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RAPORTUL GENERAL 
ASUPRA 

RECENSĂNÎNTULUL, COPIILOR ÎN VÎRSTĂ DE ŞCOALĂ DIN COMUNELE RURALE 

IN ANUL 4894. 

COmarul o/ (rio, 

Am avut ondre să vă presint, în 32 de rapârte speciale, resultatul recensămîntului 
copiilor în virstă de şedlă ce s'a făcut, conform prescripţiunilor nouci legi a, învăță- 

- mintului primar. Să-mi daţi voie să expun aici observaţiunile generale ce rees pentru 
mine din acâstă lucrare. 

Recensămintele anteridre 

Primul recensămint s'a făcut în 1885, 'sub ministerul d-lui Dim. Sturdza. Era, 
vorba p'atunci d'a se alcătui un noii proiect de lege asupra învățămîntului primar, 
secundar și superior, şi se recunoscuse nevoia d'a avea datele cele mai complecte 
asupra organisării, mersului și stării șcâlelor nostre primare în genere și a celor 
rurale în deosebi. ” 

Formularele necesare pentru culegerea acestor date aii fost alcătuite cu a multă î în- 
grijire de d. Spiru Ilaret, pe vremea, aceea, Secretar general al Ministerului; şi veri- 
ficarea, lucrărilor a fost încredințată unui biuroă. special pus sub inteligenta . con- 
ducere a d-lor Ştet. C. Michăilescu și V. Paladi, atunci inspectori ai învățămîntului primar. 

Raportul general al d-lui V. Palladi a apărut la 11 Iunie 1887 (1) şi ne arată. 

  

(1) Statistica învățămîntului primar urban și rural pe anul şcolar 1885 — 1886, lucrată de d-nii Șef. C. Mi- 
hăilescu și V. Palladi. 

|
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ca, resultat general pentru comunele rurale: 

301.329 copii în virstă de ședlă. 

Acestă ţiiră se împarte ast-fel: 

172.623 băieţi. 
122.706 fete. 

In Februarie 1888 apăru, pe basa acelorași resultate, un studii forte amănunţit 

“asupra învățămîntului primar de d. Stef. C. Michăilescu (2). 

In 1890 s'a publicat de Ministerul instrucțiunei publice o broșură (3), fără nume 

de autor, în care, pe temeiul unei statistico publicate tot de acelaș minister, fără 

arătarea, însă a vre-unui recensămint, se: araţă pentru comunele rurale o ţifră de 

D508. 766 copii în virstă de șc6lă. 

Autorul conchide că, pentru acest numâr de copil, ar trebui 6.358 șeole, adică, dice 

el, o șc6lă pentru câte 80 copii. 

Acest calcul matematic (508.766: 80=—6.358) ne arată numai de cât uitarea, ce 
se făcuse când, pentru prima 6ră, s'a procedat la recensămînt. Se strinsesc, pe cât se 

putuse mai exact, numărul copiilor în virstă 'de școlă din tâte comunele țărci prin 

ajutorul învăţătorilor, fără a se .ține s&mă. de locurile unde eraii aședate şedlele 

existente și de acelea unde pe viitor trebuia să se aşede școlele ce craii a se în- 

fiinţa. 

Eraii două necunoscute 'de găsit: "10 numărul total al copiilor. în virstă de: școlă, 

(7 - 12 ani) sub legea vechie,' 20 numărul acestor copii în diferitele cătune. .  - 

-“ Recensămintul' din anul 1885 nu a avut în' vedere d6: cât cea d'ântâiii necunos- 

cută și chiar d. Palladi, în raportul să, arată că resultatul trebuie să fie'cu mult 

mai inferior realităţii, din causă că nu sa, făcut recensămintul în localităţile cari crai 

prea depărtate de şeâlă. | | 
În anul 1891, sub Ministerul a. lui Poni, fiind vorba, şi do astă dată de alcătuirea 

unui proiect! de reformă al legei' învățămîntului, sa procedat, sub direcţiunea d-lui 

V. Palladi; atunci Secretar general; la” un noi recensămînt, cu scopul de a se cundsce 

numărul :copiilor în vîrstă de șcâlă nu numai în total, ci şi județ cu: judeţ, comună, 

cu comună, cătun cu cătun. : 

S'a constituit cu acâstă ocasiune a Minister un biuroi special şi sau împărțit 

la învățători - formulare. fârte prâcise cu instrucţiuni din cele mai amănunțite. In.afară 

de numărul copiilor în virstă de şcolă. se cereai amănunte în privinţa păminturilor 
şcolare, starea “materială a localurilor, data, înființărei. fie-cărei şcâle, ctc., și mai ales 

în privința distanțelor între diferitele cătune dintr'o comună și.șcâla existentă. 

O — 

(2) Lucrări critice asupra învățimîntului nostru primar, de d. Ştef, C. Michăilescu, | 
48) Șcâlele nântre sătesci. Localurile.. — Judecând după stil, acâstă broșură “trebue. să fie scrisă de d. Stefan 

CU, Nichailescu. Autorul a calculat numărul copiilor în virstă de şcâlă, servindu-se de tabelele de mortalitate.
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Lucrarea: complectă s'a publicat! la stirşitul anului 1891 (4): și ne dă următorul 
resultat pentru comunele rurale: 

| 547 263 copii în virstă de so6lă. 

Acestă ţifră se împarte ast-fel: 

289.164 băieţi 
258.099 fute. 

Voiă observa în treacăt că acâstă ţifră, găsită printr'un recensămint forte rigu: 

ros, se apropie mult de ţifra ce autorul broșurei: Ședlele ndstre sdtescă o găsise pri! 

un. simplu calcul. 

Recensămiîntul din 1894 

Noua lege asupra învățămîntului primar cere ca, în fie-care an, să se procâdă 

la un recensămint al copiilor în vîrstă de școlă în tote comunele din ţară. 

: Conform cu acâstă prescripțiune, ați bine-voit, Domnule Ministru, să mă însărci- 

nați cu alcătuirea, formularelor și instrucțiunilor irebuinci6so. și cu: - studiarea resulta- 

telor ce se vor dobândi. Aa 

"Din tâte lucrările făcute. pină acum, reeşia pentru mine o convingere, acea că 
tot nu era, descoperită a doua necunoscută despre care vorbiam mai sus.. Din amă- 
nunţita, statistică publicată sub ministerul d-lui Poni, se văd lămurit distanţele ce. des- 

part diferitele cătune dintr'o comună de şcâla sau de șcâlele cari există în acea co- 

mună; se pâte vedea d'asemenea, cu 5re-care aproximaţie câți copii, din pricina dis- 

tanţei, nu pot frecuenta Şc6la, şi tot de odată și în cari localități depărtate, fiind mulță 
copii, ar trebui să se înființeze șcâle 'noui.. 

Ageste constatări erau, fără îndoială, unul din marile merite ale recensămintului 
din 1891. o ! . 

Nu se putea însă din ţifrele date să se știe distanțele din diferitele cătune între 
ele. Ast-fel, vedem la Plasa Negoesci (judeţul Ilfov) că, în comuna Gurbănesci- Coţo- 

fanca, distanțele se impart cum urmâză, plecând din cătunul Gurbănesci unde se află 

cola: 

Coţofanea . . . . . .0 kil. 128 m. 
Preasna- Vechie. 2» 015». 
Calea-Presnei 39 —» 

Movila-lui-Topor . . .4 » 156:» 

Silvestra. . . ... „5 » 628 ». 

Belciugu „6 » 207 » 

Bălanu .......7» 317» 
Paicu. ...... -8 » 108 » 

„Fiind stabilit că numai copiii cari locuesc pînă-la 3 kil. pot urma la; scolă, se 

vede din acest tabloii că numai copiii din cătunele Coțofana, Preasna-Vechie și Valea- 

(4) Statistica învăţămîntului public primar și urban pe anul școlar 1894. E
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Presnei pot. frecuenta, șcâla din Gurbănesci. Cât pentru cei-Talţi,.nu esto cu putinți 

da se ști în ce mod 'se pot repărlisa în centre școlare noui; căci nu ni searată ni- 
căieri dacă, spre pildă, un cătun departe de șcâlă cu 5 kil. și un altul departe cu 

6 kil, sunt departe unul do altul-numai cu un: kilometru, saii dacă, unul fiind la apus 

și cel- alt la răsărit, există între ele o distanță de 10—12 kilometri. 

In faţa, acestei însemnate lacune, am alcătuit un formular special spre a culege 

date care să ne permită a constitui un fel de :topografie școlară. 

In adevăr, în afară de distanțe, mai sunt alte elemente cari împodică venirea 

“copiilor la ședlă. Există în unele locuri ripe și păduri primejdi6se; în altele sunt rîuri 

fără nici un pod, ete. În dosarele recensămintului din 1894, se pot găsi, forte amă- 

nunţite, arătarea tutulor acestor. piedici eventuale sau permanente. E 

In alcătuirea formularelor am avut de asemenea în vedere prescripţiunile cele 

noui ale legei din 1893, care face ședla obligatorie pentru copiii între 7 şi 14 ani, 

şi diferitele categorii de copil ce le-a fixat legea (art. 1 și 2). 

Conform. deci art. 6 din lege și art. 5,6 și 7 din Regulament. recensămintul 

copiilor în virstă de șeslă sa făcut în vacanțele de Pasce 1894, atât în comunele 

urbane cât și în comunele rurale. 

In, comunele urbane lucrarea a întimpinat multe greutăți, cu lot concurs sul ce 

Vai adus revisorii şi directorii de scolă autorităților comunale. Pină astădi chiar 

sunt unele orașe cari nici nu ati procedat la recensămint. 

In comunele rurale, lucrările aă fost încredințate mai ales învăţătorilor, „cari, 

după lege, sunt secretarii comisiunci, compusă din primarul comunei, din eo) și din 

învățătorul dirigent. | | 

Am, luat în alcătuirea formularelor tâte precauţiunile spre a asigura o mai de- 

plină exactitate a lucrărei şi spre a, ace ca controlarea tabelelor să fie mai ușoră. 

Inainte d'a trimite formularele am întrunit pe toţi. rovisorii în capitală şi le-am dat 

tote deslușirile trebuincise. Ţin a spune aică cât de preţiose ! mi au lost sfăturile d-lui 

Scureiii, atunci revisor al judeţului Bacăii și astădi revisor al județului Iifov. 

La rândul lor, revisorii, în conferințele ce sai ținut în luna Aprilie, aii explicat 

învăţătorilor modul cum trebue să procâdă. Cată să recunosc că, în genere, învățătorii 

aii lucrat cu multă conscință și sîrguință. Unii însă ai dat dovezi de o rară incapa- 

citate, și, în unele comune, recensămintul a, trebuit să fie reinceput de două-trei ori. 

E vădit, Domnule Ministru, că resultatul ce am onârea de a vi-l supune nu pote 

fi de o precisiune matematică. Mai ântâiă, epoca în care sa, făcut nu este cea, mai po- 

trivită; căci, în unele regiuni, când vin vacanțele do Pasce, o parte din copii deja au 

plecat din sate cu părinții lor și nu pot fi trecuți în listă. Vremea cea mai nemerită 

ar fi luna Decembrie, când toți locuitorii sunt la sate. Din altă parte, faptul că nu 

s'a trecut în listele de recensămint fetele care sunt aprope de 14 ani, a redus puţin 

numărul fetelor (1.) |. 

Aceste mici erori însă nu pot schiraba în nimic nici val6rea recensămintului, 

nică observaţiunile co am de presentat. In adevăr, dacă țifra copiilor în virstă de 

școlă, este ceva mai mare de cât acea ce s'a arătat în recensămintul de față, nu este 

  

(1) Statisticele din tote ţările dovedese că în părţile muntâse numărul fetelor este tot- d'a-una mai mic de 

cât acela al băieţilor; deosebirea mare ce există în recensămintul copiilor în virstă de şcolă între numărul fete- 

lor și acela al băieţilor trebuie să provin și din faptul că locuitorii nu declară exact num&rul al fetelor lor.
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de cât un cuvint mai mult ca să. so ieă măsuri mai energice întru îndreptarea, răului 

“co nu putem să nu-l recunâscem. 
Veţi observa, Domnule Ministru, că există o Gre-care deosebire în plus între ţi- 

frele recensămîntului din 1894 şi acelea ale recensămîntului din 1891. Ac6stă, deose- 

bire nu provine numai din .0 sporirea poporaţiuncei, ci. şi din faptul că în 1891 nu 

cra vorbă de cât de copiii în virstă de la 7—12 ani, pe când, după legea nouă, 

obligativitatea se aplică la: copiii între 7 și 14 ani. 

