cari nu ai încă autorisaţia şi 

cari nu o vor căpăta până întrun anumit termen, să se închidă, iar 

institutorii să fie congediați ; şi acestă disposiţie a fost primită cu 

aprobare de t6tă lumea, și în prima linie chiar de Macedoneni. 

Sub guvernul următor, afacerea acesta nu a mai fost urmărită. 
Raportele revisorilor școlari, pe lângă alte documente, arată că în 

1900 erai încă forte multe școli din cele vechi cari nu aveai au- 
torisaţie. 

Cu tâte acestea, la 1.Septembre 1899 se înființeză 24 școli pri- - 

mare noi, a căror autorisaţie urma să se capete de aci înainte. Sai 

numit institutorii acestor viitâre şcoli, li s'au plătit cheltuelile de drum 

ca să se întârcă în Macedonia, li sai plătit lefa cu anticipație pe 

mai multe luni, li saă -mai dat și sume însemnate de bani, pentru.-a 

suporta cheltuelile pentru obținerea autorisației. 

Resultatul a fost că mai nici una din aceste 24 de școli nu a ob- 

ținut autorisație, că cele mai multe nici nu sai deschis, și că mai 
tâte au r&mas fără şcolari.
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Nu numai atât, dar chiar multe din școlile vechi ai fost în același cas- 

Dovedile pentru acâsta sunt nenumerate. Acele pe cari le re- 

produc în extenso la finele acestui raport sunt cele mai caracteris- 

tice, dar sunt departe de a fi singurele. Resumez aci pe cele mai 

însemnate. 

__D-l Cotula V. Adam, care se intituleză /nsărcznat (nu sciă de 

cine) cu urmărirea afacerilor şcolare și bisericescă pe lângă aulori- 

fățile Otomane, a redigiat un Siudzii asupra chestici române din Tur- 

cia. (Anexa No. 13). D-sa clasifică școlile Române în trei categorii: 

a) Școli al căror mers este asigurat; 4) Şcoli cari funcționeză re- 

gulat, dar cari sunt mai puțin populate de cât cele grecesci; c) Şcoli 

a căror funcţionare este neregulată, sait cazi eaistă fiind-că sunt în- 

sfitulovri cari le vepresintă. 

lacă dar o constatare precisă, venită chiar de la un Macedonen, 

cum că sunt scoli cari nu există, de cât pentru a se menține lefa 

institutorilor lor. 

In prima categorie, d-sa numără 12 școli, în a doua 16, iar în a 

treia, pe toate cele-l-alte, 65, ceea-ce constitue o proporție spăimân- 

tătore. 

— Acestă stare de lucruri nu este nouă. Tot-dauna sa afirmat 

că şcolile din Macedonia sunt în mare parte gâle de şcolari, și că 

se ascunde adevărul, pentru a nu se suprima unele subvenții nemetri- 

tate. In genere este greii a se cunosce exactul adevăr asupra acestui 

lucru. Este însă demn de observat că aceste acusări ai început să 

devină mai deșe şi mai precise, mai cu semă de când cu budgetul 

"din 1899, care tocmai a înmulţit numărul subvenţiilor acordate. 

Intr'o petiție colectivă, adresată Ministerului la 11 lulii 1901, din 

Bitolia (anexa No. 16), se pomenesce despre un memorii, adresat 

tot Ministerului, în August 1900, în cari se cerea a se face economii. 

prin suprimarea șeolelor şi profesorilor de prisos. 

— Anexa No. 17 este un raport confidențial din Octombre 1900, 

în care se afirmă că «cele mai multe școli primare din vilaietul Ia- 

nina (Epir și Albania) continuă a figura de peste o decime de ani 

pumai pe hârtie ca șcâle, fără a exista în adevăratul înțeles al cu-
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vintului, în dauna intereselor, a causei naționale, a budgetului țării și 

a prestigiului românismului, subvenționându-se o mulțime de insti- 

tutori și întreținându-se nisce șco/? fiztze, cari nai adus nici un folos 

causei ; ba din potrivă, ele ai contribuit în mare parte să mai com- 

promită și pe cele existente». 

— Anexa No. 18 este un raport confidenţial, care provine dintr'un 

isvor absolut sigur, și ca veracitate, și ca cunoscință a stării lucru- 

rilor. EI privesce un număr de 16 școli din Epir și Albania, cari tote 
merită pe deplin numele, acum consacrat, de sco/? fire. 

— Am vorbit mai sus despre un proect de budget pentru școlile pri- 

mare, presintat Ministerului de d-nii Cosmescu, Dan, Nuși Tuliu și 

lie Papahagi, cu scop doar de a face economii. In raportul cu care 

acest proiect a fost însoțit, citim: «In. alăturatul budget, figureză și 

institutorii carii până acum nu aă obținut autorisaţia pentru deschi- 

derea șcâlelor lor. Am credut necesar să facem acesta, de 6re-ce, 
dacă vor fi lăsaţi pe drumuri și îngropaţi în datorii, chestiunea nâstră 

are să sufere». Mărturisire formală că după acești domni, chestiunea 

macedonână se reduce la chestiunea ca institutorii să nu fie pe dru- 

muri. Acesta nu este de cât reproducerea, de astă dată sub formă 

de axiomă nediscutabilă, a simplei constatări făcute de d. Cotula Adam, 

că 65 din 93 de școli nu există de cât prin faptul că sunt institutori 
cari le represintă. 

— In raportul din 13 Octombre 1900 al d-lui revisor Nuși Tuliu, 

(anexa No. 6) citim: «Şcolile acestea (din Dobrinovo, Leașniţa, Ma- 

crini, Pades, Smixi, Vlaho-Livadia și Cochinopoli) n'aii putut funcţiona 

regulat. Logic ar fi să fie şterse din budget școlile ce n'aă putut func- 
ționa regulat». 

— Intrun alt raport al aceluiași revisor (anexa No. 19) se dice: «După 

cum vE este bine cunoscut, șcâlele nostre în trecut erau fictive, exis- 

tente în satele de presenţă, neexistente în realitate. in acest vilaiet 

(lanina) am găsit șcâlele din trecut existente numai în statele oficiale 

din Bucuresci; am găsit dascăli fără catedre și catedre fără dascăli». 

— Revisorul Ilie Papahagi, prin rapârtele sale din 17 luliă și din 20 

Noembre 1899 (anexa No. 12 şi 20) spune că în Albania sunt școli cari
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nu sau deschis nici odată, ba la unele institutorii nici măcar nu ai 

făcut act de presență, și citeză ca fiind în acest cas școlile din Du- 

razzo, Cavaia, Tirana, Lunca, Cosina, Gradiște, Ferica, cea de tete 

din Berat. 

— Tablourile statistice din 1900 ale celor 4 revisori școlari (anexele 

No. 7, 8, 10, 11, 12, 13) confirmă în totul cele arttate până aci; 

„prin cifrele și datele ce coprind, dovedesc în mod nediscutabil că un 

mare număr din şcolile pe cari noi le-am subvenţionat ani întregi, 

nu aii nici un şcolar, nu aii funcționat nici-o-dată, ba chiar că insti- 

tutorii lor locuesc la depărtare de dile întregi de localitatea unde se 

află presupusa lor șcâlă. In acestă privință, mai ales raportele d-lor 

Nuși Tuliu și llie Papahagi sunt cu deosebire demne de luat în semă, 

pentru că în circumscripțiile lor, Epir și Albania, asemenea lucruri 

se petreceaii mai mult. 

— Tâte aceste constatări sunt resumate și confirmate în adresa 

trămisă Ministrului de Externe de către cel de Culte, d. Arion, ia 4 

Noembre 1900, și în care se spune: «In tâmna anului curent, sub- 

scrisul a primit nenumărate reclamaţiuni verbale și înscris, de la mulți 

din directori, revisori, profesori, institutori și preoți, prin care se plân- 

geaii că în buqgetul curent sar fi trecut școle care nu aveai fiinţă, 

saă lâncedeaii din lipsă de populație şcolară. 

— La 23 Noembre 1899, însuși d Tache Ionescu, care înființase 

cele 24 de școli și cele 100 de posturi noi în Macedonia, scria d-lui 

Ministru de Externe următârele (anexa No. 21): «Fiind informaţi că 

în unele comune de prin Macedonia sunt câte doi și trei institutori, 

fără elevi şi fără școlă, iar în altele titularii ai plecat și școlele nu 

sati mai deschis, căci cei noui numiţi nu sosesc, iar la cele deschise nu 

sunt cărți, nici institutorii noui numiţi nu ai certificate legalisate, zar 

în alle părți mu este permisiune de deschidere a școlelor, şi în 1a- 

nina sunt doi institutori fără nevoie, de Gre-ce suni numai 10—I12 

elevi, am ondre a vă ruga să bine-voiţi a dispune, etc. (Vedi și anexa 

No. 22). 

_— Dar mai mult de cât tâte cele cari preced, este decisivă adresa 

trămisă Ministerului de Externe la 9 Septembre 1900” de către d.
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Ministru C. Arion, şi din care extragem cele ce urmeză: «Precum 

“sciți, una din aceste măsuri a fost ca pe diua de! Septembre să 

inceteze salariul profesorilor și institutorilor cari, zeavând auforisația 

de a funcționa de la guvernul otoman, încasat salariul, fără a da 

o singură lecțze.» 

«Școalele primare, ne având cele mai multe de cât un singur in- 

stitutor, faptul că instetutorul nu funcționa, echivala cu anihilarea 

chiar a şcoalei. Propaganda culturei române se făcea așa dar numai 

Brin plata instituloruiui care primia o leafă mensuală, şi toată ac- 

tivitatea sa, neputând să aibă elevi, o întrebuința în demersuri, mai 

mult sai mai puţin active, ca să obțină autorisaţia. 

« Convius că dorinţa unanimă este ca în Macedonia să avem scoli şi 

şcoluri, îar nu numai înstitutori fără şcoli şi fără scolari, am luat 

măsuri ca să inceteze această stare de lucruri». 

— Am resumat datele numerice și indicaţiile cele mai insemnate 

cari resultă din aceste diverse documente. Acest tabloii este cea mai 

completă condemnare a stării lucrurilor de până acum, și cea mai 

strălucită dovadă de câtă trebuință era ca să se taie odată în carne 

vie, şi să se facă să înceteze risipa de mai 'nainte. 

'Ca să ne mărginim aci numai la școlile cari ai fost suprimate la 

1 Septembre 1900 şi la 1 Septembre 1901, iacă ce constatăm : 

Şcoli suprimate de d. C. Arion. 

, „_ sad 
a) Existente înainte de 1 Septembre 1899. E p& v 52 

. . = 

1. Constantinopoli. E 
, , DD i 

2. Prsuderi. 3 3 5 3 
. a 

3. Cavaza. 
Dag 

“ 3 3 5 a. 

4. Perica. 3 32 Z 
S* 2 

, Dr O 
5) Infiinţate de d. Tache Ionescu. 2 Es 2e$ 

4 
39305 

5. Blața. = o S & 

. , , 220 
6. Grumata-de-Jos. Ai e EO 9  
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7. Wegovauni. 23 
5 

8. Calcandelen. 
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, 2 . 
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9 Coch nopole 
55 

10. Prizrend, 
2% 
d 

| 11. Vlalo-Lzvadia. 

12. Durazzo. 

13. Grădstea. 

14. Lunca. 

15. Premeti. 

16. Zirana. 

17. Zipopelti. 

18. Beraţ, fete. 

c) Infiinţată de d. dr. Istrati. 
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  19. Fforina. 

Școli suprimate de d. Haret. 

a) Existente înainte de 1 Septembrie 1899. 

1. Armada. Nu există șc6lă,; institutorul locuia la Băiasa. 

2. daca » » > » Ja Ianina şi Meţovo. 

i 3. Grebenici » » » » la Meţovo 

4. Seracu » >. >» » la Furca, 

5. Gabvova nu există de doi ani. 

5) Existente înainte de 1 Septembre 1899, institutorii îmmulţiți de 

d. T. Ionescu. 

6. Mefovo. Nu există, nu avea nici un şcolar. 

c) Infiinţate de d. T. Ionescu. 

” Dobrinovo. Nu esistă școlă, institutorul locuesce la Laca. 
3 

8. Leașuzfa. » > » » la Băiasa. 

9. Macrini. Şcola nici nu are local.
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10. Padzs. Nu este şcâlă; institutorul locuesce la Băiasa. 

11. Acea. Nu există şcola. 

Școli reînființate de d. Haret. 

1. Pisuderi , , „ N 
Suprimate de d. Arion. Ai autorisația. 

2. Durazao ; 

Şcoli înființate de d. Haret. 

3. Dohani 

4. Gheogheli 

Nu numărăm aci şcâla din Pepelişte, a cărei situaţie a fost d6r re- 

gulată în state, de ore-ce ea era plătită de demult, de și nu se scia 

nici unde se afla, nici dacă a funcţionat vre-o dată, după cum am 

Sa obținut autorisația. 

v&dut mai sus. 

In resumat, d. Arion a suprimat 19 şcoli; ei am suprimat 11, am 

reînființat 2, şi am înființat din noi alte 2. | 

După tâte cele arătate mai sus, nu vE&d cum ar pute cine-va să 

susțină că aceste supresiuni erai rei făcute. Ele se impuneau, din 

contră, nu numai pentru motiv de economie și pentru a se suprima 

o cheltuclă absolut inutilă, dar mai ales ca chestie de moralitate; căci 

este un lucru contrar ori-cărei morale, de a trăi cine-va în comptul 

unei idei nobile, fără a face nimic pentru a o servi. 

I[. Reducerea numerului institutorilor. Acest număr a fost scădut 

la 139, aprâpe egal cu acela (142) care era înainte de crescerile 

din 1899. 

Scăderea a provenit din două cause: din micșorarea numerului șco- 

lilor, despre care am vorbit deja, și din împuținarea numărului insti- 

tutorilor la școlile conservate. 

Am vădut că numărul institutorilor, așa cum a tost crescut în 1899,
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era cu totul în disproporție, şi cu numărul școlilor, și cu numărul șco- 

larilor. Dăm aci proporţia care a r&mas, în urma reducerilor de anul 

    
  

  

    

acesta : 

| la ez lzggi 
| 9. & pi 353| Ş = 28 | 

= 9 i a 3) = 
5 2 ISREI a 5 |Soti 

. - . 3 95 — 2 Io | 3= 1% 9 

| Circumscripția |2 2 252 e Sslesei 
| Seas | 

3 sei a 
AZ logat Bei 

| | | | 
| Ă | 

i Salonic ..... 24| 46 1 92) 1401 30. 

Bitolia. . . . . .|. 20 51| 2,551 1178 23| 
. | : 

| Epir ..... 19| 27 1,42] 688 25 

« Albania . ... 9| 15| 1,67 355 24 
i : - i |       

Precum vedem, chiar în urma reducerilor, proporția r&mâne încă 

sub aceea a școlilor grecesci şi bulgăresci, vreai să dic că numerul 

medii al institutorilor de fie-care șcâlă r&mâne tot superior, și nu- 

mărul şcolarilor de fie-care institutor remâne tot inferior în școlile ro- 

mâne, în comparaţie cu cele grecesci și bulgăresci. 

“Daca am face comparaţia cu starea lucrurilor din țară, resultatul 

ar fi şi mai probant. 

Este dar afară din discuţie că reducerea numărului institutorilor 

era pe deplin justificată, față de numărul școlilor și al școlarilor, cel 

puţin daca plecăm de la principiul, pe care-l socotesc ca fiind afară 

din ori-ce discuţie, că crearea posturilor de institutor, ca și crearea 

şcolilor, trebue să aibă drept scop înmulțirea școlarilor şi îm- 

bunătăţirea învățămîntului, iar nici de cum crearea de mijloce de 

traii pentru nisce funcţionari inutili sai, după cum dic în repeţite 

rânduri rapârtele revisorilor școlari de acolo, «trebuința de a nu lăsa 

pe drumuri pe institutori.» 

Mijlocul pentru dinșii de a nu rămâne pe drumuri este de a lucra 

cu spor în folosul causei, iar nu altul. 

*
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III şi V. Mărirea numerului instilulorilor și preotilor pensionari. 

Sai trecut la pensie doi institutori şi doi preoți bătrâni, și sa făcut 

un mic ajutor mamei decedatului profesor Coian. 

* 
E x. 

IV. Modificările lefilor institusorilor, profesorilor și preofilor. Redu- 

cerile de lefi făcute de d-l dr. Istrati provocaseră o mulțime de pro- 

testări, mai ales pe motivul că ele nu erai făcute după o normă, 

că loviaii prea mult: pe unii și nu destul pe alții. 

Schimbările aduse de d-l Arion realisai, din acest punct de vedere, 

o îmbunătăţire. 

Prin budgetul din 1 Septembrie 1901, am căutat să conciliez ab- 

soluta nevoe de a face economii, cu stabilirea unei Gre-cari norme 

n' lefi, după principiul deja pus prin decisia din 2 Septembre 1898. 

Bine înțeles, schimbarea condiţiilor financiare nu a mai permis a 

admite cifrele de atunci, și lipsa de timp și de documente nu a permis 

ca repartisarea să se facă în mod destul de riguros, potrivit cu im- 

portanţa localităţilor, cu titlurile și vechimea institutorilor, și cu efectivul 

școlarilor. Totuşi cifrele admise nu sînt inferi6re acelor plătite insti- 

tutorilor și profesorilor Bulgari, Greci și Sirbi, ci din contră, chiar 

așa reduse, încă sînt superire acelora în chip destul de simţitor. In 

special, cifra. minimă : de. 30 lei: pe lună pentru institutori, și de 20 

lei.pentru preoți, este tot acea care fusese admisă și de d-nii Istrati 

şi. Arion. Cu un cuvint, reducerile făcute nu ai nimic de esorbitant, 

având în: vedere condiţiile locale de acolo și lefile plătite de cele-alte 

naționalități. Să nu uităm încă cum că la noi în țară un învețător 

de cătun este plătit cu 40 lei pe lună, că un învățător suplinitor de 

șcâlă rurală primesce net 58 lei pe lună, un institutor suplinitor de 

oraș 109 lei, iar un cântăreț de biserică de sat 11 lei. Așa fiind, 

este permis că institutorilor din-Macedonia, cari sint recrutați fără. nici 

un concurs, nici altă: probă de. capacitate, să li se plătescă 30 până 

la 110 lei, iar cântăreților 15 până la 30. 

Trebue să mai spun: că Macedonia are un fel de școli cari nu 

funcționeză de cât patru. luni pe an, deși sunt plătite tot anul. In
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unele localități muntâse, populația românescă își părăsesce locuințele 

în timpul ernii, Şi se scobâră în câmpie. Ar fi logic ca la acestă 

populațiune nomadă și institutorul să fi fost luat tot dintrinsa, și să 

se mute împreună cu dinsa, de la munte la câmpie şi înapoi. Cu 

modul acesta, învățătorul ar fi fost ocupat tot anul, și copiii nu ar 

fi fost siliți să-l schimbe de dou& ori pe an. In Macedonia însă nu 

se face aşa, ci fie-care șcâlă are dou rînduri de învățători: cei de 

vară şi cei de iarnă, cari toți primesc l€fa pe anul întreg. 

In casul acesta sunt școlile de vară din Abela, Perivoli, Samarina, 

şi cele de ernă din Ciariciani, Damaşi, Grebena, Paltina, Alasona, 

Pertori, Vlahoiani. 

* E 

VI.. Crescerea numerului şcolilor cari primesc alocaţie de chirie. 

Cu tâtă trebuința de economii, și cu tâtă hotărirea luată de a nu 

se face nici o cheltuelă nouă, tot Sa realisat câte-va îmbunătățiri, 

pe unde sa putut. 

Am constatat deja restabilirea a două școli suprimate de d. Arion 

şi creațiunea din noi a altor două, pentru cari se obținuse autori- 

saţia. 

Incă o îmbunătăţire a fost aceea de a se mări de la 49.la 55 

numerul școlilor cărora li se dă indemnisaţia de chirie. 

Este evident că e o ilusie a crede că o şcâlă pâte funcționa 

dacă nu i se asigură un local. Așa fiind, cred că am făcut să crescă 

probabilitatea putinței de funcţionare, când din 72 “de şcoli am dat 

chirie la 55, pe când în 1899, dinteun număr de 93 de școli, nu 

primeai chiria decât 47 (|). 

% * * 

VII și VIII. Budgetul ficeulul și şcolii secundare de fete din Bitolia. 

L efile lăsate profesorilor sint încă superiore celor plătite de cele-alte 

  

(1) In 1898, din 69 şcoli, primiaă chirie 61, adică 88,4%; 

în 1899, din 9%  » » > 47, adecă 50,5"); 

în 1901, din 72» , » 55, adică 76,4%.



XLVII 
  

şcoli creștine din Bitolia, și cu deosebire acelor fixate prin budgetul 

d-lui dr. Istrati. Media numărului orelor de curs pe săptemână pentru 

fie-care profesor este de 14, care este încă mult inferioră acelei ad- 

mise în școlile secundare grecesci, sirbesci și bulgăresci din Bitolia. 

Este bine înţeles că am suprimat fără esitare pe maestrul de scrimă 

și pe cel de musică instrumentală, precum și la anina maestrul de 

dans fusese deja suprimat de d. Arion. 

Cât pentru economiile realisate. la material, cred că ele nu suferă 

discuţie, mai ales că s'a menţinut numărul bursierilor liceului la 127, 

cât a fost ridicat în 1899, din 90, cât era mai înainte. Cu tote a- 

cestea, cred că numărul bursierilor trebue micșorat, pentru că liceul 

nu trebue să fie alimentat numai prin acest mijloc artificial. Astădi 

liceul nu este frequentat de nici un copil român din orașul Bitolia. 

Copiii Românilor frequenteză şcolile grecesci saii bulgăresci; iar liceul 

este populat numai cu copii aduși de pe departe, atrași de perspectiva 

intreţinerii gratuite. Dacă liceul nu este în stare să exercite cea mai 

mică atracţiune nică asupra populației în mijlocul căria se află, el nu-și 

atinge scopul nici de cum. | 

* % * 

IX. Zransformarea gimnasinlui din Ianina în şcălă comerezală. Des 

pre utilitatea acestei transformări, am vorbit mai sus, când am ana- 

lisat decisia din 28 August 1898, și nu voii mai insista aci. 

Când transformarea va fi completă, adecă peste patru ani, va re- 

sulta dintriinsa o economie de personal didactic, pentru că gimnasiul 

are patru clase, iar școla comercială va ave trei. De o cam dată 

însă, budgetul personalului săi este acel fixat de d. dr. Istrati, iar la 

material sa prevădut întreținerea pentru 72. de bursieri. 

%* * x 

X. „Suprimarea gimnasiului din Berat. Acest gimnasiă nu a avut 

nici odată mai mult de 40 școlari în 4 clase, toți interni bursieri. În 

anul 1900—1901, pentru un personal didactic și administrativ de 15 
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inşi, nu mai eraii de cât 23 de școlari. Nici chiar ca bursieri nu se 

mai găsiaii școlari ! 

Suprimarea acesta era așa de indicată, în cât nu cer a se reveni 

asupra ei nici chiar Macedonenii. 

Școlarii cari încă nai absolvit cursul, sa dispus să trecă la școla 

comercială din Ianina. 

XI. Reduceri la șcdla comercială din Salonic. Principala schimbare 

făcută aci este acea a înlocuirii internatului prin bursieri liberi. M&- 

sura acesta a fost dictată, nu numai prin considerații de economie, 

cari şi acelea nu sunt de negles, dar mai ales că regimul interna- 

tului este cel mai nepotrivit ce se putea găsi pentru nisce viitori co- - 

mercianți, cari trebue, chiar de la primii lor pași în vicță, să fie bine 

deprinși cu tâte nevoile şi greutățile ci, în loc de a fi fost crescuți 

la adăpost de ori-ce lipsă și supărare. Noi în ţară, nu avem internat 

la nici una din școlile nâstre comerciale, și tindem a- -l desființa și la 

școlile profesionale unde se află. Ce rațiune ar fi dar să menţinem 

la Salonic acest regim, condemnat la noi și în tote părțile? 

ă % * 

XIL. Sugrimarea școlilor comerciale din Cruşova şi Veria. Infiin- 

țarea acestor două şcoli, la 1 Septembre 1899, a avut dou& mari de- 

fecte, Primul era că se făcea întrun moment de crisă extremă, când nici 

o creaţiune nouă nu era permisă, și când, în țară, nu numai că nu 

'se făcea noi creaţiuni, dar încă era vorba de suprimarea unei Uni- 

versități, de închiderea unui Conservator şi a unei școli de Bele-Arte, 

și când, prin legea din 1900, se reduce lIcta institutorilor de la 225 

la 160 lei. Al doilea era că, cu organisaţia ce li se dăduse, ele erau 

departe de a merita numele de școli comerciale. Nici programa lor, 

nici organisaţia lor, nici personalul lor didactic nu le da acest drept. 

“După doi ani de la înființarea lor, fie-care din ele avea drept ori-ce corp 

'didactic, câte trei profesori, unii foști institutori primari, alţii foști pro-



fesori de gimnasiă, neavând însă nici unul cea mai elementară cu- 

noscință de sciințele sai de practica comercială, Le-am suprimat dar 

cu t6tă convingerea că nu se suprimă nisce școli seriose, cari să r&s- 

pundă la un scop. Și dovadă că este așa, este chiar indiferența cu 

_care ele ai fost primite în localitaţile unde ai fost făcute. In mo- 

mentul închiderii sale, șcâla din Crușova era urmată de 4 băeți și 

de câte va fete, și cea din Veria nu sta mai bine. Dacă acești câți- 

va copii se trimeteaui ca bursieri la Salonic, se ajungea la același re- 

sultat, cu mai mică cheltudlă. 

* Y * 

XUIL. Suprzmarea lzbrărieă dn Bitol:a. Am vorbit mai sus despre 

acestă concepțiune, a unei librării înființate cu capitalul Statului și 

cu personal cu lefă fixă. Părerea că o asemenea creaţiune nu me- 
rită să trăescă, a avut-o și d-l dr. Istrati, care încă de la Aprilie 

1900 hotărise suprimarea ei. Este adevărat că mai pe urmă a reve- 
nit asupra acestei hotăriri, pe motivul că d-l Maimuca, librarul cu 

lefă, angagiase prea mari cheltueli; ca să nu piardă d-sa, sa decis 

ca librăria să continue a funcţiona, tot pe socotdla Statului. Este ia- 

răși adevărat că Icfa d-lui Maimuca sa redus de la 300 la 100 lei 

pe lună. 
Sunt în archiva Ministerului acte cari arată impresia produsă printre 

Românii macedoneni de acestă creațiune. Este, între altele, o propu- 

nere făcută de unul dintr'inșii și pusă la dosar, prin care cere să fie numit 

el librar, cu o lelă pe jumătate ca d. Maimuca, și fără cheltuelile acce- 

sorii. Din alte acte, se vede cum a înţeles d. Maimuca însărcinarea 

ce i se dedese: a primit l€fa unui servitor pe care nu-l avea, a trecut 

în state o Icfă mai mare de cât aceea pe care o plătia altuia, a în- 

casat chiria de 500 lei, pe când plătia 276. Cât pentru socotela cărţilor 

ce a primit și ce a distribuit, nimic nu se scie. 

E am suprimat cu totul librăria din Bitolia, și sunt convins că am 

făcut bine.
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“XIV. Reducerea revisorilor şcolari la dod. Până în 1898, tâte școlile 

române din Imperiul Otoman aveau un singur revisor școlar, pe lângă 

inspectorul, d. Apostol Mărgărit, care avea atribuţii aprâpe curat ad- 

ministrative. Prin decisia din 21 Septembrie 1898, numărul revisorilor 

Sa ridicat la doi: unul pentru circumscripţia Salonic și Bitolia, cel-lalt 

pentru Epir şi Albania. 

Aceşti doi revisori erai prea de ajuns pentru cele 69 de școli pri- 

mare ce erai pe atunci. Cu totă dificultatea comunicaţiilor din Imperiul 

Otoman, nu se pâte admite că unul din acești revisori nu ar fi putut 

visita câte 3 sai 4 şcoli pe lună; căci atâta trebuia, pentru ca fie- 

care din ele să fie inspectate o dată pe an. 

Ca termen de comparație, voiii spune că revisorii şcolari din țară 

aă a inspecta în mijlocii fie-care câte 125 de şcoli. Este adeverat că 

în ţară la noi comunicațiile sunt mai uș6re: dar de altă parte și atri- 

buţiunile revisorilor sunt necomparabil mai multe, mai grele şi mai 

complicate de cât în Macedonia. Şi apoi este mare deosebire şi între 

125 şi 34 de școli. 

Cu tâte acestea, la budgetul din 1 Septembre 1899, numărul re- 

visorilor a fost crescut de la 2 la 4, ceea ce da o medie de abia 

23 de școli de fie-care, de cre-ce num&rul şcolilor crescuse la 93. 

Acestă crescere o socot cu totul inutilă și nejustificată; şi dovadă 

că e așa, este că revisorul din Epir, d. Nuşi Tuliu, de mai multe 

luni locuia, nu în Epir, ci la Bitolia, iar revisorul din Albania fusese 

numit profesor la șcâla comercială din Cruşova. Şcolile dar remăse- 

seră tot cu doi revisori, şi nu se pare că aii mers mai r&i de cât 

pe când aveai patru. | 

De aceea am redus și ei, în budget, numărul revisorilor la doi. 

* 
* * 

XV. Suprimarea budgetului Mitropoliei din Constantinopoli, sa 

impus de sine, în urma demisiunii mitropolitului Antim. 

% 
* %



LI . 

XVI. Za şcolile din „Sofia şi Turtucaia, personalul didactic s'a trecut 

în budgetul învățămîntului primar din țară, pentri: motivul ar&tat mai 

sus, că acești institutori și învățători și-aii obținut titlul lor prin con- 

curs sai prin diploma de şcoli normale, conform legii învățămîntului 

primar, și prin urmare ei aă dreptul a fi plătiți întocmai ca și per- 

sonalul didactic primar din țară. De altfel, trecerea lor în statele 

şcolilor române din străinătate avea inconvenientul că-i expunea a-și 

vedea adeşe ori l€fa modificată, după împrejurările acestor școli, și 

de a le face greutăți, în ceea ce privia drepturile lor la gradație și 

la pensiune. 

% % * 

XVII. Reducerea fondului ex'aordinar. Acest fond a figurat în bud- 

getul școlilor din streinătate mai tot-d'a-una cu sume destul de în- 

semnate, cari une-ori ajungeau până aprâpe de 100.000 lei. Dar îm- 

prejurările cari făceaii necesară o sumă așa de mare au dispărut acum. 

Cu tâte acestea, în anii 1899—1900 și 1900—1901 încă vedem 

cheltueli extraordinare, cari se ridică respectiv la 157.742 și 71.583 

lei, așa că ar fi fost nevoe în acești ani a se deschide credite su- 

plimentare fârte considerabile, pentru acoperirea lor (199.643 lei în 

1899—1900, şi 18.458 lei în 1900—1901). 

Din aceste cheltueli extraordinare s'a plătit, une ori de câte două 

ori și cu sume însemnate, călătoriile Macedonenilor cari veniai la 

Bucuresci pentru afacerile lor; cheltuelile pentru obținerea autorisa- 

țiilor școlilor cari nu se obțineaii nici odată; salariile unora cari nu 

funcționaii în Macedonia nici o di, şi ale altora cari funcționai în 

țară și luai salariul și de aci. Există în astă privință un lung ra- 

port care dă pe față ușurința cu care se cheltuiau banii. 

Aceste lucruri trebue să înceteze, și de aceea suma de 20.000 

lei, cât am prevădut eii, trebue să fie de ajuns. 

* 
%* % 

Din acestă expunere resultă că budgetul de la 1 Septembre 1901, 

lasă neatinsă organisaţia școlilor și bisericilor din str&inătate, în păr- 
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ţile în cari ea pote produce resultate utile, dar suprimă cheltuelile 

de prisos; suprimă școlile cărora bunul simţ public le-a dat numele 

de fictive, nume cari le va rămâne pentru tot dWa-una; suprimă le- 

file institutorilor cari de ani întregi erai plătiți și cari nici măcar 

de formă nu căutaii să-și facă datoria, suprimă cheltuelile de lux, 

de aparat sai de aparenţă. 

Ceea ce sa făcut în Macedonia, trebuia să se facă mai curând saii 

mai târdit, Sa făcut acum, pentru că nevoile presentului ne-ai forțat 

să nu mai amânăm o operă de curățire, care prea de mult se amână. 

De alt-fel, pentru ce motiv, întrun moment ca acesta, când în ţară 

nu am esitat a stârpi cu energie tâte causele de risipă, singură Ma- 

cedonia ar fi scăpat de la regula tuturor? Sunt servicii în ţară, în 

cari, în proporție, sai făcut reduceri mai mari de cât în Macedonia. 

Chiar în resortul ministerului instrucției publice, pe lângă exemplele 

deja date, mai menționez că Iefa revisorilor școlari sa redus de la 

500 lei la 272 lei pe lună; a protoiereilor, de la 300 la 141; că ser- 

viciul inspectoratului, care număra 9 inspectori, sa redus la 3. 

Când nevoile ne silesc la sacrificii aşa de mari la noi în țară, cu 

ce drept să ni se pretindă a se face excepție pentru singură Mace- 

donia, unde cel puţin nu vedem resultatele sacrificiilor enorme pe cari 

le-am făcut timp de peste 30 de ani? 

Şi cu tâte acestea, întrun moment când țara întregă, în fața pe- 

ricolului, se reculege, când fie-care face sacrificii fără a murmura, 

pentru că-și dă semă de gravitatea situației, numai din Macedonia 

se ridică protestări și se încercă resvrătiri. 

Dar asupra acestei chestii, se cuvine să me opresc cât-va. 

* 
s% * 

Este o constatare pe care ai făcut-o toți aceia cari, ai urmărit 

afacerile macedonene de câtă-va vreme încâce; anume că, în mintea 

multor institutori din Macedonia, preocuparea budgetară ia proporţii 

din ce în ce mai mari, și primeză pe tâte cele-l-alte. 

Constatarea acesta se pâte face cu deosebire de atunci de când bud-
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getul Macedoniei a fost ridicat de la 145.700 lei la 450.000, și pe 

urmă la 525.000 lei pe an. Acest însemnat sacrificii, pe care țara 

ii făcea cu gândul de a da un sprijin cât mai puternic unei idei 

mari, a avut efectul contrariă: acela de a face să se uite ideea, 

sai cel puţin a se lăsa pe al doilea plan, pentru că primul plan l-a 

ocupat disputele și pretenţiile pentru împărțirea lefilor. 

Acesta este un trist adevăr, care trebue spus cu curagii și fără 

incongiur, pentru că, daca nu va veni îndreptare radicală și imediată, 

inutile vor fi tâte silințele viitâre și tâte sacrificiile trecute. 

Ca să nu mă urc departe în trecut, voii lua lucrurile de la 1899 incci. 

Abia se schimbase guvernul, în Aprilie 1899, și ministerul se vedu 

asediat de o mulţime de Macedoneni, cari formulaui pretențiile cele 

mai variate. Deja în capitală se aflai mulți dintrinșii, a căror prin- 

cipală ocupaţie era de a 'nainta Ministerului în fie-care di câte o pe- 

tiție, prin care cereaii îndemnisări mai mult sai mai puțin închipuite, 

ori posturi mai mult sai mai puţin fictive. Peste vară, mai veniră încă 

mulţi alții din Macedonia, căci este acum un lucru constatat că cei 

de acolo nu pregetă a face acestă lungă și costisitore călătorie, pen- 

tru causele cele mai neînsemnate. 

Este o problemă a se sci cu ce susțin asemeni cheltueli ei, 6meni 

săraci, cari mereu se plâng că nu le ajung pentru traiu subvenţiile ce 

primesc. | 

Este adevărat că Ministerul a fost tot-de-una prea generos cu dinșii. 

Amintesc cei 19.330 lei ce li sa plătit în 1899—1900, ca îndem- 

nisără de călătorie, îndemnisări pe cari li le-a plătit Ministerul în mare 

parte, pentru a-i despăgubi de cheltuelile ce făcuseră ca să vină să-l 

asalteze cu solicitările lor. 

In vara anuluj 1899 stăruințele ai fost așa de mari, încât împinseră 

pe Minister la alcătuirea budgetului de 761.646 lei, pe care l-am 

analisat mai sus. 

In adevtr, aci trebue căutată origina înființării celor 100 de pos- 

turi noi; a adăogirii de institutori noi la nisce școli cari nici nu func- 

ționaii, sai funcționai cu un număr neînsemnat de elevi; a creațiunii 

de școli, și prin urmare de posturi noi, prin localități, unde se scia 
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de mai nainte că nici nu se vor pute deschide; a înființării funcțio- 

narilor de la librăria din Bitolia, etc. 

Dovadă că așa a fost, este că școlile din Sofia și Turtucaia, cari 

cu tâte acestea dai resultate cu mult mai apreţiabile de cât cele din 

Macedonia, dar pentru cari nimeni nu stăruise, nu aii avut mai nici 

o parte în enormele adaose ale budgetului. 

Dovadă mai este că budgetul, care se ridica la un total de 761.646 lei, 

pe când disponibili nu eraii de cât 525.000, a fost aprobat fără măcar 

să fi fost totalisat. Un asemenea budget nu putea să fi fost lucrat 

în biurourile Ministerului; el a fost adus din afară și impus în bloc, 

tără cercetare și fără discuţie, prin presiunea nemăsuratelor stăruințe. 

Dovadă mai este că cei cari nu luaseră parte la alcătuirea lui, și 

cari la repartisarea beneficiilor nu avuseră parte suficientă, ai mani- 

festat nemulțumirea lor. 

Dovadă mai este în fine asemănarea care este între budgetul din 

1899 şi proiectul de budget presentat ministerului în 1900 de către 

d-nii Cosmescu, Dan, Nuși Tuliu și Ilie Papahagi, proiect care men- 

ține tâte cele coprinse în budgetul din 1899, și care și el este ne- 

motivat, ca şi acela. | 

De 6re-ce dar budgetul din 1899 era opera Macedonenilor înșiși, a 

unor Gmeni cară cunosceaii mai bine de cât ori-cine împrejurările din 

țara lor, Sar fi putut aştepta cine-va să-i vadă profitând de creditul 

limitat ce li se acorda, pentru a face și alt-ceva de cât creaţiuni de 

posturi și măriri de salarii. Era timpul să se facă ceva pentru orga- 

pisarea sistematică a lucrurilor, pentru stabilirea ordinei și disciplinei, 

care lipsesce cu totul, pentru facerea unor programe potrivite Mace- 

doniei, pentru regularea salariilor după nisce norme raționale, etc. etc. 

Decisia din 21 Septembre 1898 ridica deja câte-va din aceste chestii, 

şi mai erai și altele. Insă nimic din tote acestea nu ai avut în vedere 

autorii budgetului din 1899; singura lor preocupare a fost de a îm- 

părți cât mai multe fol6se în tâte părțile, şi la acesta trebue să re- 

cunâscem că ai isbutit pe deplin. 

In adevăr, budgetul din 1899 a satisfăcut atâtea pretenții nejusti- 

ficate și a deșteptat atâtea apetituri, încât era lesne de prevedut că 
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va fi forte grea sarcina acelor cari vor fi chemaţi a readuce lucru- 

zile la locul lor; căci era evident că budgetul din 1899 nu putea fi 

menţinut cu nici un preţ. | 

Cel d'intâiă asupra căruia a cădut acestă sarcină a fost d-l ministru 

Istrati. 

Deşi budgetul de la 1 Septembre 1899 era făcut pentru întregul 

an școlar până la 1 Septembre 1909, D. Sa a v&dut că aplicarea luj 

până la capăt ar lăsa un deficit așa de colosal, încât -a fost silit să 

nu-l aplice de cât șeșe luni, și să iea, la 22 Maiui 1900, o decisie 

prin care reducea budgetul d-lui T. Ionescu cu începere chiar de la 

1 Aprilie, adecă cu aprope două luni în urmă. Şi cu tote acestea, 

pentru acoperirea cheltuelilor angajate pe basa budgetului din 1899, 

tot a fost nevoie să se deschidă credite suplimentare în sumă de 

199.643 lei, şi să stea personalul neplătit 7 până la 10 luni. 

Dar în fine, d. Istrati nu făcuse alt-ceva de cât să readucă budgetul la 

citra de 525.000 lei, votată de Cameră, după cum fuseseră și bugetele 

dinainte de 1 Septembre 1899. Și cu tote acestea protestările ce a 

ridicat în Macedonia ai fost nenumărate. Pentru ce? Dacă până la 

1 Septembre 1899 puteai merge școlile de acolo cu 486.500 lei pe 

an, (38.500 lei serviai până atunci pentru renta școlilor din Brașov), 

pentru ce nu ar fi putut merge cu 525.000 lei, de la 1 Aprilie 1900 

“înainte? Ce se întimplase în aceste șese luni, care să impună ţării, do- 

borită sub greutăţile sale, încă un sacrificii de 271.695 lei pe an, 

în mod inexorabil? Nimic alt de cât că, în aceste șâse luni, fuseseră 

100 de funcţionari noui cari gustaseră din budget, și alți 200 cari avu- 

seră avantage, și nici unii, nici alții nu consimțiaii să renunțe la ele și 

să revină la starea de lucruri ce era cu şese luni în urmă. Cât pentru 

chestia culturală, ea nu era de loc în causă aci. 

Peste alte şese luni, la Noembre 1900, d. Ministru Arion voia să-și 

stabilescă și d-sa proiectul de bugdet pentru anul 1901—1902. In 

timpul acesta, evenimentele dovediseră și celor mai increduli trebu- 

ința imperi6să, absolută, care era de a se face economii. 

D. Arion reduse de la 530.000 la 430.000 cifra pusă în budgetul 

Ministerului pentru școlile și bisericile române din străinătate. 
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Dar, pentru a nu se mai expune la recriminările ce suferise d. Is- 

trati, cercă să se consulte cu profesorii și institutorii de acolo, și să al- 

cătucescă budgetul în înțelegere cu dânșii, în limita sumei ce fixase d-sa. 

Resultatul a fost că profesorii şi institutorii i-ai declarat scurt şi 

neted că formarea budgetului în acestă limită era imposibilă, feztru 

că ar produce prea mari nemulțămiri.. D. Arion fu nevoit să-și for- 

meze singur proiectul de budget, care se găsesce reprodus in Anexa 

No. 4 col6na V. D-sa părăsi Ministerul înainte de a-l fi pus în practică; 

dar se pâte prevede primirea ce i sar fi făcut, dacă ar fi venit vremea 

să-l aplice. | 

A venit în fine budgetul general de la Martie 1901, și cifra șco- 

lilor din Macedonia fu scădută la 300.000 lei. Nefiind timp pentru un 

studii mai lung, s'a făcut un budget provisoriii pentru lunile luliă și 

August, lăsându-se pentru Aprilie, Maii și luniă tot budgetul d-lui 

Arion; iar în luliă, în urma economiilor resultate de la Mitropolia din 

Constantinopoli și de la școlile din Sofia și Turtucaia, se făcu un alt 

budget, mai larg și mai bine plănuit, care sa pus în aplicare de la 

1 Septembre. 

„ Protestările și de astă dată nu întârdiară a se produce. Acum, însă 
3 

Ri 
ele investiră un caracter de violență și de r&svrătire pe care nu-l 

avuseră mai înainte. 

Pe la începutul lui luniu, Ministerul fu incunosciințat că un număr 

de profesori și institutori din Macedonia se agitai pentru a provoca 

acolo o r&svrătire printre corpul didactic, pentru a se opune reduce- 

rilor făcute. Denunţarea era fârte precisă și însoţită de diverse do- 
cumente cari o coroborai pe deplin. 

In capul mișcării erai: 

d. Cosmescu și N. Baţaria, profesori la liceul din Bitolia ; 

d. N. Papahagi, profesor la școla comercială din Cruşova; 

d. Pericle Papahagi, profesor la șcâla comercială din Salonic : 

d. Nuși Tuliu, revisor școlar al circumscripției Epirului.
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D-ni N. şi P. Papahagi își părăsiseră posturile și veniseră la Bi- 
tolia, anume pentru a se consacra agitaţiei. D. Nuşi Tuliu am ar&tat 
mai sus că de mai multe luri nu mai călcase prin Epir și locuia la Bi- 
tolia; revisoratul s&i era în părăsire. Causa era că i se interdisese de 
a mai călca în Epir, prin un ordin formal al valiului. 

In urma mai multor întruniri ce ai avut în casă la d. Baţaria, la 
«d, Maimuca și la d. Capsali, revisorul școlar al circumscripției Bitolia, 
sa fixat planul de campanie. 

Era vorba a se subscrie, prin tâte mijlocele, un fel de procură prin 
care corpul didactic și oforul Macedonean să autoriseze pe cei 5 
de mai sus ca să lucreze pentru a face să se revină asupra măsu- 
rilor luate de Minister (Anexa No. 23). Armaţi cu acestă procură, 
cei 5 trebuiau să vie la Bucuresci, să ceră audiențe la Ministerul de 
Instrucţiune, la Primul Ministru și în fine la M. S. Regele; și dacă nu 
vor obține nimic, să începă o agitație, î capitală, pentru a sili pe 
guvern să facă de nevoe ceea ce nu ar fi voit să facă de voe. Voiaă 
chiar să-l forțeze să le dea o rentă anuală, ca să se întrețină singuri 
ei şcolile din acele părți, fără amestecul statului și guvernului Ro- 
mân. Printre alte mijlâce de presiune, era și greva generală a tu- 
turor institutorilor și profesorilor din Macedonia, fără a mai vorbi 
de alte mijlce (Anexa No. 24), dar asupra cărora nu cred necesar 
a insista aci. 

Din nefericire pentru conjurați, presa avu cunoscință de planul lor, 
care fu dat pe față printrun articol publicat în Pozna Nafională din 
12 lunii. 

Fie din causa acestei publicări timpurii, fie din alte cause, agitația, 
care trebuia se începă chiar de la începutul lui Iulii, fu amânată 

pentru mai târdiii. Dar după chipul cum a început pe urmă și după 
cum se desfășură, se vede cât de întemeiată era și denunțarea pri- 

mită de Minister, și informaţiile presei, cu tâtă desmințirea dată în- 
trun târdii de organisatorii agitaţiei, desminţire care nu are nici o 
valâre, î7 pimz ce conține. | 

La începutul lui Septembre, ei ai sosit în Bucuresci, afară de d-l  
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Cosmescu, care a rămas în Macedonia, pentru a nu lăsa să se stingă 

acolo răsvrătirea semnată de dinşii în lunile de vară. 

In diua de 4 Septembre, delegațiunea a fost primită în audiență de 

mine la Minister, fiind față şi d-nii deputați N. Ianovici, N. Coculescu și 

G. Dragu, pe care-i rugasem să asiste, pentru a nu lăsa să se pro- 

ducă versiuni neexacte asupra celor ce aveau să se petrecă, după 

cum Sai și făcut încercări. 

In esență, delegaţia a cerut a se reveni pur și simplu asupra me- 

surilor de economie luate de Minister, afară de suprimarea gimna- 

siului din Berat, pe care a găsit-o bună. In cas contrar, a anunțat 

că nici o șcâlă din Macedonia nu se va deschide, şi, în cele din urmă, 

că Macedonia nu ne mai. recundsce (textual). 

De atunci, cei 4 delegați ai rămas in Bucuresci pentru a urmări 

mai departe o acțiune care, după disa lor, abia acum începe. 

Atitudinea acesta a delegațiunii, chiar în capitala regatului, ar fi 

singură de ajuns pentru a dovedi caracterul acțiunii ce a întreprins. 

Este însă necesar să intrăm în Gre-cari amănunte, pentru ca să nu 

rămână nică o îndodlă. asupra scopului ce se urmăresce și a mijl- 

celor ce se întrebuințeză. 

% * * 

Prima grijă a celor 5 a fost de a reuni cât mai multe semnături 

pe procura al cării text le fusese procurat din Bucuresci (Anexa No. 23). 

Pentru acesta, ei ai început pe deo parte a cutreera în persnă 

Macedonia; iar pe de alta, a răspândi invitații în scris către acei pe 

cari nu-i puteau vede înșiși. 

D. Pericle Papahagi și-a luat pe semă districtul Meglen; d. Nuși 

Tuliu, Epirul; d. N. Papahagi, Crușova și vecinătăţile ei; d. Cosmescu, 

diverse părți din circ. Bitolia. Ei ai usat pe acolo de tâte mijlecele 

pentru a ademeni pe Gmeni și a căptta iscălituri. Mijlocul cel mai 

întrebuințat, a fost de a amenința pe institutori cu tâtă urgia, pentru 

diua când guvernul actual va fi răsturnat, lucru pe care-l promiteaii 

cu tâtă siguranța. In Epir, emisarii lățesc vorba că d. Nuși Tuliu a 

venit la Bucuresci ca să 7ăstorue guvernul. 
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Pe toți îi asigură că, în cas de a fi destituiți din causa turbură- 
rilor, viitorul Ministru de Instrucție, nu numai le va restabili lefa de 

la 1899, dar încă le-o va plăti și pentru timpul cât vor fi fost des- 

tituiţi. In fine, spun celor cari vor să-i credă că agitația lor este spri- 
jinită de către persâne sus puse din Bucuresci. 

Am putut urmări aceste mișcări aprâpe di cu di, precum de ase- 

menea posed exemplare, unele originale, altele în copie, din scriso- 

rile prin cari delegaţii cereau din tote părțile iscălituri pe procura 

lor. Am și dovedi indirecte, în mare număr, de acestă venătâre de 

iscălituri. Citez aci numai câte-va. 
In primele dile ale lui lunii, d. Petru Danisca, învățător, a primit 

de la d. Nuși Tuliu, care pe atunci era încă revisor scolar, textul 

procurei, cu invitație de a o iscăli și de a face tot posibilul ca să 

fie acoperită de un număr de iscălituri cât se pâte de mare. Cu 

câte-va dile mai nainte, la 25 Maiă, același învăţător primise de la 

d. V. Naca, profesor la gimnasiul din Berat o scrisâre (Anexa No. 

25) prin care-i trimetea și el textul procurii şi-l îndemna să adune 

cât mai multe iscălituri pe dinsa. Scris6rea merită să fie citită, pen- 

tru că e plină de revelațiuni interesante. Se spune într'insa că «prin 

desființarea școlilor cu mai puţin de 10 elevi, îx care categorie întră 

aprope tote şcolile dim Albania, se distruge aprope chestia culturală 

română din Albania.» Se mai spune că «asemenea procure sa făcut 

din tote comunele "române din Macedonia, îx înfelegere cu cei din 

Bucuresci cari doresc salvarea chestiunii, și duză al căror exem- 

flu am făcut şi noi de aici». Cu acesta se răspunde celor cari tă- 
găduesc că textul procurii fusese trămis din Bucuresci. 

Cred vtil să spun că d. V. Naca era profesor la Berat în 1898, 

de unde l-am destituit ei, din causă de prevaricaţiuni în administrarea 
fondurilor internatului. In 1899 a fost restabilit în același post, din 

care acum a r&mas scos, prin faptul desființării gimnasiului. Abia in- 

trat în Minister, am și primit numerâse reclamaţii contra lui din par- 

te furnisorilor internatului, cari sunt neplătiți pe câte doi ani, de și 

banii saă respuns de Minister. 

La lanina, procura a fost trimisă unora dintre profesorii de la gim-   
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nasii, cu cerere de a aduna iscălituri și bază de cheltudlă. Ai fost 

unii cari at iscălit, alții nu; sati pus și câte-va ze fichive. Pentru 

comunele vecine, a fost însărcinat institutorul Ioan Patajo, de la școla 

primară de acolo, ca să adune iscălituri. 

D. Pandu Rușa, învățător la Resna, a primit visita chiar a d-lui 

Cosmescu în pers6nă, care i-a cerut iscălitura, și după cum dice el, 

cînşelându-l prin tot felul de promisiuni și asigurări», a căpătat-o. Peste 

câte-va dile, dându-se pe față planurile ce urmăria delegaţia, a ce- 

rut să-și retragă iscălitura ; delegaţii însă ai refusat, gecându-i că 

este laş. El atunci a dat declarația reprodusă la finele acestui raport. 

(Anexa No. 26). | 
Ceea ce sa întâmplat cu Pandu Rușa, sa întâmplat cu mulți alții, 

Ai fost mulți aceia cari, după ce ai iscălit, ademeniți prin promi- 

siuni și afirmări neadevărate saă prin amenințări, ai cerut să-și re- 

tragă iscăliturile. Unii ai reușit, cei mai mulți însă nu; delegația a 

refusat neted. 

Mai sciă că un număr de iscălituri cari figureză pe procură sunt 

fictive, Acesta resultă dintr'o mulțime de declaraţii, pe cari le am din 

localitățile cele mai diverse. 

Ast-fel sunt fictive cele mai multe din semnăturile și peceţile de 

la “Turia, Meţovo, anina. Unele sunt puse de școlari minori. 

" Ar fi prea lung şi fastidios să reproduc aci numerâsele dovedi ce 

am de mijlâcele nepermise de cari sa servit delegaţia în acestă afa- 

cere. Cele pe cari deja le-am enumărat sunt de ajuns ca să arate 

ce valâre are hârtia în puterea căreia ea se dă drept împuternicita 

corpului didactic și a foforului macedoneu. 
Nu pot însă să nu m& opresc asupra a dou documente, cari ele 

singure ar fi de ajuns pentru a da pe faţă armele utilisate in acestă 

afacere şi scopurile ce se urmăresc. 
Posed originalele a două scrisori adresate unui institutor de d. Cos- 

mescu, membru al delegaţiei: una este din 12 Mai, cea-l-altă din 

luniă (Anexele No. 27 şi 28). 
Trec peste distrugerea chestiei naționale, peste catastrofa cea 

mare, peste pericolele cu cari sunt amenințați, şi altele de acelaș
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fel. Asemeni lucruri se găsesc în mai tâtă acestă corespondenţă, și 
nu ai nici o val6re alta de cât aceea a unor declamaţii cari se scot 
la ivelă, nu acum pentru prima Gră. Ai mai fost utilisate nu mai de- 
parte de cât anul trecut, când cu reducerile d-lui Istrati. 

Mai importante sunt alte lucruri. 

D. Cosmescu scrie la 12 Maii: «Ori-cine se dă îndărăt de la ac- 
țiunea comună pentru salvarea nemului de la o peire sigură, numai 
român nu pote fi. Suntem siguri că pretutindeni, afară de puţine ex- 
cepții, cară sunt canahă din cele mai mari şi âmpili fără semău, ro- 
mânii noştri ali să se arate Gmeni de astă-dată. Pericolul este comun, 
și ori-ce dare la o parte va f marcată cu pecetea infantei. Să nu 
uităm că cel cari ar vre să stea la o parle profitând de lupta şi 
sacrificiile celor-lalți n'aă să păţescă bine. Oamenii aceia de ce 
ati frică nu aii să scape». lar la 7 luniă: «Ori-ce desertare de la 
acțiunea comună este o penororzre şi o pagubă morală pentru acela 
care lucreză în acest chip. Pentru fratele met, nu doresc o așa repu-. 
tație de desertor și Jaș». Acestea din urmă le scria, pentru că cores- 
pondentul s&ă nu se grăbise a trămite iscăliturile cerute la 12 Maiii. 
Sunt întocmai cuvintele cu cari tot acest d. Cosmescu r&spunsese lui 
Pandu Rușa, care cerea să-și retragă iscălitura, 

Ne putem intreba: ce sens vor fi avend amenințările acestea în- 
drăsnețe ? Ce anume se pâte întâmpla r&ă acelora cari nu vor urma 
pe d. Cosmescu și tovarăsii săi? Pe ce se baseză d-sa, un simplu 
profesor de liceii, pentru a amenința un întreg popor cu mânia sa? 

Dar, fără a mai căuta r&spunsul la aceste întrebări, este destul să 

rețin că amenințarea și intimidarea ai fost, împreună cu afirmările 
neadevărate și cu promisiunile, unul din mijlcele prin cari s'a sur- 

prins buna credință sai timiditatea celor mai mulți. Și când unii ai 

prins de veste și și-au cerut înapoi semnăturile, li sa refusat tot cu 
amenințări. 

Atâta ar fi de ajuns pentru a lua ori-ce valâre pretinsului act a/ 

feborului Macedoneu. De aceea nu am considerat nici o dată, cum 

nu consider nici acum, pe membrii delegaţiei, alt-fel de cât ca nisce 

simpli agitatori, ale căror arme, scopuri și speranțe îmi sunt bine cunos-
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cute. Datoria mea este numai de a le da pe față uneltirile, și a căuta 

să zădărnicesc acțiunea lor culpabilă contra existenței școlilor române 

din Macedonia. | 

Scrisorile d-lui Cosmescu constitue cele mai evidente și maj pu- 

ternice dovedi de mobilele de cari se conduce agitația în chestia 

Macedonenă, și de mijlâcele puţin corecte cari saii întrebuințat și 

se întrebuințeză. Rugăminți, amenințări, intimidări, promisiuni de 

lucruri cari nu erai în puterea ei, calomnii și injurii la adresa gu- 

vernului, intrigi și insinuări: nimic nu sa cruțat. Dar ceea-ce trece 

peste tâte limitele permise, este că în acestă mișcare, începută, plă- 

nuită, condusă şi susținută întrun mod așa de necalificabil, să se ames- 

tece şi persâna inviolabilă a Capului Statului. Când d. Cosmescu, 

membru al delegației a îndrăsnit să scrie: «Regele român se înlâl- 

'nesce la Abbazaia cu vegele Grecilor şi face politică pe sema 

n6stră», el a comis o faptă contra căreia suntem toți datori să ne 

ridicăm cu indignare. Nimeni în ţară nu-și permite a pune la îndo- 

€lă înalta înțelepciune și patriotismul Regelui; nimănui în țară nui este 

permis a se atinge de dinsul, delegația însă a făcut-o şi pe asta. 

Acesta ne arată care este datoria nâstră, și ne-o vom face cu energie 

și fără cruțare. | | 

Ca să termin cu acestă chestie, constat că, cu tâte mijlocele ne- 

permise puse în mișcare, cu tâte că stăruințele aii durat de la înce- 

putul lui Mai până la finele lui August, resultatul subscrierii procurelor 

a fost departe de a fi așa cum îl doria delegaţia. Un forte mare numtr 

de institutori, profesori, preoți și simpli locuitori ai refuzat să sem- 

neze, sai, după ce ai semnat, aii vrut să li se anuleze iscăliturile. 

Sunt orașe și sate întregi cari nu ai dat nici una. La Bitolia, cu totă 

afirmarea contrară a d-lui Cosmescu din scrisârea de la 12 Maii, nu 

se dedese nici o iscălitură până la 15 lunii. Din multe locuri, iscă- 

liturile luate sunt fictive. 

Actul de care se prevaleză delegaţia, alcătuit în așa mod, este prin 

urmare fără nici o valore. 

D. Cosmescu mai dice în scrisârea sa: «Causa( pentru care liceul 

din Bitolia ar fi fost menajat la alcătuirea budgetului mei) este că
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profesorii liceului să nu țipe în contra măsurilor luate, fiind dinșii mai 

tot-d'auna aceia cari își iau acest rol vitreg; adecă nu toți, ci câți-va. 

Aceștia însă nu au să tacă nici de astă-dată, ci sunt hotăriți ca să-și 

facă datoria până în capăt. . . . . O fericire este că se găsesce 

o mână de 6meni cari sunt hotărâți să'și facă datoria chiar cu preful 

vieții lor, dacă trebuința va cere». 

D. Cosmescu scie bine că trebuința nu va cere ca să-şi pună vicța 

în pericol. Dar în ceea ce privesce restul, mă refer la anexele No. 

29 şi 30. Acestea sunt nisce petiţii, adresate Ministerului la 27 lulii 

și 1 Martie 1900, de către nisce profesori din Macedonia, dintre cari 

doi, d. P. Papahagi și d. C. Cosmescu, sunt acum membri |în de- 

legaţie. Prin acele petiții se cere ca să se lase neatinse pe viitor lefile 

semnatarilor pe cari le aveai înainte de reducerile d-lui Istrati. In pe- 

tiție nu se vede ca acei domni să fi cerut același avantagii și pentru 

colegii d-lor, profesori și institutori, cari fuseseră, sai aveai să fie atinşi 

așa de grei prin reducerile d-lui Istrati. Din contra, d. Cosmescu cere 

ca, în budgetul ce se va alcătui, să i se facă d-sale o lefă mai 

mare de cât colegilor săi. 

Cum se potrivesc asemenea cereri cu făgăduelile de mai sus, de 

jertfire a vieții? 

% % % 

Am vădut până aci în ce mod necorect sa format pretinsa pro- 

cură a delegaţiunii. Vin acuma la o altă încercare a ei, care presintă 

un caracter cu mult mai grav. 

Este vorba despre silințele ce și-a dat, și-și dă încă, de a împe- 

dica funcţionarea școlilor din Macedonia, de a provoca r&svrătirea și 

greva generală a corpului didactic Macedonen. 
Cum că acesta făcea parte din planul ei de campanie, Ministerul 

fusese informat încă de la începutul lui lunii; și precum informaţiile 

lui s'aă verificat în tocmai în ceea ce privesce mijlâcele întrebuințate 

pentru obținerea de iscălituri, ele se verifică și pentru acestă parte 

a programului delegației. 

Scrisorile de mai sus ale d-lui Cosmescu arată până la ce punct
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îşi propuneaii membrii delegaţiei să mergă cu violența și lipsa de 

respect pentru adevăr. Dar nu sai oprit acolo. | 

Ei aă întreprins să r&spândescă sgomotul că reducerile deja fă- 

cute nu eraii singurele pe cari avea să le facă Ministerul, ci că vor 

fi urmate de multe altele. Se dicea, în special, că şcolile din Me- 

glen și Albania vor fi desființate mai tote. 

Ei ai căutat să încredințeze pe Macedoneni că campania lor este 

incuragiată și susținută de Gmeni sus puși în țară, și că guvernul 

intimidat, nu va întârdia să revină asupra tutulor reducerilor sale. Au 

mers până a se lăuda că ei vin la Bucuresci ca să restărne guvernul. 

Aă afirmat că vor intenta proces Statului român și că, cu spri- 

jinul Gmenilor sus puși despre cari am pomenit, sunt siguri să-l câș- 

tige. In urma audienței de la 4 Septembre, ai dat relaţiuni false 

asupra ei, şi ai atribuit ministrului cuvinte de natură a mări iritația, 

pe care lucraii deja de patru luni ca să o provâce. Dar, mai presus 

de tâte, principalul mijloc prin care delegaţia compta să-și ajungă sco- 

pul, era de a provoca greva generală, și nu sai dat înapoi nici 

inaintea acestui atentat la însăși existența chestiei pe care pretinde 

că o apără. 

Deja la lunii, acestă parte a programului delegaţiei a fost de- 

nunțată prin diarul Voința Wafională. Acesta însă nu a împedecat-o 

de a-şi urmări ţinta. T6tă vara ea a lucrat pe față, cu o înverșu- 

nare şi cu îndrăznelă demnă de o operă mai bună, pentru ca la 1 

Septembre nici o șcâlă să nu fie deschisă. Și acum are încă cu- 

ragiul să vorbâscă în numele chestiei culturii naționale din Mace- 

donia! Dar ce atentat mai mare putea comite cine-va contra €i, de 

cât ceea ce a făcut și face delegaţia ? 

D. N. Papahagi a stat două luni la Crușova, unde socrul săi, d. 

Petraşincu, este membru în fosta eforie a școlilor românesci de acolo. 

Tot timpul acesta ai lucrat amândoi pentru a face imposibilă re- 

deschiderea școlilor la 1 Septembre. 

La Bitolia, d-l Cosmescu, ajutat de d-l Maimuca, fostul librar, 

Capsali, fostul revisor, și alți câți-va, a făcut tot ce i-a fost posibil 

pentru a revolta pe institutori și profesori.
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Satele şi orașele Macedoniei aii fost inundate cu scrisorile mem- 

brilor delegației, îndemnând la revoltă, la inchiderea școlilor. Ai plecat 

şi în persână din loc în loc, pentru a semăna vrajba și resvrătirea. 

Cu tote aceste manopere, la Perlepe sa deschis şcola la 5 Sep- 

tembre. Atunci doi din foştii efori, Chiru și Pentefranga, îndemnați 

de fostul revisor Capsali, se silesc să o închidă cu forța, și lac și un 

protest, semnat de ei doi, și în care ai trecut și semnătura bătrâ- 

nului Capsali, imitată de fiul sei Tache. Nemulțămiţi cu atâta, peste 

câte-va dile aceiași inși trămit institutorului o adresă prin care-l so- 

meză să închidă șcâla, copszderând că şcohle trec prin nisce împre- 

urări grele. (anexa No. 31) | 

La Băiasa, institutorul G. Zissi a deschis scâla la timp; peste câte-va 

dile, o grupă de partisani ai dlui Nuși Tuliu a venit de la Avdela, 

încercându-se să-l silescă cu forţa ca să o închidă, încercare ce n'a reușit. 

O altă tentativă, tot asupra școlii din Băiasa, a fost făcută de 

insuși institutorul St. Damașoti, directorul ei. Adresa comunității ro- 

mâne de acolo din 28 Octombre 1901 (anexa No. 31 bis), arată 

cum acest domn a voit să silescă pe colegul săi G. Zissi să închidă 

șcâla, și pe urmă să'l oblige să semneze demisia sa, amenințându-l 

în cas contrar cu destituire din partea comisiunii. Acest act official 

dovedesce până la evidență că încercarea de a se închide școliie 

este opera culpabilă a comisiunii însăși. 

La Ianina, s'au silit să oprescă pe școlarii școlii comerciale să vie 

la internat, şi a trebuit amenințarea directorului că-i va elimina, pen- 

tru a-i tace să reintre în ordine. 

D. Cosmescu, care nu a venit în ţară împreună cu cei-alți mem- 

bri ai delegaţiei, anume pentru ca să întrețină în Macedonia focul r&s- 

vrătirii, a r&mas acolo timp de aprâpe o lună, lucrând fără cea mai 

mică sfială, pentru a opri deschiderea școlilor, și pentru a închide pe 

acele cari s'aii deschis. D-sa asigura pe toți că viitorul Ministru de 

Instrucție va plăti Iefa întregă a greviștilor, pe tot timpul cât vor fi 

închis școlile, și nu după budgetul actual, ci după acel de la 1899; 

amenința, din contra, cu urgia aceluiași viitor Ministru pe aceia cari 

nu-l vor asculta. |
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În fine, dovada cea mai evidentă de scopul ce se urmăresce, ne-a 

dat-o chiar în capitală d. Nuși Tuliu, care a avut curagiul să inju- 

rieze şi să -amenințe în modul cel mai violent pe d. [. Hondrosom, pen- 

tru că a primit postul de revisor școlar în Epir și Albania, spunându-i 

în faţă şi în presența multor asistenți, că școlile din Macedonia trebue 

negreşit să fie închise, chiar cu sila. Indrăsndla nici nu putea merge 

mai departe. 

Cu tâtă frămintarea acesta, resultatele dobândite de resvrătitori sunt 

departe de a răspunde aşteptărilor lor. Mai tote școlile sai des- 

chis și funcţioneză. Înformaţiuni numerâse și sigure, venite din isvorele 

cele mai diverse, și în mare parte chiar de la institutori saă de la 

comunități, nu lasă nici o îndoclă în astă privință. 

Chiar în Epir, unde delegația afirmă cu mai multă stăruință că școlile 

stai închise, ele funcţioneză regulat. Fac escepție, se înțelege, școlile 

de &rnă, ale căror cursuri nici o dată nu încep de cât la Noem- 

bre, școlile cari nici o dată nu aii avut școlari, și șcâla de la Av- 

dela, fortăreța unuia din delegaţi, unde nu numai că nu sa deschis 

șcâla, dar încă sai făcut încercări pentru a împedeca cu forța des- 

schiderea școlilor din unele localităţi vecine. 

Cu tâte acestea delegaţia, care scie bine cum stai lucrurile, nu se 

sfiesce a răspândi scirea tendențiosă că şcolile sunt închise tote, și 

nu pot uita tonul de satisfacţie în care unul din membrii ei, la au- 

diența de la 4 Septembre, mi-a repetat acest lucru de două ori. Chiar 

a doua di am primit raportul amănunțit de școlile cari în momentul 

acela erai deschise şi funcţiona, unele încă de la 20 August, pre- 

cum erai înseși școlile din Crușova, pe cari se silise atâta d. N. Papa- 

hagi să le oprescă de a se deschide. | 

* 
% ii 

Incercarea culpabilă a delegaţiei și a adepților ei de a impedeca fun- 

cționarea școlilor se complică cu încercări de a produce turburări chiar 

aci, în țară. Partea acesta a acțiunii sale a fost şi ea dată pe față la 

luniă, şi acesta era prea ușor, de 6re-ce delegaţia anunța fățiș ce-și pro-
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pune să facă. Am spus mai sus cum a lățit vorba în Macedonia că 
ea vine la Bucuresci ca să r&stârne guvernul, și cei de acolo așteptă 
în adevăr să vadă petrecându-se lucruri grave. Intr'un memoriii adresat 

ministerului contra desființării gimnaziului din Berat, se spune fără 

încongiur că, dacă acestă desființare se va menţine, sai chiar dacă 

numai s'ar schimba corpul didactic al gimnasiului, «se vor nasce diterite 

episode curi6se și neaşteptate», și autorul mai spune că «se simte 

încă în putere pentru a combate pe inimicii chestiei.»—Intr'o scrisore 

venită în lunii din Macedonia, în Bucuresci, un institutor de acolo 

scria: «Vara acesta se vor petrece lucruri destul de interesante. Fe- 

riciți de voi cei: cari v& găsiţi /z fața locului, unde vor ave loc tite 

acestea! Mai ales începutul anului școlar viitor va fi cât se pote de 

bogat în surprize.» 