Resultatele ai sosit la Minister parte în lunile Iulie şi August, parte în lunile . 

Septembrie şi Octombre. 
La început, am credut că "mi va, fi de ajuns, în urma instrucțiunilor 'date, să, 

adun resultatele generale întocmite de revisori, și deja începusem lucrarea, în modul 

acesta, când unele greșeli prea bătătore la ochi m'ai silit să recurg la lucrările de 

amănunte alo învăţătorilor. După ce citii câte-va, formulare recunoscuiii că lucrarea 
aşa cum 0 începusem nu putea duce la nici o conclusiune practică. Şi, în adevăr, 
nisce tabele de ţifre nu puteaii conduce la resolvirea problemei co 'l urmăriam şi 

mă încredinţaii că, oră cât do bine alcătuite vor fi tabelele, tot vor rămâne părți neex- 
plicabile, dacă nu m& voiii scobori dintru început pînă în adâncul cestiunci. 

Mărturisesc că m'am speriat când am vădut nomolul de formulare ce era de 

citit şi când m'am convins că nu pot să încredinţez nimă&nui verificarea și relevarea, 

atâtor ţilre şi date. Sunt mulţumit însă că nu m'am dat îndărăt, căci resultatele ce 

le-am dat la lumină vor putea servi de basă la complectarea reformei întreprinsă în 

învățămîntul nostru rurai, și sunt bucuros că muncă de câte-va luni ce am pus in 

acâstă lucrare nu va rămâne neroditore. _ 

? 

Recensămentul din 1894 ne dă următorul rosultat pentru comunele rurale: 

634.342 copii în virstă de șe6lă. 

Acestă ţifră se împarte ast-fel: 

350.507 băieţi 
283.835. fele 

Mai sunt, în comunele rurale, 8.963 copii de străini. 

Resultatele, dobândite pînă acum sunt deci următârele: 

  

| Băieți Fete Total 

Recensămintul din 1885 172.623 122.106 301.329 

Calculul din 1890 — — 308.766 

Recensămîntul din 1891 289.164 258.099 „547263 - 

Recensămiîntul din 1894 350.507 283.835 634.342
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„La sfirșitul fie-cărui raport. special am dat ţifrele pentru tâte comunele din ju- 
dețul la, care se referă raportul, iar la sfirșitul acestui raport general am dat ţifrele 
totale judeţ cu județ. 

Copii care merg adi la şcelă. 

Statistica anuală a ședlelor primare rurale ne. arată că numărul copiilor care 
ati frecuentat aceste şcâle a fost de 137. 580 în 1891—92, de 140.000 în 1892—93 
și de 186.403 (1) în 1893—94. 

Fie-care, alăturând numărul copiilor ce frecuenteză școla rurală de acbla al co- 
piilor ce sunt în virstă de șcâlă, trage îndată conclusiunea că «ţăranul nostru nu 
înțelege fol6sele învățământului și este departe de a corespunde sacrificielor ce își 
le impun Statul și comunele spre a respândi cât mai multă lumină în țeră». 

Admit ca, în unele localităţi, ţăranii să nu priceapă în destul foldsele învățăturei; 
este de asemenea de credut că nevoi de tot felul îi împedică de a'și trimite copiii 

regulat la școlă,; dar se pâte afirma că, in termeni generali, este o exagerare d'a se pre- 

tinde că țăranul român nu voesce:să se folosescă, de cultura ce Statul îi pune la 

îndemână. 

Dacă, nu voii trage din munca mea altă răsplaţă de cât dovedirea acestui fapt, 

mă simt pe deplin mulțumit. 

Nu trebue însă ca acestă constatare să r&mână o simplă afirmare, de aceea vă 

rog, Domnule Ministru, să-mi dați voie să aduc aici câte-va lămuriri asupra acestei 

cestiuni și să, le sprijinesc de unele ţifre ce vor dovedi mult mai mult de cât ori-care 
raționament. 

Cestiunea, frecuentărei șclei rurale este forte complexă. Există, la țară o mul- 

țime de împrejurări, cari nu le întâlnim la oraș; de aceea, înainte d'a conchide într'un 

fel sai într'altul, e bine să ne dăm sema de tote aceste împrejurări. 

Mai ântâiă, față cu întinderea teritoriului nostru, cu numărul de cătune ce sunt 

presărate pesto acest teritoriu și cu depărtarea dintre aceste cătune, nu se pote tă- 

gădui că sunt prea puține şcâle. 

Constituţia, glăsuesce, la art. 22, că, în fie-care comună, se va înființa treptat 
câte o șcâlă primară. Fiind dat întinderea actuală a comunelor, este vădit că, dacă 

ne am fi ținut la o strictă aplicare a literei Constituţiunei, numărul șcâlelor rurale 
ar fi fost cu totul neindestulătore. Şcdlele s'aii înființat acolo unde s'a. simţit nevoie, 
și, trebue să o recunâscem, acolo unde, fie administrațiunea locală, fie proprietarul, 

îngrijit mai sa mult de învățătură. De aceea, vedem astădi comune care nu ai nică 
o ședlă și altele care aii câte trei şi patru. 

Noua lege asupra învățământului primar de la 1893 a stabilit norma, după care 
trebue să se înființeze d'aci înainte şcâlele rurale: Art. 21 dice: 

«In fie-care comună rurală din țară va. fi cel puţin o şeâlă primară, iiferioră. Este însă 
permis a întruni comunele mici vecine pentru anu avea de cât o şcâlă, dacă numărul copiilor 
în vîrstă de șcâlă nu 'trece peste 80 și dacă” distanța dintre comune nu este mai mare de 3 
kilometri. 

În a o N 

(1) Iu 1893—94 au fost inscriși în şodlele rurale 154.896 băieţi şi 31.507 fete, in total 186.403. Vedi tabela No. 3.
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„«Copiil din cătunele car! formâză comuna. vor.urma la şcâlă, afară numai dacă distanța 

dintre cătunul lor de reședință şi, acela în care este şcâla, ar trece. peste 3 kilometri. 
": aDacă un cătun este mai ăpropiat de şc6la dintr'o comună vecină de cât de acea din co- 

muna de « care face parte, copiii vor putea urma , la acea şcolă» 

Art. 22 sună ast-fel: 
2 

«In tâto cătunele depărtate de mal mult de 3 kilometri de şc6la comunei şi uude nu se 

găsesce un număr suficient de copii în vîrstă de şcolă pentru a se înfiinţa o şc6lă primară in: 
feridră, se va înfiinţa o șclă de cătun.» 

Art 27 mai adaogă: 

Numărul elevilor ce se încredinţăză unui singur învățător nu trebuie să trâcă peste 80. 
Dacă numărul elevilor care frecuenteză o şcolă primară rurală trece peste 80, 'şcola se va 

ridica la gradul de şe6lă primară superidră şi se va numi un al doilea învăţător. 

Elevii se.vor. împărţi între cei do! învăţători: după gradul lor de învăţătură, iar nu după 
sex, şcolă rămânând mixtă, 

- Dacă numărul şeolarilor trece peste 140 so:va adăoga încă un învăţător și așa mal înainte, 

. După toxtul legei din 1893 este lămurit că nu este vorba da se înfiinţa o şeslă 

rurală în fie-care comună, ci d'a so da tuturor copiilor din comună putinţa d'a primi 

învăţătura primară, înființându-se șcâle pretutindeni unde se vor găsi un număr în- 

destulător de copii şi având în vedere: 10 că nici-o-dată un copil nu pâte fi îndatorat 

să mârgă la o șcâlă mai departe de 3 kilometri, şi 20 că nici-o-dată nu vor f mai. mulți 

de 80 copii sub direcţiunea unui singur învăţător. 
-Să vedem acum câţi copii se află în condițiunea legei şi pot, prin urmare, să fie 

îndatorați a merge la şeâlă. 

Sunt în tâtă ţara 634.342 copii în virstă de şc6lă. 

Din acest număr: - 

„519.876 locuesc în localităţi cu şcâlă s sai în apropiere de şeâlă. 

81.091 locuese mal departe de 3 kil. de orl-ce şcâlă sai despărțiți de şcâlă prin piedie 
permanente. 

33, 375 locuesc în comune în cast nu se află nici o șcâlă. 

” Aceste ţifre dovedesc un lucru: că,. pină acum, Vaii înfiinţat șcâle în centreie cele 

mai populate, precum era şi nevoie. Mai dovedesc şi un alt lucru, şi anume că, în so- 

cotâla ce se face în privința frecuentărei, nu trebuie să privim de cât po aceşti 519.882 

copii cari aii o şcâlă în apropierea lor și cărora s'ar putea aplica acum obligativitatea. 

Coi-Valţi 114446 nu pot: merge la șcâlă, ori-ce rivnă de învățătură ar avea părinţii 
I6r, de vreme ce nu ai nici o şedlă în apropierea satului lor. 

Din tabela No. 2 anexat la acest raport, se vede că 186.403 copil asa 896 băieţi 

şi 31.507 fete) sunt înscriși astădi în şedlele nâstre rurale. 
Va, se dică, din 519.876 copii cari ar putea frecuenta şcâla, numai 186.403 merg la 

șc6lă şi 333.473 nu merg. 
Dar tot în acolaș tabloii găsim explicarea acestui fenomen, care pare îndreptăţi in- 

vinuirile unora.
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In. șcâlele. nâstre rurale, așa cum există adi, nu sunt de cât 180.000 locuri (1). 
Se pâto qice dar că înscrierea este cât se pote de regulată, și ţifrele de mai sus 

dovedesce dorul ce-l aă țăranii d'a, da copiii lor la învățătură, de 6re- ce, pentru 180.000 
locuri de cari dispun ședlele n6stre rurale, se înscrii 186. 403 copii, adică mai mulți 
de: cât încap în realitate. 

Este ușor de constatat că acolo unde învățătorul este bun și'și vede de datorie, 
șcâla este tot-d'a-una plină. 

Piedice la o frecuentare regulată. 

Este însă o mare deosebire între înscrierea şi frecuentarea la, șcâlă. 
Ştiţi, Domnule Ministru, că am înființat acum trei ani, când mă aflam în capul 

serviciului statistic. al Ministerului, un formular special (Formularul F) care permite 
să știe la ori-ce moment cum stă frecuentarea în fie-care șcâlă din țară la anumite 
epoci. | 

Din-studiarea acestui formular, pe timp de doi ani, am constatat că, pe când la 
începutul anului șc6lar numărul copiilor în şcâle este -fârte mare, acest număr se 

- micşorâză po la Decembrie, devine cova mai mare: pe la sfirşitul lui Martie, se mic- 
şoreză din -noă în Maiii şi 'cresce puțin când vin examenele (2.) 

| Resumând acestea, în ţilre; putem dice că abia, 50% din cei înscriși frecuentâză, 
șcâla, într'un mod aprope regulat. 

Ne-am întrebat dacă aplicarea pur şi simplu a prescripțiunilor legei de la 1893 
privitorea la obligativitate va fi de ajuns: pentru a îndrepta un răi ce nu se pste 
tăgădui, și ne-am convins că bune sunt acele disposiţiuni, mai ales aplicate în spiritul larg 
care a inspirat circulara d-lui: Inspector general Meissner (3); dar nu sunt îndestulătâre. 

In adevăr, dacă aplicarea amendilor va sili pe părinții nepăsători a-și trimite copiil 
la șcâlă, ea nu va putea face ca să nu existe unele lucruri, care impedică frecuen- 
tarea regulată. 

Două piedico mari sunt la o  frecuentare regulată a şcolelor n6stre rurale: dis- 
tanţa în timpul iernei și ceasurile prevădute în vechiul regulament. _ 

Legea dice că, pină la o distanță de 3 kil., copiii-pot fi îndatoraţi a veni la 
„şcolă. Este, -in adevăr, o distanță ușor de parcurs când vremea e bună pentru 
„nisce copii crescuţi la ţară. Ei pleacă voioși dimineaţa, unii pe şosea, alţii prin po- 
teci cari taie mai d'a dreptul spre cătunul' unde se află şcâla, cu ceva merinde într'o 
trăistidră la-o-laltă cu placa, caietele și cărţile, și se întorc după Sfirşitul clasei de 
după amiazi. 

„ Tarna însă lucrul se schimbă. Ijioa se . face târdiu și n6ptea vine repede. Copiii 
trebuie să plece cu nâptea în cap, prin plâie, prin zăpadă, -— adesea sunt siliți să oco- 

    

(1) Sunt câte-va localuri noui, dar neocupate încă sai unde nu funcţionâză de cât o singură clasa. De aceia 
țifra de 188.741 locuri arătate în tabela No. I, trebuie redusă la 180.000. 

(2) Descrescerea din timpul iernci nu există la şcâlele rurale care sunt frecuentate numai de copii dintr'un 
singur sat și acesta se înțelege-uşor. Şesla fiind aprâpe de casa lor, ci se.pot duce cu înlesnire, pe când cei-l'alţi 
sunt impedicaţi, când de viscol, când de zăpedi, când de plâie. 

(3) Vezi Circulara No. 2,753 din 14 Februarie 1895.
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lescă, căci potecile nu mai sunt practicabile,—ca'să ajungă la șcslă la orele 9 diminsță. 

S6ra, când es din clasă, la Sa dioa e pe sfirșit și e n6ptea beznă când ajung la 

ci acasă. N . 

Când ne gândim, Domnule Ministru, e că, în orașe, îndată ce se strică vremea sunt 

atâția părinți cari opresc pe copiii lor acasă și nu-i trimit la șcâlă, fiindu-le frică 

ca nu cum-va să răcească, trebuie să scuzăm po țăranii, cari, deși sunt mai deprinși 

cu căldura și cu frigul,: nu le vine să lase pe bieţii lor copilaşi să se ducă n6ptea prin 

câmpuri, având adesea să trâcă riuri la vad, ripe alunecâse, păduri plini de lupi; 

și trebue să ne oxplicăm pentru ce de la Decembre, şcâlele încep a fi mai puţin populate, 

îndată ce este compusă din copiii aparținend la mai multe cătune. 

A doua, piedică pentru țărani d'a-și trimite copiii la șcâlă este orarul. In orașe, 

copiil;între 7 și |1 ani nu sunt trebuitori casci; ba din contră, —și acesta se simte și mai 

mult în casele muncitorilor,-—ei sunt o greutate în casă și părinţii sunt fericiți d'a-și 

trimite copiii la șcâlă, căci ast-fel scapă mai tâtă diua, -când ei sunt la, lucru, de grija 

d'a-i supraveghia. 

La ţară, din contra, copiii sunt un ajutor trebuincios, câte o dată neapărat, în casă. 

Ei ajută pe mamele lor în lucrurile gospodăriei, păzesc pe cei mititei de tot, duc vitele 

la pășune, și, când e vremea arăturei, plivitului, săpatului sat culesului, se-duc la câmp 

cu părinţii lor, Tâte amendile din lume nu vor putea face ca țăranul -să nu aibă nevoie 
do ajutorul copiilor săi. EI se află pus în acâstă nenorocită situaţiune d'a avea să aleagă 
între paguba ce îi va, pricinui lipsa copiilor d'a-casă și paguba, ce îi va pricinui lipsa 
lor do la șceâlă. | 

In fața unei asemenea situațiuni, cestiunea se impune d'a. căuta cum se pote 

deslega acâstă problemă, care nu se înfățișeză în ţările apusene sub acceaşi formă ca 

în țara nostră. La, prima vedere, sar părea, atât de mari sunt nevoile ț&ranului, că 

va fi peste putință d'a, ajunge la un resultat fericit și că şeola rurală va, trobui pînă 

ce situațiuuea economică de la noi în țâră nu se va, schimbă, să rămână un fel de 
ficțiune. Nu este 6re o ficțiune când vedem că 3.147 de șesle cu 3.629 învățători şi 

avend 186.403 copii înscriși nu dai de cât b.574 absolvenţi şi că 80%, din recruți nu 

știi carte ? : 

Mijlocul de îndreptare. 

In diferite rânduri, ' Dorinule Ministru, revisorii şcolari: ai fost întrebaţi asupra 

epocilor ce ar fi mai nemerite pentru ţinerea. prelegilor in ședlele rurale și asupra 

orarului. Am citit atât rapârtele lor cât și rapârtele prefecţilor şi avisurile consiliilor 
județene, fără a găsi întrinsele o soluţiune pe deplin satisfăcătre. 

Cred însă că,  s'ar putea împăca, prin o modificare radicală a regulamentului, 

nevoile șcâlei cu acelea ale săteanului. 

* 
ke x 

Mai întâi să vedem când țăranul are nevoie de copiii Ivi, și. mai ales de cei cari 
au trecut de 9 ani. 

1) In tâte dimineţile (afară de iarnă) pină la orele 8:/, —9, şi, după amiază, de lo 
orele 3 în sus, ca să ducă vitele la câmp.
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'2) In' Septembrie, câto-va dile pentru arăturile cele mari.. : 

3) In .Octombrie, câte-va dile pentru culesul porumbului și.al.viilor. 

4) In Martie, câte-va dile pentru arătura, porumbului și a ov&zului. 

5) In Maiti câte- -va gile. pentru pusul porumbului, 

6) In Iunie, Iulie și August, mai tote dilele pentru lucrările câmpului, cari sunt 

atunci în toiul lor. 

| Ar fi grei d'a so fixa de la contru datele când copiii vor putea lua, parte la, munca 

câmpului, căci porumbul și via nu se culeg la. aceași epocă în diferitele regiuni ale 

țărei şi chiar din an în an epocile se schimbă, căci lucrările „câmpului atârnă de o 

sumă, de împrejurări cari nu se pot prevedea. E destul să se stabilescă, î în regulament 

lunile când copiii pot fi dispensaţi de şedlă și numărul de dile ce li se acordă ţi- 

nându-se sâmă de arț. 25 din legea de la 1893 care fix6ză că anul şcolar, în şcolele 

rurale, va coprinde. 40 de săptămâni, inclusiv vacanțele mici. 

Aliniatul al 2-lea al art. 25 sună ast-fel: 

| «Epoca începere! anului şcolar, precum şi vacanţele din cursul anului se vor fixa prin re- 

«gulament, după regiual, » 

| Regulamentul despre caro se vorbesce aici nu sa publicat pină acum. Prin ur- 

mare, Domnule Ministru, propunerea ce am ondre să o fac aici s'ar putea adopta, dacă 

se va recunâsce de folositre. 

Ca, să nu lungesc prea mult, o voiit resuma aici în câte-va rânduri. 

a) Orelo de clasă. să se fixeze în șcâlele rurale la care vin copiii din alte sate, 

arna, intre orele 10 dimineța. şi 21/, d. am. cu un repaos de un ceas la mijloc, în 

timpul căruia copiii vor mânca şi se vor juca, 

d) In școlele rurale la 'care nu vin de cât copiii din satul -unde se află sodla, 

orele de clasă să se: fixeze, iarna, de la 9 la 12 și de la 2 la 4. 

„€) In lunile de vară, în tâte șcslele rurale, orele. de clasă. să se fioseze de la 

8 diminâța pentru clasa I, iar de la 9:/, diminâţa pentru cele-l! alte, pînă la: 114/,(1), 

iar după amiadi do la 1!/, la 3. 
d) Ședlele rurale să se deschidă la 15 August pontru clasa | numai și la 1 Sep- 

tembrie pentru tâţo celo- Valte clase. | | 

e) Examenele generale să se. facă la 15, 16 şi 17. Maii, clasificarea la. 18, 19 
şi . 20, iar împărţirea premielor în qiua de Sf. Constantin și Elena... 

J) În lunile Septembrie, Octombrio și Martie să se acorde învăţătorilor dreptul 
d'a da, câte cinci dile congediii copiilor cari ai peste dece ani, ca să pâtă da ajutor 

la munca câmpului. Aceste dilo. de 'congediii se vor da individual după cererea pă- 

rinților se vor trece în catalogul şcâlei ca scuzarea absențelor. făcute. 

9) Tâmna și primăvara, la epoci ce se vor fixa de revisori împreună cu primarii 

se vor da câte 10 dilo vacanțe pentru lucrările câmpului, atunci când țăranul are 

nevoie de toți „copiii săi. Aceste vacanțe nu se pot fixa dinainte, căci vor atârna și 

de regiuni și de condiţiunile climatorice. 

  

(1) Copiii cei mici să fie congediaţi la 10:/.
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1) In atacă de vacanţele: mici prevăduto -de lege, ca sărbătorile mari; 10. Mai, 
etc., să se reducă vacanțele de Crăciun şi de Pasco în modul următor: la Crăciun 

şcâla să se' închidă la, '24 Decembrie după amiadi şi să se deschidă la 2 Ianuarie 

dimineţa, (opt dile vacanțe); iar la Pasco, şcâla să se închidă Miercuri din săptămâna 

mare după amiadi şi să se. deschidă Miercuri dimineța după Pasce (7 dile). 

In modul acesta, Domnule Ministru, conform textului legei, am avea 40 s&ptt- 

mâni de prelegeri; dar, tot de odată, am da ţăranului putinţa d a se folosi de copiii 

lui fără ca aceştia să rămână fără învățătură 

În cele 15 dile din luna lui August, învățătorul ar obicinui pe cei mici cu șcâla 

şi ar face cu 6i primele deprinderi introducătore în ale cititului şi scrisului, ast-fel în 

cât în Septembrie, când şcâla. va; fi complectă, nu se va maj pierde. vremea, cum se în- 

timplă astădi. 

Țăranul vădend că nu i se iea copiii când are nevoie de ei, îi va trimite. bu- 

curos la, învățătură. In acelaşi timp, şcâla deschidându-se iarna numai la 10 dim. și 

închidendu-se la 21/,, nu se vor mai duce copiii noptea, pe drumuri, şi, primăvara 

copiii cei mai vor putea, dimința și după amiadi, să se ducă la câmp cu vitele. 

"In asemenea, condițiuni, sunt convins că absenţele nu se vor mai produce de cât 

din causă de bslă și în dilele de iarnă, când suflă viscolul sai când zăpada împedică 

comunicațiile 'de la un sat la altul. Cât pentru cei indărătnici li se va putea aplica 

amenda prevădă de lege. 

Localurile de şcolă. 

Am spus mai sus că, pentru 519.882 copii în virstă de șeolă, nu sunt în șeolelo 

“actuale de cât 188.741 locuri și în realitate de cât 180.000. 
M& întorc aici spre a vorbi puţin de localurile de șcâlă. 

In genere, aceste localuri sunt rele. Citesc într'un raport trimis de uh revisor 

acâstă frază: «E dureros aspectul cu care ni se înfățișeză cea mai mare parte din lo- 

calurile de şcolă rurală: din depărtare, ți se pare că zăresci o colibă, caro servă 

unui om nevoiaș, spre ași adăposti animalele de muncă.» Aceași frază O „regăsesc 

în alţi termeni, în mai tâte rapsrtele. 

Vina, este în mare parte a administratiei comunale care nu-și înțelege misiunea, 

dar este: și a împrejurărilor. In dorința d'a se răspândi cât mai repede cultura s'a 

înființat şesle pesto șcâle, fără a, se aștepta ca mai ântâiti să se clădescă un local 

potrivit. S'a închiriat o colibă 6re-care, unde abia încap 20 de copii, s'a numit un 

învățător, bun răi cum s'a găsit, și, fără nici un fel de material didactic, câte o dată 

cu două-trei bănci unde nu găsesc loc de cât O parte din școlari, fără, catedră, fără tablă, 

s'aii început prelegerile. . : 

In unele din acele șe6le primitive — și sunt încă prea multe de felul acesta — 

:se primesc mult maj mulți copii de 'cât pot încăpea; jumetate din ci stau în piciore 

sat șed pe pămînt. a 

In altele, învățătorul, neavând tablă, nu știe po ce să scrie exemplele ce. lo dă 

copiilor. In josul unuia din formularele. cari ai servit la culegerea ţifrelor din recen- 

„sămintul de față, un biet învățător a scris aceste cuvinte jalnice, sperând că pâte vor 

ajunge ast-fel pină la Ministru: «V& rog, Domnule Ministru, să interveniți pe la con-
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siliul comunal: ca să mi:să dea un Scaun, că, de la inceputul anului, "îmi fad pro- 

legerile stând în piciore.» Ma Si 

In asemenea situațune suntem îndreptăţiţi a ne întreba dacă trobue cât mai curând 

să înmulţim numărul șe6lelor. Neapărat e nevoie d'a se înființa încă multe șcâle, de 

vreme. co din 634.342 copii ajunși în virstă d'a primi învățătura numai 186.403 pot 
încăpea în salele de şeâlă co există, astăqi. Dar șeole: se pot numi aceste case prea 

mică, umede, unde se îngrămădese copiii în dauna sănătăţii lor, unde vedem desvoltân- 

du-so [el de fel de bole contagidsc, cari legitimeză atâtea închideri de localuri și sus- 

pondări do cursuri ? Șesle sunţ' acelea 'unde lipsesco chiar cel mai primitiv materiat di- 

dactic, unde nu este harta țărei măcar, unde lipsesc adesea și băncile trebuitâre ? Şcdle 

sunt acelea, . la cari se nuinesce cel: d'ântâii venit cu câte-va' clase gimnâsiale, caro 

nu a putut găsi nicăeră în oraşe aşi ocupa activitatea? 