Așa dar este vorba de a se usa mijlâcele violente, nu numai în 

Macedonia, ci chiar aci, la noi, în insăși Capitala Regatului. 

Până acum, acestă parte a programului nu a avut de cât un în- 

ceput de execuţie. Ea sa mărginit la corespondențe și articole mai 

mult saii mai puțin violente și false, publicate prin ziare, la o agre- 

siune, in calea Victoriei, contra directorului gimnasiului din lanina, 

și la scoterea unui ziar. 
Vom vede până unde va cerca să mergă, pe calea acesta. 

%* % *. 

Acum în urmă, delegația a anunțat, cu o satisfacție de loc disi- 

mulată, că institutorii din Epir şi-au dat în bloc demisiile, pe carii 

le-aă trămis ei. | 

Cu modul acesta, se verifică punct cu punct programul pe care 

delegaţia şi la tras încă de la început, care a fost dat pe față încă 

de la lunii, prin diarul Voinfa Wafzonată, și din care făcea parte 

și greva generală. 

Cât pentru mijlâcele ce întrebuințeză, ele nu variază: tot intimi. 

darea, promisiunile, amenințările. Anexa No. 31 bis dă pe taţă în- 

tregul sistem, până și destituirea cu care ei, delegaţii, amenință pe
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institutorii cari nu-i vor asculta. Ar fi grei ca cutezanța să potă 

merge mai departe. 

E de prisos să adaog că demisia în bloc este un neadevăr, că 

sci deja că institutorii cei mai de seamă își caută de treabă, și că 

până acum nici o demisie nu a ajuns în mâna Ministerului, singurul 

în drept a le primi și a decide asupra lor. 

* 
* * 

Acestă expunere și dovedile cari o însoțesc, arată în mod evident 

care este caracterul mișcării in fața căreia ne atlăm. Este vorba de 

o resvrătire bine caracterisată, care nu se dă înapoi nici înaintea mij- 

l&celor violente, nici chiar inaintea încercării de a se paralisa cu totul 

funcţionarea şcolilor. Și de vreme ce existența acestor școli este: scopul 

imediat al cheltuelilor ce s'a făcut și se fac, şi al silințelor nostre 

de 32 de ani; de vreme ce închiderea lor, chiar momentană, ar face 

un +&ă enorm causei; de vreme ce ori-ce încercare de turburare pe 

strădile Bucurescilor nu pote ave alt efect de cât de a discredita 

cu totul chestia Macedonenă în ochii Românilor din regat; este €e- 

vident că mobilele cari dicteză purtarea acelor cari aă îndrumat ac- 

țiunea lor pe o asemenea cale și a acelor carii inspiră, nu este de 

loc preocuparea de interesul chestiei Macedonene, ci cu totul altul. 

De alt-fel este de ajuns să considerăm înseși revendicările puse 

înainte. 

Am ar&tat mai sus că reducerile făcute anul trecut de d-l Istrate 

erai cu mult mai mari, în raport cu cifrele Dudgetului d-lui Tache 

Ionescu, de cât acele făcute anul acesta. Acele reduceri erau făcute 

fără nici o normă, așa că atingea pe unii în mod forte grei, pe 

alții nică de cum. Minimul de I&fă al institutorilor era scoborit la 30 

lei pe lună, şcolile secundare erai reduse mult, librăria din Bitolia era 

suprimată, lefile preoților scoborite până la 20 lei pe lună, ale cântă- 

_reţilor până la 10. | 

„_D-l Arion a suprimat 19 școli, 25 de institutori şi 6 preoți, a men- 

ţinut minimul de leti al d-lui Istrati. In proiectul seu pentru 1901 — 1902,
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lefile erat scoborite încă cu mult mai jos, de vreme ce institutorii 

începea de la 24 lei, preoții de la 16, cântăreții de la 8. 

Insuși gimnasiul din Ianina a fost în punctul de a dispare anul trecut, 

D. Nuşi Tuliă, revisor școlar pentru Epir, prin o adresă către minister. 

(Anexa 32), a cerut strămutarea lui la Meţovo, sub cuvint că la lanina 

lipsesce cu totul populaţia românescă care să-l alimenteze. Ministerul 

a cerut avisul profesorilor liceului din Bitolia, cari la 19 luniă 1900 

au și dat un avis favorabil; dar schimbarea ministerului a făcut să r&- 

mână lucrurile tot ca mai înainte. Tâte acestea se văd expuse în diarul 

Timpul No. 141 din 27 lunii 1900 (Anexa No. 33). 

Așa dar acum un an se recunoscea de toți, minister, profesori și 

actuali membri ai delegaţiei, că un gimnasiii la Ianina era o inutilitate, 

iar măsura ce se propunea echivala cu suprimarea lui pură și simplă; 

căci ar fi tost nevoie de o nouă autorisaţie, care se scia că nu se pote 

obţine, iar populaţia română din Meţovo este așa de indiferentă pentru 

șc6la română, în cât -cea primară care este acolo și care avea trei 

institutori, de ani întregi nu are nici un școlar 
Cu t6te acestea anul trecut nu a fost: alt-ceva de cât reclamaţii 

și stăruințe, în limitele permise. 

Anul acesta, când tâte cheltuelile Statului sunt reduse în proporții 

așa de mari; când, cu tâte acestea, reducerile tăcute în Macedonia 

nu ai alt obiect de cât dea se reveni la numărul de școli și de insti- 

tutori cari era la 1 Septembre 1899, înaintea budgetului de 761.646 

lei; când ei am suprimat numai ll şcoli, recunoscute chiar prin 

acte ale membrilor delegației că erai /ezve, când aceste suprimări 

ai tost compensate în parte prin înființarea altor 4; când repartisarea 

lefilor este făcută după o normă, fie și imperfectă, dar susceptibilă de 

îmbunătăţire; anul acesta, se recurge la greve și la amenințări de vio- 

lențe; se recurge la neadeveruri, precum este afirmarea că lefile sunt 

scoborite la 25 lei pentru institutori, la 15 lei pentru preoți, la 5 lei 

pentru cântăreţi, că școlile din Prizrend, Calcandelen și Florina, 

suprimate anul trecut de d-l Arion, ar fi fost suprimate acum, și altele; se 

tace un cap de acusaţie din suprimarea gimnasiului din Berat, a cărei 

necesitate ai recunoscut-o delegaţii înșiși la audiența de la 4 Septembre,
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precum și din schimbările făcute în personal, schimbări impuse, nu 

numai de trebuința de a utilisa personalul cel mai bun şi de a lăs& 

în afară pe cei necompetenți, dar și prin cerinţe locale, prin dorințe 

exprimate în mod formal de orășenii din mai multe părți. 

Așa dar, este o deosebire completă între caracterul mișcării de 

anul trecut şi al celei de anul acesta. Este destul să scim că anul acesta 

mișcarea a fost pornită, încuragiată și dirigiată chiar din Bucuresci, 

ca să ne explicăm acestă diferență. 

se 
E = 

De alt-fel, cată să se scie că întrega agitație este opera numai a 

celor 5 membrii ai delegaţiei și a câtor-va din institutorii congediaţi 

cari sunt de conivență cu dinșii. Silințele lor de a tri întrega Mace- 

donie în acţiunea lor culpabilă, ai. remas în cea mai mai mare parte 

zadarnice; școlile funcționeză regulat, cel puțin acele cari aveau șco- 

lazi, căci despre cele-l-alte nici nu pote fi vorba. Acesta dovedesce 

în de-ajuns ce valâre are pretenţia delegaţiei de a fi representanta âp- 

tregului corp didachie şi a poporului Macedoncn. 

Ar fi fost și de mirare ca corpul didactic și poporul Macedonen, 

intro afacere în care credea că are trebuință a convinge pe guvern 

in sensul modului lor de a vede, să fi recurs tocmai la bunele oficii 

ale unor persâne a căror alegere era de natură a face imposibilă ori-ce 

înțelegere. Unul din delegați fusese destituit de mine acum trei ani, 

pentru că, în calitatea lui de director, cutezase să dea afară din șcâlă 

pe revizorul trimis de mine ca să facă o inspecţie, și pentru că pusese 

doui Albanezi să dea afară din şcâlă pe nisce profesori; altul, mai anii 

trecuți, a ameninţat cu cuțitul pe directorul liceului din Bitolia, și a 

fost destituit de mine prin telegraf, pentru că întreprinsese a răsvrăti 

Macedonia. Alegerea unor asemenea pers6ne ar fi fost o adevărată 

ofensă pentru Ministru, şi nu cu dinsele se pute sta de vorbă. 

Dar am vEdut ce valâre are acestă pretinsă alegere; am vădut în 

ce chip s'a făcut pretinsa procură, și sa acoperit cu semnături fic- 

tive, ori puse de copii de prin școli, ori smulse prin amenințări sat 

prin promisiuni. Mulţi chiar din acei cari ai semnat in adever ai vE-
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dut curând ce urmăreai delegații, și ai cerut să-și retragă iscăliturile; 

am vădut ce le-ait r&spuns delegații. 

Dar chiar daca la luniă delegaţia ar fi căpătat alt-ceva de cât o 

hârtie fără val6re, anulată de drept din causa mijlocelor.necorecte prin 

cari fusese trimesă, acea hârtie, al cărei pretecst era budgetul din Aprile, 

nu mai avea valbre în urma modificării lui. Budgetul alcătuit în Au- 

gust îmbunătăția mult situaţia, față de cel format la Aprile, și de aceea 
modificarea din August fusese primită cu satisfacție de cei mai mulți. 

Delegații ar fi trebuit ca, în loc de a refusa retragerea semnăturilor 

celor cari cereaă să se retragă, să vadă daca toți semnatarii ade- 
v&rați mai înțelegeau să-i urmeze. 

Ceea ce însă nu ai făcut delegaţii de bună voie, ai făcut Ma- 

cedonenii înșiși. Nu numai în mod isolat mulți ai cerut să-și retragă 

iscăliturile; nu numai institutorii s'a opus cu energie la încercările, 

chiar violente, de a li se închide școlile, dar şi în mod colectiv, prin 

acte formale, unele publicate, altele adresate ministrului, Macedonenii 

se Icp&dă de ori-ce solidaritate cu acțiunea delegaţiei. 

Reproducem (anexele No. 34, 35 și 36) o declaraţie semnată de 

40 români din Bitolia și alta a 16 români din Cruşova, și în fine, 

adresa membrilor Eforiei centrale din Bitolia, care are o deosebită 

importanță. In adevăr, se scie rolul pe care l-a jucat în anii din 
urmă acestă Eforie, care a tost cât-va timp considerată ca centru 

al activității românesci din Imperiul Otoman. Ea este de sigur cu 

mult mai în drept a vorbi în numele poporului macedonen de cât 

delegația, și ceea ce spune ea este hotăritor pentru acestă dele- 
gaţie. Reproducem și aci textul acestei importante declaraţii: 

« Domnule Ministru, 

«Sub-semnații, membri ai Eforiei centrale din Bitolia, singurii re- 

presentanți recunoscuţi de autoritățile imperiale otomane, constatând 

că d-nii C, 1. Cosmescu, N. Baţaria, Tuliu Nuși, Pericle Papahași și 

Nicolae Papahagi, însărcinați ca să intervie pe lângă D-vostră pentru 

ameliorarea posițiunii corpului didactic și bisericesc din aceste locuri
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ai depăşi! mandatul ce li sa dal, învolându-se în politica de partid 

din România; constatând că prin recentele măsuri ale Domniei- 

vâstre af bine-voit a ameliora sărta gisului corp didactic şi clerical, 

constatând că aţi bine-voit a înființa o șcâlă comercială la Ianina ; 

având deplină încredere în sentimentele patriotice ale Domniei-vostre, 

că veţi bine-voi a ne da și pe viitor aceeași solicitudine în vederea 

propășirii causei n6stre culturale; 

«Declarăm în numele poporului ai cărui representanți suntem, că 

mandatul dat sus-dişilor domni înceteză de a mai A, remânend de 

acum. în colo nul şi neaventt. 

«Deci, nici noi, nică poporul nu ne solidarisăm cât de puțin cu 

cele ce ar face dișil domni din acea comisiune, vemânend ca faptele 

lor să fie consulerate ca Personale ale lor. 

«Primiți, vă rugăm, Domnule Ministru, asigurarea prea distinsei 

n6stre consideraţii. 

(ss) P. Christovitz, președinte al Eforiei, 

Filip Apostolescu, 

George Cherestegi. 

Bilolia, 79 Septembre 1907.» 

Aceste documente închid procesul. Acum este dovedit că cei 5 pre- 

tinşi delegați ai foforu/uă Macedonn nu lucreză de cât în numble 

lor propriii, şi că numai €i sint respundetori pentru incercarea de a 

se opri în loc mersul școlilor române din Macedonia, şi de a se tur- 

bura buna înțelegere care trebue să fie între cei de aci și cei dea- 

colo, în vremi grele cum a fost în și cele bune. 

Din cele arătate în acest raport se pâte acum vede ce temeii 

ai plângerile formulate în petiția adresată Majestății Vâstre de către 

cei patru delegați macedoneni, precum și veracitatea celor mai multe 

din afirmaţiile lor concrete. | 

Ei spun că până anul acesta nici odată nu sait suprimat școli și 

nu S'aii redus posturi de institutori. Am arătat că la 1 Septembre
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1900 sau redus 19 școli și 36 posturi de institutori, profesori şi 

preoți. 

Ei spun că sai suprimat anul acesta 13 școli primare și 4 secun- 
dare, și că 81 institutori au fost lăsați pe dinafară. Am arătat că 

sau suprimat 11 școli primare, că s'au înființat alte 4, că sai su- 

primat 3 școli secundare, dintre cari două nu aveai nici un scop și 

nici școlari, iar institutorii și profesorii suprimați sunt 62. 

Ei spun că sai redus lefile institutorilor până la 25 lei pe lună, 

ale preoților la 9 și 15 lei pe lună. Acesta nu este exact. Minimul 

lefii institutorilor este adi de 30 lei pe lună, cum a fost fixat ded. 

dr. Istrati și de d. Arion, iar lcfa minimă a preoţilor este de 20 lei 

pe lună, întocmai cum a fost și în budgetele d-lor Istrati și Arion. 

Ei spun că am redus lefile cântăreților până la 5 lei pe lună, pe 

când ei am fixat minimul acestor lefila 15 lei pe lună. D-nii Istrati 

și Arion scoboriseră acest minimum la 10 lei pe lună. 

Ei spun că am redus lefile dznz'o dată cu 30, 40 şi 60%/,. Acesta 

nu este exact. heducerile de 30, 40 și 60%, ai fost tăcute în Aprilie 
1900, și chiar atunci erau perfect justificate, de vreme ce ele se 
făceai în raport cu budgetul din Septembre 1899, care depășia cu 
aprope 240.000 lei cifra votată de Cameră. Cât pentru reducerile 

făcute de mine, ele sunt mai puțin mari și mai egal repartisate de 

cât acele din Aprilie 1900. 
Tot așa, nu este exact că budgetul Macedoniei s'a redus cu peste 

60%/,. Reducerea este de 430%, cifră în care școlile şi posturile fic- 
tive intră pentru cea mai mare parte. 

Nu este exact că Ianina este centrul românesc cel mai compact, 

și dovada o dă însuși raportul din 1 luniu 1900 al d-lui Nuși Tuliu, 
unul din semnatarii petiţiei, prin care cerea strămutarea la Meţovo 

a gimnasiului din Ianina, pe motivul că az lapsesce cu totul populatia 
românescă care să-l alimenteze. 

ȘI, în fine, șirul nesfirșit de înlocuiri și transferări despre cari se 
vorbesce în petiție, nu trece de loc peste ceea ce sa făcut în toți 
anii; şi fără îndoelă anul acesta el se impunea mai 'mult de cât ori- 
când, în urma schimbăriior budgetare.
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Daca chiar într'o petiție adresată Majestății Vâstre sai putut spune 

neesactități, se pote judeca de ce mijlâce sa usaț pentru a se induce 

în erdre opinia publică, și în ţară, și în Macedonia. 

Am reunit în acest memorii şi în anexele lui elementele pe cari 

Je-am credut necesare pentru cunâscerea stării actuale a chestici ma- 

cedonene, cel puţin în liniile ei principale. 

Am credut că este timpul ca să înceteze misterul care înveluesce 

acestă chestie, şi care provenia, nu numai din necunoscerea ei, dar 

şi din credința greșită că ea trebue sustrasă vederii tuturor. ; 

“Mai întâiă, Suveranul şi țera ai dreptul să scie unde sa ajuns după 

32 de ani de sforțări și de cheltueli, făcute cu cea mai 'deplină voe 

bună, însă întrun scop bine determinat; ai dreptul să scie până la 

ce punct acest scop a fost realisat. 

De altă parte, activitatea Românescă în Macedonia este strict 

legală, se tace cu observarea cea mai exactă și sinceră a legilor oto- 

mane, nu urmăresce nici un scop contrarii interesului Imperiului Oto- 

man, şi se urmăresce la lumina dilei, cu sciința guvernului Otoman 

și sub controlul lui. Nu este dar nici aci un motiv de ascundere. 

In fine, nu trebue să ne îndoim că starea lucrurilor românesci din 

Macedonia este perfect cunoscută de toți acei de acolo și de pe a- 

iurea cari ai interes să o cun6scă, și misterul ce se face nu ne im- 

pedecă de cât pe noi de a cunâsce bine o chestie pe care suntem 

cei d'intâii interesați a o cunosce. 

Este adevărat, din nenorocire, că, după atâţia ani de luptă, resul- 

tatele dobândite sunt departe de a fi în proporţie cu sacrificiile făcute. 

Dar constatarea acesta nu trebue să ne descurajeze. Va trebui, din 

contra, ca o mai bună cunâscere a lucrurilor și o mai bună utilisare 

a forțelor, să ne permită a evita pe viitor unele greșeli din trecut, și 

să ordonăm acţiunea nâstră întrun mod mai raţional de cât până acum. 

7 
% 

E E»
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Cel dintâiii și cel mai însemnat lucru ce trebue să se facă, este 

de a se defini bine scopul ce se urmăresce, şi de a se trage. pe 

urmă un plan de acţiune potrivit cu acest scop, şi care să se aplice cu 
stărpință. | ” 

Este stabilit de demult că se urmăresce desvoltarea și întreținerea 

limbii și sentimentului naţional românesc prin o propagandă de na- 

tură pur culturală. Şi cu tâte acestea, până mai deunăzi limba română 

nu se. preda în liceul din Bitolia, principalul nostru stabiliment cul- 

tural, acela care trebue să fie focarul de lumină românescă în păr- 

țile acelea. 

Liceul și gimnasiile dai învățătură teoretică la un numer de tineri 

Macedoneni, cari pe urmă, în mare parte, vin în ţară și se fixeză aci. 

Cei-l-alţi devin postulanți de posturi pe acolo. In tâte casurile, dacă 

exceptăm pe cei câţi-va cari pot fi utilisați ca institutori, liceul și gim- 

nasiile, după cum stai lucrurile, nu servă cum trebue causa propagandei. 

Inființăm mere școli și posturi noui de institutori și profesori; dar 

nu dăm nici o atențiune dacă aceste şcoli sunt populate cu elevi, și 

cum sunt populate. Am vEdut cum chiar Macedonenii constată că 65 

de școli din 93 nu se chemă că există, de cât pentru că sunt re- 

presentate prin nisce institutori cari figureză în budget. In asemeni 

condiţii, înființarea de școli pete să ne tacă ilusie nouă —- nu altora, — 

că scolile merg bine; în realitate ele sunt absolut inutile; esistența 

saii neexistența lor trece cu totul nebăgată în semă pentru populația 

românescă, pe care noi cei de aci ne închipuim că o convertim la 

sentimentele și la limba naţională. In realitate, ne inșelăm pe noi 

înșine, fără a înșela pe nimeni alții. 

Am îmmulţit mere personalul, închipuindu-ne că scolile vor fi 

în raport cu numărul funcționarilor cari vor figura în budget. In 

realitate, am transformat o acţiune de o ordine morală forte înaltă 

într'o afacere de interes meschin, și am făcut ca românismul să fie 

pentru unii un obiect de paradă, pentru alții de folos material. 

Acum 20 sait 30 de ani, pe când budgetul Macedonen abia era de 

câte-va mii de lei, nu se pomeniau institutori cari, pentru o reducere 

de 10 sai 20 de lei pe lună, să amenințe a trece în taberele opuse.
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Asemenea monstruosităţi sunt produsul caracterului de interes per- 

sonal pe care chiar noi l-am dat acţiunii nostre. 

Am lucrat pentru a transporta în Macedonia luptele și pasiunile 

nâstre, și penttu a ne face acolo partisani cari să serve interesele 

nâstre politice de aci; ca și când Macedonenii ar mai fi avut nevoe 

de acesta pentru a fi desbinați! 

Am asistat impasibili sai neputincioşi la nesfirșitele certe cari se 

iscă pentru tote nimicurile între cei ce se intituleză apostolii româ- 

nismului în Peninsula Balcanică, certe cari nu numai paraliseză ori-ce 

acţiune utilă, dar se propagă şi afară din șcâlă. 

Am lăsat ca nedisciplina să domnescă şi să se întindă în corpul 

didactic, și am contribuit să o agravăm, asigurând impunitatea acelora 

cari se dedeai drept clienți politici ai noștri. 

Am recrutat personalul didactic fără nici o regulă, fară nici o ga- 

ranţie de capacitate; nu am căutat a-l cunâsce, nu i-am proporționat 

răsplata cu munca şi cu capacitatea lui. 

Prin cheltueli nechibzuite și prin făgădueli nerealisabile, am făcut 

să se nască în mintea Macedonenilor idei, aspirații, ambiţii și pretenții 

pe cari nu suntem și nu vom fi nici odată în stare a le satistace 

Și altele, și altele. 

Resultatele acestui sistem le vedem acum cari sunt. 

Avem școli multe și institutori mulți, dar nu avem școlari; ba încă 

numerul școlarilor a scădut, cu cât a crescut acela al institutorilor. 

Lucrarea de propagandă a r&mas circumscrisă abia în câte-va cen- 

tre, și sa mărginit numai la partea populației cea mai săracă, fără 

să atingă mai de loc partea cea avută sai mai cultă. De aceea ve- 

dem că liceele, gimnasiile, școlile comerciale, nu ai de cât școlari 

interni bursieri, pentru că alt-fel ar fi rămas gole, dovadă că șc6la 

primară nu a avut destulă putere pentru a atrage spre cultura româ- 

nescă pe cei cari ar fi în stare să urmeze înv&țămintul secundar. De 

aceea vedem cum la Bitolia 1.500 de copii români urmeză în șco- 

lele grecesci, bulgăresci sau sirbesci, pe când în șcâla română sunt 

abia 40. - 

De aceea liceul din Bitolia abia are câţi-va externi, dintre cari
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nici unul nu este bitolian. De aceea se văd unii români cu ore-care 

vază, cari figureză une-ori chiar în etoriile românesci școlare, dar 

care-și trămit copiii la şcolile grecesci saii bulgăresci. De aceea nu 

-vedem nici un ajutor dat culturei românesci de Românii macedoneni, 

cei mai interesați la reușita ei, rămânend tâtă povara pe budget. 

% * * 

Este vorba acum să renunțăm la erorile trecutului, să încetăm de 

a ne amăgi înși-ne, să nu ne mai plătim numai cu vorbe, și să nu 

mai credem că chestia macedonenă este numai o chestie de decla- 

maţie, și subiect de discursuri lipsite de sens. 

Trebue să ne convingem că ea cere o energie de fier, o muncă 

încordată, o cunoscință exactă a lucrurilor, și destul simț practic pentru 

a nu întreprinde lucruri nerealisabile. 

Se va vede atunci că, pentru a reuși, nu se cere numai de cât 

să risipim banii țării fără nici-o socotelă, și că cu o cheltuelă mult 

mai mică, făcută cu chibzuclă, se pot realisa lucruri cari alt-fel nu se 

pot face nici cu cheltueli împătrite. 
Atunci se va găsi un tărim de înțelegere, pe care toți cei de aci 

să lucrăm în deplină concordie pentru atingerea scopului comun, ori- 

cari ar fi deosebirile cari ne-ar despărți în alte chestii; căci pe tă- 

rimul cheltuelilor necumpătate, este sigur că o înțelegere nu se va 

pute nici odată stabili. 

Cât pentru Macedoneni, trebue și ei să contribue la acestă lucrare 

de reparaţie. Daca vor ca propășirea lor culturală să devie p realitate, ca 

munca lor să ducă la resultat bun, și ca naționalitatea română din Pind 

să capete consistenţă și tărie, este indispensabil ca Macedonenii să re- 

nuzţe la eternele lor neînțelegeri și să nu mai considere misiunea lor 

ca o curată afacere de budget. Mai trebue să înțelegă că regatul 

român nu pote admite ca ei să-i dicteze condiții, și că nu va per- 

mite în nici un chip ca vre-unii dintrinșii să-l turbure cât de puțin 

în regularea unor interese, pe cari singur el este în drept să le regu- 

leze, cum înțelege şi cum pote el. R&svrătirile, atitudinea violentă şi
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provocătâre, nu vor ave alt etect, de cât de a înstreina pe Românii. 

din regat de causa lor, şi acesta le va face de sigur inai mult re 

de cât micșorarea subvenţiilor. Căci regatul României s'a înălțat prin 

o acţiune pacinică, înțeleptă; și acum că a devenit în Orientul Eu- 

ropei representant al ordinei, nu se va putea nici-odată face instru- 

mentul unei acţiuni contrare aședămintului săi și intereselor sale. 

Sunt, cu cel mai profund respect, 

Sire, 

al Majestății Voastre 

prea plecat şi prea supus servitor, 

Ministrul Instrucțiunii Publice și al Cultelor, 

SPIRU C. HARET. 
PBucuresci, 15 ocmbre, 7901. 
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ANEXA No. 1. 

Sumele alocate în budgetul Statului pentru şcolile și bisericile române 

din străinătate, de la 1870 până astădi. 
    

  

  
  

  

  

ifre redite i 

ANUL prevedute în Cea late efeetivel 
budget plimentare | 

1870 1 4.000 — — 14.900 

1871 10 000 — 80 9.920 

1872 10.000 — 4 9.996! 

1873 10.000 — 4 9.996: 

1874 10.000 7.000 4.004 12.996, 

1875 10.000 7.000 4.004] 12.996 

1876 10.000 —- —| 10.000 

1877 21.000 — 235 20.765] 

1878 21.000 — —| 21.000) 

lan. 1879— April 1880 32.000 8.000 3.440 36.560] 

1880 — 1881 32.000 — — 32.000) 

1881 — 1882 72.000 — —| 72.000 

1882 — 1883 80.000 — — 80.000) 

1883 — 1884 80.000 — —| 80.000, 

1884 — 1885 80.000 — —| 80.000 
1883 — 1886 81.000 — 2.313] 78.687. 

1886 — 1887 144.500 — — 144-500) 

1887 — 1888 144.500 — —| 144.500 

1888 — 1889 1 44.500 — 400| 144.100 

1889 — 1890 145.400 — 220| 145.180 
1890 — 1891 1 80.000 — „—| 180.000] 

1891 — 1892 2 50.000 —| 17.500] 232.500; 

1892 — 1893 450.000 — 3.246] 446.754; 

1893 — 1894 525.000 — 75| 524.922: 

1894 — 1895 325.000 i —| 525.000 
1895 — 1896 525.000 —| 29.139] 495.861, 
1896 — 1897 325.000| 20.000 1.953] 543.047 

1897 — 1898 525.000] 13 000 — 338.000! 

1898 — 1699 525.000 — 3.418] 519.582) 

1899 —- 1900 525.000] 199.643  —| 724.643 

1900 — 1901 330.000] 18.458 —| 548.458 
101 — 1902 300.000 — —| 300.000!     

  

  

      6.536.900| 273.101   72.038|6.737.963)



  

ANEXA No. 2. 

Decisiunea Ministerială din 21 Septembre 1898, pentru regularea câtor-va 

chestii de organisare a școlilor din Macedonia (estract). 

Noi, Ministru secretar de Stat la Departamentul Instrucțiunii Pu- 

blice și al Cultelor, 

V&dând proiectul de budget al șcâlelor şi bisericilor române din 

Imperiul Otoman pe anul școlar 1898/99 (1 Sept. 1898 până la 

31 August 1899) presentat cu raportul d-lui inspector Ap. Mărgărit 

No. 62 din 25 lulie a. c.; 

Determinat de trebuința ce este de a se pune odată un început 

de organisare a șcâlelor și bisericilor române; 

Decidem.: 

Se aprobă, până la alte disposițiuni, budgetul presentat de d-sa, cu 

modificările următore: 

1. Za liceul român din Bitolia: 

a) Profesorul de matematică curs superior va av lunar 180 lei, 

în loc de 200, separându-se postul de director de acestă catedră. 

5) Catedra de sc. naturale va fi plătită cu 180 lei, în loc de 150. 

c). Profesori] de limba germană va fi cu 150 lei lunar, în loc de 100. 

d). Catedra de limba română se separă de cea de istorie, şi i se 

prevede 180 lei lunar. 

e). Se prevede catedra de sc. fisico-chimice, higienă și medic al 

internatului, cu 200 lei lunar. 

"7. Protesorul de istorie va preda și geografia. 

2).'Se prevede catedra de religiune cu 100 lei lunar. 

1). Se prevede 50 lei lunar, pentru postul de director al liceului. 

2). Se prevede catedra de matematică curs inferior, cu 180 lei lunar.
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J). Cei doi pedagogi de litere și științe vor ave 70 lei lunar 
fie: care. 

II. Za șcăla normală de fete: 

Se restabilesce catedra de istorie şi geografie cu 100 lei lunar. 

Se creeză catedra de religie cu 50 lei lunar, pe care o va ave 
tot profesorul de la liceii. 

Se suprimă adaosul de 10 burse, rămânând tot 30, cu 405 lei 

pe lună pentru nutriment. 

D-l dr. Pucerea va primi o diurnă de 30 lei pe lună pentru a 

servi ca medic al scâlei normale. Şa atras atenția d-sale asupra 

stării sanitare a școlii. .... 
D-l dr. Pucerea în unire cu d-na directâre Maria Bolintineanu vor 

lua măsuri grabnice pentru a muta şc6la întrun local mai higienic, 

fără a trece mult peste chiria actuală. 

II. Gimnasiul din anina. Se aprobă proiectul propus. de d-l in- 

spector, cu deosebirea că se menţine catedra de limba franceză, unită 

cu cea de religie, cu 150 lei pe lună. 

IV. Gzmnaszul din Beral. Se menţine catedra de sciințele naturale 

ca catedră distinctă, cu 100 lei lunar salar; asemenea se menţin şi 

catedra de limba italiană cu 100 lei lunar, și 40 locuri burse în 
loc de 30. | 

V. Ju ceza ce privesce învețămîntul primar, pentru a se pune 6re- 

care regulă în fixarea salariilor, decidem: 

a). In satele și orașele care aă mai puţin de 1.000 familii, sala- 

rile se stabilesc la 40, 50, 60 și 70 lei pe lună 

&). În satele care ai mai mult de 1000 familii, salariile vor fi de 

70, 80, 90 şi 100 lei pe lună. 

Un institutor noi numit se va plăti în casul a) cu salarul cel mai 

mic de 40 lei pe lună, şi în casul 4) cu 70 lei lunar. 

__ După fie-care cinci ani de funcţionare, lefa sa va crește cu câte 

10 lei pe lună până la maximul de 70 lei în casul a), și de 100 lei 

în casul /.
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Afară de acesta, ori-care va fi gradul și vechimea unui institutor, 

el va primi un adaos de 10 lei pe lună peste aceea ce i-se cuvine 

după vechimea lui și localitatea unde servă, dacă va justifica cu si- 

guranță că are în clasa sa şi numai pe sema sa, cel puţin 40 de 

şcolari regulați, și să fi presentat cel puţin 30 școlari la examenul 

din lunie a anului şcolar precedent. Adaosul va fi de 20 lei pe lună 

dacă numărul școlarilor regulați va fi de 60, iar al celor presentaţi 

la examenul din lunie precedent, de 50. Dovada ce se cere aci se va 

face prin înaintarea la Minister de copii de pe catalâgele anuale 

şi de examen, vizate de d-sa sai de revisorul respectiv, de caete 

de lucrări scrise, de dovedi din partea consulatelor române. 

Institutorii, institutârele și ajutorele cari primesc adi 35 lei lunar, 

se vor ridica la 40. 

Lefile institutorilor cari sînt şi directori, se vor menține proviso- 

riii la ceea-ce ati fost în budgetul pe anul 1897/98, chiar când trec 

peste 100 lei pe lună, afară de cel din Cumanova, care se reduce 

chiar acum la 100 lei. 

Acești directori însă vor fi invitați de urgență până la 1 Noem- 

bre 1898 cel mult, să trimstă Ministerului relaţii detaliate asupra șco- 

elor lor, împreună cu lista școlarilor cari aii urmat în fie-care clasă 

în ultimă doi ani școlari, cu însemnarea celor cari la finele anului 

ati trecut examenul și s'aii promovat. Aceste relații vor trebui vizate 

de revisorii provinciilor, cărora li se vor da ordine în acest sens, și 

cari vor face pe ele observaţiile lor. 

Acelor directori cari nu vor îndeplini acestă condiție, |i se va re- 

duce l&fa la 100 lei pe lună de la 1 Ianuarie 1899. 