Mi se pare că răspunsul nu este grei de dat. Seducătâre este idea d'a se clădi 

secole în tâte centrele unde sunt cel puţin 40 do copii în virstă de şc6lă și d'a chiema, 

de .0 dată pe toți copiii de Români la binefacerile învăţăturei. Intreprinderea nu ar fi 

mai . presus de puterile Statului. Nu e: ministru” care să nu fi nădăjduit că va 

impliui acest vis, și pote că nu s'ar protesta prea mult în contra birurilor noui co ar 
trebui să se pună spre a acoperi cheltuelele co ar pricinui aceste clădiri, cumpărarea 

materialului trebuincios și plata învăţătorilor celor noui. 

Dar șcâla nu se compune numai dintr'un local bun, fio el prevădut cu tot 

materialul cerut. Dacă învățătorul nu este bun, șcâla nu există. Ori, astăqi nu 

avem nici chiar pentru șeslele 'existente învățători pregătiți pentru menirea, la care 

sunt chiemaţi. Un stert din catedrele adi în ființă sunt ocupate de suplinitori și 

un “alt .sfert de. titulari cari, prin virsta, lor, nu corespund cerinţelor timpului; -ast-fel 

în cât se păte dice că numai jumătate din catedrele rurale sunt ocupate de. adevi- 

rați învăţători. | | | 

Inainte dar: d'a ne gândi a impăna ţâra cu clădiri costisitâre și do o cam dată 

nefolositore, trebuie mai bine: să ne gândim a îmbunătăţi şcdlele existente, clădind 

treptat localuri încăpătâre, înzestrate cu materialul de care este nevoie. 

In raportele. speciale ce sunt anexate la acest raport general, am arătaţ, Domnule 

Ministru, cari sunt cerințele în . fie-care centru școlar existent și cari ar fi cerințele 

în. centrele ce ar'trebui create. 

Veţi observa că sunt câte-va comune cari, deşi ai o populaţie şcolară destul de 

“mare,. nu ati: șcâlă, Ar trebui, cât mai curend, să se clădească acolo localuri. 

In al doilea loc, ar fi de dorit ca să se clădâscă localuri pretutindeni unde esistă 

astăqi o şcolă şi se recunssce că localul este în prâstă stare. 

In rapârtele specizle am arătat, după numărul de copii ce există întrun centrul şcolar, 
ce fel de șcâlă ar trebui să se clădâscă și numărul de şesle ce ar fi trebuincios. Este 
adevărat că, în momentul de faţă, numai un fârte mic număr de şcolari frecuenteză 
școla, dar mi' se pare că greșită ar [i idea d'a se lua ca basă: frecuentarea de adi, atunăă 
„când e vorba d'a se clădi un local care va servi decimi de ani. 

Negreşit, când se va da şcolelor rurale un râgulament potrivit cu nevoile 
de la ţară, frecuentarea va fi și mai numerâsă și mai regulată. 'In casul acesta, 
co am face cu localurile ce sar clădi, ţinându-se semă numai de frecuentarea de 
astădi ?



Do altă, parte, esto. invoderat că din di în di situaţiunea, oconomică a. săteanului Su 
se va îmbunătăţi și că satele vori[i tirito în avintul de propăşiro ce "| observăm ::în. LR 
orașe; condițiunile igienice! vor fi mai bune și “populaţiunea va cresce. 

Este dar nevoie, când se va clădi o șcâlă, d'a se alego tipul care convine popu= 
lațiunei școlare, așa cum resultă din recensămîntul de faţă, şi adică d'a so: clădi un 
local cu o singură sală acolo unde numărul copiilor în vîrstă. de șeolă nu: trece peste 
90, un local cu două săli acolo unde numărul-nu trece:peste 130, un. local cu trei 
săli când numărul. trece peste 140. Bine. înţeles, deși localul va; fi cu mai multe săli, 
nu sc va transforma, școla inferidră în șeolă superidră de cât după ce sc va, constata 
că frecuentarea cere neapărat acâstă transformare. 

De asemenea, acolo. unde se recunâsce „trebuință de două, trei sait chiar mai 
multe ședle, numărul copiilor în virstă de școlă fiind forte mare, nu: trebuie. să se 
clădescă localurile cele noui de cât treptat și după e ce se. va constata că şcâla exis- 
tentă, a, devenit neindestulătâre.. 

  

Cu acâstă ocasiune, vă rog, Domnule Ministru, să mă autorizaţi : a procede-i in anul 
acesta la o. nouă verificare a datelor coprinse în rapârtele speciale aici alăturate, şi 
la, alcătuirea, unui tabloi de clădirile co Sar impune a se face, conform legci, an cu 
an, în timp de 15 ani. 

* 

Din lucrarea de faţă (1) resultă că aveam la sfirşitul anului trecut 3.149 șcâle 
rurale și anume: 

52 şedle de cătun 

2.699 ședle inferiâre cu 1 învăţător, 

228 şedle superidre cu 2? învăţăiori, 

56 şedle superiGre cu 3 învăţători, 
14 școle superidre cu 4 învăţători, 

  

și că, spre o, deplină aplicare a legei de la 1893, ar trebui să fie 5.817 şeâle 
și anume: 

444 şedle de cătun, . 

1.824 şedle inferidre cu 1 învățător, 
2.284 șeole superidre cu 2 înviţători, 
1.205 ședle superidre cu 3 învăţători, 

60 ședle .superiGre cu 4 învățători, 

Aceste şcâle rurale, care 'aveai în anul trecut 3.629 învăţători, vor trebui deci 
să aibă peste 15 ani, 10.691 învățători. 

Presupunând că, în timp de 15 ani, nu se'-vor înființa sate :noui şi că popula- 
țiunea, ruraiă va rămâne staționară, ceea-ce nu se pote întimpla, în al 15-lea an, se 

va impune Statului o cheltuială anuală de 10:000.000 lei numai pentru plata per- 

  

(1) Veţi tabela No, + și tabela No. 5. 

  

      

PETER 
E FA mA 

pi     fiuuuuEşii 2
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sonalului învățătoresc, 'cu' gradaţiile, iar comunelor o cheltuială de 2. 500. 000 lei tot 

pentru acest personal. 

Fiind nevoie, în acelaş timp, d'a se clădi pesto 2.000 șcâle noui și d a se reclădi 

vre-0.2 500, aceste lucrări vor costa aprâpe 80.000.000 lei. 

:In' multe comiine se vor găsi resursele necesare pentru a se efectua: curând acele 

clădiri; în altele, Statul va fi neapărat silit să dea, un ajutor. 

Cred, Domnule Ministru, că în multe comune, care astădi nu ai de cât mijloce 

forte restrinse, ar fi binesă nu se impună planul tip adoptat de Minister și-să li se dea, 

- voie” d'a clădi, după un tip noi, şcole de vălătuci făcute în condițiuni igienice, care 

nu ar costa mai mult de 5.000 lei, și ar ţine peste trei-deci de ani. 

i... Sa făcut o. asemenea experiență în județul Brăila, și resultatul a, fost forte bun. 

“În: modul acesta, sar înlesni mult transformarea. ședlelor rele de astădi în comunele 

sărace şi sar da o drâptă 'satisfacere-unui mare număr de învățători care nu ai locuință 

in localul şcslei și sunt adesea siliți să închirieze o casă departe de șeâlă în dauna lor 

și al :şcâlei. . te 

„Nam : “mal. „ vedea în acelaș imp atâtea” școlo sub acelaş acoperământ cu pri- 

măria. A 

Materialul. şcolar. 

a. . ti 
1 . 

Am spus. mai sus că, în multe părți, materialul școlar este adesea insuficient: aici 

nu sunt bănci în destul, acolo nu e tablă, nu e catredă. Pentru materialul didactic 

se pâte dice că nu există în șcâlele rurale. In lipsă-de dulapuri, mai tot ce s'a dat 

de Minister s'a ruinat în scurt timp. ste, trist d'a, constata că forte rare sunt şcolele 

cari ai harta României şi hartă Europei, un „imetru, un litru, un kilogram, câte-va ta- 

blouri intuitive. % | 

Ce învăţatură se pote da în asemenea, condițiuni ? 

Am. cerut acum doi ani un inventariă de la fie-care șcâlă rurală și răspunsurile 

se află în dosărele biuroului statistic; 'este o jalnică pomenire de lipsuri. 

Cred, Domnule Ministru, că, spre a înlătura, acest răi, ar fi nevoie d'a 'se alcătui 

o listă tip de cel mai indispensabil material didactic ce trebuie unei şcdle rurale şi 

să se procâdă într'un mod sistematic la îrizestrarea, șcâlelor. 

Inzestrarea, se pote face. din trei izvâre deosebite: 

1) Conform legei, dintr'o sumă anuală înscrisă în budgetul comunal; 2) dintr'o 

parte din venitul pămînturilor; 3) din' donaţiunile Ministerului. 

Comuna, va trebui mai ântâiii să procure dulapul trebuincios pentru păstrarea 

inaterialului -şi: cărţilor .ce compun biblioteca școlei. . - tie ă zi 

Dar, spre a se înlătura, greștla, ce sa mai făcut-altă dată.de a se trimite material 

de: două-trei .oră . aceleiaşi şcâle și 'de fel altora, ar trebui să 'se țină 1a, fie-care re- 

visorăt. un: registru de materialul aflător în. şcâle și de 'măterialul 'ce :se dă în fie-care 

an::La Minister s'âr ține un 'registru general, care ar coprinde starea complectă a 

materialului în tote ședlele din ţară şi s'ar trece treptat, la partida fie-cărei şcole, 

după notificările trimise de rivisori, tâte cumpărările făcute fie de Stat, fie de GO- 

mnună, fie din venitul păminturilor, și donaţiunile făcute de particulari. i 

4
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E „o. Articolul: 80 din legea de la 1893. 

Am. vorbit mai sus, Domnule Ministru, de veniturile pogânelor ce s'aii dat 

de Stat şelelor. Aceste venituri sunt destul de însemnate; le resumez aici judeţ cu 

judeţ (1): 

  

    

Let | „ler 
. Report. . 80.132 

l Argeş ; . ... i 4499117 Muscel . . . . 2. .1. 1.370 

2 Bacău . . . .. . . . . 41786118 Neamţu ....... . 5811 
„8-Botoşani . . . . . , . . 9286119014 ........... 1.807 

4 Brăila .. .-. . 1. . . 6.102] 20 Prahova . . . . . . . . 7012 

5Buzăi ......... 9060] 21: Putna . . .. ... . . 2281 
6 Constanţa ... : . . . 4793|92R-Sărat ..... a 5151 

"9 Covurlui . . ... . . . . 9149128 Roman... ...... 2.350 
8 Dâmboviţa . . . . .: . 83406|.24 Romanați ....... 5.036. 
9 Dolj . . . . . . . . . . 17225125 Suctava ..... aa 8.958: 

„10 Dorohoi . . . ... , . . 1334] 26 Tecuciu ...... . . 3.199: 
Il Fâlciu . . . .:. . . . . 92770127 Teleorman ....... 1.388 
12 Gorj . . . . 2647 | 28 Tulcea . . . . 9.874 
13 Ialomiţa . . . . . . . . 9841[29 Tutova ..... .. . 9.065 
14 laşi e. e. i. "5.8691 80 Vâlcea ....... 2.848 
15 Ilfov cc... 3.650 | 31 Vaslui ....... a 9BIL 
16 Mehedinţi ....... 6.697 |:32 Vlașca . . . . si .. 3.805 

Transport . . 80.132 RE "total 139.643 

Mai înainte, pogânele aparţinând șeslei erai cultivata sati arendate de învăţători, 
cari se folosiau de venitul lor. Legea de la 1893 a schimbat acest sistem care crea 
o situaţiune ncegală între învățători. Art. 30 dice că «acolo unde școla posedă păminturi 
în țarină, acestea se vor arenda prin licitaţiune și venitul va servi pentru a forma 
şcâlei un fond ce va servi la îmbogățirea materialului didactic al șcdlei și la procurarea 
de cărți elevilor săraci». 

Mai pretutindeni pămînturile şcolelor ai fost arendate şi am arătat i in . tabloul de 
mai “sus sumele ce ait resultat din licitaţie. 

” Precum vedeți, Domnule Ministru, cifrele vari6ză de la un judeţ la, altul. Aceste 
variațiuni provin din două cause: mai ântâiă, nu. tâte şeolele ai fost înzestrate 
într'un mod identic; unele ai mai multe pogone, altele mai puţine, altele nu ati de 
fel; al doilea, nu tâte pămînturile ai aceași valdre. 

De vreme ce legea, prevede că o parte din venitul păininturilor şcolare. se vor 
intrebuința la cumpărarea, de cărți pentru elevii săraci ' și la cumpărarea, de material 
didactic” pentru șcâlă, se pare Gre-cum nedrept ca Statul « să, fi inzestrât cu un număr 
6re-care 'de' pogâne unele șe6le și altele nu. 

In? 'abelăș judeţ, 'sunt-șcâle cu venituri și: şcle fără “venituri: Sunt! comune alo 
căror şeole n'aă pămint în țarină. În aceiași comună, sunt de asemenea, şedle cari 

d) Na « s'aii trecut aici veniturile ce „provin din donaţiunile particulare. Tâte aceste venituri sunt trecute în 
rapârtele speciale. Trebuie să observ însă că totalul veniturilor este mai mare de cât cel : arătat aici, căci în. mai 
“înilte comune păminturile şcolare nu s'au arendat,: +



20 

aii pămînt şi școle cari n'aii. Cercetând de aprope starea materială a comunelor, 

am constatat că nu sunt tot-d'a-una comunele 'cele mai sărace cari ai venituri de 

la pog6nele şcolare. 

Este negreşit aici o cestiune care merită să atragă deosebita d-vâstră atențiune, 

Domnule Ministru. Statul ar putea în multe localități să dea câte-va pogâne școlei, 

în unele însă n'ar putea. In casul acesta, mi se pare că ar fi drept ca Statul să vie' 

în ajutorul şedlei cu o mică, subvenție, când comuna este prea săracă. 

Mai rămâne însă a se ști cum trebuie interpretate cuvintele din legea de la 

1893 «pămînturile date șe6lei»? Prin cuvintul «școlă», se înţelege întrega organisare 

şcolară a unci comune sai o anumită şcâlă ? 

Unii cred că, din momentul când s'a lămurit în lege că pămînturilor şcolare vor 

fi arendate pentru a veni în ajutorul copiilor săraci și pentru a cumpăra material 

didactic, s'a, precizat că banii ce vor resulta din arendarea acestor pămiînturi vor al- 

cătui un fel de casă școlară comunală, din care casă se vor folosi copiii din întreaga, 

„comună, ori-care ar fi numărul șcdlelor existente sai care sar înființa. 

Alţii cred, din contră, că legea nu a făcut de cât să specifice ce se va face din 

venitul pogânelor, considerând aceste pogone ca aparținend șeslei căreia, "i s'aii datși al 

cărei învățător le cultiva mai înainte în folosul lui. 

Acâstă din urmă intrepertare pare a fi cea mai exactă; rămâne însă nedreptatea 

ce am arătat'o mai sus și neegalitatea între școle, care nu se pâte îndrepta de cât prin 

o mică subvenție a Statului. | 
Precum -vedeţi din tabloul ce precede, Domnule Ministru, venitul pămiînturilor 

este destul de însemnat (1) şi dacă fondurile vor fi bine repartisate, se va putea, între- 

buințând numai a treia parte din venit la cumpărarea de material didactic, înzestra 

forte curând un mare număr de şcole cu tote obiectele strict trebuincidse. | 

O a treia, parte se pâte întrebuința, la cumpărarea de cărți pentru copiii săraci. 

lar partea care rămâne, vaș ruga, Domnule Ministru, să hotăriţi, deși nu este 

în litera legei, că se va întrebuința la cumpărarea de haine la copiii s&rmani (2). 

Luând acestă hotărâre, veți rămâne în spiritul legei, care, prin disposiţiunea 

luată în art. 30, a voit să vie în ajutorul celor lipsiți de mijlâce și să, înlesnâscă 

venirea, lor la şedlă. Dând copilaşilor cari şed iarna lângă vatră, lipsiţi de învăță- 

tură, pentru că. sunt lipsiţi de haine, nu veţi face de cât să puneţi în aplicare do- 

vinţa ce aţi înscris în legea dela 1893. 
Mai consideraţi, Domnule Ministru, că materialul didactic trebuincios unei scole 

rurale nu este prea costisitor, că, dacă este bine îngrijit, ţine mai mulţi ani și că o 

parte din suma ce se va afecta la acestă cheltudlă va rămâne adesea, neîntrebuințată. 

In casul acesta s'ar putea raporta la capitolul hainelor pentru copiii săraci. 

Cât pentru suma destinată la cumpărarea de cărți, trebue să râmână în tot- 

d'a-una, aceași, căci; dacă mai prisosesce ceva după cese vor cumpăra cărți de şcâlă 

copiilor în lipsă, se va putea cumpăra cărţi de citire spre a se da din când în 

  

(1) La aceste venituri va trebui să se adăoge produsul amendilor. 'Tot de-o-dată ar'trebui regulameutat mo- 
dul de întrebuințare a venitul donaţiunilor, care venit în unele casuri este f6rte însemnat. 

(2) Pentru cumpărarea şi împărţirea hainelor la copiii săracă sar putea întrebuința cu mare folos comi- 
siunile de dâmne prevedute la art. 47 din regulamentul din 1893.
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când școlarilor mai silitori, care Ja sat nu ai ce citi nici când sunt la şeolă, nică 
după ce aii eşit din şcolă, ca să-și potă mări sau chiar păstra micul capital de cu- 

noștințe ce Lai căpătat de la învățătorul lor. 

* 
%* * 

. 

Ajuns la sfirşitul acestui raport, mă simt dator să aduce mulțumirile mele d-lor 
revisori, cari m'aii ajutat în acâstă lucrare prin sfaturile ce le-ati dat învăţătorilor și 

întregului corp învățătoresc care, afară de mici. excepțiuni, 'şi-a îndeplinit sarcina; 

cu mult zel și cu inteligență. Trebue să mulțămesc de asemenea d-lui N. Iorganda, 

sub-șei de biuroii în serviciul comptabilităţii, care, în timp de ș6se luni, fără preget 

şi cu o rară sirguință, a lucrat di și n6pte la revizuirea tabelelor şi Ia corectura color 

32 rapsrte speciale ce sunt alăturate aici. 

Ar fi de dorit, Domnule Ministru, ca biuroul statistic 'al ministerului să fio reor- 

ganisat și lipsit de o sumă de lucrări străine, cari împiedică mersul lui, căci, printr'o 

ciudată coincidență, ori de câte ori s'a procedat la un recensămint al copiilor în vîrstă 

de șcâlă, cel care a fost însărcinat cu acestă lucrare a fost silit să-şi formeze per- 
sonalul care avea să-l ajute. Ocupaţi fiind cu fel de fel de lucrări străine de statistică, 

funcţionarii acestui biurou nu mai ai deprinderea necesară și tot de o dată nu pot 

ține în curent nisce lucrări cari piord ori-ce valdre dacă presintă prea mari. soluțiuni 

de continuitate. - 

Primiţi, Domnule Ministru, asigurarea, sentimentelor mele respectusse. 

Sub-Directorul invățămintului primar şi normal-primar. 

Frederic Dame. 

22 Martie, 1895. 

ERATA 

În judeţul Fălciu, plasa Răducăneni, s'a scăpat din vedere a se trece atât în 

text cât şi în_tabele. 

Comuna Cozia. Un cătun: Cozia. 
Nu este şcolă. 

Fiind 117 copii în virstă de școlă, ar trebui să se înființeze o șcâlă superidră 
cu. doi învățători. | 

 



mea Ia RECAPITULA 
a recensămîntului copiilor în. 

      

    
  

  
                  
  

  

  

  

  

                  
    

  

      

  

  

            
    

  

  
    

    

        

            

NUMERUL COPIILOR DE ROMÂNI 

Copiii cari | Copii mai mari | Copii mai mică | 

za Copii îndatoraţi |frecuenteză şcola| de Români, şi de Români, 

«3 JUDETUL S 2 n acum ori-care || cari nu fre- || cari nu frecu- 

3 ? z 'Z a mai ar fi distanța cel] cuenteză șcâla || enteză şcâla 

3 CE 3 3 urma un an || desparte cătu- || oră-care ar fi [acum ori-care ar 

- S Ur nul de şcâlă, distanţa . fi distanţa. 

= Băeţt | Pete || Păeţi | Fete ||. naepi | Pete: || aer |: Fete 

d Argeş ec: 2] 835 150|. 8s5[ 101] 6685] 1.022| 8121); 4409] 81064, 8.968 

2] Brăila . . m. . 130| 65| 33 j 3.288] 1.260] 1.501 1.791 1.206: 1.597 

3] Buzăi , e cc... ....... 450 97 267| 6| 5.800 1.380 4.408 5.601!  83.891| 4.830 

A| Dimboviţa . .... [amo za] 199) * ae] 6050 657| 4.165! . 6013 3.680 5310 

5| Dolj... ....... ..... 389 14 148 = _9.899] 1.805 6.790! 10.039|  4.659| 5.810 

6 Gorj ........- 0 Îace 26] 159| “a 5.605] 418] 2848 4.038] 2359 4.185 

1 Talomiţa e... 22001 ao “122| sos 8]. 6820] 2680] 2.550 3 031| 2.205] 3.380 

Sl Ito. cc "| sal 9] 20! 18] 83091 15891 6.826] 7.2891 4.608] .6.448 

9] Mehedinţi . . < .. . ...... 413| 150 265| 76) 6.897 873 3.907 4.510 4.197] - 5.616 

10| Muscel. . . .... . ... .... 216 86 682 154| 3.813 sa) „1.828 3.209, 904| 1.988 

MU Olt e... .. ... .. .. 293 18 434 oo4l 3.419 613| 3.502] 8.0521 2.165]. 2.260 

19] Prahova .. . . .. . .. ..... 378 146 199 37| . '7.265 1.394 5.122] "2.001 4.576] 5.794 

19| Romanați... o... | 227| 99| O 117 5569] “607| 4.617] - 6.506]: 8.088] 3.892 

14| R-Sărat e . . c.  . ... .. .. 921 102 214 sai 4.299 138| 2.027]  3.786| 1.5142 "9.023 

15| Teleorman. . o... 197| 120 O 98 9| 4.550 sa] 5.027 5.635] 3.682] 4.619 

16| Vâlcea, . ... . .. .. . . ... 420 112 134 21| 4.596 453| 3.700 srl 3.294] 3.9814 

ii Vlașca. . . . .  .. ........ 932 11% 86 10|: 4.156 ari 5.067 5808] 4568] 5214 

Total. > |" 6499f 205| 23557950] 97.530| 17.227] 65.683] 87.795] 53.103] 11.468 

18| Bacăă . cc... .... .... 387 91 105 14 3.419 4341 3.393 4.590; 3.445] 4.015 

19 Botoșani. ...... . . ... . 993 94] . 145 9| 3.892 817|  2.1%9 3.250 2.699] 3.799 

20| Covurlui. . .... Î. . .. ... 103 Gi 153 21| 3.491 9:31 1.200]  2.089| 1.067] 1.930 

21| Dorohof .. ... . ... co... 1914 62 66 — 2144, 217] 3.261 1.075) 2.737] 3.103 

92| Fălciu , sc... .... ..... 117 56 36 — 2.29 350 1.551 2.382 1.263| 1.749 

93) las... .. .. . . ..  .... 257 96 27 — 3.798!  1.600| 1.615 2.532 1.208) 1.782 