Pentru viitor, îndată ce se va retrage, saii va înceta din vicță unul 

din actualii directori, cari ait mai mult de 100 lei pe lună, salariul 

respectiv se va reduce la 100 lei pe lună. Excepţiuni se vor face 

pentru orașele Bitolia, Crușova, Vlaho-Clisura,' lanina și Samarina, 

unde directorii vor ave peste Iefa cuvenită după vechime și locali- 

tate, un adaos de 20 lei pe lună. Directorul va ave în genere 

dreptul de locuință în localul școlii. | 

Când o clasă nu va ave cel puţin 10 şcolari, ea se va desființa.



Crescerile de salar ale institutorilor, pentru împlinirea unui termen 

de vechime de 5 ani, se vor face de la 1 Septembre care urmeză 

după momentul implinirii termenului de vechime. 

VI. Se” aprobă budgetul pentru c/irii așa cum este propus de d-l 

Mărgărit, adăogându-se pe lângă cifrele cuprinse în el, câte 100 lei 

anual chirie pentru fie-care din școlile primare neprevădute de: d-sa 

în tabloul de chirii. 

VII. Pentru bursteriă de la Constantinopole, se aprobă budgetul așa 

cum €e propus de d-sa. 
VIII. Se aprobă budgetul pentru izsfectora/, așa cum e prevădut 

de d-sa, cu următârea modificare: revisorul școlar pentru Albania 

va trece la provincia Macedonia, și va continua a primi Icfa de 300 lei 

pe lună. 

Pentru școlile din provinciile Albania și Epir, se înființeză un noi 

post de revisor școlar, cu l€fa de 200 lei pe lună. 

Fie-care din acești doi revisori vor ave a inspecta școlile primare 

din circumscripția lor, nu însă pe cele secundare. 

Fie-care șcâlă va trebui visitată de ei cel puţin de dou& ori pe an. 

Ei vor trebui să adreseze direct Ministrului, prin d-l I. Praja, direc- 

torul înv&țămintului secundar și superior, câte un raport pe fie-care 

periodă budgetară de 3 luni. 
In aceste rapârte, se va cuprinde resultatul inspecțiilor făcute în 

cursul peri6dei, date statistice, observaţii și informaţii de tot felul, 

asupra șc6lelor din circumscripția lor. Netrimiterea acestui raport, va 

fi causă de a li-se suspenda lefile pe acea periodă, şi în cas de re- 

peţire, causă de destituire. 

Dată în 21 Septembre, 1898. 

Ministru, (ss.) S. C. HARET.
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ANEXA No. 3. 

Adresa din 21 Septembre 1898 a Ministerului Instrucţiei publice către 

d-i dr. Pericle Pucerea, directorul liceului din Bitolia. 

In vederea studiilor ce ați făcut, şi în dorința ce am de a orga- 

nisa șcâlele române din Macedonia, am ondre a vă face cunoscut 

că Ministerul v& numesce, pe diua de 1 Septembre 1898, în postul 

de director al liceului românesc din Bitolia, unde veţi ocupa și ca- 

tedra de sciinţele fisico-chimice și higienă. 

Ducendu-vă la post, vă rog să ne presentați un studii amănunțit 

asupra șcâlelor nâstre primare și secundare din Bitolia, pe care-l veți 

redigea după ce veți cunosce bine starea lucrurilor, și veţi fi avut 

destule consultări cu directârea șcâlei normale, cu corpul didactic al 

liceului și al scâlei normale, și cu institutorii noștri din Bitolia. Ne veți 

propune un plan sistematic de organizare a acestor șcâle, după mi- 

jl&cele bănesci și de personal de care dispunem, după trebuinţele 

populaţiunii, după exigenţele legislațiunii locale. Ar fi de dorit ca pro- 

grama să se apropie cât se pâte de a șc6lelor din țară, pentru ca 

absolvenţii de acolo să-și pâtă continua studiile aci, dacă ar dori. 

Veţi studia până la ce punct, și în ce anume părți, r regulamentele 

nâstre de promoțiuni, de ordine și disciplină, de administrație inte- 

ri6ră, se pot aplica și acolo, și în ce părți trebuesc modificate pentru 

a se potrivi. VE punem întrebarea dacă pentru trebuințele locale nu 

ar fi mai nemerit a se transforma liceul din Bitolia, ori gimnasiul din 

Berat, ori cel din Ianina, într'o șc6lă comercială, ori a se adăogi o secție 

comercială pe lângă vre-unul din ele. 

Am dori ca acest studii să ni se presinte până pe la lanuarie 1899.



laaintea acestui studiii dorim să. ne presentați o statistică a stăm 

actuale a șcâlelor din Bitolia, orariile de pe care se fac cursurile, 
programele, etc. 

Gimnasiile din Ianina şi Berat funcționeză într'un mod cu totul ne- 

suficient; nu ai catedre destule, și cele cari sint, rămân vacante anul 

întreg. Vă rog să studiaţi și cestiunea dacă nu ar fi mai avantagios 

a desființa ambele gimnasii, a se aduce toți internii la Bitolia, 

și a se completa liceul de acolo cu catedrele cari lipsesc și cu o 

secție comercială, analogă cu șcâlele nostre comerciale de gradul 1. 

Credem că acestă combinaţie nu ar costa: mai mult de cât cele trei 

șc6le secundare actuale din Bitolia, Ianina și Berat, și ar ave avan- 

tagiul de a ne da o şcâlă bună, în loc de trei ficțiuni de șcâle. 

. . . . . . - . e . . . . . . . 3 

Ministru, (5s.) 5. C. HARET.



ANEXA No. 4. 

Tablou comparativ de budgetul școlilor și bisericilor române din Impe- 
riul Otoman de la 1 Septembre 1898 până astădi (Octobre 1901). 

a) Institutori și institutâre primari, în funcțiune sau pensionari (pe lună). 
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1. Delcamen. 

Institutor 

idem 

2. Pirislav. 

Institutor . . 

3. Blafa. 

i Institutor . . 

4. Caterina. 

Institutor . .. 
idem 

idem 

idem de limbă turcă . 

Înstitutâre . 

| 5. Cupa. 

Înstitutor .. 

6. fenița- Gramaticova, 

Înstitutor .. 

7. Giumaia de-zos. 

Institutor .. 

8. Giumaia-de-sus. 

Institutor , . . 1. . . 

A. Circumscriptia 

—| 00: 80| 50 
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50: 50| 30! 30| 24, 
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—| 80. 50| — 
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5|| 70 şcolari, — 2.700 loc. 

40| 15 şcolari. 

    
60   „ 70| 70| 56,70] 

In 1900, la examen sai 
prescutat 40 şcolari. lo- 

— |eauarea numâ&ră 3.700 lo-! 

cuitori români. | 

  

[31 şcolari, 660 locuitori 
Vromâni. | 

  

| Infiinţată de d-l 1. Io- 
nescu. Suprimată de d-l; 
Arion. Nu a funcţionat de, 
loc. i 

| 
| 

| 

| 
români. 

  

| 

| 
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| 60 şcolară. — 1.100 loc. 
55 vwomâni. 

Infiinţată de d-l T. Io- 
|aescu. Suprimată de d-l 
[ă Nu a funcționat de: 
loc.    
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| Institutor .. 70! 70| so: 50! 40,50 — —| Soll 34 şcolari. — 1.009 loc. 

Institutâre . —] — = — —| .— —| 50 fromâni. 

9. Hrupiște. 

| Lu i 
Institutor .. . . . . ...[| 70| 70| so! 50| 49,50| 43| 60 75] | _ _ 
Institutor și cântăreț .. —|100| 70| 70, 56,70| 43; 60| 80 2, Şeolari. — 1.980 loc, 
Institutore 50i 70; 50 —| 4050 —i 30! 75)] ” 

| i 
| i 

10. Hama. i i 

Institutor . 70: 70| 40! 40, 32,40, 26 30! 55| . ÎN 
; | pi 54 şcolari. 
idem 50| 60| 40 40, 32,40 26: 30! 70]j : 

| 
11. Liumuia. | i 

a | 

Institutor .. .,, 70. 70| 40 30! 24,30 26! oi 40] 20 şcoiari. — 3.000 loc. 
idem 70! 40| 30| — 24:30] —| —! 4olfromâni. 

; | ! i 

12. Doliani. i | 
. 4 | 1 

| i 

i y _ ÎI IE A _l __! __]/ Are autorisaţia. Infiin- Institutor » . i 40 ț 
| | Mată de d-l Ilaret, 

13. Livegi, i | 

| | 
Institutor .. 70) 80| 40) 40| 32,40| 26| 30| 55 „ 

idem 50; 70| 40| 40, 32,40 26! 40| 55 90 școlari. —- 4.300 loc. 
idem _ 70 40 40 32,40 26, --| 55 romani, 

ț 

14. Ghevgheli. | 

“tu | [ Are autorisaţia. Infiin- 
institutor — E N A ai | E E 6oj — Aţată de d-l Haret. 

| | 
15. Lugunța. : ' 

| | | ! | , . . 
: : - | „—900 1 t. 
| Institutor .. 50) 60| 40| 40! 32,40] 26| 30| 40 (cl ecolari 900 locui 

i 16. Wegovani. i 
| pi] [ Infiiințată de d-l T. lo- 
 Institutor . _] 60| 50| —| 40.50; -- —i G5|Inescu. Suprimată de d- 

| | | : | Arion. Nu a funcționat de 

17. Weveasta. ip] Li loc, 
' | | 

| . : 4 

+ Institutor , . zel 1401120] 120| 97,20! 74 100| 120          
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Institutor 60 130,100.100, 81,00. 66. goir00 . 
] : 4 - 

i idem | = —| 50 4050 —| —| 53 , idem , cc. —| 60 —] 40) —, | 110; G5|l 144 şcolari.—6.800 loc. | idem de limba grecă 30 100, 70) 7O. 56,70 şo! 50, 100 români, idem de limba turcă | 50. 40: 40| 32,40 26, 50) 50 | Institutâre . 70| 80| 60| Go. 48,60 43! 50! 55 | Pi] i] | 
18. Oșaui. 

| ii 
| ! | | | 
' i , | ! | | i 

Înstitutor . . LO0! 80, 50; se) so;sel 35: 50! 85]l 60 şcolari, —2.150 loc. | idem 60! 60! 30 30, 32,40 26: 30; 55]jromâni. 
1 | ! 

i 19. Pepeliste. | pl i | Şcolă veche, dar despre | i : | i care nu se scie nimic ! . i | sigur, Până în Iulie 1901 Institutor .. a E 45,60) 43 50. 65 figura în statele Epirului ! | pl | Se spune că are 28 școlari 20. Poroaia. O IN A i 
II ISI Institutor .. —— 140. 100 100: 81.00. 66 70. 90 _ , idem —i = Aa 5670! — 9 60 şcolari. — Inființată ea 

: de d-l T. Ionescu. Institutâre . ——— — —| —, se) — 
| : | i i | - 
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i | ji 

23. Veria-Selea. | | | . ! 
| 

| 
Institutor 100| 130| 100| 100| 81,00! 66 100; 120 idem LI4 114| 80| 80! 64,80! şi 60. | 400 școlari, împreună idem 90 90| -— Go 48,60 43 —! 65|icu Marușa şi Xirolivad, —! Institutâre . 60| 60: 40 40, 32;40| 26| 40| 55]|5.500 loc. români. Pensionar — = —| —i —| —| 60| — i i | N | 24. Veria-Marușa. | IN | | 
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| 

Institutor . 100: 100. 6o| 60: 48,60| 43 50: 75 
idem 70| 70| 40: 40| 32;40| 26| 40: 35 

Institutâre . 60| 60| 40| 40| 32,40| 26 40| 55 
! i 

26. Vlaho-Clisura. | 
Şcola de băeți. | | 

Institutor 120/120| 9o! go. 72,90| 60 80105 
idem —|100| 70| 70! 56.70| sol —| 75 , idem 80| 80| so 50, 40,5c] 35 75  „a0 şcolari.— 8.800 loc. 
idem 80| 80| 50; 50! 40,50| 35| 40 65 Ii 
dem 79| —| —| 50' 40,50| — sol 75 

27. Vlakho-Chisura. 

Şc6la de fete. 

Institutâre . 150,150 100/100| 81,00 66| $o 90|] zi 2.8001 idem ZO, 70| 50| 50. 40,50, 35| 40' 65 eve: — „800 loc. idem 50| 50| 30| 50, 24,30! —| — 55 

B. Circumscripția Bitolia. 
. 

! 

1. Bitoha. 

Institutor 140 140| 120120! 97,20! 75|100:110 
idem 120| 120| 100| 100| 81,00| 66| 70|100 
idem 100,100 so! 80; 64,80! şr| 7o' Soll a școlari.— 15.500 loc. idem So, 80| 60| —! 48,60! =] --l| —][ români. 

Pensionar —|-—| = > ——| —| 40| — 
Pensionară . — 15| 15| 15; 12,15] "14| 15| 13 

| 

2. Calanudelen. i | _ i i Na funcţionat, nefiind : _ Al | autorisată. Nici un şcolar, Institutor —| 70| 40 — 49| Inființată de 4-1 Î. Io- 
| nescu. Supr. de d-l Arion. 3. Cociaui și Lipipelţi. | | 

| | 
Institutor 60 gol 60| 60| 48,60! 43| 50| şo 150 școlari Ia Oociani;la . __ A ipopelți nici unul. — Cea idem 79| 40| 40| 32,40 50, 50 din Lipopelți a fost su- idem IA >] —| —| 1 4Ollprimată de d-l Arion.— Institutâre . —, 50! 30| 301 24,30] 22| 40| 30]]2.500 loc. români. 

  
    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

   



  

    

  

  

  

  

      
    

  

  
  

  

  

  

  
    

| 

. Hi i Ige lesa | E 2 la [Ea Circumscripția, Sase SE 23| se |Salae 
ad | sa an SII GBA ja, 

. = ai zii: zarit școlile, Zi l2r Za lZi 3 3 ea OBSERVAȚIUNI 
d | e | |d| e la | 59 

personalul Za la Sai! SE 22138 

= mi "| r |R= = 

| | 
4. Cruşova. | i 

Șcâla de băeți. 

' Institutor 149| 140| 120| 120| 97,20| 80 100,120 

idem So| 80 co 6o| 48,60 43 49| Go 92 şzolari.— 14.500 loc. 
idem 70| 70| 05| 40| 409,50| 35! 50, 40|f români. 

| idem ea. | 60| 60| 40| 50 32,40) -—| —| 70 
| idem de limba turcă .. | 4ol14ojrooj100! 81.00, 66, 82100 

i ! 

5. Crușova. 

Șc6la de fete. 

Institutâre . 150|150|ro0'/100| 8r,o0| 66| 80 80 
, 63 eleve.— 14.500 loc idem 40|t14; 90| goi 72,90| 60 49) Gol! somn 
idem 49| 60| 40| 40| 32,40| —| —! 40 

6. Cruşova. 
| Sc6la mixtă din mahalaua Cireșu 

Institutor . 90| 114|100|100| 81,00| 66| 8o 30j) Di 
idem 60| goi 60| 60 43860] 43 | 90 67 Școlari.—14.500 loc. 

Iastitutâre . 40| 40| 30| 30| 24,30| -—l 40 20 români, 

7. Cochinople. 
( Nu a funcţionat, nefiind 

Lastitutor —! 70 __ iii autorisată. Nici un școlar. 
stituto 79| 70 7 65| nființată de d-I'7 [enescu 

| și suprimată de d-l Arion. 
8. Cumanova. 

: 100| :00 i i | 20 şcolari. —- 520 loc. | Instituto | 70| 70! 56,70: 50| 50 70|! româră, 

| ! | ” 

| 9, Florina. | i 
| pi | [ Nu a funcţionat de loc. 

1 Institutor . . —| = 40| —i = — —V Infiinţată de d-l Istrati 
| ! | | | Suprimată de d-l Arion. 

| : i Ă 

: 10. Gopeg. pi , | 
| î] | : 
| Institutor . — aq 90 90, 72,90 60| go, 90 
| idem —! 120| 9o Go) 72,90. 60| 40, 60 

| „_idem 100] 00) 79 79) 56,70) 50| — 79| 173 scolari. —4.780 loc 
„ Institutâre Go, Go, 40 40 32.40 35| 40, 50|f Români. 

idem tt asi toti 50! 60, 40 40) 49,50, —| —i 30 
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11. Zancovăt. ! 

Institutor 70| 80| 60| 60| 48,60| 43| 50! Gol 25 şcotari.—1.860 loc. 
Institutâre . —]| 70| 40| 40| 32,40] ---] —| 40|j români. 

12. Magarova. 

Institutor 114|110| 80| 80| 64,80| s1| 80| 8o 
idem —|100| 70| 70| 56,70| 50| 60| 70 72 școlari, — 4 800 loc. 

Institutre . . 70| 80| 60| 40| 48,60] 43| —i 40|ţ români, 
idem —-| 70| 50: 30| 40,50| —! 40; 50 

13. Mulovişte. 

Institutor 114[150|120'120| 97,20! 74| 80120 
idem 80! 9o| 6o| 60| 48,60| 43| 50| 60 
idem 3 i : 4 4 40| 50| 3 io —| — so 157 şcolari.—4.880 loc. 
idem şi cântăreţ 0| 50| 30| —| 24, —| 40| 4 români. 

Institutâre . 60| 70| 50 sol 40,50| 35 40| 50 

idem 40| —| 50| 50| 40,50| 35| 40i 50 

14. Murikova. 

, | | 97 şcolari înscriși; la Institutor 50| $8o 50; 50| 40,50 35| 50 | eamâaiunit "ae 
loc. români. ” 

15. Wopole. ! 

Institutor 60| 70| 70; şol 56.70| 51| 60 ) 
idem > 100 o 79, tao 51| 40| 70 50 școlari —— 3.900 loc 

Ia Ma II : 1 7] —U români, 
Institutâre . şoi 50! 40| 40. 32,40] 26| 40 so] 

16. Ohrida. i 
Şcola din mah. St. George. : 

lnstitutor 100| 100 gol 90; 72.90 60 70 90 
idem i. —! 3ol 30| — O 0| 5o - idem 70 e 50 — 4 4 _ 50 32 şcolari. —2.350 loc, 
a ” i “români, Institutore . . . —! 80 60| 50! 40,50| -—l 40 | 

. 
i idem 50| —: 50) 30; 24,30| 22| —| 30 

17. Ohrida, Lu 
Şcola din mah. St. Nicolae i | 

, ; i 30 şcolari.— 2,350 loc. Institutor ..., 70| 70| 70 7o| 56,70. 5ol 60 70]! rosa:             
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18. Poriepe, 

Institutor .,, 100 100| 80| 80| 64,80! şI! 70| go 
idem 50; 90| 70| 70| 56,70| 50| —| 7ol| 40 şcolari. — 1.100 loc. 
idem . 50| 70! so 40| ăo,s0| —| qo! olțromâni 
idem de limba turcă — 20; 20| 30! 16,20| 15| 15; 30 

i 
19. Pisuderi. | i 

(4.200 loc. rom.; 12 școlari în- i ! i 
scriși; la examen nici unul) | | Există de 8 ani, însă 

. ! nici-odată nu a funcţionat Institutor Di 50; 100 80 — 64,80 ŞI 50! -ț0 regulat In 1900 sespune că 
idem . —! 60| 40| —! 3240] —l —! . avea12 școlari. Suprimată 4 32,4 p i | | de d-l Arion. Reînfiinţată 

20. Prizrend | de d-l Haret. - - -] . , | | f Nu a funcţionat deloc Institutor . =» 100| 60| —i —| —| —| —Infiinţată ded-l T. Ionescu 
i | | Suprimată de d-l Arion. 

21. Resua. | 

Institutor 90. 00 60 qol 48,60] 43. 50| 5o 32 scolari. — 2.070 loc. 
Ins'itutâre . 70 —| —| — —| =] =] golfromâni 

i i ! 
22. 7irnova. 

| 

Institutor .. . . . . . „ [rgolrzolrtol11oi 89,0 74| 80|110 
ldem ..... Go! 80| 60| 6o' 48,60| 43| şol 60 56. şcolări.— 5.300 loc. i 4 ! . | a “ : „d arl.— dă Institutdre 50, Ze 59) so 4950) 35| 40| 50| români. Si 

| T O| 40,50| — —! 50 | Pensionar —150i ?5ol150 121;50| 96! 70lrşo 

23, Uskiib | 

Institutor . . e 81,00| 66! 70|100 j 
Idem . . . : ZO. 7 ol 3 50, 40,50 35| — 60 46 şcolari. — 1.880 loc. Idem de limba turcă . —| 50, 30| 24,30; 22! 25| 30lfromâni. 

Institutâre . 150,150 1% 100, S1,00!: 66| 60| go 

24. Veles (Kiipriili) | 

Institutor , . 141114) 80| 70; 64,80| s1| so 79) 
Idem de limba turcă . 50| 50 30| 30, 24,30| 22| 25| sol 35 şcolari. — 1.880 Joc. ; Institutâre 50 50, 30; 30 24.30) | 40| 3o][români. 
Ildem . . —. 70: 30| 30 24.30; '22 —| şo    
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25. Pl/aho-Livadia. 

Institutor .. . 

1. Adela. Ciariciani. 

Institutor | 

dem 

2. Abela-Damaşi. 

Institutor ... . 
idem . . . 

3. Abela- Grebena. . 

Intitutor . . 
ldem .. ... 
Idem de limba turcă. 
ldem .. . . 

Institutâre . 
Pensionară 

4. Ameru. 

Institutor 

5. Armada. 

Institutor ..... 

6. Băiasa (Vovusa). 

Institutor .. . 

ldem . 
Idem 

Înstitutâre . 

„11. Breasa. 

Institutor .. . : 
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C. Circumseripția Epir. 

              

80! So| 60| 70! 48,60! 43 
-—| 80| 70| 60: 5670 50 

9o| 70! 40| 40| 32,40| 26 
70| 70| 40| 409| 32,40| 26 

—|150|110| 110| 89,10! 74 
120| 120| 90! 90| 72,90| 60 

So! 50! 40| 40| 32,40 — 
—| 60! 50| 50| 40,50] — 
50| 70! 40| 40| 32,40| 26 

24| 34| 30| 30| 24,30| 22 

50| 70| 40 40| 32,40] '26 

70| ZO| 40| 40! 32,40| — 

100| 90| 60| 60! 48,60| 43 

90| 90| 50| 65| 40,50] 35 
80| 70| şo 50, 40,50| —- 

—| 70| 50 50 40,50] 35 

50| 50| 30 30 24,30] 22 
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| Na funcţionat, nefiind 

autorisată. Nici un şcolari]. 
infintata de d-lT.lonescu. 

Suprimată de d. Arion.   
23 şcolari. — 800 loc.|| 

75 lame Funcț. vara la 
75 Abela şiiarna la Ciariciani, |: 

neză vara la Abela și iarna 
/ 67 şcolari. -- Funcţio- : 

la Damași. 

Funcţioneză vara la A-l 
bela,șiiarna la Grebena.— 
97 şcolari, — 5.680 loc.||. 
români. ; 

f Nu are autorisaţie. 8 şco- 
Vari.—970 loc. români. 

lari; după alţii, nici unul, 
Local de şcâlă nu există. || 
Institutorui locirescc la Bă-[| 
iasa. Suprimată de d. Ha-l|: 
ret.—500 loc. români.: - ||: 

| După revisor, 10 șco- 

După revisor, 82 șco- 
lari; după alții numai 17— |: 
25.—2.250 loc. Români. 

=
 

[ După revisor, 22 şco-l|: 
lară; după alţii, 8—12. — 
1.850 loc. românil      
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8. Dobrinova. Nu a funcţionat, nefiind 
autorisată. Nici un școlar. 

, Inființată de d-l T.lonescu. 
Institutor ...... —| 70| 40| 40| 3240, —| —| 65 Suprimată de d-l Haret. 

Institutorul locuesce la 
. Laca. 

9. Floru (Flamburari). 

, 22 şcolari. Nu are auto- 
Institutor ...... 60| 70| 40| 40| 32,40| 26| 35| —ltorisaţie.—1.560 loc. -ro- 

mâni. 

10. FPurca. 

: “După revisor, 25 şco- Institutor . . . . . + .[ 90| 90| 60| 60| 48,60] 43| so! 8o Iară; după alţii, 7—10. — 
ldem ......., 70| 70| 40| 40| .32,40| —| —| 65]l2.250 loc. români. 

Fundată pe la 1890. Are 
autorisaţie. După revisor, 

SR a avut 4 școlari; după alte 
11. Grebenici, rapârte, n'a avut nici-o- 

Inst dată nici unul. Local de 
nstitutor —| 70| 40| 40 2,40) —| — şcâlă nu există, cum nici 

32 75| îmobilier. Ultimul institu. 
tor a locuit mai tot tim- 
pul la Meţovo, cale de 10 
ore. Reînfiintată de d-l 
T. Ionescu. Suprimată de 

| d-l Haret 

12. Ianina. 
Frequentată numai iarna, 

Institutor . . . . . . .120jr100| 70| 70| 56,70| soi — roof]: şcolari, gintre cari 9 , —| 70| 60| 60! 4860| -- interni la Gimnasii. — 
dem .......- 70| 6 45 80 120)[10.000 loc. români. 

După revisor 5 şcolari; 
după alţii nică unul. Școlă 

, proprie nu există; locu- 
13. Zaca (Laișta). inţa institutorului servă de! 

' şcâlă. Şc6la dateză de prin 
Institutor .. ...., ol 90| 60 60| 4860| —| — 1888, însă n'a funcționat! 

79| 9 45 90|] nici odată. Anul trecut in-l 
stitutorul a locuit o parte 
din timp la Ianina, şi parte 
la Meţovo. Suprimată de d. 
Haret.— 6.500 loc. români. 

: Nu a funcţionat, nefiind 
14. Leaș nița. autorisată. Nici un şcolar. 

Insti Înfiinţată de d-l T. Ionescu. 
nstitutor ,,... 80| 50| şo| 40,50! — —| 6ş Suprimată de d-l Haret                 Local de șcâlă nu există.         Institutorul locuesce lal 

Băiasa, ”  
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După revisor, 11 şcolară; 
. după alții numai unul, care 

15. Macrini. este frate cu institutorul. 
Şc6la nu are local; locu: - Ne , Institutor aa. —| 80| 50| 50| 40,50 —| —' 75 inta institutorului servă de 

Institutâre . ..... — = =] — —i —| —i 45llșcelă. Nu este antorisată. 
! Înfiinţată de d-l T. Ionescu, 

Suprimată de d-l Haret,. 
16. Mefovo. Șelă Veche, însă nu a 

: avut nici odată mai mult 
de 5—10 şcolari. In anii 
din urmă nu a avut nici 

Institutor .....,. 100, 120| 90| 9o| 72,90 60| —ir00o unul Autorisaţie nuare din . aă reaua vo- idem A —| 7a| 401 —| 32,40| —| —| 7 ş|p"egigenta s , , inţă a directorului, D, T. 
Institutre . ..... —| 70| 40| 40| 32,40; —! —| G5l|ionescu i-a dat 2 institu- 

tori în plus; d. Haret a 
suprimat-o.—8.860'loc. ro- 
mâni. 

17. Pades. Nu a funcționat, nefiind 
autorisată. Nici un școlar. 
Înfiinţată de d. T. Ionescu, 
Suprimată de d. Haret. 

Institutor ” - —| 70| 40! 40 —| —! —! 75|yŞedla nici nu există. Ina 
a stitutorul locuesce la Bă- 

iasa. Înfiinţată de d. T 
Ionescu. Suprimată de d. 
Haret. 

18. Paleosele. Veche de mai mulţi ani. 
. A fost autorisată, dar per- 

. 60 dendu-se autorisaţia, nu Institutor . 60| 40 40 32,40! 26| 35| 65 s'a mai dat alta. După re- 

visor, 16 şcolari; după alţii 
o 5—10.—2.680 loc. rom. 

19. Perivoli-Grebena. 

: O . 
Înstitutor m 99,100 70| 70| 56,70 59| 50 199 Funcţioneză vara la Pe- 

idem e. 90| 100| 70| 70| 56,70 50, — 80| |rivoli, iar iarna la Grebena. 
idem și preot .. .. 70 70| 40| 90| 32,40| 20 6o 40| +87 şcolari.— 6.570 loc, ro- 

Pensionară. ...... —] 15| 15| 15! 12,15! 14| 15| —[|mâni. 
idem a. . | — — i 15| — 

20. Perivoli- Paltina. Se 
Funcţioneză vara la Pe-| 

: , — rivoli, iar iarna la Paltina. Institutor ..,...: 70| 40| 40| 32,401 26| 35| 65 16 şcolari, 

21. Samarina- Alnsona, 

Funcţioneză vara lă Sa- 
Institutor ...... 80| 120! 90| 90! 72,90 6o, —| 82|]marina, iar iarna la Ala- 

idem a —! 80! 50| 50 49,50| 35! 60 9o|| sona. 22 școlari. —760 loc.                     | români.    
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22. Samarina- Grebena. 
a [ Funcţioneză vara la Sa. 

Institutâre . . —] 70| 40| 40| 32,40! 26| 40 55 marina, iar iarna la Gre- 
! bena. 

23. Samarina- Pertori. 
, Funcționeză vara la Sa- 

Institutor ... 70| 70| 40| 40| 32,40! 26| 45| 65) marina,iariarna la Pertori. 
| 16 şcolari, 

24. Samarina- Vlahoiani. 
o | | Funcţioneză vara-la Sa- 

Institutor 90| 90| 70| 70| 56.70| 50| 56; G5|Jmarina, iar iarna la VIa- 
idem . 70| 70| 40| 40| 32,40| 26! 45! 8o |noiani -40 școlari. 12.000 

loc români. zi, 

25, Seracu. După revisor, 8 școlari; 
| după alţii, nici unul, de și 

: . » 2 şcâla dateză de pe la 1890. 
Institutor . . - 79| 70| 40| 40| 32.40 65 Institutorul locuesce la 

. Furca. Suprimată de d-l 
a. . Haret.—8.400 loc. rom. 

26. Smizi. | 
a Nu funcţioneză, nefiind 
Institutor .. . —] 70| 40| 40| 32,40| 26, 40: 75/autorisată. Nici un școlar. 

| Înfiinţată de d. T. Ionescu 

27. Șeş- Cerneși. După revisor, 8 şcolari; 
- . după alţii 4, aparţinând la 

Institutor . . . ZO 80| 50| 50. 40,50, 35! 45| 65 hu saă două familii — 
1 850 loc. Români. 

28. Zuria-f Cranza). 

Institutor .... 90| 100| 70| 70i 56,70| soi 60| 100 
idem 80| 80| 50| 50! 40,50| 35| —| 65 D za scol 
: | ÎN - upă revisor 84 şcolari 
idem . 79| 70| 49| 40| 32;40 50| 65 după alții mult mai puţin 
idem 70| 70| 40| 40| 32,40| — —] 65 

Institutore 70| 70| 40| 40: 32,40| 26 40 65 

D. Circumseriplia Albania. 

| | 

| Şc6la. de băeţi funcţio- 
1. Bezaf. neză, având anul trecut 25 

Institutor .... 

Iustitutâre . 

7O| 70| 50| 50 40,50] 35] 8o 
—!150l120 —| = 

| 
| 
| 
i 

școlari. Şc6la de fete nu 
| 65 a avut autorisaţie şi nua 

63 funcţionat. Fusese înfiin- 
i|țată de d. T. Ionescu, şi 
suprimată de d. Arion.— 
11.500 loc. români.    
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2. Cavaa. 
Nu a funcționat, nefiind, 

Institutor ...., ol goi 60| — | 2 autorisată. Nici un școlar.| 
9 | 99| ! 75 |Suprimată de d. Arion.—| 

cc. 2.500 loc. români. 
3. Costina, 

, Nu a funcţionat nici o- 
Institutor . . 70| —| —| — —| —| —| —hdată. Suprimată de d. T. 

- IULonescu.— 550 loc. rom. 

Revisorul afirmă că nu 
4. Durazzo. este autorisată şi nu func- 

ționeză, de şi figureză în 
Insti . ! budget de la 1893. Auto- 
nstitutor . . . —|100| 70| -—! 24.35! 51| 60 golirisaţia însă s'a obținut abia 

anul trecut, Înfiinţată de 
d. T. Ionescu. Suprimată | 

| de d. Arion. Restabilită de, 

5. Elbasan, d. Haret. 

Institutor ., f 10 şcolari. — 7.500 loc. . 100| 100| 70| 70! 56,70| 50| 60| 85 Vromâni. | 

6. Ferica, 
. [ Nu funcționeză, nefiind 

Institutor .. 70| 70| 50| — —! —] —| s55|Jautorisată. Nici un şcolar,| 
idem ; . — — _! —| —| 6r[lSuprimată de d. Arion.— i 70| 50 5 a 

. | 3.000 loc. români. 

7. Prașuri. i 

, | După raportul revisoru-| 
Institutor . . . .:. 70! 70| 50| 50| 40,50 —!| 40| 75 Înus, un singur institutor 
idem ” —] 70| sol sol 4500 — este de ajuns. 22 școlari. 

7 59, 59| 45 35 55 soc loc. români. 

8. Gabrova. Nu a funcţionat de doui 
, ani; după alt raport al ace- 

Institutor . . . 70| 50| 30l 30| 2430| —| -—| sgliluiaşi revisor, a avut 22 
școlari. Suprimată de d 

9, Giorgia (Coriţa). Haret. — 460 loc. români. 

Şcolă de băeți 

Institutor . —| 150| 100| 100| 81,00! 66! 8olr20 
idem 100! 150| 100| 100| 81,00| 66| —l100 

idem . 70! 80| 50| 60| 40,50! 35| 45| 65|| 2 școlari. --- 5.000 loc. 
idem . . —| 60| 40| so| 32,40) —| —| ss5|[români. 

Idem de. limba turcă. 90| 90| 60| 40| 48,60! 43| 60 go 

idem 80| 80| 50| 50| 40,50| 35| 35| 7o           
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10. Giorgia (Coriţa). 
şcâla de fete 

Institutăre . ..... 80| 80| 50| şo| 40,50| 35| 40 es) 45 eleve. — 5.000 loc, 
idem ze. —| 50| 40! 40| 32,40| 26| 40| 55]Jromâni. 

11. Gradişte. 

Nu a functionat, nefiind 
, i autorisată. Nici un școlar. 

Institutor ..... —|L00j 70| — a ei A e 
Suprimată de d. Arion. 

12. Lunca, | 
i Nu a funcţionat, nefiind 

|autorisata.Institutorul nici 
Institutor „,.... —| 60| 40 — —| —! —: 55inu a făcut act de presenţă. 

|nnincata de d. T. lonescu, 
13. Moscopole suprimată de d. Arion. 

institutor .... —!120| 8o 8ol 64,80| 51| 60i 9o Infiintată pe la 1890 
: nfiinţată pe la . 
idem . PE so| 9o| 60| 60| 48,60| 43 45 65 55 şcolari. — 3.260 loc. 

idem a. 6o| 40| 30| 30| 24,30| —| —| 551| români. 
Institutore . .. —| 63| 40| 40| 32,40| 26| --| 55 

14. Niceea. Nu a funcţionat de doi 
ani; după alt raport, ala- 

, celuiaș revisor, avea 13 
Institutor ......, —| 50| 30| 30| 24,30| —| — | S5liscolari — Infiinţată de d. 