24j Neamţu ... .. . ....... 241 89 225 94! 3.942 995) 1.869 3.833 1.822] 2.425 

92| Putna . . . . . .. . .... .. 192 56 6? 15, 3.08 087| 2.004 3.296 1.725; 2.604 

26| Roman. . . . .. . .. ..... 199 „67 69 4 2.138 644| 2.063 2.6179 2.039! 2.528 

97| Suciava . .. . ... ...... 196| 75| . 96 6) 2.105 681] 1.181 2.532]  1.930| 2.319 

28| Tecuci. . ...... .... . .... 222 "12 66 2, 3.257 459 1.844 2.823, 1.901, 2.293 

29| Tutova .. . .. . ..... 233 i) 89 2 2.821 | 522 1.697 2.864 158 2.449 

30| Vaslui. .... ......... 241 58 95 32] 9.370] 935| 1.969| 2.264. 2963] 2.495 

Total 2 |72803[ 955| 239 196] 31.200] 9270) 264261 89209] 2.9881 35.484 

si] Constanţa . .. .. . ...... 206 68 93 “331 3610] 2.1841 1.957] 1.298] 1.632 1.692| 

30| Tulcea. . coco e e a |__118| 700134 148] 2.925]: ao] 1.311 seal 1,633] 1.896! 

| | Total e asa Ia 3 181| 6.351 8453] 2634] 2180] 3.200 3.188] 

| R BOA PI 

Muntenia e .. .  . . . . ... „1 5.499] 2.0451 4.195 930 97.530, 11.221 65.683] 87.795] 53.103 171.488 

| Moldova . . . .  .  . .. . ... 2.802 955 1.939 196, 41.200; - 9.20, 26.426 29209 25.983] 33.484 

Dobrog-a e... __a24| ss] 237| 181 63] 3423] 2634] 2786] 3265] __3.788 

Total. . .| 8625] 3.147 5.671 3.307] 145.269| 29.926 94.743, 129.90 82.931 108.700 

| NOTĂ.— In acest tabloi s'a adăogat cci 117 copii din comuna Cozia, plasa Răducăneni, judeţul Fâlciă, care s'a „scăpat 

din vedere a se trece atât în text cât şi în tabele.



TIA GENERALA: 
vîrstă de școlă în comunele rurale 

        
  

  

  

    

    

  

                  

  

                              

    

                                  

          

  
    

     
  

      
  

„ÎMPĂRȚIȚI ÎN ȘESE CATEGORII NUMERUL COPIILOR STRĂINI ÎMPĂRȚIȚI ÎN DOUĂ CATEGORII |: 

cor || : Copii. cară Copii în virstă | coat TOTALUL = e AMÂSAȚI | primese insirue- TOTALUL de șelă, nume străini cari . 23 | 
cau țiunea în afară , , rând şi pe cei urmeză şcâl acestor două categorii g - . ExCLUȘa de şcola lo acestor ș6se categorii amânaţi şi aur de copil străin a AR ; excluși | 8 

"Băeţi | Fete || aci | Fete || pac | Feto | Total | zeu | Pete || acţ |. Fete || ua |: Pete | Total 

DEN IA 
| 

| "1.038 850 208 79| 14.411 10.644]. 25.055 6 2 6 12] . 3 15| 8.031 172 134 113 21| 6.313 4810! 11.123 39 30 106 145 128 "213| 5.499 468 800| . 251 91| 15.035' 12214! 27.259 28 -10 39 „67|, - 47 - 1141 6280 „187 co 311 | 51) 15.212 12.720| 27.932 23 “ 26 49|: - 80 „9 9.499 1.058 G7u „157 52 22.741] 18.376] 41.117 4? 26, 43 90 55| 145| 9754 967 796 443 40| 12.376] 10.048| 92.424 8). 2 â Il 7 18| 7.231 213 196) 83 71 12.242, 9,453] 21.695 87 71 121 208 149 - 85%] 10429 613| 517 | 216 56 19 397, 15.942] 85.33y (ii 31 44 | 121], 81| : -202| 11.5y2 „810 680 357 DI 16 553, 12.166! 28.719 29 12 38 31 67 - 43 110| 10.530 81 683; 159 63 7.69, 6.928] 14.624 16 5 10 1, „26|. 19 45| 5.819 535|: Ă 345, 141 20 10.256, „7.144| 17.409 6 2 7 5 13|: (i 20| 4.164 "618 as 34 82 18.723 14.722] 383445 94 ” 55 65 103 159| 158 317| 7.709 381 215 165 38 13.931| 11.260) 25.191 26 14 18 9 „44|. - 23 67| 6.786 "834 182 „11 58 9.037| 17.492] 16.529 4 8 IM 10| . 15 - 18 33|. 6515 493| 808|. 137 20| 13.957] 11.038 24 995 15) . 16 21 21 36 „3 73) 67Lţ 14 5y1 327 40 12.765| 9.360] 22.131 13 9 4 4 17 13 30| 6.196 435 309, 98 62 14.410|_ 11.874 26284] 13 10 23 6 36 16 52| 3.613 10.596!. 17.823) 3.3551 931!| 235.065 186 197] 421.262] 531| 313] 5851 521|] 1.1161 8341 1.95U] 124.338 

-.004i 402 199 îz 11.165] 9.534] 20.699 55 55 332 20 387|. 334 121 3.606 499 470, 125 66| 9.539) 8411] 17,980 5i 90 876| . 822 930|: 912| 1842] 3. 744 224 110 50 21| 6.185] 5.127] 11.312]: 28 28 31| .. 20 59 48 107 5.076 576 315 151 61, 9.535) 71771] 17306 12 39 „270| 2 269 „948 „308 „656| 3. 788 1 142 129 îi 5.451] 4.670] 10,121 45 49 121 116 166 „159 325] 8. our] 435 301| 161 51 7.217] 6.296] 13.543 bi 59 1914 ao1i 318|. 360 08] | 5.540 „518. 43, 119 105 8.495! . 7.825] 16.320 33 16, 86| 104 119|: 120 239] 6.688, 489 889] 172 Gal 8.101] .7i005| 1.106] 35 24| 68|: si] 23|: 05| 28 4a61]| „264 196 114 33 7.287] - 6.134 13.421 15 5 124 183, 139 138 27% 3.386 859. | 118 99 58 1.550! 6.387] 13.437 39 35 „180 155, 219 190 409| 4. 221| 849), „201| 95 42 1.912]  5.820| 13.332 66 13, 148) 170 209| 243 452 3.066, "808 188 112 65 5 „6.911| 6.083] 12.994 59| 49 69 72 128 121 2419 3.075, 377 262 63 38| 7.137! 6.036! 13163 40 25, 164 150 204 175 379] 2.888: „8.079! 4113] 1.893 816| 1021151 87.039 189.224] 595I Di| 2.841 2.672] 3.3791 3.213] 6.592] 51.507 

Li 171] „185 12 6.954 5.590| 12.544 2 | 138 “Sal 140 113 253] 4.379 __202| . 163, 92 25|__6.370| - 4959] 11.332] . 40 „28 di 81 81 168| 5517 “379| 334| 217! 31] 13.327 10.519 23 826] dal 34] 182| 163| 224i 197, 421] 9.896, 
T UI IL ATP IL 2 

E 596; 7. 820) 3.358 ) 235. 065, 186.197] 421,262 531| 313) ss): » Bal 834| . 1.950] 124.338 65 d 114| 1.592! 816! 102, ul 87.089, 189.224 595 sul 21841 2672 3. 379 3.213, 6.592] 54.507 “al 334| 277 31] 13.827] 10.549 ae a]. su] - 182] 163] 224| 197] 421| 9896 16.650, 12.274 5.227] 1. 184| 350.507, 283.833] 634.342] 1.168] 868| 3551 3. 356] 419) 4244 8.9631 188.741    



Copiii în localităţile cu şedle. — Copiii în localităţile fără şedle. — 

    

  

                  
  

  

                    
        

  

  

  

                

  

  

  

    

  

  

        
    

    

                

Tabela 2. sv ve va , 
Copiii străini. —. Locuri. în şeole. 

a = 
- , o s s%* as .. , - 

_ COPII DE ROMÂNII ÎN 35 & sote Copil umărul || COBiil loa copi 

2 gta cE Copii | înscriși | 
= | JUDEŢUL VÎRSTĂ DE ȘCOLĂ Dei se E | comunele O9Pi comu- || înscriși | incap 

3 o Z3o9|s 255| fara | străini nelor fără la în 

Ş za [isus x șeolă. || şeelă || Școte- 
= . Băeţi. Fete Total 25 5 & 23 școlă. * 

O & 

| MUNTENIA | 
iArgeş. ....- 14.411] 10.644] 25.055] 20575) 8.185] 1.345, 15 9| 8124] 18054 

2 Brăila... 6.313] 4.810 11.128) 9.953] 1.169 - 73 —|  a.zo2| 5.499) 

3] Buza... 15015] 12214] 27200] 16780] 8.788) 1691 114 14| 4912) 6280 

4| Dâmboviţa . . .] 15.212] 121720] 27.982] 23.648] 3.80 475 79, A] 7608] 7490) 

5| Dolj... 22741] 18376] 41.147] 36.822] 4079 216 5. a] 11460] 9.704) 

6 Gorj .....- 12370 10048] 22424] 16.160] 2.988 3.325| 18 aa] 7360] 7.231 

7] Ialomiţa. . . . - 12242] 9463] 21.005] 20.954 741 —| - 35% _| 9938] 10.429) 

S| mfov.. .....| 19397] 15.942] 35.889] 32.801] 288 — 202 | sasi 1.502] 

9 Mehedinți. . . .| 16558) 12.166] 28.719] 20684] 8326] 4.709 110 51| 8753] 10.580, 

10| Muscel . . . . - 7690) 6928) 14024) 12628] 2101 — 45) —| 6003] 5819 

u|ot....... 10256] azil 17400] 12254] 1.979] O 8.177 20 25| 4018] 4164 

12] Prahova, . . . . 18723] 14722] 33445] 28997] 2579] 1.879 311, 21| 8.466] 7.789, 

15| Romanați... . .| 13.931] 11.260 25.191 20,629] 1.928] 2.631 Gr] 20| 4.950] 61186 

15| ReSărat. .-. . | 9.037, 7.492, 16529] 18348] 1181 — 33 -| 3205] 6ai5 

15| melcorman. . . .|. 13.9571 11.038] 24.995] 23.662 767 566 73, 6644) 61| 

16| Vâlcea . -.- | 1276|  9.366| 22181] 15058] 2683] 4440] +30, si 4887] 6.19, 

17] Vlașca... . . . 14410) 11874] 262284] 23.289] 2.706 289| - 52, a 5.888] 3613 

motal . . | 230.065]. 186.197] 421262] 80.123] aoao] 2s7a6] 3.950) OO 244] 118.267 124.338 

| MOLDOVA | 
6 Bacăă. . . ... | 11165] 9584] 20:60) 167841 2886] 1.029 721 | 4899) 8.605 

19| Botoşani. . . . - 9589]  B.ati| 17.950]. 16.488] 1.468 —| 1842 —| 6.968 6.744! 