T. Jonescu. — Suprimată 
- 15. Pleasa. de d. Haret, 

Institutor ...... 30| 7 40| 40| 32.40! 26| 50| 85il 65 şcolari. — 1.380 loc. 
idem i .— 40| 40| 30| 30| 24,30| 22| 25| 5ş]Jromâni. 

16 Premeti. 
Nu a funcţionat, nefiind 

: ÎI A autorisată. Nici un şcolar. 
Institutor . . . + —| 79| 50| — N 50 Infiinţată de d. T. Ionescu. 

, Suprimată de d. Arion. 
17. Sipsca. 

, f 16 şcolari, — 360 loc. Institutor ...... 49| 70| 50! so|: 40,50| 35| 60| 65|români. 

18. Zirana. , . 
Nu a funcţionat, nefiind 

| ȘI : autorisată. Nici un şcolar. 
Institutor ..... —| 70| 40| — —| —] >] ZOlInfiinţată de d. T. Ionescu 

Suprimată de d. Arion.    



- d) Preoţi şi cântăreţi, în funcțiune sati pensionari (pe lună) 
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A. Circumscriptia Salonic. 
1. Bizislav:; 

Preot . ....,... | 25! 25 zel 20| 16,20] 15| 20| 30 
idem. ....... lay 25: 20| 20! 16.20| 15. 20| 30 

Cântăreț. . . .... „| 15! 1ș] ro| 10 810| 9 —l| 15 

2. Cupa. 

Preot . . li —| —| 20 — 

3. Fetița- Gramaticova 

Preot . ., 30| 30| 20| 20| 16,20| 1ş| 20| 30 
Cântăreț. .... ai — —| —| —] 25 

4. Giumaia-de-sus. 

Preot . ....... | sol sol gol zo 24,39| 22| 30| 30 

5. Zlrupaşte. 

Preot . ....... | 50| so 30| 30| 24,30| 22| 30! 50 
Cântăreț. .......] 30 30| 20| 30 — —] —| — 

6. Fluma. 

Preot... . . ... | 30| 30| 20| 20| 16,20 15| 20| 30 
idem. . ..... . .| —! 30| 20| 20 16,20| 15| 20| 30 

Cântăreț. ...,... | —| 20| 1şl 15 12,15! 14| —| 15 

7. Liumniţa. . 

Preot . ...,.... .[ 30| zol 20| 20 16,20| 15| 20| 30 
Preot ....... . .| 30| 30| 20|] 20 — | — = — 

8. Dolrani. 

Preot . . . il — —] —] 23] — 

9. Livegi.                   Preot . , ...... 1 30| 3oi 20| zo| 16,20] 1ș| 20| zo    
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10. Laguna. 

Preot ....... 30| 30| 20| 20 16,20, 15| 20| 30 
idem . . - 30| 30| 20! -20| 16,20; 15| 20| 30 

Cântăreț .. .... 15; 15| I0l 10| 8,10 9 —| 15 
idem ..... 15: 15| 10| 10! 810| 9| — 15 

11. Oșar. 

reot . . 30| 30| 20| 20| 16,20l 1şi 20; 30 
idem. ..... 30| 30| 20| 20| 16,20, 1ş 20 30 
idem. . . .. . . . .] 30| 30! 20| 20| 16,20! 1şi 20| 30 
. 4 

idem. . . . . . . . | 30| 30| 20| 20; 16,20; 1ş 20 30 
idem. . ..,... . „| 30| 30| 20| 20 — — 20| — 

12. Poroza. 

Preot ....- — —| =] — —| —| 20| — 

13. Veria Sclea. 

Preot ..,..... 40| 40| 20| 20| 16,20; 15|. 30| 40 
idem ...... 40 40| 20! 20| 16,20| 15| 30| 40 

14. Veria-Xirolivad. 

Preot . . . .... . .[ 40| 40; 20| 20i 16,20! 15! 30| 40 

15. Vlaho Chsura. 

Preot ,.... 50! 50|:30! 30| :24,30| 22| 30| 40 
idem 50| 50! 30| —| 24,30 22| 40| so 

Cântăreț . ama.) 40| 40| 25| 25| 20,25! 18| 30| 30 
idem . . .... . . +] 40| 40| 25| 25| 20,25! 18 —| 30 

” s 

B. Circumscriptia Bitolia. 

1. Cociani. și Lipopelți. | | 

Preot ..... — 40| 30: — i ——— 

2. Cruşova. 

Preot „ss. „| 90| 90] 60| 60| 48,60! 43| 50! 60) 
idem . . . . . . . .| 50| so! 30| 30| 24,30| 22| 5ol şo 

Cântăreț. . . . . . . .]| 60! 60| 30| zol 24,30! 22] 30| 30 
idem, . . , . . . . .| 20| 20| —| 40] rzşi 14 —| 40             
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3. Gopeş. 

Preot . 409| 4oi 20| 20| 16,20| 13! —| 20 
idem 50| 50| 25| 25i 16,20| 1ş| 40| 40 
idem . . 30| 30| 20| 20| 20,25| 20| —| 20 

Cântăreț. .... 20| 20| 15| — | = — 15 
Preot pensionar . . — = — - —| —| 20| — 

id. id. A —| = = — —| —| 20| — 

4. Mulovişte. 

Preot PRR —| 50| 50| 30| 24,301 23| 40| 50 
idem . ....., —| 40| 25| — — | — 

Cântăreț. ....., —| 20| 15! 45| 12,15| 14 — — 

5. Murikova, 

Preot .....:. 30| 30| 20| 20| 16,20| 15| 20| 20 
Cântăreț. ..... 30| 30| 20| 20| 16,20| 15| 20! 20 

6. Ohrida. 

4 Preot a. 30| 50| 30| 40| 40,50| 35 —| 40 
idem AR —! 80| 50! 50| 40,50l 35| 40! so 
idem ...... —| 50| 30| — —| —| 40| — 

Cântăreț. ..... —| 40| 20| 20| 16,20] 15| —! 20 

7. Periepe. 

Preot ...,, —| 60| 40| —| 32,40| 26| —| 40 

C. Circumseriptia Epir. 

1. Adela Grebena. | 

Preot e. —| 70| 40| 40| 32,40| 26! .30| 60 
Cântăreț. ..... —| 50| 30| 30| 24,30| 22! 20| 30 

2. Perivoli Grebena, 

Preot şi institutor , Deja trecut ca institutor, 
Cântăreț... ... 30| 30| 20| zo| 16,20] 15| 15| 30 

3. Samarina- Vlahotani. 

Preot ........, 60| 60| 30|' 30| 24,30| 22 5O             
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4. Turia (Cranza). 

Preot ..,..... —| 40. 30| 30| 24,30| 22| 30! 40 
Cântăreț. .... —| 30| 20| 20| 16,20| 15| 15i 30 

D. Circumscripha Albania. 

1. Cavaza. | Il 

preot ao 1] | 
idem . . 30| —| —| — — A 

2. Duraszo. | 

Preot ,.., .. 40| 40| 30| —| 16,201 22| 30 — 
idem ...... 30| 30| 20| — — aş] = — 

) 
3. Bibasan. 

Preot .... 30| —| —| — —| —| 40| so 

4. Moscopole. 

Preot ....... 50| 50| 30| 30| 24,30| 22| —i 30! 

5. Mirea. 

Preot ....... 25| 40| 30| 30| 24,30| 22| 25| 30 

6. Pleasa. 

Preot ....... —!r0o| 80! 80| 64.80 51| 60|.60) 

7. Șipșca. 

Preot ...... 30| 30| 25| 25! 20,25| 20! 25| 3o 

8. erat. 

Preot ......., — —] —. 59 —| 50, —, =—              



c) Chirii și combustibil la școlile primare (pe an). 
  

  

  

    
  

  
  

  

  

  

          

          

  

  

  

  

  

  

SI zal55| sEl ge local sa |Salia 
Circumscripţia, SE 35| Să za | SES |3E| sie 
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A. Circumseripția Salonic. 

1| Belcamen  . „+ „roo|roo| oo! rool - 8] 100| oo! — 
2] Birislav . ...... 120|120| 120| 120| 97,20| 120| 120| — 
3l Caterina. ....... —|500| 500| 500; 405| 500| 500| — 
4 Cupa ........ —| == — —| —| 80| — 
5| Fetiţa- Gramaticova . 100| —|  — — —| a — 
6| Giumaia-de sus . . . . 240| 240| 240| 240| 194,40| 240| 240| — 
7, Brupişte. . ..... 120| 120| 120| 120| 97,20| 120| 120| — 
8 Huma. ....... 120| 120| 120| 120| 97,20| 120| 120| — 
9| Liumniţa. . ..... 120|120| 120| 120! 97,20| 120| 120| — 

10| Livegi. . . . a —| —| 60| — 
LI] Ghevgheii . . . — = — —| —| 150| — 
12] Lugunţa. .... , 120| 120| 120| 120| 97,20| 120|: 120| — 

13| Neveasta. DR 60| 60| 60| 6oi 48,60 60! 110| — 
14] Oșani. ......., 120|120| 120| 120| 97,20| 120| 120| — 
15| Pepelişte .. ...... — = — 81| 100| 100| — 
I6| Poroaia . ..... —| —| ——| —|202.50| 230| 200| -— 
17| Salonic, chirie . . . . ,| —| —lr.ooo| --| -8ro|r.o00o|r.000! — 
18| Salonic, combustibil. . —| | — —| —| 300| — 
19| Seres, chiria .-. . „| —| 0 —| —| 405| şoo| 500| — 
20| Seres, combustibil . —| a — —| 0 — o — 
21| Veria-Selea. . . . . . .1800|800| 300| 8oo| 648| 8oo| 800| -- 
22| Vlaho-Clisura .. , . . .[200|200| 200| 200 162| 200| 200| — 

B. Circumseripha Bitolea. 

I| Bitolia . , 900|900| 800| 1.200| 972| 1.200] 1.200| —- 
2| Cocianii şi Lipopelţii 120|120| 120| 120| 97,20! 120| 120| — 
3] Crușova, șcâla de băeți . [200|200| 200| 200| 162| 200| 200| — 
4 Cruşova, mah. Cireşi . .[16ol160| 160| 160| 129,60] 160! 160| — 
5 Cumanova . e «ss + + ]250|250| 250| 2501202,50| 250| 250| — 
6| lancovtţ. .... . [120|120| 120| 100 81| 100| 100| — 
7 Magarova, școla de băeți . 250|250| 250| 250| 202,50 250| 250| — 
8| Magarova, şcla de fete .| —| — 120| 180 145,80| 180| 180| - 

9| Muloviște . . . . . . .[120|120| 120| 120| 97,20| 120| 120| — 
10| Murihova.. . . . . . .lrool —! —|  — = — 
II| Nijopole. . . . 230|230| 230| 230| 186,30 230| 230| — 
12| Ohrida, mah. Sf. George. 100|. —|  — — —| == = 
13| Ohrida, mah. Sf. Nicolae . [100| —| -—| — — = = 
14| Perlepe . . . . . . . .|250|250| 250| 250|202,50| 250| 250| —    
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15| Pisuderi . .| 8o| Sol  8o| 80| 64,80] 80| 80| -- 
16| Resna . . . “ÎL5O LIS] 115| 115| 93,15] 115| 115 — 
17] Tîinova. ... .. 2501200 200| 200 162| 200|. 200| .— 
18| Uskiib, . . . . . . . .|800|80ol 8oo| 8oo! 648| 800| 600|. — 
19| Veles (Kiiprili). . . . 360| 360| 360| 360| 291,60] 360| 120|. — 

C. Circumscriptia Epir. 

I| Abela-Ciariciani . 80| 80| 80| 80| 64,80 80| 80| — 
2| Abela-Damaşi . . 120| 120| 120| 120| 97,20| 120| 120| — 
3] Abela-Grebena. . 240| —| —  — | — 
4 Ameru.. ...... 100| —-| —|  — = — 
5] Armada . 100| 100| 100| 1700 SI) s0| —| — 
6| Băiasa . . AR 100| —|  —|  — a — 
7| Breaza. . . . . ... 100| —| 50| 50| 40,50] şo| 50 -- 
8| Floru i. 8o| gol 90| 90| 72,90] gol go — 
9| Furca . ....... 100| —| —|  — — == — 

10] lanina . RR 500| 500| 500|  — — o — 
ri Laca.. . ... 120|120| 120| 120| 97,20| 60| —| — 
12| Meţovo. . 180| 100| 100| 100 8I| 100| 100| - 
13| Paleosele . . . 190! 100| 100| 100 8i| 100 100| — 
14| Perivoli-Paltina 100| —|  —|  ——| 97,20| 120| :120| — 
15| Samatrina-Alasona . 120| 120| 120| 120| 97,20| 120| 120| — 
16| Samarina-Grebena . ---]240| 240| 240| 194,40| 240| 249| — 
17] Samarina-Pertori . ... sol 80| Sol 80| 64,80| 80| 80| — 
18| Samarina-Vlahoiani - . 100| 100| 100| 100 81! 100| 100| —- 
19| Seracu. 120| 120| 120| 120| 97,20 60| —| — 
20| Şes-Cerneşi. 100| 80| 80| 80 6480] 80 80 — 
21| Turia-(Crania) . 200| —| —| — — = 

Circumscripția Albania. 

I| Berat ...., 200|200| 200| 200| 162| 200| 200! —- 
2| Cavaia . a. LO0| —| —  — — | — 
3i Cosina. . . i. 120| —| —| — — ll — 
4| Durazzo —| ==] —| —i 405] 500| 5ool- — 
5| Elbasan 250| —| 120| 400| 324| 400! 400| — 
6| Ferica . . 100| —|—| al — 
7| Frașari .., 120| 120| 120| 120| 97,20| 120| 120| — 
8| Gabrova . . 100| —|  —| — — ll — 
9| Giorgia |Coriţa) . 400| 800| 800| 400| 648| 800| 8ooi:— 

10| Moscopole . .- 250|250| 250| 250| 202,50| 250 250| — 
II| Pleasa. : .. . 80| 80| ':80| 80! 64,80| 80| so — 
12] Sipsca. . .... 100| 100| 100| 100| ' 81| 100| 100| —j .                        



d) Recapitulaţia institutorilor, preoților, cântăreților, chiriilor și combustibilului șcâlelor primăre: 
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| | | 
| Circ. Salonic 17 24 24 21|. 23. 22:  24['.'23 

Numărul şcâlelor pri- > Bitolia . 20 24 25| - 19 20: 20| 20 22 
mare. » Epir. . 20 28| 28 28]. 27: 19| 20 27 

» Albania 12 17|. 17 IO 11| 9 9 17 

69| 93 94 78 SI] 71| 72 39 

Circ. Salonic 38 52 SI "so! 53| 42| 46| 54 
Numărul instituto- » Bitolia , |. 54 69 73 59 67|: si 51| . 67 rilor. | „> Epir. .| . 33 49 49 48 48| 32| 27 49 

» Albania 17 -30 30 21 22 17 15 30 
  

Circ. Salonic — —. 

  

— — pr Y — 

Numărul institutori- >  Bitolia . — 2 2 2 2|: 2 3 2 
lor pensionari. > Epir. . 1! 2 2 2 zl: 2 3 O 

»- Albania | . —| —| 2 — — —| | — 

1 4 4 4 4 4. 7 2   Totalul lefii lunare a[| Circ. Salonic 2.864 4.634| 3.100| 3.02012575,80 1.73212:410|. 3.760 
institutorilor (afară de » Bitolia . | 4.080; 5.3121 4.445i 3.660 3321.00, 2.329! 2.675! 3:025 
cele plătite din fondul > Epir. .] 2.550! 3.885! 2.535] 2.56512025,00/ 1.218 1.280| 3.685 
Cazacovici). > Albania | 1.230! 2.425: 1.650! 1.100| 915,30] 680| 780| 2.115 
aetntă pag inter) — 333 — 333 

11.057) 16.756; 11.730| 10.345;8837,10| 5.959! 7.1451 13,818]|. 
  

"Circ. Salonic — — | o]. .— 
“Totalul pensiilor lu- >». Bitolia . — 165|: 165| 1651 133,65 1ro| 125| 165]   
    
              

  

                  
nare ale institutorilor > Epir. . 24 . 49 45 45| 36,45 36 ş2 

> Albania —. — — — = — 

i 24! 214| 210| 210| 170,10| 146 237|. 1651) 

, Circ. Salonic 21; 22 22 21| 21| 21| -:24 21|) 
Num&rul preoţilor. » Bitolia ” ZI 13 15 9 - 10 10 7| 19| : > Epir: - I-3 3 3 3 3 3 3 

> Albania 8 6 6 5 A 
37 aa 44| 38 39| 41| 39| 39 

| Circ. Salonic 7 7 7 6 6 I 7 
Numărul cântăreților . Bitolia * 4 6 6 5 5 5 2 5 | > Epir. . I 3 3 3 3 3 3 3 >». Albania — — — — AI A e | 

11! 16 16 15| 14 14 6| şt
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Circ. Salonic — — — — a — 
Numărul preoților »  Bitolia . — — — — —| — 2 — 

pensionari. » Epir. — — — — — — — 

> Albania —- — — — a — 
— — — — — — 2 — 

| Circ. Salonic 730| 760| 480| 450! 372,60! 343| 560| 710 
Totalul lefii lunare > Bitolia . 320! 660| 410| 285! 279,45 249| 280| 390 

a preoților. » Epir... 60 170| 100| 100| 8r,o0l 170| gol 1şo 
> Albania 265 200! 215| 215| 149,85 202| 180| 200 

1.375! 1.880| 1,205| 050| 882,90] 9641.10: 1.450 

| Circ. Salonic 155 175 115 125| 7695 77| 30| 145 
Totalul lefii lunare > Bitolia . 130| 190| 115! 155! .81,00| 80| soi 125 

a cântăreților. > Epir. 30| 110 7O| 70! 56/70 52 50 90 
» Albania — — — — | 

315 475 300 350| 21465! 209! 130 360 

Circ. Salonic — — — — a — 
Totalul pensiilor >» Bitolia . — — — — — — 40 — 

lunare ale preoţilor. » Epir... — — — — a — 
» Albania — — — — = — 

— — — — — — 40 — 

Numărul 1 luri Circ. Salonic 12 12 13 12 16 16 19 — 
umeru Ocaluii- i i 

lor de şcâle aur | : Bitolia 8 15 IG 16 16| 16| 16 — 
riate, > Epur 20 14 15 I4 15 15 12 — 

> Albania LI 6 7 7| 8 8 8 — 

Gr 47| 51| 49 55| 55| 55| — 

Totalul pe an al Circ. Salonic 2.220 2,620| 3.620| 2.620/3620,70| 4.470] 5.060 — 

chiriilor și combus- > Bitolia . | 4.540 4.155] 4.175] 4-61513738,1514.6154.175 — 
tibilului pentru șco- > Epir. * | 2.740; 1.950| 2.000] 1.500:1312,20| 1.450] 1.280 — 
lile primare. > Albania | 1.820| 1.550] 1.679 1.5 5011984 50| 2.450| 2.450 —       11.320| 10.275] 11.465     10.285:10.055.55; 12.985] 12.905;    
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2) Personalul didactic şi administrativ al școlilor secundare şi comerciale (pe lună). 
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1. Zzceul din Bitolea. 

Director, medic și revisor 280 490 300 350| 283,50 272 270 
Profesor 180 150 100 200 162 168 160 

idem .... 180 210 125 200 162 168 160 
idem ..., 180 210 125 200 162 168 160 
idem ....,. 180 210 125 175| 141,75 I5I 160 
idem ....., 180 180 125 175| 141,75 I5I 160 
idem 180 „210 125 175| 141,75 IŞI 160 
idem ...... 150 210 125 175| 141,75 IȘI — 
idem ......, 180 180 125 150| 121,50 132 — 
idem . 120 180 125 150| 121,50 132 160 
idem ... 180 210 125 175| 141,50 IŞI 160 
idem ....,. 180 210 125 175| 141,50 I5I 160 
idem ..... 100 210 125 175] 141,50 IȘI — 
idem .., 180 210 125 175| 141,50 IŞI 160 
idem ..... 100 210 123 200 162 1638 140 
idem ..... — 210 150 — — — — 
idem ...., — 250 125 — — — — 
idem ..... 50 210 125 175| 141,50 132 160 
idem ....., -— 210 125 175| 141,50 132 — 
idem ...., 100 210 125 175| 141,50 132 160 

Secretar . .. — -— — — — — 40 
Pedagogi . . 190 140 60 100| 48,60 60 60 
Econom ...,...., 83 80 30 50| 40,50 48 48 
Pedea ....... — 6o — — — — — 
Portar . „. 25 40|. 20 30 24,30 30 30 
Bucătar ..,.. 35 35 20 40| 32,40 40 40 
Servitori . 60 60 20 70| 56,70 70 75 

2. Pedla primară și secundară de fete din Bitolia. 

Profesâră. . .. 200 225 150 140| 129,60 150 100 
idem . . . 150 175 150 110| 101,25 I10 100 
idem ....., 100 175 100 110| 89,10 100 130 
idem .. . 100 175 100 I10| 89,10 100 100 
idem ....... 150 175 100 110 39,10] 100 100 
idem. ... 150 175 100 110! 89,10 100| 
idem ..,., .. 5o 175 100 II0| 89,10 100 100 
idem „.. 90 175 100 110! 89,10 100 100 
idem... . 50 — 100 5O — 
idem 175) 

40,50 
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Profesâră . 120 100 50 110| 89,10 100 100 
Institutâre 70 100 70 70| 56,70 90 80 

idem , — 150| . 1600 100 Sr — — 
Repetitore 60 — 30 30| 24,30 30 40 
Pedagogă — 60 30 — — — — 
Econom . — 80 30 20| 14,60 — — 
Portar . ... 20 40 20 20| 20,25 25 25 
Bucătăresă —- 25 20 20| 16,20 20, 20 
Servitori . . . 30 30 20 20| 16,20 20| 20 

3. Școla comercială din Ianina. 

Profesor . , , 180 300! 200|  . 280! 226,80) 200! 200 
idem 180 180 120 „140| 113,401. -120 120 
idem 150 180 120 140| 113,40 120 120 
idem 120 180 :120 140| 113,40] 120 120 
idem . 150 150 100 120| . 97,20 ILO; T10||. 
„idem _120 150|: 100 140! 113,40 120 120 
idem . — 180 120 120| 97,20] LIO 100 
idem 90 150 100 120| 97,20, 110 I10 
idem 7o 70 50 50, 40,50 50 50 
idem . — 180 100 — —i — — 
idem . — 200 120 —. =] — — 

Econom . 70 pe) 40 30 3240) 40 49|]. 
Portar . . 20 30 20 20| 16,20 20 20 
Bucătar . 30 30, 20 20 16,20] 20 20 
Servitori . 60 60| 20| zo| _.24430| 30|. 40 

4. Gimnasiul din Berat. 

Profesor 120 150 120 120| 97,20] 100 — 
idem . 120 _150 100 L00 SI 90 — 
idem 120 150 100 100 SI 90 — 
idem 90 150 100 I00 SI 90 — 
idem . — 150 100 100 „81. 90|. — 
idem ..,.. 100 100 70 70! 56,70 60 — 
idem . 40 100 7o 70! 5670 6o — 
idem , — 100 70 70| 56/70. 6o — 
idem 70 70 50 40|  32,40.. 40 
idem . . 100 220 150 150! 121.50|, 100 — 

Econom . 70 7o 30 —— — — 
Portar ,.. — 25 20 20| 16,20 20 —— 
Bucătar , . 30 30 20 20| 16,20 20 — 
Servitori . 40 40 10 20| 16,20 20 — 
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5. Șcdla comercială din Salonic. 

Profesor . . ..... — 350 200 336) 272,15 250| 290 
idem ....... — 300 200 252| 204,10 185 185 
idem . ......, — 300 200 210| 170,10 185 185 
idem .. :.... — 250 180 210| 170,10 185 185 
idem ....... — 250 180 210| 170,10 185 185 
idem ....... — 250 180 210! 170,10 185 185 
idem ....... — 200 150 „168! 141475 140 120 
idem ....... — 200 150 168| 170,10 160 160 
idem . .-. — 250 150 210| 170,10 185 185 

Pedagogi. .... . .|: —- 180 90 IOO| 121,50 — — 
Econom . ... — 70 30 6o| 48,60 — — 
Portar ........ — 40 25 35| 28,35 — — 
Bucătar ... ... — 30 20 40| 32,40 — —- 
Servitori . . ..... — 40 30 40| 32,40 46 25 

6. Șcdla comercială din Crușova. 

Director . ..... . — 40 20 20| 16,20 20 — 
Profesor .... .... — — — 150| 121,50 120 — 

idem ....... — 150 100 100| 81 90 — 
idem ....... — 150 100 100| 81 90 — 

7. Șcdla comerciulă din Veria. 

| . 

Profesor .. . . . -— 180 120 120| 108, 110 — 
idem ......- — 150 100 100| 81, 90 — 
idem ....... — — — 30| 81, 90 — 
idem . . . . . ... — — 30 —| 24,30 30| . —      
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P) Materialul şcolilor secundare și conierciale (pe an). 
  

  

  

    
        

  

  

  

    

  

  

& S 3 3 8 5 Ss 
+ = - a = Și = a “ a = 3 od 
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ză | pa | 2 | 22 |S8 | să | sas 
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1. Liceul din Bitoha. 

Nutriment „| 12.150! 17.145] 14357! 17.302] 13.645! 21.826| 16.208 
Lemne, spălat, iluminat 800| 1.000 720| 1.550 255) 2280] 1:900 
Medicamente . „400 300 200 300 243 ” 300 
Cărți didactice — — 200| 1.000 810 — — 
Locuinţa directorului £oo 800 — — — — — 
Uniforme . —| 6.000, — — — -— — 
Paturi de internat . — 2.000) — — — — -— 

Cabinetul de sciințe . —| 2.000: — — — — — 
Un piano —| 1.000 — — — — — 
Biblioteca . — 400 — — — — — 
Cheltueli de cancelarie , —- 200) Ă 200 
Premii şi festivități — 300] 159 300 243 3090 — 
Biciclete . — 1.500 — — — — — 

10 vioare . — 400 — — — — — 

Chiria localului . I.800| 1.800;  1.800| 5.5821  4.521|  5.582j 5.582 

2. Scdla primară şi secundară de fete din Bitolha. 

Nutriment a. 4-050| 5.400] 5.095] 5.523] 4.834]  5.968| 5.968 
Lemne, spălat, iluminat 500 600 360| . 360 324 400 400 

Medicamente . .. 250| 250 100| 100 31| 100 100, 

Cheltueli de cancelarie . — n — — 48 60 60 

Piano, zestrea școlii şi a 
internatului . . —| 3.000 — — — — — 

Locuinţa directârei — 500| — — — — — 

Paturi de internat . — 600| — - =] — — — 

Uniforme . . — 500 — — — — 

Chiria . . 1.620| 1.580! 4.025] 4.585]  3:714| . 4-585| 4.585 

. sȘcola comercială din Janina. 

Nutriment .. 10.800|  9.000| 6.376] 6.876] 5.688] 2.075] 8.123 

Lemne, spălat, iluminat 600 600 300 300 486 215 450, 

Medicamente |. . 400 400 '360 360 291 — 100; 

Cheltueli de cancelarie . -— — — — 48 — — 
Uniforme . . . —| 2.500 — — — — — 
Locuința directorului . . —] 800 — _ — — — 
Chiria școlii şi internatului 1.656] 1.656] 1.656: 1.700 37| I.700| 1.700 
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4. Gimnasiul din Derat. 

Nutriment 5-400) 4.050] 3.917] 3.917] 3.625 1.310] — Lemne, spălat, iluminat 500 500 300 300 — 120 __ Medicamente — 200 200 200 —Ij 
Chiria școlii și internatului | 720| 720 720| 720 583| 360 — 

5. Școla comercială din Salonse. 

i Nutriment . . | 5:544| 4315] 7.574] 7.224] 2.293 — Incăldit, iluminat, . —! 1.300 cale : _ 100 700| 1.400] 1.134 350 500 
| Chiria localului şcolii . —| 3.000!  4.000| 4.000| 3.240| 3.000| 3.000 Medicamente . — 300 300 300 243 75 — Paturi şi saltele . — 900 -- — — Cuiere, lămpi, lavoare — 300 — 500 495 — — Instalarea infirmeriei . — 200 — — — — — 'Instalarea refectorului . . — 650 — — — — — i Bănci, mese, table, catedre. — 2.000 — 160 129 160 — ' Mese, scaune, orologiiă, re- 
| gistre, obiecte de can- 
| celarie . . . — 800 — — —- — — : Dulapuri de bibliotecă, la- 

- | boratoriă și musei . — 600 — — — — | Cărţi . .. — — — 250 243 — — » Cheltueli de cancelarie + și 
festivități | — 200 100 200 162 150 150 Uniforme. . —| 1.750 — 560 454 — — 40 burse esterne a 24 lei 
pe lună ......, — — — — —| 6.720] 9.600 

| 6. Seo/a comercială din Weria. 

Chiria . . | —| —| 200| 200| 162| 200 —    
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£) Recapitularea școlilor secundare și comerciale (pe an). 
    
  

  

T
C
 
e
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a 9 o = N i 

a Ş Ş 5 las 3] 
să | 58 | Se | E sea Sa | 
Să | a 15 | 38 [Sa | 28 | 953 

m OS [i] - CU m a pr [= RY OO | 
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5 3 2 — 5 Pa 5 Sa a ag a Aa & Sag | A a '$ 

d Â < ă je ă| lg 

Liceul din Bitolia, personal] 37.116! 56.340| 33.900] 43.980] 35.214] 36.720| 31.476 
» > material | 15.950| 34.845] 17.427| '26.034| 20.717| 29.988! 23.290 

Șc6la sec. de fete din Bi- 
tolia, personal . . - |] 16.080| 26.520| 16.440] 16,200| 13.492| 14.340] 12.180 

Șc6la sec. de fete din Bi- 

tolia, material . , 6.420| 12.430|  9.580| 10.568|  9.001| 11.113] 11.113 
Șcsla comercială din Ia- 

nina, personal . 14.880! 25.320| 16.200| 16.080| 13.219| 14.040; 14040 
Şc6la comercială din Ia. 

nina, material | 13.456] 14.956| 9.192] 9.236| 7.8590! 3.990 10.373 
Gimnasiul din Berat, per. 

sonal . 10.800| 18.060; 12.120 11.760i  9.525| 10.080 — 
Gimnasiul din Berat, ma- 

terial . 6.620|  5.470| 5.1371 5.137] 4.208 1.790) 1.790 
Șc6la comercială din Sa- | 

lonic, personal . . —-| 32.520] 21,420| 26.988| 22.822] 20.472] 20.460 
SȘcâla comercială din Sa- 

lonic, material . . . —| 17.944] 9.415] 14.944 13.234] 12.748] 13.250! 
Șc6la comercială din Cru- 

șova, personal ... . —| 4080|  2.,640| 4.4404 3.596] 3.840 — 
Șc6la comercială din Cru- 

şova, material . — — — — — — — 
Șcâla comercială din Veria, 

personal . . — 3.960| 3.000! 3.240! 3.533] 3.840 — 
Șc6la comercială din Veria, 

materia! — — 200 200 162 200 — 

121.322| 252.445| 156.671 188.807] 156.612 163.161, 137.972 

i      



k) Diverse alte cheltueli din budgetul școlilor şi bisericilor române din străinătate, 
  
  

  
  

    
  

  

  

  

  

    

(*) D. Istrati suprimase de-ocamdată librăria; pe urmă a menţinut-o cu aceste lefi. 
(**) Vor primi I€fa și gradaţia de institutori din fondul învățămîntului primar urban din țară, 
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Iibrăria din Bitola (pe lună). 

Lefa librarului — 300| 150 (*) 100|] — — 
Lefa comptabilului — 60| 40 — SI 40 — 
Servitor — 15| 50 5! 15 — 

Înspectori și revisori (pe lună). 

Inspector. ,.... 800 800 600 — — — — 
Insărcinat de afaceri , 400 — — — — — — 
Tălmacii . .. 100 — — — — — — 
Comisionar la Salonic 60 —- — — — — — 

] revisor școlar 250 250 250 250| 202,50 250 300 
II revisor școlar . , 250 300 300 300 243 250 250 

III revisor școlar — 300 300| 300 243 250 — 
IV revisor şcolar —| 250 250| — — — — 

Pensiuni (pe lună). 

Pensia d lui Ap. Mărgărit. | —| —] —| 500| 500| 430] 430 

Mitropolia din Constantinopole (pe luna). 

Mitropolit . 1.200| 1.200 800 800 600 600 — 
Preot . . . 200 200 150 150 150 135 — 
Cântăreț . . 200 200 75 125 125 112 — 
Paracliser . . So 50 40 40 40 40 — 
Portar. , a. 50 50 30 30 30 30 — 
Archiereă în Albania. . 400 — — — — — — 

Școla primară din Constantinopole (pe lună). 

Institutor . . 100 250 180 — — —! — 
Institutore . 80 250 180 — — —| — 

Scila primară de băeți din Sofia (pe lună). 

Institutor-director 43750) 437150] 437,50) 387,50] 337,50| 292) 80 (**) Institutor. .... 300 300 300 300 250 227| —(%%) 
Institutor bulgar . 80 80 8o 80 so 77| 80 
Institutor, .... — 250 250 250 200 183| 200 
Medic . — 60 60 60 60 58| 60 
Servitor 40 40 40 40 40 49| 40    
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Școla primară de fete din Sofia (pe lună). 

Institutre-directâre . 300 300 300 300 250 227 227 
Institutâre ...... 210 210 210 210 160 IŞI 6o 
Servitâre, ......, 40 40 40 40 40| 40| 40 

Scola primară din Turtucaia (pe lună). 

Institutor-director .:. .] 225 225| 200 200| 200, 153] — 
Institutâre.. .. ... 225 225| 200 200 200; 183 — 
Institutor-bulgar . . . . 80 80 80 80 8o: 77 8o 
Înstitutâre-bulgară . . . So 8o 80 80 8o 77 80 
Servitori 60| 60 60| 6 60 60 60 

Burse (pe lună). 

Burse la Constantinopoli 560 420| 1.005 640; 630 540 540 
Burse la Galata-Serai ..| O 575 377 575 qozi 408 316 316 
Burse în țară. ,... — —| 1.056, 1.126] 1.228 833 833 

Material divers (pe an). 

Chiria librăriei din Bitolia. —| 500! 550| 500, 405 250, — 
Luminat, încăldit idem . — 250 —, — — — 
Cărți pentru scolari . . 6.6ooj — — —| 2 430 — — 
Chelt, de cancelarie in- | | 

spectoratului . . . I.080| — — — — __ __ 

Chiria Mitropoliei Const. — —-| 2.760 —| 2.760! 2.760 — 
Material șcâlelor din Sofia. 5.400| 5.400]  5.400| 5.400] 5.200| 5.700| 3.700 
Material șcâlei din Tur- 

tucaia . ...... 1.220| 1.220 600 6oo 600 -550 550 

Diverse (pe an). 

  

Comisionul Băncii . . . — — 3.000 | 3.000 3.000 3.000) 3.000 
Institutul Weigand din | 

Lipsca. . . . . . .| 10.000| 10.000j10.000 |10.000 10.000| 10.000! 10.000 
Fond extraordinar . . .| 85.527| 157.742]35.791(*) 35.702t] 4o.000l 20.000|' 20.000 

      

(*) S'a repartisat între aceste două budgete creditul extraordinar de 71.583, cheltuit în întregul an 
budgetar 1900—1901.    
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î) Recapitulația generală (pe an). 

3 sl e 215| 3 | 
si || salas lazi si 88 |sta 
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37 Z* S o SI | 957 | Sa | Son | 99 
a £ a 3 a = a &, Să a e ag 2 o 'â 
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Lefile institutorilor pri- 
mari „= = + | 132.684 201.072i 140.760 124.140] 106.045] 71.508] 85.740] 165.816 

Pensiile institutorilor 
primari . 288| 2.568] 2.520] 2.520] 20q1i 1.7521 2.844] 1.980 

Lefile preoților . 16.500| 22.560| 14.460| 12.600| 10.595] 11.568] 13.320 17.400 
Lefile cântăreților . 3.780|  5.700|  3.600|  4.200| 2.576| 2.508] 1.560] 4.320 
Pensiile preoților . — — — — — — 480 — 
Chiriile școlilor pri 
mare 11.320| 10.275] 11.465! 10.285 10.656] 12.985! 12.965 — 

Școlile secundare şi co: 
merciale . , . . . [| 121.322] 252.445 156.671! 188.807! 156.612 163.161] 137.972 — 

Librăria din Bitolia . —] 4500| 2.460! 1.380 972 660 — — 
Inspectori și revisori. | 22.320| 22.800| 20.400! 10.200| 8.262 9.000| 6.600 — 
Pensiunea d-lui Ap 

Mărgărit . — — —! 6.000| 6.000! 5.160] ş.160 — 
Mitropolia din Cons- 
tantinopoli . - | 25.200| 20.400: 13.140] 13.740i 11.340 11.004 — — 

Șcâla primară din Con- 
stantinopoli . , 2.160|  6.000| 4.320 — — — — — 

Sc6la primară de băeți 
din Sofia 10.290] 14.010| 14:010| 13.410| 11.610; 10.524] 5.520 — 

Șcâla primară de fete 
din Sofia . . 6.600| 6.600!  6.600| 6.600| ş.400| 5.016] 3.900 — 

Scâla primară din Tur- 
tucaia . 8.040| 8.040!  7.440| 7.440]  7.440|  6.960| 2.640 — 

Burse . . 13.620!  9.564| 31.632| 26.016] 27.192 20.268] 20.268 — 
Material divers. 14.300| 7.3701  9.260|  9.260| 11.395|  9.260| 6.250 — 
Comisionul Băncii — —| 3.000|  3.000| 3.000] 3.000] 3.000 — 
lastitutul Weigand din 

Lipsca . | 10.000| 10.000| 10.000| 10.000| 10.000| 10.000 10.000 — 
Fond extraordinar 85.527 157.742/(*)35.791|1*)35.702| 40.000] 20.000| 20.000 — 

Total pentruun an . | 483.951] 761.646i 437.529 485.390| 431.136 374.334! 338.219 189.516                 
(*) In anul budgetar de la Aprilie 1900 până la Aprilie 1901, cheituelile extraordinare s'aă ridicat in 

total la 71.583 lei. Neputendu-se sci care din acestea aii fost imputabile periddei de la 1 Aprilie 1900 
până la 1 Octombre 1900, și cari periddei de la 1 Octombre 1900 până la 1 Aprilie 1901, s'a atribuit 
fie- -cării din aceste peridde câte o jumătate din suma de 71.583 lei,    



ANEXA No. 5, 

40 

Tabloă de numărul elevilor din şcolile din Macedonia în anul școlar 

1897/98, extras după însemnările trimise de d-l inspector Mărgărit cu raportele 

No. 80 şi No. 82 din Septembre 1898. 

  
  

    
  

    
  

    

= POPULAŢIA ŞCOLARĂ 
- o 
= , m 

S ȘCOLA Ş a OBSERYAȚIUNI 

o 5] 1 | |nu|rv| v | — | prepa- | Total 
e S ratore 

1]  Şc6la centrală de băeți din 
Cruşova . —[12!'10| 7] 4| 4—| 42| 79 

2 Șcâla centrală de fete din 
Crușova —|—|—lrsiro| 3—| 14| 40 

3 Șcâla mixtă Cireș Cruşova —(14123|12| 5I—|-—| 49| 103 
4 » »  Obrada d Nz 

colae —| 2i 5i 7] 1] 2—| 1 28 
5|  Şcâla mixtă Oprida . , —| qi 2] q| 1 1—| 32| 44 
6 » »  Perlepe. —| 6i 3| 3 5! 8—| 19! 44 
7 » »  hesna 2l18| 83| 6—| 2—| —-—| 34 
8 » »  dancoveț . . || 6—l———l—]| 10| 16 
9 » >» Muloviște , . | qlrrirol 9] ziol—| 37| 84 

10|  Șcâla de băeți V/a/ko-CH- 
Sura... q|r4l15|17| 8irqi—| 64| 142 

11|  Şcâla de băeţi Zzrzova 2|10, 2 6| 2) 2—| --| 22 
12 > >» fete » I| 2—| 5] 3—— — LO 

13 » mixtă furca . . | qi qi 2-—|—| -—| 10 
14 » » Armada . I| qi 2— 1 — 7 

L5 » >»  Samarina 3| 9! 4| 3] 6—l—| —| 22 
16 » de fete Abela 113| 1| 3] 2—l—| 40| 59 
17 » » băeți » . . „| 3] grzirzlrzl—l—| 87 134 
18 » mixtă Perivohi . 2|20l—! 9| 6—|—| 73| 108 
19 » de băeți fdzasa. . 3]t6'14! 6| 2—l—: 34| 72 
20 » > Turia... 3]36|25i11| 4—|—! 9! 85 
21 p » fete > 1 6) 4 3 8] sr 
22 >» >» » Viaho- Chi- 

sura .. eee eee | 2[r4115] 9 4i—l—i 70| 112 
23 Șcâla mixtă Belcamea . | 1hil—i—l——l—— ra                          
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ANEXA No. 6. 

Raportul din 22 August 1000 al d-lui Nuși Tuliu, revisor școlar 
în Epir (estract). 

Domniei-Sale, 

D-lui Ministru al Cultelor şi /ustrucțiunii Publice. 

Ducuresci. 

Pe exercițiul anului 1899—900 am avut în circumscripția “Epi- 
rului 38 de școli primare de ambele sexe, cu un personal didactic 
de 32 de institutori și institut/re. 

Parte din aceste școli, precum șcâla din Abela, Perivoli, Smixi, Sa- 
marina, din causa emigrațiunii Românilor în câmpiile Tesaliei cu în- 
ceperea sesonului de tâmnă, se suspendă în sus menționatele patru 
comune, și continuă a funcționa în sesonul hivernal în comunele te- 
salice, Alasona, Cearicianii, Pertori, Vlaho.Iane și Damași, până la în- 
ceputul lui Maii, când începe din noii emigraţiunea spre munte. 

Tote cele-lalte comune fiind stabile, școlile tuncționeză regulat de 
la 1 Septembre până la finele lui Iunie, când ai loc examenele 
anuale. 

Școlile din circumscripțiunea Epirului se pot împărți în două categorii: 
școli vechi ce dateză de mai mulți ani, și școli noui, înființate de la 
începutul anului școlar 1899—900. 

Şcolile noui de pe ramificațiunea Pindului, din regiunea așa nu- 
mită Zagor, sînt următârele: g) șc6la din Dobrinovo; &) șcâla din 
Leașniţa ; c) şc6la din Macrini; d) șcâla din Pades; 2) şc6la din 
Smixi ; aceste două din urmă școli sint înființate în comune situate
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pe cele dou€ versanturi ale Pindului ostic, dar nu sint cuprinse în re- 
giunea Zagor ; mai avem școla din: Vlaho-Livad și șcâla din Cochi- 
nopole, comună situată pe lanțul nordic al Olimpului. 

Șrolile aceste n'aii putut funcționa regulat din dou motive : primul 
și cel mai regretabil este motivul important că populația românescă 
din citatele comune ai fost r&ă dispusă în potriva școlii nâstre, a- 
țițată fiind de clerul grecesc a cărui influență morală — prin mijlocul 
Bisericii — este inconstestabilă ; al doilea motiv este intervenirea gu- 
vernului otoman care a oprit pe institutori de a funcţiona, fiind lip- 
siți de autorisaţiile legale. 

Numai șcâla din Macrini a fost nederanjată și a avut un număr 
de elevi mulțămitor. 

Bine-voiţi a lua în vedere, Domnule Ministru, că cele ma! multe din 
școlile vechi încă nu avuseră autorisaţii. Dacă s'a reușit a se obține 
est-an, faptul se datoresce stăruinței ce sa depus. In privința șco- 
lilor nouă am de adăogat că atât institutorii cât şi subsemnatul, am 
făcut tote demersurile cuvenite. Cu tâte ordinele obținute de la Cons- 
tantinopol, tot nu sa putut reuși. 

- . . Li . . . . . . . . . . . . . . . . te . . . . 

In așa condițiuni presintându-se situațiunea câtor-va școli din circum- 
scripția Epirului, subsemnatul cred, Domnule Ministru, că logic ar fi să 
fie șterse din budget școlile ce m'ai putut funcţiona regulat ; însă 
luându-se în vedere că sacrificiile ce se fac aă drept scop o cestiune 
de o ordine înaltă, luându-se în vedere că în Macedonia propagan- 
dele etno-politice își impun după timp și sforțări extraordinare, socot 
că ar fi bine menţinerea școlilor deja înființate, afară de şcolile 
din Vlaho-Livad și Cochinoplu, cari trebuesc şterse, și încă cu re- 
serva de a fi redeschise în imprejurări mai oportune. 

. . . . . . . . . . . Di ) . . . . . . . . . . . . . . .
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ANEXA No. ș. 

Tabloi de frequentarea şcolilor din Epir în anul 1899—9oo, înaintat la 27 
| August 1900 de d-l Nuşi Tuliu, revisor şcolar. 

  
  

    

  

                

g Numele Felul Data Clasele sc rogi 
| 3 comunelor școlilor înfiinţării |fie-cărei şcoli a 
z Băeţi| Fete] Băeţi| Fete 

| Turia . . . |ambe-sexe 1884 IV 53; 30| 49| 36 
2] Ameru. ...,.. băeți — 98 începăt. 83| —| 38| — 
3| Meţovo . . . ambe-sexe| — 9o 38| —] 6| — 
q| Seracu. ....,. băeți — 90 începăt. 10| —| 8 — 
5| Paltina. .. ... > — 97 N! 18| -—| 16| — 
6| Baiasa. . jambe-sexe| — 80 III 58| 49| 52| 35 
7| Laişta, ..... băeți — 81 începăt. 7| —]| 6| — 
8| Grebenici . . . > — 90 > >» 6| —| aq — 
9| Breaza. ...... > — 93 MI 27| —.| 22| — 

10| Armada . » — 92 IL 12| —| 11| — 
II| Paleoseli . . » — 90 EL 20| —| 18| — 
124 Furca. .. . > — 80 IV 26| —| 25| — 
13| Samarina ambe-sexe | — 80 V 49| —| 44| — 
Ia] Abela. , » > — 67 V 106 —| 97| - 
15| Perivoli . .,, băeți — 77 V 100| =-| 87| — 
I6| Floru . > — 39 [HI 24 —| 22| — 
I7| Şeș . . > — 59/90 Il 12) —| 8 — 
18| Grebena . . ambe-sexe | — 80 V 62| 49| 58| 44 
I9| Alasona. .... băeți — 9? HI 26| 22| —| — 
20| Ciariciani > — 87/88 NI 27| —| 22| — 
21| Vlahoiani > —32 II "45| —| 42| — 
22| Pertori. ..... > > NL 18| —| 16| — 
23| Damași ..... > — 67 V 2| —] 65| — 
24| Pepelişte. > — 99 III 394 —| 29| — 
25 Vi. Livad . > — > ?2 ? — 2 — 
26| Cochinopol. 222 222? 2? 2 2 — 
27| Leașniţa . . . 292 229 22 2] — 22| — 
28| Dobrinovo , >> >>> >> >» — >| — 
29| Pades . . băeți — 99 — a 
30| Macrini . , 299 229 i 14 —| 11| — 
31 Smixi. > > > 2 > — —| — —] — 
32| Ianina. >> ? IV 26) —| 26| —      
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Statistica elevilor din circumscripția revisoratului din Epir pe anul 

„scolar 1899 — 1900. 

  
  

  
  

  

    

  

  
  

  
  

  

        
  

  

  
  

  

  
        

Ianina Seracu Meţovo Ameru Paleo-Seli Pades 

a funcţionat 
22 8 neregulat 12 16 o 

Armada Breaza Băiasa Cerneși Macrnini Laca 

elevi | eleve 

10 22 — 8 15 5 

47 | 35 

Dobrinovo | Leașniţa | Grebenici Floru Turia Grebena 

elevi | eleve | elevi | eleve 
_— — 4 22 — 

458 36 60 15 

Abela Smixi Samarina Furca Palten Perivoli 

elevi | eleve elevi | eleve 
Se lucreză 6 

— pentru auto- —— 25 I 35 
95 | so risaţie 41 | 40 

Alasona Pertori | Ciariciani | Vlahoiani Damași Pepeliște 

22 16 23 40 60 28     
Adela, 30 Iunie 1900. 

        
Revisor, Nuşi 'Tuliu. 

   



ANEXA No. 9. 

Raportul din g August 1goo al d-lui T. Capsali, revisor școlar în circum- 

scripția Bitolia (extract). 

Domniei-Sale, 

Domnului Ministru al Cultutelor și Instrucțiunii Publice. 

Pucuresci. 

Am ondre a vă înainta un tabloi general de situațiunea șcâlelor 
din circumscripția acestui revisorat la finele anului școlar curent, 
precum și o hartă cu situația și numele localităţilor în care se află 
șc6le românesci, conform ordinului Dv. cu No. 7.571 din 19 Iulie 1900. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e . . . . . . 

In circumscripția acestui revisorat, t6te localităţile locuite de Ro- 

mâni ai cole românesci, afară de comunele: Vărbița, Socolarţi, Ra- 
toviti și Buniș, tâte în apropierea comunei Lipopelți. Aceste comune 
situate una de alta la o depărtare de 1/, de ceas și cu tâte la o de-. 
părtare de 15 sai 20 minute din comuna Lipopelţi, în care sa în- 
ființat şc6la română în anul școlar curent, ar put€ considera acestă - 
comună ca un centru al lor, și prin urmare să-și trimită copiii la șcâla 
înființată. Titularului șcâlei i-am și dat instrucțiuni în sensul de a con-
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vinge pe Românii din disele patru comune ca să trimită copiii lor la 
șc6la din comuna Lipopelți. 

In anul școlar curent n'a mai putut funcționa șc6lele din urmă- 
torele comune: Pisoderi, Florina, Prizrend şi Calcandelen. 

Școla din comuna Pisoderi, înființată de acum 8 ani, mai că nici 
un an n'a funcționat regulat, din causa negligenţei, fie a institutorilor 
cari ai condus-o, fie a autorităților școlare din anii trecuți, cari nu 
sau îngrijit pentru obținerea autorisaţiei legale. In anul curent titularul 
acestei şcoli a avut a suferi mult în afacerea obținerii autorisaţiei șcâlei. 

. . . . . . . . . . . . . . Di . . . . - . 

Pentru șcâla din orașul Florina, proiectată a se înființa în cursul 
anului școlar, cu mai puţine dificultăți sa putut obţine din partea 
autorităţilor şcolare, mazbataua în virtutea căreia se elibereză auto- 
risaţiile de școli. Consiliul administrativ din Bitolia însă, căruia de 
mult i-a fost înaintată acestă mazbata, nu-i dă nici un curs, în aștep- 
tarea hotăririi ce va bine-voi a da Onor. Minister al Cultelor din 
Constantinopol, în cestiunea șcâlei din Pisoderi. 

Șc6lele proectate a se înființa în cursul acestui an școlar în comu- 
nele Calcandelen și Prizrend, ai întîmpinat o dublă dificultate, și în 
special în acestă din urmă comună. 

După ultimele scrisori ale titularului șc6lei din Prizrend, . . . . 
înclin a crede că pentru moment nu mai pote fi speranță a se ob- 
ține autorisația cerută de lege, în virtutea căreia să potă funcţiona 
şcola şi deci ar fi bine să se amâne înființarea acestei şcoli pentru 
timpuri mai depărtate. - 

. . . . . . . . . . - - . . . . . . € . . 

Situațiunea șcâlei din Calcandelen e raai puţin dificilă, prin faptul 
că institutorul a putut obține numărul de iscălituri pretins de legea 
invețămintului, pentru a pute face cererea de autorisație. 

Acesta este situațiunea până în present a acestor șcâle proiectate 
a se înființa în cursul anului școlar curent. Tâte cele-lalte șcâle din
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circumscripția “acestui revisorat, aii funcționat regulat, făcând și un 
pas spre progres, de o parte prin mărirea numărului de elevi, şi de 
alta înființându-se la tote școlele archivă în regulă, ceea-ce până la 
începutul anului școlar curent lipsia, ași putea dice, la cea mai mare 
parte a“ șcâlelor din Macedonia. 

Revzsor, T. Capsali.
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ANEXA No. ro. 

Tabloi de frecuentarea școlilor din circ. Bitolia (Monastir), în anul 

1899—1900, înaintat la g August 1goo de d. T. Capsali, revisor școlar. 

  
  

  

                    

2 A = |& 2 
Localitatea cu s | Şi a lsal3 

_ | scela română și 5 lelă 23 5 

5 care at caca în- FELUL ȘCOLEI z5 : Ei sa z3 Observațiuni 
z ființa şcâle EI SI e lăala 
S române > | el isElg 
z o |ălaia |a 

1] Bitolia . . . .|şc. de băeți | 4 și 47! 41| 36 2 
» _» fete 2| 5] 79| 79| 76 a 

2] Nijopole . . .| » mixtă 4 5] 58| 50| 48 sg 
3| Tîrnova . . .|» » 4| 5! 70| 56| şi = 
4| Magarova . .| » de băeți 2| 5| 55| 42| 38 3 

» » fete 2| 3| 39| 30| 25 £ 
5| Mulovişte. . .|[ » » băeți 4| 35| 92| 85| 85 e 

p » fete 2! 4] 72| 72] 71 E 
6|Gopeşi. . . .| » » băeţi | 4| s| 96| 89| 82 5 

» » fete 2! q| 84| 84| 77 - 5 

7|Resna . . . .|» » băeți I| 4 42| 32| 32 = 
Sllancovăţ . . .| » mixtă 2| 3| 23| 25: 24 Sa 

. . a 
9| Ohrida . . «| centrală mixtă] 3! 4| 40| 32| 70 ze 

şe. sf. Nicolae] 2| 4| 30| 30| 40 5 
10| Crușova . . .]| » centrală 5| 5l1o2l 02| 84 g ă 

» de fete 3 5] 63| 63] qi 3 3 
» Cireș mixtă] 3! 3] 67| 67| 63 E 

ri[Perlepe . . .| » mixtă 44| 47| 40| 39 S 5 
12] Kiipruli (Veles) | »  » 44| 45| 35| 35 &. 5 
r3Cociani .. .|[» » 3 4 42] 31| 28 a E 
14| Lipopelţi . . .[ » de băeți 1! 3! 19| 19| 19 = $ 
15] Vărbita —| — = =] — 5 e 
16] Socolarţii . fără scslă ||| —| —| — z £ 
17| Ratoviţi are seo | | | | — 3 n 
18| Bunişi . —| | =] — 2 * 
19| Djuma de sus . | şc. de băeți 2 4 35| 34] 31 9 5 
20| Uskib . . . .[v» >» 2| 3! 23| 23| 20 go 

» » fete I| 3| 23| 23| 23 = 2 
21| Cumanova . .| » » băeți | 1] | 20| 20| 18 a 9 
22| Prizend . . .[» » » IT —| —| —]| — o % 
23| Calcandelen . .|] » » » IT — = — da 
24| Florina. . . .|» >» » IT —— —] — 3 E 
25| Pisoderi . . .|» »  » I| —[ 12| —| — Ea $ 
26| Murihova . . .|» »  » I| —| 97| — — ”      
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ANEXA No. 1. 

Tabloi de irequentarea şcolilor din circumscripția Salonic în anul 1899 — 1900 
înaintat la 17 Octombre rgoo, de d-l D. G. Dan, revisor şcolar, 

  

    

  

    
  
  

  

      
    

          
  

  
  

  

Felul 9 Prezen- | Promo- | 
z Numirea șcâlei de Câţi a Inscriși ala ati Numărul familiilor 

2] localităţilor == = 
miel E lEo e > o 2 o > o 4. S e | = Ş îsse 2 3 | z1 3 512| 3 Româ Neromânesci Z alese S |az'e|elalala] nesa 

| II MI 28 | 
1 Salonic .. . — — 1[—: 1|--lcu eleve — —] —] — — — 

2| Neveasta . 1 1;—| 5! 2[ s|rosi 52| 92! s2| 86! şol 450 — 
3] Belcamen II —! -| 21—] 5 30) 15] 25| 15] 25| 10 150 109 
4| Negovani | = a — 100 

. i | 200 bul 5 Hrupiștea I = — 31 —]. 5] 55; —| 52| — 50: — 250| 200 ot 

6| VI. Clisura . 1 1 —| s: 3| s[rzal Sr|ror| 70| gl 70 700 
i | | | 250 mahom. 

7] Poroaia . . .[—l— 1 ri —| 4 35| 25| 35| 25| 35| 25 250|! 400 bulg. 
g|/ Veria, Selea, Xi- Li | | 100 grecom. 

| rolivad, Marușa. | I—] 6, 2 6 300! 170[270|130[250/110| 1.500; — 
9| Fetiţa . 1 —|--| r' —[ 4] 7oi —| 60| —| sol — 250| — 

10| Oşani . — a 2 —| s| 70| o] ss! si 37 s 120) — 
II] Livedi . —1— 1] 3':—-] slrooi 20| So! ro] 6o! 6 930 — 
12| Birislav —| =! I 1 — 3] 27| ro| 23: 8] 13; 5 150] — 
13| Lugunţa . —|— 1] 1 —] 4] 50! 10] 37] 7] 30| 5 180 — 
I4| Huma . Ii — 2] -- 5 73| —] 54 — 38 — —i — 
15| Cupa I— | 1i— 5 30; -—| 15] —| 15; — 100, — 
16| Liumniţa . . I|— — 2 — 5] 28 —| 20| —] 16 — 330 

17| Giumaia de-jos. —| — — i i — too) ps bug. | 

„a8]' Seres pl = zi — — 
Caterina. . .|| „ UL 9 Milea... | i — 3 —1 5] 65 ti Co 104 6 10 250 700 

20| Blaţa pr — = | — — —    



ANEXA No. 12. 

Raportul din 17 lulii rgoo al d-lui [lie Papahagi, revisor școlar 

în Albania (extract) 

Dommntei-sSale, 

D-lui Ministru al Cultelor şi Instrucțiunii Pubiice 
Ducurescă, 

ME voii sili, pe cât imi e posibil, a v& face tabloul fidel al fie- 

cărei școli de sub dependința mea, începend cu școla din Coriţa, 

unde am și asistat în persână la examenele publice, ținute la 25 lunii. 

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

In acest centru, graţie personalului didactic, care se bucură de stima 

si încrederea Românilor, cu satisfacţie am v&dut o mișcare seriosă 
> 

a 
în sens românesc. 

. . . . . . 

Numărul elevilor presentați la examen a fost de 82. Până în anul 

trecut, după cum se constată din matricula șc6lei, numărul elevilor 

abia a ajuns la 45. Și în anul acesta, dacă am fi avut un local mai 

încăpător şi mai comod, numărul elevilor ar fi fost cu mult mai su- 

perior celui actual. 

Examenele şcâlei de fete, ținute în aceeași di, ai avut același suc- 

ces, grație sârguinței d-rei Victoria Tucca, directâra șc6lei. Lucrurile 

manuale mai ales, ai lăsat impresia cea mai bună. 

Numărul elevelor înscrise și presentate la examen aii fost 45. 

Examenele șcâlei de! fete și băeți din Moscopole ai avut loc la 

29 lunii. Numărul elevilor înscriși a fost 44, iar al elevelor 15. 
. . . . 

La Sipsca, unde nu există altă șcâlă de cât cea românescă, exa- 

menele ai avut loc la 25 lunii. Numărul elevilor și elevelor acestei 

șcâle mixte în cursul anului aii fost de 30. La examene nu sai pre-
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sentat de cât 16, și acesta din causă că locuitorii ocupându-se mai 
mult cu agricultura și cu creșterea vitelor, sunt nevoiți a-și retrage copiii 
de la șcâlă cu începerea primăverii. 

« . . . . . . . 

La Gabrova, examenele aii avut loc la 18 lunii. Nici acestă șcâlă 
na fost cruțată de persecuțiile înaltului Prelat grec. 

Cu t6te persecuțiile mai sus arătate, șcâla română a încheiat anul 
școlar cu succes, numărând 22 elevi. 

. . a . . . . - - Di . . . . 

La Nicea examenele sai ținut la 18 lunii. Numărul elevilor pre- 
sentați la examen ai fost 13. In acest sat românesc nu se pâte sta- 
bili în mod exact nume&rul elevilor, pentru că locuitorii satului fiind 
muncitori, își retrag copiii de la șcâlă în mod neregulat, după trebu- 
ințele lor casnice. 

La Frașari, examenele ai avut loc la 16 ulii. Acestă şcolă 
începu a fi frecuentată de 22 elevi. 

La Pleasa examenele sau ținut la 2 uliu. . A . 
Numărul elevilor presentaţi la examene ai fost 65. In acestă co- 
mună pur românescă, parte din locuitori, fiind nomadi, numărul ele- 
vilor variază după anotimp. Ast-fel în timpul ernii familiile nomade 
coborându-se în mănssele câmpii ale Tesaliei, șcâla se depopuleză 
întru cât-va, iar cu începerea primăverii familiile întorcându-se la că- 
minurile lor, numărul elevilor se sporesce în mod simţitor, 

La Berat examenele publice sai ţinut la 18 lunii ; numărul ele- 
vilor înscrişi aă fost de 32, iar al celor presentaţi la examen de 25. 

La Elbasan examenele ai avut loc la 25 ale iunei expirate După 
o muncă neintreruptă de mai mulți ani, comunitatea . . 
isbuti în fine, a obține autorisația pe la August 1899 (1). 

(1) Acestă șcâlă a avut 10 școlari în anul 1899--1900,
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În circomscripția mea mai sunt și șcâle, cari unele figureză de 
mult în budget, iar altele de un an, dar cari nai funcționat din causa 

lipsei de autorisații legale. Acestea sunt: 

1). Şcola din Durazzo figureză încă de la 1892. Sai făcut de- 

“ mersură din partea multor institutori, cari sau succedat, în sens de 

a se obţine autorisaţia, dar până adi ele aii rămas fără succes (1). 

2) Şc6la din Cavaia, figureză de la 1895. Șc6la din Tirana figu- 

reză de la 1899. 

Șc6la din Lunca figureză în budget de un an. 

Școla din Cosina figureză în budget de la 1895; anul trecut sa 

dispus a fi transferată la Premeti. 

Șc6la din Gradiște figureză de un an în budget. De Gre-ce d-l 

Tuliu Nuși, însărcinat cu deschiderea șcâlei, fiind strein, n'a putut să 

r&sbată în acest sat românesc, am recomandat ca institutor ajutor 

pe lângă d-sa pe d-l Vasiliu Lazu, armân de origină. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

La Ferica șcâla figureză de la 1895. Până în anul trecut nu se 

făcuse nici un demers serios în sens de a se obține autorisația. 

înființată de r&posata Anastasia 

. . 

Şc6la de fete din Berat a fost 
“Christoforidi la 1890. A fost suprimată la 1896, iar la Septembre 1899 

sa dispus a se reînființa. 

Din cele mai sus expuse reese dar că pentru deschiderea șcslelor 

din Vilaietul Şcodra, de și sai întrebuințat tâte mijlocele posibile, nu 

S'aii obținut, și nici nu se speră a se obţine în viitor autorisaţiile la 

fața locului. 

(1) Autorisaţia pentru acestă șcâlă sa obținut mai târdii
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ANEXA No. 13. 

Tabloul personalului didactic şi clerical din Albania. 

Tabloul personalului didactic din Albania, de Ilie Papahagi, revisor şcolar (extras). 

    
    

  

  

          Șc6la nu funcţioneză 
din lipsă de autorisaţie. 

= 

Z E Catedra Subvenţia 
a a NUMELE ȘI PRONUMELE | saă funcția | Localitatea DATA NUMIRII ce primesce 
z $ ce ocupă lunar 

Sa 

| 18| Constantin Pisotta Institutor | Premeti PD 
Formalităţile au fost 
îndeplinite; hârtiile s'au 
înaintat la Constanti- 
nopol de unde se aş- 
teptă resultatul 70 fr. 

| 
| 20| Cezar Iondrosom Institutor | Ferica Ceea. 

| Școla nu funcționeză 
din lipsă de autorisație.]| 70 tr. 

21| Eugenia Chiristigiu, | Institutâre | Berat „„Șc6la nu funcţioneză | Catedra în 
născută Sotir, sub care din lipsă de autorisație.| budget e 
nume figureză și în prevădută 
statele de presenţă. cu 150 fr. 

25| Tache Suferi Institutor | Cavaia aaa e. „| Catedra 
Șc6la nu funcţioneză | șcâlei din 
din lipsă de autorisaţie;| Cavaia e 
formalităţile au fost fă- | prevădută 
cute pe lângă autori- | cu go fr, 
tăţile locale; hârtiile aă 
fost înaintate la Sco- 
dra, de unde a venit 
rEspuns negativ. Insti- 
tutorul a fost nevoit 
a veni la Berat la 1 
Mai, unde se găsesce i 
și actual. .,....... | 

| . 
. -] 

27| Ahilea Dabura . Institutor | Lunca . | 

|      



  
  

N
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pr
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NUMELE ȘI PRONUMELE 

Catedra 
sai funcția 

ce ocupă 

Localitatea DATA NUMIRII 

Subvenţia 
ce primesce 

lunar 

  

  

  

N [ee
] 

29 

30   

Cocea Zugravu. . 

Tuliu Nuşi 

Constantin Econom .   

Institutor 

Institutor 

Institutor   

Tirana 

Gradiștea 

Durazzo   

„.. Șc6la nu funcționză, 
din lipsă de autorisaţie. 

Institutorul român sa 
vădut nevoit să vie la 
Berat spre a aștepta 
împrejurări mai favo: 
rabile . - 

Numit la 1899 la noua 
şcâlă din Gradiştea. 
Nu funcționeză acestă 
șcâlă din causă de lipsă 
de autorisaţie. Servesce 
ca institutor la șcâla 
primară din Berat . . 

 . .. . . 

Numit la 1897. Şc6la 
nufuncționezădin causa 
lipsei de autoris. deși 
figureză în budget încă 
de la 1893.   

7o fr. 

100 fr. 

100 fr. 

   



ANEXA No. 14. 

Populația școlară din câte-va școle din Epir pe anul 1899—1g0o0. 

(Aotă din dosarele Ahuisterului). 

1. Şcâla de băeți: Grebena. . . 58 
2, »  » fete » 44 

3. » » mixtă Furca. 19 

4. >» » » Paleoseli. . 9 

5.» » > Fioru. 18 

6 » » » Breza. 19 

7. » » băeţi Băiasa, 2 

8. .» » » Turia . 51 

9. » » fete pi 32 

10. » » mixtă Armada. 4 

Total . . 254



  

ANEXA No. 14 bis. 

Populaţia școlară a câtor-va din şcolile din Epir, în Iunie 1gor, 

după arctarea unui notabil român din Abela, 

Băiaşa . 

Cerneşi 
Floru . 

Paleoseli . 

Furca . 

Samarina 

Vlahoiani 

Elasona 

Pertori 

Grebena . 

Paltino 

Ceariciani 

Ameru 

Smixi 

„cam 45 . elevi 

2 » 

„5—6 » 

4—5 » 

15 » 

20 » 

nici un elev; 

nici unul; 

4—5 elevi; | 

60 în timpul iernei; vara nici unul; 

nu este șcâlă; 

nici un elev; 

nici unul; 

nu este șcâlă.



di 

  

ANEXA No. 1ş. 

Studii asupra chestiei române din Macedonia. 

Secolele române din Turcia de C. V. Adam, însărcinat cu urmărirea afa- 
cerilor școlare şi bisericesci pe lângă autoritățile otomane. 

Constantinopol 13 Noembre 1900. 

Situațiunea actuală a șcâlelor române din Turcia. 

Școlele primare (extras). 

Școlele române din Turcia se pot deosebi, din punctul de vedere 
al situaţiei lor actuale, în trei categorii: 

a). Șeole al căror mers este asigurat și luptă spre a deveni școlă 
comunală, prin dispariția șcâlei grecesci și imbrăţișarea lor din partea 
tuturor locuitorilor comunelor unde funcționeză. 

0). Șeole cari funcţiâneză regulat, dar cari sunt mai puțin populate 
de cât cele grecesci. 

2). Școle, a căror funcționare este neregulată, sait cari există fiind-că 
sunt institutori cari le represintă. 

Mersul acestor școli depinde de triumtul celor-lalte două categorii 
de școli. 

ȘI 7 In aceste trei categorii figureză șcâlele din următârele localități: 
3 

Categoria I-a. 