20| Covurlur ....[ 6.185  5-127| 11.312] 10:505 430 377 107 1 5.68] 5076; 

21] Dorohot. . . - : 9595. 771] 17306] 12.363] O 4.918 — 66 —| Be] 8768, 

22] Pălciu ...- . 5.451| 4670] 10121] 8.895] 1.109 aa) 323, 1] 260|  sot7, 

29| lat... 7247] 6.296] 13548] 11.308] 2235 — 708) —| 673| 8540 

24| Neamţu. . . - - 8.495] 17.825] 16.320] 14.283] 2.037 — 239) _| 5.916] 6.688 

25| Putna. . . - - - 801| 7.005! 15.106] 10.299] 1.828] 2.985 228, oa 4.634 4461] 

26| Roman... ..| 7.287] 6134] 13421] 10201] 2817 . asi 277 2|  Ba25] 8.386 

27| Suciava. . . . . 1.550] 6.387] 18.987] 10.292] 3.565 s0| . 409, 1] gra2l - 4.927 

“a8| mecuoiă. . -..| 7512] 5820) 18.382] 10527] 2.205 — 152 —]| aa] 3.066 

20| Tutova . .. „| 6.911] 6.083] 12.904] 10.677] 2.098 224 249) a|  aa6a| 8075, 

30| Vaslur ... . - 1437] 6.026) 13.163] 8661] 3.953 549 379, 4 007] 2888; 

Total „| 102.115] 87080] 189204] 151.31] 32166] 5.694] 6.602, 4 57.433] 64.507 

a DOBROGEA 

31 Constanța. . . | 6954) 5.590] 12539]  8271| 155] 2.715 28 27| 0.089] 4379 

32| Tulcea . . . - - 6373 4.959] 11.352] 10.134 978 220 168 2] 5.610] 5517 

motal . „| 13227] 1039] 23816] 18406] 2589] 2.985] azil 27| 10.693] 9.896 

RECAPITULAȚŢIE | 

Muntenia . . . .[ 235.065] 186.197) 421.262] 350.124] 46.392 24.14, 1.930, 244] 118267| 124.338, 

Moldova. +... 102.115) 87.080] 189.204] 151.344 32.166 5.604] 6.592 si 57443] 54507] 

Dobrogea. | 13327] 10549] 23876] 18408] 2539 2985] 21 27| 10693] 9.896, 

Total. „| 350.507] 283.835] 634.842] 519876] 81.091 33.375 8963] 812] 186.403] 188.741] 

NOTĂ.—In acest tabloii s'a adăogat cei 117 copii din comuna Cozia, plasa Răducăneni, județul Fălciu, care s'a scăpat 

din vedere a se trece atât în text cât și în tabele.
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Tabela 3, Statistica învăţămîntului primar rural pe anul 1893—94. 
] E 

COPII ÎNSCRIȘI ÎN | COPIE PRESENȚI LA PROMOVA ABSOLNENȚI 
JUDEŢUL SEPTEMBRIE EXAMEN 

o 

= Băeţi Fete Total | Băcţi | Fete | Total “Băeţi Fete | Total | Băeţi | Fete | Total 

| MUNTENIA 
1 Argeş ..... 7471) 1.253 8.724] 5.750] 3941 6.1431 3854] 236| 4.0001 208 2 205 2 Brăila ..... 3465 1.237] 4702] 2878]  8s6| 323] 184] 13] 237 70 E a] Buz ..... 4307 605| 4012] 4598 567| 65| 3.107  s05| aa72] 169 7 176, 4] Dâmbovița .. .| 6.968) 925| 7,893] 5602] 635] 6.131] esa  ax0| sam 267] 10 271, și Dolj ...... 9.798  1.671| 11.469] 9336] 1.106! 10.442] 02] sosi 697] 90 7] 97 6| Gorj ...... 690| 460| 7365] 6.057] 323 6350] aci] 194] 4.308] 999] 15] ora d] Ialomița +. . „| 7367 2571] 9988] 5526] 1616] 742] 702] 968| a.z60| 177] 30 207| s|tov ...... 7.450| 1.868) 9.348] 5.962 1.1601 22] 3851] 646] ao] 15 O 12 166 9| Mehedinţi. . . „| 8.121] 632| 8.753] 6.461 3431 604| ai] 220| ass0 97] 6 302 10| Muscel ..... 4.796) 1.207] 6.003] 878| 679 55] 2.599] 379) 2.78] 149 a) 152 11| Prahova 7.057] 1.429] 8.486] 6.190] 1.005] 7.195] 4118] 607| an25| 152] 18] 470 plot... «| 3.247] 81| 4.018] 2956 153] 09| 956| 91| 20] 125 6] 131 13| Romanați. . + .[ 4.488) 471| 4.959] azi] 442] 919] acri  216i 800| 103 7 110 14| R.-Sărat 3.594] 701) 4298] 2814 370| 2] 856 206| oc] 2 O -|: 72 15| Teleorman . . .| 5.965) 679| 6.615] 2753) 210| ocs] 196 oil 204! 125 G| 131 16| Vâlcea . .... 4274) 563| 4.837] 38181 290| 138] azi 170| 2687] 260| 18]: 284 1] Viaşca ..... 5.122] 766] 5.888] _2.873| 39| 260| 1.8s2| 227| 2069] 107 a ai 

Total. .[ 100886] 17.381] 118267] 81.983] 10ae| 92.518] 54.489] 6.070] 60.559] 3.525] 18| 3.683 

MOLDOVA 
18] Bacăi ..... 4405] 494) 4699] 3.196  Bi7|: 3.473] 1.986] 2231 22091 74 1 81 19| Botoşani . . . 5.149) 1.819 6.968] 3.647 715| 4362] 2000] 435] 52 193] Oas] O 47 20| Covurlui . . . 3.929) 1.289) 5.168] 076|, 780| 850| 1.815]  si9] 22] 56| 10| 166 
21| Dorohoi 3.165) 292| 3.447] 2561) 235| 296] 1623] ac] ae si -— ai 
22| Fâlciu . 2.244 446| 2.690] . 1.787 210| 2.027 978 94| 1.072 7 — 7 2 Iași... 4.135 1.040) 5.675] 3.717 1.172] 4.889] 2212] 14] os50| 292: 26 328 24| Neamţu 4.788) 1.178) 5916 4181 892| 5073] acis) as] scai au sl 349 25| Putna ...., 3.954] 680| 4634] 286| 550| 386| 2199 12] asul 199] 24] 216 26| Roman . - 2.750) 375| 3125] 2437] 295| 2072] 1662] ua] ina] sa 6| ' 88 27] Suciava, ..., 3.336 776| 4.112] 2649] 550| 199| 24 09| 2059) 20 2] 22 28| Tecuci ..... 3677] 530| 4.217] 2697] “352| 309] 634| 21] 145] 62 7) 69 29| Tutova ..... 2887) 698| 3.585] a.s82] 451| 2993] 09] ci] 1070] 107] 11] 178 30| Vaslui . . 2.505] 502| _3.007]__1.875]___ soi] 2.176 1.167] 198|. 1365] 119| 10! 129 

Total 46.864] 10579] 57.443] 37561 6.ss0| sasi] 22945] 3.849] 26.794] 1.679] 135] 1.814 
DOBROGEA 

31| Constanţa 3.303] 1.760) 5.083] 2.109) 806| 29151 1.1271 347| aj 33 36 32| Tulcea ..... 3.843 zor 5.610 acul 1.055] 3.696 sud sul cea] 34 741 
Total 7146] 3.537] 10.603] 450| asc1| ca] 254| 790| 3.3335] 67] 10| 77 

RECAPITULAŢIE 
Muntenia . . 100.886] 17.381| 118.267] 81.988 10835) 92.518] 54.489] 6070| 60.559] 3.6251  :158] 3.683 Moldova 46.864, 10.579, 57.443] 37.561] 6.880! asista] 20951 3819] 26.704] 1679 125 1.814 Dobrogea . . . .|__7146|__3.547| 10699] 4750] 1.861] 6.6u| 2513] 790| 3398 67| 10] 7 

Total . «| 154.896] 31.507] 186.403] 124.204] 19.276] 143.570 79.977] 10.709] vos 527| 309] os74 

   



  

  
  

  

      

    

    
  

  

Tabela 4. "Numărul şedlelor existente. 

NUMERUL ŞI FELUL ŞCOLELOR 

Ş JUDEȚUL Șeole || șeole | seste || ele | “9e0le 
3 - de inferire cu || superirecu superiore superiore | 7OTAL 

S cătun lun învățătoridoiinvăţătorii - cu trei „| patru, 
Z | | învățători || învăţători 

MUNTENIA 

iageş. 2 146 2 — — 12150 
2| Brăila cc... 2 37 20. 5 1 65 
3| Buzău . . . cc... 1 79 14 2 1 97 

4| Dâmboviţa. ........ 3 111 8 1 — 123 

BIDolje e cc... 5 136 23 7 3- 174 
6( Gorj. . . cc... — 121 5 — —. 126 

Tllaomiţa . ......... -92 78 . 36 5 l. 122 

38| lifov. . cc... 2 „151 922 4 — 179 

9| Mehedinţi ......... — „146 3 1 — 150 
10 | Muscel. . . ... cc... .. — 70 14 2 — - 86 

IL O cc... 1 14 2 ] — 8 

l2| Prahova. ......... — 131 14 1 —. 146 . 
13| Romanați .......... 2 81. 7 2. 1. „93 

14| R-Sărat . .. 2 85 13 2 —. „102 

15| Teleorman . ........ 2 109 11 3 — 125 

16|Vâcea. .... — 102 * 5 5 —. 112 
17| Vlașca... ... 1 104 12 — —. 117 

Total 5 | | 21 | ai | 205 

MOLDOVA 

18| Baci... — 87 3 1 — 9 
19| Botoşani. ......... 2 79 8 1 4 94 

20| Covurlui... . . — 43 13 5 — 6 ||. 

21| Dorohoi . . . . . 3 5l 7 1: — 62 - 
29] Fălciu. cc... .. 9 48 6 — — 56 

23| lași cc... 3 83 Ki 3 — 96 

24| Neamţu. . ......... 2 81 6 — — 89 
25| Putna . . cc... 2 47 7 — — 56 

26| Roman. . ..... 6. 52 9 — — 67 

27| Suciava. . cc... 2 63 8 1. 1 75 

28| Tecuci ...... RR Il 62 5 2 2 72 

29| Tutova. . .... 2 69 6 1 — 78 
30| Vastur. . . — 53 5 — —- 58 - 

Total „95 | 818 | 90 || 15 | 1 | 955 - 

DOBROGEA 

3l| Constanța ......... a — 55. 13 — — 68 
32| Tulcea. .........- | 2 63 | 14 | — — 79 

Total. . | US = 

RECAPITULAȚIE 

Muntenia... 25 1.761 | 21 | 4 7 2.045 
Moldova. ...... i... 25 818 90 15 - o 955 
Dobrogea. ......... 2 8 | 27 | - — | — 147 

'Total | 52 | 2.697: 56 |... 14 | 3.147   
          
    

          
      
  

  

  

| 928|.    



Tabela 5, 

! 

Numărul şedlelor trebuineidse pentru o deplină aplicare a obligativitaţii. 

    

  

  

                

      
  

NOTĂ.—In acest tabloă S'aii adăogat șcâla superidră cu doi învățători, 
Răducăneni, judeţul Fălcii, 

              

            
    

  

    

          

NUMERUL ŞI FELUL ŞCOLELOR 

5 JUDE Ț UL Şcsle Şcole Şcâle Șodle Şoole 
3 de inferidre cu | superiore cu superiore suporiore TOTAL > | cătun Îi învățători doi învățătorii ivăţători invțătoaI 

MUNTENIA 

1| Argeş. n... 17 120 "93 46 — 216 — 2| Brăila 17 21 38 25 5 106 31| Buzău, 31 116 82 56 — 285 — 4| Dâmboviţa. ..,....., 10 51 124 43 — 162 5] Dolj... .... e 18 80 196 17 54 335 — 6lGorj .... 10 75 100 36 — 921 — "Tlalomiţa ...... 5 36 T4 61 — 176 8 lifov cc... 12 45 123 97 — 271 9| Mehedinti ........., 13 108 108 58 — 287 10| Muscel .......... 13 41 56 32 — 142 MOL e. 9 41 79. 36 — 165 12| Prahova . ........ 8 161 44 20 — 233 13| Romanaii ......... -8 29 100 12 — 209 14| R-Sărat . .. 13 40 63 40 — 156 "15| Teleorman .. ....... 4 20 91 61 13 189 16| Vâlcea. ........... 22 88 86 39 — _935 17| Vlaşea. ,.. 6 22 98 19 — 205 
Total 216 || 1.094 || 14850 |] 878 | 57 | 35735 

MOLDOVA. 
18| Baci . i. 15 115 43 5 — 178 19| Botoşani. ......... 6 89 16 28 — 149 "20| Covurlui. .. . 3 33 35 20 — „91 21| Dorohoţ, .. ..,. e 16 46 61 39 1 163 29| Fălciu. ... cc... 9 15 49 17 — 90 23 | lași. cc... 19 61 49 24 — 153 24| Neamţu ..,..... 18 37 69 33 — 157 25 | Putna î eee ..| 7 4l 49 38 — 135 "926| Roman ..., 10 37 48 26 3 124 27| Suctava . .. 21 30 14 3 — 128 28| Tecuciu .. ......,.., 13 55 57 10 8 138 29| Tutova .........,.. 10 50 51 93 1 135 30| Vaslui. .. 27 53 50 22 — 152 

Total 14 | 612 | TU 288 | 8 1.793 

DOBROGEA 
31| Constanţa ......... 45 | 78 38 16 — 1177 32| Tulcea, .... 9 40 50 23 — 122 

'Total 54 | 118 | 88 | 39 | — 299 

RECAPITULAȚŢIE 

Muntenia ......... 216 | 1.094 | 1.485 | 878 52 | 3.725 Moldova . ........., 174 612 Til 288 8 1.193 Dobrogea ......... 54 118 88 | 39 — 299 
Total 444 || 1.824 "2.284. | 1.20 | 60 | 5.817 

ce ar trebui să se înfiinţeze în comuna Cozia, plasa care s'a scăpat din vedere a se trece atât în text cât şi în tabele. 