1. Șe6la din Giorgia „7. Șcâla din Băiasa 
2. » » Ohrida 3.» ». Turia 
3. » >» Gopeși 9. » » Selia Lou 

„i Veria 4.» »  Muloviște 10. >» »  Xirolivadi j 
5 » »  Abela IL »  Oşani 
6. » » Perivoli „12. » » Neveasta



Scsla din Crușova ]. 

2.» 

3.» 

4. » 

5. » 

6 » 

7.» 

8 >» 

In categoria 

"+ 

» 

» 

» 

58 

Categoria II-a. 

Perlepe | 10. » » 

Magarova ll. >» » 

Târnova 12.» » 

Nijopole 13. >» 

Resna 14. » » 

Moscopole 15. » » 

Hrupiște 16. » » 

Categoria III-a. 

acâsta intră restul șcâlelor nostre 

9. Școla din Viaho-Clisura | 
Samarina 

Belcamen 

Furca 

Caterina 

Veles (Chiupruli) 

Bitolia 

Berat. 

din Macedonia.
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ANEXA No. 16. 

Petiţie adresată din Bitolia, la 11: ulii 1gox (extras). 

Domnici- Sale, 

D-lui Ministru al Cultelor și Instrucțiunii Publice. 

Bucuresci. 

D-le Ministru, 

. Unii din corpul didactic, cari până eri ridicaă lăudări pen- 
tru faptele patriotice Ex. V,, astă-di, cine ştie de cine împinși, sub 
forma că sînt buni patrioți și nu pot suferi și a se împăca cu con 
sciința lor, vădend suprimarea șcâlelor de prin Epir şi Albania, de la 
care școli chestiunea, sai mai bine a dice, scopul principiului la care 
servesce chestiunea, nici până acuma a avut vre-un avantaj, nici în 
viitor pote să aibă vro speranță de reducerile lefurilor etc., s'aii a- 
pucat de o cale fârie greșită, forte prostă și forte compromiţătâre. 

Aceşti domni induși în erdre, formându-și de sine un corp de câte-va 
persone, și luându-și de sine numele de comisiune, saii adresat co- 
munelor și orașelor de prin prejur, căutând iscăliturile lor întrun act 
de autorizație, compus de ei și după placul lor, însă n'aă reușit a fi 
ascultați de nici un român, afară de câţi-va profesori și din rudeniile 
lor. . ..., 

Tot asemenea ai pățit și la Bitolia, PR 
Sus-dișii domni, vrend ca actul lor să fie acoperit și cu iscăliturile 

Românilor din Bitolia, sau adresat la patriotul nostru d-l Constantin 
Maza, ca el să-l pună în aplicare.



„0 

La cererea asta, sus-disul patriot le-a r&spuns că nu pâte să facă 
nimic înainte de a face o întrunire cu noi În diua viitâre, făcen- 
du-ne întrunirea națională și dându-ne să înțelegem de starea lucrului, 
le-am dat r&spunsul următor: noi sîntem pe deplin mulțămiţi cu pro- 
cedarea actualului guvern, și că hotăririle lui le estimăm și păstrăm 

cu cel mai mare respect. De aceea n'avem nevoe de asemenealucruri 
necântărite. 

Pe lângă asta le-am mai spus că pe la finea lunei August al a- 
nului trecut, fiindu-ne milă de banul și mult preţiosul — pentru ches- 
tiunea n6stră — banu românesc, privindu-l a se cheltui zadarnic (în 
zădărnicie), am înaintat d-lui Arion, fost Ministru al Cultelor și al 
Instrucțiunii Publice, prin 'd-l Constantin Maza, un memorii acoperit 
cu propriile nâstre iscălituri, ca să-i aducem la cunoscință zădărnicia 
asta, și că în memoriul acela, pe lângă modul ce spuneam cum ches- 
tiunea pote mai bine să progreseze, noi înși-ne spuneam și o eco- 

nomie de osută mii lei noi, suprimând șcâlele de prisos, profesori, 

reduceri etc. Deci actualul On. guvern n'a făcut alt-ceva de cât a 

adus la îndeplinire ceea ce noi am spus și este forte logic. Cum 6re 

acuma putem să ne contradicem? Nu putem să fim ingrați față de 

acest On. guvern, care pe lângă imensele griji ce prtă pe spinarea 

lui pentru Ţera-Românescă, mai pârtă și greutatea chestiunii n6stre și 

ne dă tot felul de concurs. 

Aducenduzvă aceste la cunoscință, vă rugăm, Domnule Ministru, ca 
persânele din chestiune să nu le considerați ca plenipotențiari din 

partea poporului nostru român, căci nu se „bucură de nici o încredere 

a nostră, ci mai mult ca simpli mercenari desordonanți, neavând nici 

un drept a pleda nici o chestie în numele nostru. 

Bine-voiţi, Domnule Ministru, a primi asigurarea distinsei nostre stime 

şi considerațiunei ce ve păstrăm. 

Ai excelenței vâstre plecaţi, 

Poporul român din Bitolia.
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ANEXA No. 17. 

Extras dintr'un raport confidențial din 1goo asupra stării școlelor din Epir 

1. Ianina. Șc6la este frecuentată numai în timpul ernei de copiii 
Românilor din Samarina, Abdela și Perivoli, cari vin ca să erneze. 
Pe anul şcolar 99/900 au urmat 15 elevi, dintre cari 2 fete în clasa |] 
primară; din acești elevi, 9 au fost interni (bursieri) la internatul gim- 
nasiului. Pentru 15 elevi fusese numiţi 2 institutori. 

2. Grebenici. Școla română pe anul şcolar 99/900 n'a avut nici 
un elev; local de șcâlă special nu există. 

3. Flamburari (Floru). Școla a avut 10—15 elevi și eleve. 

4, Şeş. La șcâla acesta urmeză 4—5 elevi și eleve, copiii unei 
sait două familii. In acestă comună nu sunt de cât 10—15 case sai 
familii. Pentru moment sar pute suprima acestă școlă și să se pre- 
gătescă terenul a se înființa peste 1 sai 2 ani șcla la Cerneși, co- 
mună în apropiere, și unde sunt 80——90 familii. 

5. Vovusa (Băiasa). La acestă șcâlă urmeză pe anul școlar 
99/900, 30—35 elevi; șcâla de băeți este instalată în localul comu- 
nal. Șc6la de fete asemenea are 30--35 de fete... local închiriat. 

La școla de băeţi pentru 30—35 de elevi, sunt trei institutori; - 
numai unul, dar bun și conştient, ar fi suficient, cum este la fete 
și la școla grecescă. | 

. Ri . . . . Di a . . . . . . . » . . Li
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6. Macrint. Șc6lă proprie nu există. Locuinţa institutorului şi a fa- 

miliei sale se dice că servă și de școlă. Nu urmeză nici un elev, ci 

un frate al institutorului. Comuna este mică: 30—40 familii.... Se 
mai numise de d-l revisor și o institutâre (fostă grecă) la care ar urma 

5—6 fete | 
Și aici sar pute suprima șcâla de-o cam-dată, de 6re-ce nu aduce 

absolut nici un folos. 
7. Laişta (Laca). Școlă proprie nu există; locuința institutorului 

servă de şcolă. Nu are nici un elev....... Așa cum este astă-di 

acolo, ea nu aduce absolut nici un folos. 

8. Dobrinovo. Nici elevi, nici şcâlă nu există, deși este prevădută 
în budget; institutorul locuesce în Laişta. Nu incape îndoclă că de-o- 

'cam-dată trebue suprimată. 

9. Leaşniţa. Nici elevi, nici școlă există, deși este prevEdută în 

budget; institutorul șede la Vovusa. Bine înțeles că și acesta trebue 

să se suprime. 

10. Pades. Nici elevi, nici șcâlă există; institutorul Christ Constan- 

tinescu, nici că se dusese pe acolo, a fost însă transferat (pe la Paști) 

la Vovusa în locul institutorului D. Șumba, transterat la Pades. Nici 

că sa dus, rămâne la Vovusa. Și acestă școlă trebue suprimată, ca 

să nu se cheltuescă zadarnic. | 
11. Paleoseli. La acestă șcâiă urmau 5—8 elevi, dar pierdându-se 

autorizațiunea șclei, autorităţile aă interdis institutorului Dangu 1. 

să funcţioneze. Acesta a stat vre-o. 2—3 luni în anina, de la April. 

13. Seracu. Nu urmeză nică un elev; nu știi dacă va fi și un local 

de școlă, dar fără elevi. 

Și acesta, deși de mult înfiinţată, da nu aduce nici un folos. 

14. Meţovo. Nu urmeză nici un elev, nu scii dacă va fi şi local. 

Sunt numiţi doui institutori ȘI o institutâră, ca să nu facă nemică.. 

„ Şc6la română așa cum este adi, nu face nici o ispravă. 

“Un personal de trei pentru o șcâlă cari: n'are și n'a avut nici un 

elev este absurd. Unul, dar bun, ar pute să r&mâe-de-ocamdată la 

Meţovo.
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15. Turia. La acestă șcâlă urmeză 30—40 de elevi; sunt 4 in- 

stitutori și 1 institutâre. La șcâla grecâscă din acestă comună nu 

este de cât numai un singur înstitutor. Unul saii cel mult 2 institu- 
tori și o institutore ar fi prea suficient pentru acestă comună. 

16. Ameru. Acestă șcâlă abia de câți-va ani dateză ; elevi n'a avut. 
Institutorul actual anume Zissi mi-a spus că prin Martie a reușit să 

aibă 4—5 elevi, cari însă sau împrăștiat maiîn urmă, fiind-că d-lui 

părăsise comuna după ordinul d-lui revisor și a umblat după auto- 
risație, pe care na putut-o obține. 

17. Perivole. In acestă comună șcâla funcționeză numai în timpul 
verii; n'am informaţiuni exacte asupra numerului total al elevilor 

d'aci; dar cred că este bine populată; numărul personalului în tot casul 

este mare. 

. . . . . e . . . . . . . . . . . Li . . . 

18. Avdela. Și aici școla funcționeză numai în timpul verii; n'am 

informațiuni exacte despre numărul total al elevilor, cred însă că va 

fi populată șcâla. Şi aici corpul didactic este fârte numeros, . , 
7—8 institutori. Sar pute reduce numărul la 2 și ar fi suficienți, 

dacă ar sci și ar voi să-și facă datoria consciincios. 

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

19. Samarina. Șc6la asemenea funcţioneză numai în timpul verii. 
Altă-dată, pe la 1892—1893, era bine populată, 120—150 elevi și 
eleve, ocupând dout localuri comunale; acum, după informaţiunile 

ce am, nume&rul elevilor este tare redus; exact nu pot sci câți să fie. 
Şi aici corpul didactic este 'humeros. 

20. Smixi. Pentru șcâla română din acestă comună nam aici un 
fel de intormaţiune; locuitorii acestor comune sunt asemenea semi- 

nomadi, ca la cele-l-alte trei imediat precedente, și vin numai vara; 

erna se cobâră la câmp. | 

21. Furca. Altă dată, 1892, 93, 94, în acestă comună, ca și la 

cele-l-alte câte-va, nu mai exista de cât numai șc6la Română insta- 

lată în localul comunal. De câţi-va ani șcâla grecescă sa reînființat,
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împărțindu-se localul comunal în dou&. La șcâla română frecuenteză 

20—25 de elevi, și mai puţini. Un singur institutor ar fi suficient, 
după cum era și înainte de 1893. 

22. Breza. La acestă șcâlă, cu un singur institutor, urmeză 10—15 
elevi. 

23. Grebena. Pentru 50—60 elevi, cari urmeză în timpul ernii, 

când vin să erneze cei din cele patru comune semi-nomade sus 

menţionate, numărul personalului didactic de nout (9) este exorbitant. 

Numai: doi buni și consciincioși ar. put aduce mai multe şi mai 

bune resultate. | 

24. Cosina. (Albania) Şcolă nu există, de 6re-ce nu posedă auto- 
risațiunea cuvenită.
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ANEXA No. 18. 

Tabloi de situațiunea reală a unor șcâle primare din Vilaietul Ianina 
(extras dintrun raport confidențial). 

Ianina. Aci este o șcâlă primară la care urmeză copiii Românilor 
din Samarina, Perivole şi Avdela, cari vin să erneze în acest oraş. 
Șcâla s'a deschis la 23 Noembre cu 3 elevi mai măricei și cu 5 
mici. Acum peste tot, băeți și tete, urmeză în număr de 19, dintre 
cari vre-o 7—8 în etate de șcâlă, cei-lalți sunt mai mici. Șc6la nu 
pote funcționa de cât câte-va luni până la finele lui Aprilie, când fa- 
miliile se reîntore la munți. . 

Pentru acesta sunt do: îns/i/ulori. 
Meţovo. Nu există nici un elev, nici șclă; cu tâte acestea sunt 

numiți și plătiți do? 7zsfilufori și o instilutore. 
Seracu. Nu există nici elevi nici şcâlă; institutorul locuesce la Furca. 
Grebenici. Nu există nici elevi nici șcOlă; institutorul locuesce la 

Meţovo. 

Floru (Flamburari). Șcâla nu posedă autorisațiunea cuvenită; 
stitutorul este tolerat în comună. Se dice că ar fi având câţi-va elevi 

Macrini. Nu există șcâlă. Institutorul Civica a încetat din vicță în 
anul acesta. Anul trecut se numise aci ȘI O iastitutâre, deși nu avea 
șcâlă. 

Băiasa (Vovusa). La începutul anului curent erai numai 15 
elevi; acum sunt 40; altă dată era mai populată școla. Sunt 3 in- 
stitutori și o institutâre. 

„Laca (Laișta). Nu există șcâlă. Institutorul a stat în acest oraș 
tâtă erna până la începutul lui Martie.
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Dobrinovo. Nu există șcâlă. Institutorul a locuit în Laca. 

Pades. Idem. Institutorul locuesce în Băiasa. | 

Armada. Nu există șcâlă. Institutorul locuesce în Băiasa. 

Leașniţa. [dem idem idem. 
Paleoseli. Șc6la nu posedă autorisaţie, fiind pierdută. Institutorul 

este numai tolerat; ar fi avend câţi-va elevi. 

Breaza. La acestă șcâlă urmeză 8—12 elevi; este 1 institutor. 

Furca, Idem, idem 7—10 elevi; sunt 2 institutor. 

Turia. La acestă şcâlă numărul institutorilor covirșesce pe al elevilor. 

7907, Martie 29.
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ANEXA No. 19. 

Raportul din 16 Martie 1goo al d-lui Nuşi Tuliu, revisor şcolar în 
Epir (extract). 

D-sale, 

D-lui Mimstru al Cultelor şi Instruchunii Publice. 
Bucuresci. 

După cum vă este bine-cunoscut, șcâlele nâstre în trecut erai fictive: 
existente în statele de prezență, neexistente în realitate. 

Cele în funcțiune funcționai fără permis, graţie indiferenței auto- 
rităților locale; anul acesta, prin uneltirile adversarilor politici ai pro- 

pagandei macedo-române și prin intrigile individilor cu patriotism de 
galerie, situațiunea școlară s'aă schimbat. 

Inainte vreme era un ordin general ca șcâlele să fie lăsate a func- 

ționa liber, sub controlul autorităților. Sunt 10 ani și mai bine de 

când o lege prescrie ca tâte instituțiunile de cultură, spre a fi în 

dreptul lor, trebue să aibă permisul prealabil din partea Onor. guvern, 

profesorii respectivi să-și aibă actele școlare în regulă, îndeplinind for- 

mele legale, iar materiile de studii, programele și regulamentele con- 

trolate. 

Când subsemnatului mi sa dat revisoratul la începutul anului școlar 

1899/900, cele mai multe șcâle în funcțiune maveaii autorisațiile le- 

gale, deși funcționau de 30 de ani. După cum vam raportat în ra- 

portul mei No. 6, șcâlele din Alasona, Ciariciani, Damași, dependente 

de Abela, Samarina, Perivole, ar fi fost închise, dacă nu ași fi reușit 

să obțin permisul conform legii. 

Dacă însă autorităţile și Consiliul Instrucțiunii din Bitolia ne sunt 

mai favorabile, lucrurile stai din potrivă în vilaietul Ianina. 

Subsemnatul, ca revisor în Epir, am a face mai mult cu autoritățile 

din anina. În acest vilaiet am găsit șcâle din trecut existente numaj 

în statele oficiale din Bucuresci; am găsit dascăli fără catedre și ca- 

tedre fără dascăli. In acest vilaiet saă mai înființat mai multe șcâle 
anul acesta, și deci munca trebue să fie de dece ori în plus. 

. Li . . . . . . . . . . .
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ANEXA No. 20. 

Raportul din 20 Noembre 1goo al d-lui Ilie Papahagi, revisor şcolar 

în Albania (extract). 

La 26 ale lunii expirate am ajuns în Moscopole...... RE 
Șcâla din sus disa comună românescă sa fondat pe la 1890 de către 

d-l G. Sverca, prin concursul păr. Papaharalambie Balamaci. In primul 

an al înființării s'aă înscris 45 de elevi. 

Acum cu începerea anului școlar, în urma disposițiunilor salutarii lu- 

ate de către cei în drept, șcâla a început să progreseze din noi, 

numărând 40 de elevi și 15 eleve. 

“ . 

La 30 Octombre am fost în revisie la șcâla din Sipsca. 

Pe anul curent 1899—900, șcâla s'a deschis la 25 August și este 

frequentată de 30 elevi și eleve, formând cele 4 clase primare. 

La școla din Gabrova și Nicea, d-nii Avram și Covi Papa nu s'aii 

prezintat la posturile lor, pentru că nu li se plătise pe anul școlar 

expirat 1898—99. 

Cazul e de mare gravitate pentru faptul că nu saii prezintat la 

postul lor de unde putea să-și reclame dreptul, caz, care ar trebui 

să atragă după sine punerea lor in disponibilitate, dacă nu am ave 

în vedere lipsa de disciplină ce a domnit până acum..
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La Lunca, d-l Achilea Dabura, care a fost însărcinat cu obținerea 
autorizaţiei, n'a făcut măcar act de prezenţă, fiind-că după cum am 
avut onârea a vă scrie și în primul mei raport, e dificil, dacă nu 
imposibil, ca să putem câștiga inimele Românilor din părțile Albaniei, 
prin numirea de institutori cari nu sînt deprinși cu obiceiurile, cu 
caracterul și cu modul lor de traii, pentru care îi și consideră ca 
străini. V& rog respectuos, domnule șef, ca să bine-voiţi a revoca pe 
d-l Dabura și a-l utiliza la vre-una din șcâlele din Macedonia, ca in- 
stitutor secundar. | 

La 6 Noembre am ajuns la Coriţa. 

Din Coriţa m'am dus la Fraşari. ..... RE 
Un singur institutor fiind de ajuns în sus-disa comună, d-l Mihail 
Hondrusom, al doilea institutor pe lângă d-l Balamaci, sint de părere, 
dacă va fi cu aprobaţia domniei-vâstre, a fi utilizat, fără a fi nevoe 
de a se prevede un noii budget, la șcâla din Cosina, comună pur 
românescă, care numără peste 60 de familii românesci. Acestă șcâlă 

timp de 3 ani a figurat în tabloul șcâlelor din Albania, tără a func- 
ționa, din causa lipsei de autorizaţie, dar pentru care sa luat dispo- 
sițiunea de a se exclude din tabloă și a se hotări fondarea ei în 
Premaeti, 

. . . . . . . . . . . . . . p. . . . . . . :.
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ANEXA No. 21. 

Adresa din 23 Noembre 1899 a Ministerului Instrucțiunii Publice 

către Ministerul de Externe. 

Fiind informaţi că în unele comune de prin Macedonia, sînt câte dou: 

şi trei institutori, fără elevi şi fără şcolă, iar în altele titularii ai plecat 

și școlele nu sai mai deschis, căci cei noui numiţi nu sosesc, iar la 

cele deschise nu sint cărți, unii institutori noii numiţi nai certificate 

legalizate, iar în alte părți nu e permisiune de deschidere a șcâlelor, 

și în lanina sînt doui institutori fără nevoe, de Gre-ce sînt numai 

10—12 elevi, am on6re a vă ruga să bine-voiţi a dispune ca revi- 

sorii școlari din Macedonia, Epir și Albania să ne informeze de z7- 
gențtă despre mersul șcâlelor. 

Ministru (ss) Tache Ionescu.



  

ANEXA No. 22. 

Adresa din 20 Octombre 1899 a Ministerului Instrucțiunii -Publice către 

Ministerul de Externe. 

Primind încunosciințări pe cale particulară, asupra unor neregula- 

rități ce ar exista în Bitolia, față cu nouile disposiţiuni luate de Mi- 

nister relative la organisarea școlelor române din Macedonia, am onâre 

a vE ruga să bine-voiți a dispune să fie întrebat d-l Consul asupra 

următârelor cestiuni, la cari dorim să avem r&spunsuri neîntârdiate. 

1. Dacă este adevărat că șcâlele încă nu s'a deschis și mulți din 

institutori de prin comune stai în Bitolia, așteptând comunicări oficiale 

de numirea lor, neascultând de măsurile luate prin intermediul auto- 
rităților din Bitolia. 

3. D-l Maimuca, însărcinat cu deschiderea unei librării române în 

Bitolia n'a închiriat până acum localul necesar, nici n'ar fi angajat 

contabilul și servitorul pentru care i sai liberat sumele necesare. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . Li . 

Manistru, (ss) Tache Ionescu.



  

ANEXA No. 23. 

Procura celor 5 delegați din Macedonia. 

Imputernicire. 

Subsemnaţii, representanți ai comunității românesci, preoți, institu- 
tori și Români din... ..-. împuternicim prin acesta pe d-nii C. Cos- 
mescu, N. Papahagi, Pericle Papahagi, N. Batzaria și Nuși Tulliu, ca 
să lucreze pe tâte căile legale, ce vor crede de cuviință, pentru a 
face ca cestiunea culturală a Românilor de sub sceptrul Augustului 
Suveran Abdul Hamid II, să aibă o situație solidă, asigurată, și ne 
solidarisăm în tâte hotăririle şi aducerea lor la împlinire. 

Pentru care le dăm mandat liber ca să hotărască şi să lucreze în 
numele nostru, luându-ne tot-de-odată solemnul angajament, de ai 
urma şi secunda în tâte hotăririle și acțiunile lor. 

Zunie, 79oz.
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ANEXA No. 24. 

Raport confidențial din 7 Iuniă 1gor (extract). 

Unii profesori și institutori din Salonic, Crușova, Bitolia și împre- 
jurimi, după ce ai aflat nouile disposițiuni budgetare, cari preved mai 
multe reduceri și suprimări în corpul didactic din aceste locuri, aii 
început a provoca un curent de nemulțumiri. Ei sau strîns la Bitolia, 
şi după mai multe consfătuiri, ai ales printre ei, ca delegați, cinci per- 
sone şi anume: Constantin Cosmescu și Nicolai Baţaria, profesori ai 
liceului din Bitolia, Nicolai Papahagi și Pericle Papahagi de la șcâlele 
Comerciale din Crușova și Salonic, și Nuși Tulliu, revisor al șc6lelor 
din Epir și Albania, cu scop de a merge la Bucuresci, și acolo să lu- 
creze pe tâte căile pentru a face ca cestiunea culturală a Românilor 
din Turcia să aibă o situaţie solidă și asigurată. In consecință ei ai 
adresat aprope la toţi institutorii din Epir, Albania și Macedonia, un 
fel de procură, pentru ca să fie semnată de dînșii și de un numer 

„de Români, cât se pâte mai mare. 
Unii institutori sai supus invitațiunii ce li s'a făcut, mai ales pentru 

motivul că propunerea provenia din partea unor profesori și a unui 
revisor în funcţie. 

Alți institutori au respins propunerea ce li sa făcut. 
Se dice că intențiunea celor aleși prin asemenea procuri, este mai 

întâit de a forța pe guvernul român să revie asupra disposițiunilor 
ce a luat acum în urmă cu privire la șcâlele din T urcia, şi apoi să 
facă totul pentru a obţine de la dinsul o rentă anuală, ca să întreție 
singuri șc6lele române din aceste părți. 

Ei, pentru a reuși, vor să amenințe pe guvernul Român cu demi: 
siunea generală a inştițutorilor și cu închiderea șcâlelor.
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Ba unii merg și până acolo cu amenințarea, că, în caz de nuli 

se va satisface cererea, să recurgă la un ajutor strein, 

Pentru acest sfirșit, doui din sus dişii profesori delegați ai avut în- 

trevederi cu. . . . precum şi cu... Aceștia însă nu ai voit să promită 

nici un ajutor, mai înainte de a se asigura că propunerea este seriosă. 

Constat încă că nu întregul corp didactic românesc împărtășesce 

aceste idei greșite, și chiar dintre cei cari se arată mai fervenți nu 

numai că nu-și vor da demisia, dar încă nici nu-și vor permite să pună 

în execuţie planul lor. 
Noiez aci că multe din iscălituri, cari figureză în procurile ce sai 

dat institutorilor, sunt false saă de nici o importanţă, și că procura 

care a fost iscălită la Bitolia nu e redactată întocmai ca și cele tri- 

mise prin comune.
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ANEXA No. 23. 

Scrisrea d-lui V. Naca, fost profesor la Gimnasiul din Berat, către 

d. P. Danisca, institutor. 

Berat, 25 laiă, 7907. 

/ubite D-le Petre Danisca, 

Vei fi aflat, cred, de ultimele disposiţiuni ale autorităţilor școlare 
superiore cu privire la desființarea gimnasiilor din Berat și anina, a 
secțiunilor comerciale din Crușova și Veria, precum și desființarea tuturor 
școlelor cari nu numără mai mulți elevi de dece. In acestă categorie 
intră aprope tâte șc6lele nâstre din Albania, și cu acestă măsură se 
distruge aprpe cestia culturală română din Albania, ceea-ce con- 
stitue o adevărată nenorocire pentru Românii din acestă provincie. 
Momentul e solemn, și se cere concursul inimilor românesci pentru 
salvarea situaţiei printr'o acțiune comună. Pentru acesta, cei din Bi- 
tolia ai credut de cuviință a alege o comisiune care se va duce la 
Bucuresci, să lucreze în acestă privință, după cum vei vede din for- 
mularul aci alăturat. 

Pentru ca misiunea acestei comisiuni să aducă resultatele dorite, 
trebue ca ea să fie împuternicită din partea întregului corp didactic 
şi a poporului românesc. 

De aceea formularul ce ţi-l trimit îl vei transcrie întro hârtie albă 
ministerială, pe care o vei iscăli d-ta, preotul și Românii de acolo, cât 
vei pute mai mulți. Asemenea procuri sai făcut din tâte comunele 
românesci din Macedonia, în înțelegere cu cei din Bucuresci cari do- 
resc salvarea cestiunii, și după al căror exemplu am făcut și noi 
de aicea.
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Numai cine nu simte românesce pâte să desaprobe un asemenea 

act care este în interesul nației. Actul ast-fel iscălit te vei grăbi a-l 

trimite la Bitolia d lui Cosmescu, profesor al liceului, rugându-te tot 

odată a-mi r&spunde de primirea presentei. 
. Te salut 

V. Naca. 

P. S. Caută să trimiți actul cât de curând, căci îndată după sus- 

pendarea cursurilor, comisia va pleca imediat la Bucuresci. Dacă nu 
vei pute strânge multe iscălituri, să-l trimiţi chiar cu trei—patru cel 

puţin; doar ai atâția amici. 

Fii bărbat — și luptă pentru naţia din care faci parte. 
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ANEXA No 26. 

Declaraţia d-lui Pandu Rușa, institutor la Resna (circ. Bitolia). 

D-l Cosmescu, venind la Resna, m'a îndemnat ca să iscălesc atât 
ei, cât și bunii români din Resna cari se intereseză de binele șcâlei 
și cestiei nâstre d'acolo, şi înșelându-ne prin tot felul de promisiuni 
și asigurări, că delegaţia se va interesa unicamente în interesul ȘC6- 
lelor românesci, ne-am iscălit. Aflând însă că scopul urmărit de disa 
delegațiune e departe de a fi leal și corect, m'am grăbit să retrag 
actul, sait cel puțin iscăliturile. Insă din nefericire, pretinșii delegați 
mi-ai refuzat acesta, dicendu-mi că sunt laș. 

Declar că desaprob cu totul purtarea lor, și consider ca nule 
ne-avenite iscăliturile din Resna puse pe sus disa împuternicire. 

26 Iunie 7907. 
Institutor-Director al șcâlei din Resna 

Pandu Ruşa m. p.
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ANEXA No. 27. 

Prima scrisre a d-lui C. 1. Cosmescu către un institutor. 

Afonastir, 12 Matii 7007. 

“Scumpul mei, ca frate, . . . 

De mult nu ne-am scris unul-altuia, ceia-ce prea nerecomandabil 
este pentru niște amici așa de vechi. 

Ori-cum, amicii vechi, chiar dacă întârdie să-și scrie, totuşi dinșii 
nu-și înceteză de a-și păstra aceiași afecțiune amicală. 

Amintirile prea dulci, amintirile din copilărie mai ales sunt niște 

legături așa de puternice, în cât nici prea marea despărțire, nici o 

forță omenească. nu este în stare să le distrugă. 

Trecutul, mai ales timpul copilăriei și al adolescenţei, se retrăesce 

merei în imaginațiunea n6stră, și-l regăsim mult mai frumos de cum 

era el în realitate; atunci nu mai aveam grijile de astădi, superările 

de acum, atunci lumea ni se presinta cu alte culori, căci nu o cu- 

nosceam de cât la suprafață. | 

n. Cât de mult doresc să vin o di la Ohrida, nici nu-ţi poți 
închipui; dar vacanţele se duc, și dorința mea iarăși rămâne neîm- 
plinită. 

Vara asta gândiam fără de alta ca să vin și să me stabilesc la 
Ohrida, cel puţin pentru o lună de dile. Și tocmai vara acesta îmi 
este mai mult ca: ori-când, ca să fac una ca acâsta. Cauza de sigur 
că ai aflat-o prin Miu, care mi-a spus că ţi-a comunicat măsurile 
luate de către noui veniții la putere. - 

Aceste măsuri, fratele mei, însemneză nici mai mult nici mai puțin 
decât distrugerea cestiunii nâstre naţionale.
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Odată șcâlele nâstre primare sunt puse în imposibilitate de a pute 
exista cu folos, pentru-că pe lângă suspendarea a opt-deci și trei 
dintre membrii corpului didactic, ceea-ce e zdrobitor, d catastrofă din 
cele mai mari, se mai scad și salariile celor cari ai fost cruțați, în 
așa chip, în cât abia ar pute să se hrănescă. Unii însă cu salar așa 
maltratat, nici pâinea de tâte dilele nu o pot ave pentru tot anul, 
avend o familie numerâsă. 

Numai liceul a fost mai menajat,-căci numai trei sunt puși pe listă 
ca să-și părăsescă posturile, iar de la cei-lalți li se scade din I€fă nu- 
mai câte 5 fr. lunar. 

Cauza este că profesorii liceului să nu țipe în contra măsurilor 
„luate, fiind dinșii aceia cari își iau acest rol vitreg. Adică nu toți, 

ci câți-va din ei. Aceștia însă n'aii să tacă nici de astă dată, și sunt 
hotăriți ca să-şi facă datoria până la capăt. Ore să întrebăm și pe 
Onor. director al liceului, care caută cu ori-ce preț să-și menajeze 
postul, 6re fără de școli primare pot să existe școli secundare? Cine 
mar pute să prevază că nu o să trecă nici trei ani, și aceste școli 
au să se dea peste cap, neputând exista ca ori-ce lucru fără rădăcină ? 

O fericire este iarăși, că se găsesce o mână de Gmeni, cari sunt 
hotăriți să-și facă datoria chiar cu prețul vieţii lor, dacă trebuința 
va cere. 

Acum ni se impune să fim 6meni serioşi ca să le dovedim celor 
din țară, că noi nici odată nu ne-am considerat ca pomanagii, după 
-cum dînșii sai obicinuit să ne considere, să le arătăm lor că nu le 
mai permitem să ne considere ca pe simple unelte. Regele român 
se întâlnesce la Abazzia cu Regele Grecilor și tace politică pe soco- 
tela n6stră. Noi nu suntem în contra acestui lucru, dar să nu uite, 
că elementul românesc, dacă îşi are importanța sa în Balcani, pe altă 
cale se asigureză mai mult existența sa printr'o bună organizaţie și 
printrun budget fix, bine repartisat, cu grudaţii și cu pensii, după 
cum se petrece în corpul didactic serbesc și bulgăresc din Macedonia. 
Un oșten ca să lupte cu tot devotamentul de care este capabil, se 
cere întâiă. de tâte să-l înarmezi bine și să-i asigurezi și existența. 
Asta este o condiție absolut indispensabilă.
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Până acuma noi am căutat prin graiă vii și prin scris să-i con- 
vingem, pe cei de peste Dunăre, cari sunt piedicile mersului înainte 
al cestiunii nâstre și ce trebue de făcut, pentru ca să putem lucra 
cu folos și prin urmare să putem progresa. 

Apr6pe de giaba a fost acestă muncă, încă prea ostenitâre. 
Pe semne anul trecut ai aflat de un memorii pe care l-am tipărit 

și distribuit la Bucuresci, memorii care e anunţat pe pagina din urmă 
a revistei «Frăţilia». Multă lume l-a citit și l-a găsit excelent. Insă ca 
să se iea în vedere acele desiderate (măcar în parte) exprimate prin- 
trinsul, ţi-ai găsit! 

Acum am ajuns la convicția deplină: Salvarea nâstră prin noi 
înși-ne, și peirea n6stră tot prin noi înși-ne. 

Dacă vom fi vrednici să trăim ca Gmeni, vom reuși să învingem 
tote pericolele de cari suntem amenințați; dacă nu, atunci merităm 
să perim ca Gmeni nevrednici de o sârtă mai bună. 

Acum se impune în mod serios ca toți să fim Gmeni cum se cade, 
căci în casul contrar, cu toții pierim, ne prăpădim. Nu e atât vorba 
de noi, ca persâne, ci ca nație. De noi ca persâne puţin ne pasă. 

Ori cine se dă îndărăt de la acțiunea comună pentru salvarea n€- 
mului de la o peire sigură, numai român nu pâte fi. Cu atât mai 
mult profesorii și institutorii noștri cată să se arate Gmeni de trebă, 
ca unii cari n'ai altă misiune, de cât aceea de a lucra pe tete căile, 
ca nisce apostoli, pentru scăparea și înaintarea nemului. In casul con- 
trar dinşii nu pot fi considerați de cât ca nisce șarlatani de cea mai 
ordinară specie. 

Aici noi, în fața acestei disperate situații, ne-am strîns și am ales 
o comisie de cinci, după cum se pâte vede în alăturatul formular, 
care să mergă la Bucuresci, și să lucreze ca să se revie asupra m&- 
surilor luate, ba încă să stăruescă ca să se fixeze budgetul și să se 
trecă în budgetul ordinar al şc6lelor din România, observându-se a- 
celeași legi, aceleași drepturi școlare. Noi aici avem numai datorii. 

Acestă comisie, pentru a pute să se impue, de sigur este absolut 
nevoe ca să fie imputernicită din partea reprezentanţilor comunităţilor 
românesci, a preoților și a membrilor corpului nostru didactic.
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Pentru că însă unul şi același act este fârte grei de a se face, 
de dre-ce întârdie t6rte mult cu circularea lui din comună în comună, 
iar până la examen a rEmas puţin timp, sa găsit mai expeditiv ca 
fie-care comună să dea o imputernicire a parte. 

De aceea vE trimit alăturatul formular, care trebue transcris pe 
hârtie albă, iscălit de către representanții de acolo, de către corpul 
didactic, și întărit cu pecetiile șcâlelor şi ale bisericilor și a comunei, 
dacă ar fi cu putinţă. 

Cu acesta se isprăvesce cât de curând, căci ori-ce întârdiere pă- 
gubitore este. 

Până acum am isprăvit cu Bitolia și cu Crușova. 
Toţi profesorii d'aici s'aă iscălit, în afară de directorul cu frate-săt 

și Coe, care este sub influența directorului. In colo toți. La Crușova 
toți şi cu patru peceți. | 

De la Gopeşi aştept mâne să vie, și acolo sa isprăvit. 
Suntem siguri că pretutindeni, afară de puţine excepțiuni, cari sunt 

canali din cele mai mari şi tîmpiţi fără semen, Românii noștri ati 
să se arate Gmeni de astă. dată. Pericolul este comun; ori-ce dare 
la o parte va fi marcată cu pecetea inf.miei. 

“Să nu uităm că cei cari ar ave să stea la o parte, profitând de 
luptă şi sacrificiile celor-lalți, n'aă să păţescă bine. Omenii aceea, de 
ce aii frică n'au să scape. 

Sunt sigur că fiind tu și Brindu la Ohrida, totul s'ar face în curând, 
și fără cea mai mică oposiţie. Citadela românismului și de astă-dată 
va fi la. înălțimea ei. 

(ss.) C. 1. Cosmescu. 

P. S. Consulul diaici Constantinescu plecă mâne la Salonic; iar 
în locul lui, vine nevrednicul Pădeanu, nimicitor de neam. Principala 
causă a distrugerii budgetului în așa chip, este Pădeu, canare prin 
acesta a voit să obție grațiile Sturzului.
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ANEXA No. 28. 
A 2-a scrisore a d-lui C. 1. Cosmescu cătră același institutor. . 

Jancovăz, 7 Îunie 1001. 

“Scumpul mei frățior, 

Sunt atâtea dile de când ţi-am trimis o scrisâre însoțită de un act 

de împuternicire, ce cată a fi încredințat comisiunii de cinci, apără 

torea intereselor corpului nostru didactic pe lângă autoritățile de sus. 
„Nu scii cum sa făcut că până acum nici un r&spuns nu sa primit 

din parte-ți. Proverbul acela «și tăcerea r&spuns are» nu 'sciă dacă 

se pâte aplica în cazul de față. Grăbesce-te să termini mai curând: 
cu pomenitul act, pentru că -ori-ce dezertare de la acțiunea comună 

este o nenorocire și o pagubă morală pentru acela care lucreză în 
acest chip. 

Pentru tratele mei, nu doresc o așa reputaţie de dezertor și laș. 

“Pentru ori-ce urmări durerâse, care ar urma din aducerea la înde- 

plinere a actului de mai sus, ei me fac responsabil. 

Ei sunt hotărit de mult să fiă jertfa binelui comun. Nu e de credut 

că un frate al mei pâte ave o conduită cu totul contrarie de con- 

duita mea. Acela-și lucru cred și despre meritosul apostol al naţiei, 
Brindu. | | E 

» Aici am vedit tot în acestă cestiune a-procurei. Regret că nu pot 

veni și acolo. Sper însă că la vara viitâre, fără de alta, de 6re-ce 

vara acesta îmi este peste putință. Dacă însă n'ai să lucrezi româ- 

nesce, după cum absoluta majoritate dintre membrii corpului nostru 

didactic lucreză, atunci nu mai sper să văd Ohrida vre-odată de 

mare durere. | o Re N 

Cele cuvenite tutulor bunilor noștri Gmeni .d'acolo. 

Te îmbrăţişez frățesce. 

C. 1. Cosmescu.
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ANEXA No. 29. 

Petiţia din 27 luliă 1goo a d-lor Pericle Papahagi și alți doi profesori de la 

șc6la comercială din Salonic, prin care cer să nu li se reducă lefa, 

D-sale 

D-lui Ministru al Înstructiunii Publice si al Cultelor. 

Loca. 

Domnule Ministru, 

Sub-semnaţii, foști profesori de cursul secundar în țară, la apelul 

onor. Minister, cu ocazia deschiderii șcâlei comerciale a României din 

Salonic, am acceptat cu entuziasm misiunea de a propaga cultura ro- 
mână la fraţii noștri din Macedonia, /izd pumifi prin adrese mint- 

sferiale personale la sus-numita școlă, și fixându-ni-se salarul prevădut 

în tabloul aci alăturat; dar mare ne-a fost nedumerirea când tocmai 

la 6 lunie a. c. ni sa pus în vedere budgetul anului 1900/1901 al 

șc6lei comerciale, fâră a ni se spune causa care a motivat reducerile 

ne mai pomenite în salariile nâstre. 

Adi, când Onor. Minister face apel la 6re-cari sacrificii, ce am pute 

face în vederea crizei financiare a țării, cu respect vE aducem la cu- 

noscință că suntem hotăriţi cu resemnare a contracta datorii spre a 

pute renunța la doue luni din anul budgelar 1900—I19017. 
Conscienți de misiunea grea ce ni sa încredințat, misiune mai grea 

decât cea a colegilor noștri din ţară, vă rugăm respectuos, d-le Mi- 
nistru, să bine-voiți a lua act de munca și zelul ce am depus întru 
îndeplinirea datoriei nâstre în vederea unei apropiate ameliorațiuni a 
situațiunii nostre nestabile de adi, și acceptând sacrificiile ce facem
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anul acesta, renunțând la dou& luni de salariii, vă rugăm respectuos 

să bine-voiți a lua decisiunea ca condiţiunile în cari am fost numiți 

să r&mână neatinse în viitor. 

M. Dimonie, 
Fost profesor de sciinţe naturale la şcâla de 

silvicultură din Brănesci şi fost profesor de sciințe 

fisico-naturale de la gimnasiul din Caracal. 

Pericle Papahagi. 
Fost profesor la gimnasiul din T. -Jii, fost director 

. de liceii. 

George Cionga.



ANEXA No. go. 

Petiţia din 1 Martie r1goo a d-lui C. 1. Cosmescu şi Sterie Ciumetti, 
prin care cer să li se facă o I&fă mai mare de cât colegilor lor, 

Domniei- Sale, 

D-lui Ministru al Instrucțiunii Publice şi al Cultelor. 

Bucuresci, 

Din întreg corpul didactic al liceului românesc din Monastir avend 
numai noi sub- semnâții studii speciale terminate, fiind unul licențiat 
în litere și filosofie de la Universitatea din Bucuresci, iar cel-lalt in- 
giner absolvent al șcOlei de poduri și șosele din Bucuresci, îndrăsnim 
să credem că nu este just și încurajător ca, în ceea ce privesce sub- 
venția, să fim puși în condițiuni absolut identice cu cei- -lalți d-ni co- 
legi, după cum e bună Gră V. Constantinescu, absolvent al liceului 
din Bitolia, |. Ciulli, absolvent al unui gimnasiă din Albania, Tașcu 
Pucerea, farmacist, Miu Dafin, profesor de vidră, etc. etc. 

De aceea, d-le Ministru, apelăm cu profund respect la sentimen- 
tele de dreptate ce V& caracteriseză, spre a se lua în vedere pe de 
o parte studiile ce posedăm, iar pe de alta munca ce depunem ca 
unii cari predăm materii din cele mai importante și mai grele, și VE 
rugăm a dispune, dacă găsiţi de cuviință, ca la alcătuirea noului bud- 

“get să se stabilescă între noi şi colegii noștri o diferență de sub- 
venţie. 

Monastir, 7 Martie 1900. 

C. 1. Cosmescu, Sterie Ciumetti.



ANEXA No. 31. 

Raportul directorului școlei din Perlepe. 

Era de mult să vă fac o dare de semă asupra faselor prin care 

a trecut șcâla de la 1 Septembre curent. Așteptam însă din di în di 

să se limpedescă afacerea, ca să vE pot scrie ceva sigur. La 5 cu- 

rent, conformându-mE cu budgetul aranjat, am deschis șcâla. Doi din 

Românii Perlepeni, pretinși Efori, anume Chiru și Pentetranga, din în- 

demnul fostului revizor Capsali, ai redijat un raport cerend înlocui- 

rea mea și a d-șorei Posa, pentru că am consimțit să deschidem 

școla, fără să protestăm la budgetul format. 
N'ai isbutit să stringă iscălituri, de re-ce majoritatea dintre Ro- 

mâni ai înțeles tertipurile lor, și l-au înaintat raportul iscălit numai 

de ei doi, iar iscălitura b&trânului Capsali a fost imitată de fiul săi 

Tachi Capsali, furând chiar și pecetea de acasă fără avisul betrâ.- 

nului. 

De la aceste persâne, cari cer adi înlocuirea mea, am avut mul- 

țumiri, ori de câte ori se revisuia șcâla. Ei cunosc forte bine fructul 

ce a produs şcâla în timp de 12 ani consecutivi, și nici că ai negat 

până eri frumâsele succese a celor 25 elevi instalați în internatele 

din Bitolia cari mai târdiu ai absolvat acestă șcâlă. 

După câte-va dile de la deschiderea șcâlei, sus dișii domni aă scris 

la Crușova să vie și d-l Scodreanu, fost institutor ajutor la acestă 

șcâlă, ca să-l pue înlăuntru numai pentru scandaluri. 

Sus disul domn nefiind trecut în budget, nu l-am primit cu nici 

un chip. El a încercai să tacă o adunare la șcâlă, n'a reușit însă, 

căci unul dintre Români i-a r&spuns scurt și categoric: «Suntem des- 

țul de luminaţi și n'avem nevoe de luminători; să te duci să propagi
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ideile tale în patria ta natală». In felul acesta s'a exprimat d-l Ma- 
gion. In acea di nu s'a ținut cursuri, ca să nu se isce vre-un scandal. 

După ce am isprăvit: cu Scodreanu, mi se ivesce alta: aţițată co- 
munitatea din partea acelor individi ce nu cruță nimic spre a ajunge 
Ja ţinta lor, mi se trimite tot de la acei individi, cari aă raportat 
contra mea, o adresă prin care mă invită să închid șcâla, considerând 
că șc6lele trec prin nisce împrejurări grele. 

Originalul adresei vi-l pot presenta. 
N'am consimţit, nici că voiii consimți a o închide șc6la pentru am- 

biția celor pe cari şi d-v. îi cunosceți. Am întâmpinat în tot sediul 
mei la Perlepe ca institutor român, multe și diferite dificultăți, în- 
chisori cu luni întregi numai și numai ca prestigiul ei să fie la înăl- 
țime; deci nu pot surpa edificiul ridicat cu nici un preţ, ori câte 
piedici mari dacă mi sar presenta. 

Scii ce me așteptă din partea ambiţioşilor, dacă li se acordă ceea 
ce ei pretind; am mâncat 20 de. ani pânea țării, și numai la acestă 
opinie de a închide șcâla nu m& pot asocia, și ceea ce e mai mult, 
că și budgetul. sa rectificat, întru cât și trebue să ne mulțumim cu 
starea actuală, așteptând vremuri mai bune. | 

Cerendu-vă scuze, vă rog să primiți asigurarea prea înaltei con- 
sideraținni ce vă păstrez 

Perlepe, 13 Septembre, 1901. 

(L. $.) ! D. Zograf.
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ANEXA No. 31 bis. 

Estract din adresa de la 28 Octombre 1gor â comunității românesci 

din Băiasa (Epir). : 

Domnule Manistru, 

Subsemnata comunitate română din Băiasa (Epin), aducem cu res- 

pect la cunoscința Domniei-Vâstre următârele: 

Pe la finele lui August, a venit de la cei în drept din Bitolia lista 

institutorilor Români din Epir. În acestă listă se prevedeaii ca insti- 

tutori pentru școla n6stră d-nii Sterie Damaşoti, director, şi George 

Zissi. La 3 Septembre, d. George Zissi a deschis școla nâstră. D. 

Damaşoti a spus în mod categoric că nu recunâsce acestă listă, și 

că nu se presintă la postul s&ă; ba a amenințat și cu destituire din 

partea comisiunii pe d. George Zissi, fiind-că a deschis șcâla,...... 

La 14 ale lunei curente, a fost aici d. S. Damașoti, cerând ca și 
institutorii din Băiasa să iscălescă demisiunile lor în bloc cu diașii. 

Nu a consimțit însă nici unul, şi la 17 ale lunei curente, a plecat 

d. S. Damașoti în Grecia la tatăl sei 

Primiţi, v& rugăm, Domnule Ministru, și asigurarea înaltei nâstre 

stime cu care suntem ai D-vâstre supuși servi. 

Comunitatea Română din Băiasa. 

Băiasa (Povusa), 28 Octombre rgor. 

Primarul, Atanasie I. Druia. 

(L. S) 

Cousiheri : Hroiu N. Cazana, Chinota B. Hagi, Naco Nicu lani, Naco 

Vavilei, Giani T. Vragiotili, Antula Cazana, Atanase G. loan, Nicola? Titos 

Tegu, 'Tegos Z. Zoto, Gachi N. Lani, Sterghiu Nicola, Zisi Tegu, şi încă 9 
semnături ilisibile.



ANEXA No. 32. 

Adresa din 1 uniti 1goo a d-lui Nuși 'Tuliu, revisor şcolar în Albania, 
prin care propune mutarea gimnasiului din Ianina la Meţovo (extract). 

Ar fi bine ori să dispuneţi ca gimoasiul de la Ianina să funcțio- 
neze la Arminciu, ori să se înființeze unul noii. 
La Ianina, gimnasiul nostru nare: rațiunea de a fi, prima pentru 

că Ianina este un oraș pur grecesc; secundo pentru-că sub tâte ra- 
porturile nu e avantagios, afară de avantagiul că este capitala. Vi 
laetului. 

Orașul fiind grecesc, nu avem și nu putem ave speranța nici de 
a converti, nici de a lumina pe nimeni; toți elevii bursieri sunt veniți 
de prin comunele române de la munte. Școla n6stră e privită și con- 
siderată ca o șc6lă străină întrun oraş străin. 

Constantinopole, 4 Martie 1900. 

Nuși Tulliu 
Revisor şcolar în Epir.
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ANEXA .No. 33. 

Extras din diarul Zinpu/ No 141, de Marţi 27 lunii 1900. 

Serisdre din Macedonia. Gimnasiul din Ianina. 

PBifolia, 21 June 1900. 

Revisorul şcâlelor din Epir, d-l Nuși Tuliu, printrun raport-motivat 

a cerut d-lui ministru al Instrucțiunii Publice, strămutarea gimnasiului 

de la Ianina la Meţovo (Arminciii), orășel pur românesc, aședat chiar 

la frontiera turco-grecă. Inainte de. a lua o hotătire în acestă privință, 

d-l ministru a voit să aibă și părerea altor persone competente în 

acestă cestiune, destul de importantă pentru românismul din Epir. 

Spre acest scop, sa adresat corpului didactic al liceului român din 

Bitolia. Profesorii acestui liceă, prin faptul că sunt cel mai luminat: 

corp didactic din Macedonia, și prin faptul că o bună parte din ci 

vreme îndelungată aă fost profesori la gimnasiul din Ianina, erau cei 

mai în posițiune de a r&spunde cu destulă competință la întrebarea 

d-lui Ministru. 
Profesorii Liceului ai şi opinat. În ședința plenară de alaltă-eri, Marţi, 

ei ai dat un avis favorabil cererii revisorului din Epir, a recunoscut de 

bună și avantagi6să strămutarea gimnasiului la Meţovo. E întrebarea 

însă, cari sunt avantagele ce decurg din acestă strămutare? Ne măr- 

ginim a enum&ra pe cele mai principale. 

1). lanina nu este oraș românesc; Românii sunt într'o minoritate, care 

mai ales în timpul verii, când ei se duc prin satele din Pind, devine 

și mai simțită. Populaţiunea laninei este prin excelență grecescă. Ade- 

v&rat e că mulți din Grecii Ianinei aii în vinele lor sânge românesc, 

In deosebi majoritatea aristocrației din acest oraș o formeză Românii, 

cari însă sunt grecizaţi de a binele şi pentru tot-deauna.
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Tâte încercările de a-i romaniza din noii aii r&mas zadarnice; așa: 
că ei sunt pierduţi pentru Români. Din acestea se vede că gimnasiul 

în chestiune este între o populaţiune străină și dușmănâsă. 

2. Nu. numai că lanina nu e oraș românesc, dar nici măcar nue 

centrul unor numerâse sate și comune românesci, cari prin rămânerea 

gimnasiului la lanina să fi scăpat de grecizare. Nu, spre Vest de acest 

oraș locuiesc Greci și Albanezi; spre Sud, numai Greci; numai spre 

Nord şi la o depărtare impunătore, vin comunele româneszi din ţi- 

nutul munților Zagor. 

3). Nici vre-o deosebită importanță comercială nu presintă astă-di 

acest oraș, care este în plină decădere și a cărui populaţiune prin 

emigrare descresce, v&dend cu ochii. lanina a tost înfloritâre atunci 

când Tesalia era a Turciei şi când în Albania sudică nu erai alte 
pieţe comerciale. 

. . . - . . Dă . . 

M. Mugatu.
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ANEXA No. aa. 

> Declaraţia a 40 de orășeni din Bitolia prin care se lepădă de ori: și ce 

solidaritate cu cei 5 delegați. 

Domnule Ministru, 

 Subsemnaţii, Români din Bitolia, avem on6re a aduce la cunoscința 

Excelenței Vâstre cele ce urmeză : | 

" Măsurile Domniei-vâstre budgetare pentru suprimarea Gimnasiilor din 

Ianina și Berat, precum și așa diselor șcâle comerciale din Crușova și 

Veria, cari nai avut alt scop de cât a favorisa pe câte-va persâne: 

în comptul statului, ai dat loc la comentări, din cari reese că aţi fi 

voit să părăsiți populaţia română în mânile Grecilor: 

-De sigur aceste comentarii nu puteai să fie făcute de cât de nea- 

micii cestiunii, precum și din partea persOnelor interesate de a lansa 

sciri alarmante. 

Decisiunea Domniei-vâstre de a înființa în locul Gimnasiului clasie 

din lanina o șcâlă comercială, dovedesce cu prisosință, neexactitatea 

scirilor lansate de către cei interesați. 

Prin înființarea șc6lei comerciale din Ianina, unvi învățămînt mo- 

dern, trebuitor poporului Român (armân), se dovedesce intenția Dom- 

niei-vâstre de a asigura progresul românismului în aceste părți pe 

baze și mai solide. 
Noi Românii din părţile Bitoliei, cari ne interesăm de s6rta ces- 

tiunii, nu putem trece cu vederea acâstă operă de mare folos pen- 

tru tinerimea armână, și ne simțim datori a vE aduce, împreună cu 

expresiunea viilor nostre mulțămiri, omagiile nâstre de recunoscință. 

Cun6scem, Domnule Ministru, activitatea fără semăn ce ați distășurat 

pentru buna îndrumare a cestiunii. Organisaea școlară, introducerea 
"ordinei și a disciplinei în școli prin cunoscutele circulări ale Domniei- 

Vâstre din 1898 și pedepsirea celor nesupuși, sunt fapte vii în me- 

moria nâstră. 
. . . a . . . . . . - - . . . . . . . . . * . . . . .
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“Astă-di: aceiași domni, vădându-se înțărcaţi de favorurite budgetare, 

duc acţiunea cunoscută peatru recâștigarea lor. În acest scop stati con: 

stituit ei de la 'sine într'o delegațiune, ca venind: din “partea: popo- 
rului, :și făcend tot ci-un act:de împuternicire pe basa căruia duc ac: 

țiunea acesta, pe cât de: străină de interesele cestiunii naționale, pe 

atât 'de “criminală.: a: 

"Veţi. sci, Domnule Ministru, că la apelul. ce s'a tăcut, poporul a re 

fuzat” iscălirea numitului act, nevoind ast-fel să împuternicescă pe nisce 

individi, cari în loc să se supună unei hierarchii neapărat necesare, 

din contra. se sustrag sistematic, sem&nând anarchia. și ducend î 

mod conscient cestiunea națională de ripă, numai ca să-și satistacă 
interesele Jor proprii. | Aa 

"Cât despre iscăliturile de cari se servesc, veți sci, Domnule Ministru, 
că parte din aceste iscălituri sunt de ale rudeniilor institutorilor nemul- 

cumiţi, parte de pers6ne în necunoscință de cauză, iar parte sunt fictive. 

De alt-fel e de prisos a spune că nu se va găsi un-singur român 

patriot conscient care să facă causă comună cu acești individi, cari 

în loc să-și vadă de datorie, propagând românismul, sai ilustrat prin 

greve repetate, iar adi duc o viață criminală, amestecând causa na- 

țională în luptele politice de partid. 

Din cele ce preced, Domnule Ministru, pe lângă mulțumirile n6stre, 

ne facem o plăcere exprimând încredere deplină în acțiunea D-v. cu 

adevărat naţională, şi așteptăm îndeplinirea dorinței nostre privitâre la 
înființarea comunităților atât de necesare, și care va ave de resultat - 

introducerea bunei ordine în șcâle. 

Cu acestă ocasie ne facem o datorie a vE reaminti, în special, sta- 

rea de destrăbălare în care se găsesce șcâla de fete din localitate, 

și care a determinat pe mulţi părinți de familie a-și retrage copiii lor 

de la acestă școlă. 

Referitor tot la acestă șcâlă, avem onsre a vă alătura aci un me- 

moriă din care se constată starea deplorabilă în care se găsesce,. 

precum și un proect de organisare, din care se realiseză o econo- 

mie însemnată și se aduce prestigiul așa de trebuincios unei aseme- 

nea instituțiuni.
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Nu ne-am îndoit nici odată, Domnule Ministru, de interesul şi buna 

voinţă ce aveţi pentru chestiunea naţională în Macedonia. Hotăririle ce 

aţi bine-voit a lua în tot ceea ce privesce progresul causei nostre 

naţionale ne îndreptăţesc să sperăm că și în viitor cestiunea n0s- 

stră națională se va bucura de patrioticul sprijin al D-vostre. 

1) Dimitiie Steriu Cipu. 2) Gheorghe G. Chitistigi (fost Efor). 3) Constantin 

Maza. 4) Petre Naum. 5) Dimitrie Constantin. 6) Gheorghe Cristodulo. 7) Ale- 

xandru Danide. 8) azedgoi N. Lazon. 9) Nicola -D. Condurazi: 10) Costi N. 

Tremorizi. 11) Mihalachi Theodoridi. 12) Petre Cipu. 13) Apostol Lazar. 14) 

Gh. Christovici. 15) Sterie Papu. 16) Eftimiu Eneinschi (?) 17) Steriu D. Cioca. 

18) Vasil Gh. Maza. 19) Gheorghi Misirli. 20) Ziascu Prenda. 21) Vanghel 

Costa. 22. Vanghel (indescifrabil). 23) Vanghel Boscu. 24 Dimitrie Pirpita. 25) 

Jon Dimitrie Ceaca. 26) Pile Tanas. 27) Taci Zdrula. 28) Dimitrie Cioca. 29) 

Mihail C. Șunda. 30) Dimitrie D. Metaxa. 31) Toma Georgescu. 32) “Tachi 

Peca. 33) Constantin Dimitri. 34) Diamanti Vasil. 35) A nastas Marcu. 36) Gheor- 

ghe N. Șunda. 37) Matei Nicola. 38) M. Dimitrescu. 39) Hristu Matheu. 40) 

Sterie Mihali. :



ANEXA No. 35. 
“* Protestarea adresată guvernatorului Vilaetului Monastir de către 24 de 

orăşeni din Crușova contra încercărilor de răsvrătire a câtor-va' 

membri din Eforia de acolo.. 

Excel, Sale Domnului Guvernator al Vilaetului Monastir. 

Sub-semnaţii, Români din Crușova, constatăm cu durere că în co- 

munitatea n6stră se petrec lucruri cari pun în pericol existența acestei 

comunități, pentru care sa depus muncă și sacrificii insemnate în timp 

de aprope 30 de ani. 

Astfel în o'ședință a Eforiei comunității, la care mai mulți domni 

Efori n'aii fost invitați să asiste, s'a luat o decisiune de mare gra: 
vitate; și anume față cu suprimarea șcâlei comerciale, să se ceră celor 

în drept reînființarea acestei școli, și dacă acesta nu se va face, sa 

hotărit să închidă tote 3 șcele anume: șc6la centrală de băeţi, școla 

de fete şi șcâla mixtă. ' | 

Dorim înființarea de clase superiâre în comuna nâstră, întru-cât 

împrejurările și mijlâcele o vor permite. Nu găsim :însă în de-ajuns 

justificată hotărirea acelor domni Efori, cari legă existența comuni- 

tății române. de existența unei şcoli comerciale; la care urma fete 

Și băeți. - ea 

Acâstă. hotărire rămâne însă fără valGre pe dață ce nu, u represintă 
voinţa : întregi. Eforii, dar mai ales. a poporului. ,. . 

“Personele-cari lucreză în numele întregei Eforii, pe lângă nepa- 

triotica hotărire de a închide școlele, a tăptuit și altele, anume a pro- 

pagat nesupunerea în corpul didactic din localitate, ordonând profe- 

sorilor permutați și suprimați să remâe la postul lor, a interdis în- 

trarea în șcâlă a celor dou institutâre noi numite de către cei în 

drept, au numit cu de la sine putere o altă institutâre, şi apoi ai
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suspendat-o, fără ca să se facă în acest sens o cerere prealabilă către 

cei în drept. 

Fapte de felul acestora cari se petrec de la o vreme încâce, ai 

compromis comunitatea, causând retragerea din sînul seu a o mulțime 

de familii; ne facem dar o datorie, ridicând glasul nostru de protes- 

tare și declarând: 

1) Contestăim dreptul ce-și însușesc acei domni Efori hotărind de 

sârta, întregei comunități fără prealabilul avis dat de noi. 

2) Protestăm contra faptului că la ședințele Eforiei nu sunt che- 

mați toți d-nii Efori, ceea-ce ne îndreptăţesce a crede. că. se lucreză 

în spirit de gașcă. 

3) Cerem ca atât în cestia mișcării corpului didactic, cât și în alte 

afaceri de asemenea natură, Eforia să păstreze norma după care se 

conduc tâte instituțiunile similare la naţiunile conlocuitâre, și anume: 

să se execute disposițiunile celor în drept, și la nevoe, dacă inte- 

resele comunităţii o cer, să se.ceră schimbări, acâsta fiind singurul 

mijloc de conlucrare armoni6să. și spornică între Eforie și locul com- 

petent. 

. Referitor la acest din urmă punct, invităm onor. Eforie să se con- 

formeze în tocmai; alt-fel o facem responsabilă de tâte actele ce va 

săvirși şi pe cari le vom considera ca contrare intereselor comuni- 

tății și ca reprezintând interese particulare a lor proprii. 

LS.) 

n, Papa Sterescu. Nicola , Caloghiru. Gheorghe Culuchitho.. Demetri Gorfin, 

croitor. Steriu Șunda, student. Frosa Moehe. Aduvâor loani (?) (iligibil...) Anton 

Dimitrovici Ieni. Nicolai Steriu, negustor. D. Diega Vearde, student. Vihturia 

Gorciu Camberiţa. Niciota Adam. Avriym 'T. Mzovpăxo%(?) Zoița Ghina. Veta 

Țale Leachin Mitu. Nicola Dimitri. Vanciu Iosif. Vanghi Anastasi, Domnica 

N. Hâlciu. Gaghin Chinea(?) Costa V. Chinea, Costa A. Chinea. Lachiu Constantin
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ANEXA No. 36. 
Declaraţia membrilor eforiei centrale din Bitolia prin care resping 

ori-ce solidaritate cu cei 5 delegați. 

Domuzei- Sale 

D-lui Ministru al Cultelor și Înstrucținuzi Pubhce. 

DBucuresci. 

Bitoha, 79 Septembre 1907. 

Domnule Menistru, 

Subsemnaţii, membri ai Eforiei centrale din Bitolia, singuri repre- 

sentanți ai poporului Român din Turcia și ca atari recunoscuți de 

autoritățile Imperiale otomane, constatând că d-nii C. 1. Cosmescu, 

N. Baţaria, Tuliu Nuși, Pericle Papahagi și Nicolae Papahagi, însăr- 

cinați ca să intervie pe lângă D-vâstră pentru ameliorarea posițiunii 

corpului didactic şi bisericesc din aceste locuri, aii depășit mandatul 

ce li-sa dat, înrolându-se în politica de partid din România, consta- 

tând că prin recentele măsuri ale D-vâstre ați bine-voit a ameliora 

sorta disului corp didactic şi clerical, constatând că aţi bine-voit a 

înființa o șcâlă comercială la Ianina, având deplină încredere în sen- 

timentele patriotice ale D-vâstre, că veţi bine-voi a ne da și pe viitor 

aceiaşi solicitudine, în vederea propășirii causei nâstre culturale; 

Declarăm în numele poporului ai cărui representanți suntem, că 

mandatul dat sus dișilor domni înceteză de a mai fi, rămânând de 

acum încolo nul și ne-avenit. 
Deci, nici noi, nici poporul nu ne solidarisăm câtuşi de puţin .cu 

?
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cele ce ar face dișii domni din acea comisiune, rămânând ca faptele 

lor să fie considerate ca personale ale lor. 
Primiţi, ve rugăm, Domnule Ministru, asigurarea prea distinsei nstre 

consideraţiuni. | 

Dr. G. Christovitz. 
Președinte al Eforiei. 

Filip Apostolescu, Gheorghe Cherestegi. 

 



ANEXA No. 37. 

Adresa comunității române din Băiasa (Epir), către d. Președinte a! 

Consiliului de Miniştri. 

Domnule Prim-Ministru, 

Sub-semnata, comunitate română din Băiasa (Epir), aducem cu 
respect la cunoscința D-Vostre următârele: 

„..„.„ De sentimentul naţional îndemnați, și de grija pă- 

rintescă ce fraţii noştri transdanubiani ai bine-voit a purta pentru des- 

voltarea nâstră intelectuală încuragiați, am găsit de cuviință a trămite 

acolo o comisiune, însărcinată ca să lucreze numai pe cale ierarchică 

și pacinică, expun€nd celor în drept absoluta necesitate ce era ca 

acest gimnasiă (din Ianina) să se redeschidă, și ca elevii absolvenți 

de la acest gimnasiii să fie primiți la liceul român din Bitolia, ca să 
nu se mai întimple r&ul petrecut în anul trecut, când nici-un elev 

din Ianina n'a fost primit ca bursier, reservându-se bursele pentru 

cei din Macedonia. Din fericire însă, înainte de a ajunge acolo plân- 

gerile n6stre, aceste dorințe aii tost satistăcute, așa că misiunea așa 

disei comisiuni era terminată, și prin urmare venirea ei în România 

era cu totul de prisos. Cu mare durere de inimă aflăm însă că a- 

ceste persâne, fără a ține semă de dorința poporului și de interesul 

general al șcâlelor nâstre, în virtutea acestei imputerniciri, caută ca 

prin căi ilegale și culpabile să satisfacă interesele lor personale. 

Pentru acesta, având o încredere deplină în dorinţa celor în drept 

pentru apărarea intereselor nâstre culturale, și spre a preveni răul 

ce conduita sus-disei pseudo-comisiuni ar putea provoca pentru șc6- 

lele nostre, declarăm cu o consciință pur națională că :
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10. Nu avem nici o cerere din partea celor în drept, de 6re-ce in- 

teresele n6stre culturale sunt satisfăcute ; 

20. Prin acesta anulăm iscăliturile n6stre şi pecetea comunală din 

Băiasa (Vovusa), ridicându-le dreptul de împuternicire ; și 

30. Nu luăm parte şi desaprobăm cu desăvirșire oti-ce mișcare, 

cerere saii demers făcut din partea lor pentru apărarea intereselor șco- 

lare din Imperiul Otoman. 

Aceste persâne aii întrebuințat tâte - mijlâcele ca prin agenții lor 

anarchiști să aducă desordinea și în șcâlele nostre de aici 

In luna lui August, a venit aici lista institutorilor români din Epir 

pe anul școlar 1901—1902. La șc6la n6stră erai numiţi d-nii Sterie 

Damașoti, institutor-director și George Zissi, institutor. D. S. Damaşoti 

a spus în mod categoric, atât nouă, cât și direcțiunii gimnasiului 

român din Ianina, că nu vine la postul s&ii. Şcola a deschis-o d. 

George Zissi la 3 Septembrie. D. S. Damașoti, ca șef agent anar- 

chist al comisiunii, îngrija să aducă desordinea în tâte părţile; chiar 

a amenințat cu destituire pe sus-disul d. G. Zissi, fiind-că a deschis școla. 

- Primiţi, vă rugăm, Domnule Prim-Ministru, asigurarea celui. mai 

profund .devotament, cu. care suntem ai d-vâstră. supuși servi. 

Băiasa, 16 Noembre, 1001. 
ta Primarul, (55). Atanasie Druia.. 

(L. $.) 

“Consilieri: Hroiu Cazana, Kogea (?) Vasili, Nacu Nicu ani, Ghiţi Tegu, 

Nașu 'G. Iani, Tegu Z. Zotu, Nicola G. Goma, Naco Vasilachi, Costa Belciu, 

Atanasie A. Zotu, Sterghiu N. Kirana, loan T. Brajiticu (2), Antula Cazana, Cola 

Cușcu, George Tușu, Tuşu Varsani, loan Samaras, Gachi Nicu, loan Tegu, 

Hristu Puca (2), Sterghiu Musio, Atanasie Dimu, (urmeză încă 5 semnături ne- 

descifrabile). 
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