/,S24 

yet 
608 
nud 

1003]



JUDERUL ARGEŞ 
$ 25.055 (14411 băieţi şi 10.644 fete). Statistica actuală. Copii în virstă de şedlă: 4 90625 (11019 » și 0606 » ) Statistica din 1891 

PLASA ARGEŞ. 

46 Călune şi 21 Şedle. 
Copii în virstă de șeolă: 3.140 (1.741 băieţi şi 1.399 fete) 

1). Comuna Arefu. (Venit: 2.260 lei). Un cătun Arefu. 
Şeola este la Arefu. Există, de la 1831. Localul este proprietatea comunei. E de bîrne, 

vechii, nepotrivit, neîncăpător, la loc destul de sănătos și. la îndemâna copiilor. Are o sali: 
(6X5XX2), fără locuință pentru învățător. Curtea (70 m.r) este neîmprejmuită. Grădină nu e. Şcola 
nu are nici un venit. 

Se clădesce acum un local not. 
Tiind 187 copii în vîrstă de șc6la, ar trebui încă dor învăţători. 

2). Comuna Albesci-Brătesci. (Venit: 2.817 lei). Patru cătune: Brătesci, Albesei- Pămtuteni 
Albesci- Ungureni şi Dobrotu. 

Școla este la Albesci-Pămînteni. Există de la 1840. Localul este proprietatea comunei. E 
de lemn, vechiii, nepotrivit, ncîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor, Are o sală: 
[5,70X5,10xx2,20) fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (220m») este împrejmuită. Grădină nu e. Şe6la nu are nici un venit. 

Copiii din Albesci-Ungureni pot urma uşor la șc6la din Albesci-Pimînteni, unde, fiind 187 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui încă doi învăţători. 
La Dobrotu, care este despărțit de Albesci-Pimâînteni prin riul Argeş, ar trebui să se în- ființeze o şcolă inferidră fiind 77 copii în vîrstă de ședlă. | 
De asemenea în cătunul Brătesci, care este ln 5 kil. de Albesci-Pămînteni și unde sunt 75 copil în vîrstă de școlă, ar trebui să se înfiinţeze o şcolă inferidră. 

? 

3). Comuna Băiculesci, (Venit: 2.500 lei). Trei cătune: Băiculesci, Mănicescă Și Zigoneniă. 
Prima școlă este la Băiculesci. Există de mult. Localul este proprietatea comunci, a lost reparat în 1872. E de zid, vechii, nepotrivit, neîncăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor din Băiculesci. Are o sală (6X4X2,29), fără locuință pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şedlă nu are nici un venit. 
La Băiculesci, fiind 160 copii în vîrstă de șcâli, ar trebui încă doi învăţători. 
A doua șcelă este la Manicesci, (şeâlă de cătun). Iixistă de la 1890. Localul este proprie- „tatea cătunului, e de gard, nepotrivit, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (7X5XX2). Curtea este ncîmprejmuită. Grădină nu e. Şcola are un venit de 316 lei din arendarea pămîntului. 
Copiii din cătunul Capu-Piscului (comuna Vălcelele) pot urma mai cu înlesnire la școla



JUDEȚUL, ARGES 

din Mănicesoi, care, de vreme ce sunt 97 copii în vîrstă de ședlă, ar trebui transformată în 

șcâlă superidră cu doi învăţători. 
La Zigonenii (3 kil. 500 m.), fiind S1 copii în vîrstă de școlă, ar trebui să se înfiinţeze 

o şc6lă inferidră. 

4). Comuna Brădet. (Venit: 1.261 lel). Un cătun: Brădet. 

Şeola e la Brădet. Există de la 1860. Localul este clădit pe pămîntul Statului în 1883. £ 
de birne, la un loc cu primăria, miserabil, neîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are o sală 
(5,20X4,10X2), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (160 n») este neîmprejmuită. Nu are gră- 
dină. Şc6la are un venit de 160 lei din arendarea pămîntului. 

Fiind 112 copii în virstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător. 
Copiii din Secături (comuna Nucșâra, judeţul Muscel) urmeză la ședla din Brădet, care 

este mai aprope de satul lor. 

E neapărată nevoie de un noii local. 

5). Comuna Corbeni. (Venit: 3.500 lei). Sese cătune: Denindesci, Bucşenesci, Corbeni, Căpăţ?- 

ment, Poenari şi Tuvburea. 

Prima școla este la Berindesci. Există de la 1864. Localul este proprietatea comunei, clădit în 
1863. E de birne, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (6X5,50X2;25), 
fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şcola nu are nici un venit. 

Copiii din Poenari, din Căpăţineni și din Turburea pot frecuenta şedla din Berindesci, căcă 

distanţele sunt mici și comunicațiile uşore. 

Fiind însă 126 copii în vîrstă de șeslă, ar trebui un al doilea învăţător. 
[, neapărată nevoie de un local. 

A doua şedla o la Corbeni. unde pot urma ușor și copiii din Bucşenesci și unde, fiind 

1-46 copil în virstă de școlă, ar trebui un al doilea învățător. 

6). Comuna Brătieni-Galeșu. (Venit: 2.422 lei). Patru cătune: Alunișu, Brătieni, Cosaci oseli, 

Galeș, Ulei, Slămnoesci, Ungureni şi Piatra. 

"Prima șc6la e la Brătieni. Există de la 1888. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1887. 

% de lemn, nepotrivit, ncîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală 

mică, fără locuinţă pentru învăţător. Nu are nici curte nici grădină. Şeola nu are nici un venit 

Copiii din tote cătunele pot merge cu înlesnire la ședla din Brătieni, unde, fiind 197 copii 
în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea învățător. 

A doua șeolă este la Galeș. o 
Copii din cătunele Uleni, Slamonesci, Ungureni și Piatra pot uşor frecuenta ședla de la 

Galeș, unde peste tot, fiind 145 copii în virstă de ședlă, ar trebui un al doilea învățător. 

€). Comuna Cerbureni-lași. (Venit: 1.218 lei). Sese cătune: Ce bureni, Dărbălățesci, Boroghi- 
nesci, Doblea, Ruginoasa și Valea- lașului. 

Prima şedla este la Cerbureni. Există de la 1812. Localul este clădit pe un loc donat, însă 

fără nici o formă legală, de către un proprietar care a murit. E de birne, nepotrivit, neîncăpător, 
dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor din sate şi din cătunele Doblea și Boroghinesci. Are 
o sală (642,50), şi o odaie mică pentru învăţător. Curtea (720%. este ncîmprejmuită. Grădină 
nu €. Şedla aro un venit de 76 lei, din arendarea pimîntului. 

Copiii din Boroghinesci şi din Doblea pot urma cu înlesnire la şcâla din Cerbureni, unde 
peste tot fiind 98 copii în virstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

A doua șcâlă e la Valea-Iașului unde sunt 92 copii în virstă de școlă și unde ar trebui 
un al doilea învățător. 

In cele-lalte cătune numtrul copiilor în vîrstă de şcâlă este neînsemnal.
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8). Comuna Costesci-Stroesci. (Venit: 2.408. Două cătune:' Costesci- Stroesei. 
Prima ședla de la Costesci există de la 1889. Localul este proprietatea, comunei, clădit în 1893. 

E de lemn, neîncăpător, la loc sănătos sși la îndemâna. copiilor. Are două săli: 1 (6X5,50X.2,60), IL 
(5,50X4,30X(2,60) şi o cancelarie, fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (200.7) este împrejmuită 
cu uluci. Grădina (4802) este împrejmuită cu gard. Şc6la are un venit de 250 lei, din aren- 
darea pămîntului. 

Tiind 107 copii în vîrstă de şceolă, ar trebui un al doilea învăţător. 
A doua şedla de la Stroesci; funcţioneză regulat de la 1860. Localul este noi, aparţine comunci. 

E de zid, sistematic, la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are două săli: I-II (9X6X4. 
II-IV (6X5XX4), un vestiar, o sală de primire și o cameră pentru învăţător. Curtea (400=.r) este 
încă neîmprejmuită. Grădina (500=».) este împrejmuită cu gard. Ședla are un venit de 155 lei 
din arendarea pămîntului. 

Fiind 145 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător. 

9). Comuna Flămânzesci. (Venit: 1.862 le). Trei cătune: Flimânzesci, Marina şi Valea- Uleului. 
Şcola e la Flămânzesci. Există de la 1862. Localul este proprietatea, comunei; e de cărămidă, 

neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: (4,75X4,85X2,25), 
fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (2223m.r-) este neîmprejmuită. Grădină nu e. Sodla are un 
venit de 300 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiii din tote satele pot merge la șc6la din Flămânzesci, unde sunt peste tot 97 copii 
în vîrstă de școlă; va trebui mai târdit un al doilea învăţător. 

10. Comuna Mușetesci. (Venit: 2.367 lei). Cinci cătune: Bolorănesci, Alușetesci, Prosica, Robaia 
și Valea-lui- Masi. 

Ședla este la Mușotesci. Există cel puţin de la 1850. Localul este de lemn, vechii, mise- 
rabil, ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are trei săli: 1 (7,3:4XX4,83X2,24), 
IL (6,23 X4,78X2,24), III (9XX5X2,24), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (6,80»».) este împrej- 
muită cu uluci. Grădină nu e. Şcola are un venit de 270 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiii din tote cătunele, afară de cei din Bolovănesci (6 “il.), pot merge ușor. la șcâla 
din Muşetesci; fiind însă, peste tot, 185 copii în virstă de șc6lă, ar trebui la Mușşotesci încă un 
învăţător (sunt acum doi). 

Copiii din Bolovănesci pot urma cu înlesnire șcâla din comuna Albesci-Brătescl. 

11). Comuna Oesci. (Venit: 918 1e]). Două cătune: Oescy- Păminteni și Oesci- Ungureni. 
Şedla este la Oesci-Pămînteni. Există de la 1859. Localul este proprietatea comunei clădit 

în 1859. E de birne, vechiii, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna tuturor 
copiilor. Are o sală: (7X4,402,43) şi o cameră pentru învăţător. Curtea, (196m.») este împrejmuită 
cu scânduri. Grădină nu e. Şe6la nu are nici un venit. 

Copiii din Oesci-Ungureni, pot veni ușor la ședla din Oesci-Pămînteni, unde peste tot sunt 
10 copii în vîrstă de șeolă. 

12). Comuna Tutana-Enache. (Venit: 2.190 lei). Sese cătune: Anghinescă, A 
Palea-lui- Iinache, Valea-Brazilor și Valea- Porcului. | 

Prima şelă este la Tutana. Există de la 1888. Localul este proprietatea, comunei, clădit 
în 1888. [i de zid, neîncăpător, la loc sănătos, și la îndemâna copiilor. Are o sală: (9 X 8 X 2) 

„Și o cameră pentru învățător. Nu e nici curte nici grădină. Şcola nu are nici un venit. 
Iiind 133 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea învățător. 
A doua ședlă este ia Valea-lui-Enache. Există de la 1888. Localul este proprietatea comu, 

nci, clădit în 1888. IE de lemn, nepotrivit, neîncăpitor, la loc nesiinătos, dar | 

7 7 opteși, Tulana, 

a îndemâna copiilor.
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Copiii din cătunul: Anghinesci (2 ki) pot ! merge:uşor la școla din Valea- lui-lenache, une 
sunt 85 copii în 'virstă de şcolă. 

Cătunul Valea-Bărzilor se află de-4 kil. de şeola 'din T utana, fiind 69 copii în: vîrstă: de 

şcolă, ar trebui la Valea-Brazilor 'o șelă 'interidră. 

De asemenea la Noptesci (4 il. de Valea-lui- Enache), ar trebui să se înființeze o școlă in- 

„feridră, fiind 38 copii în 'virstă de școlă.: i 
O a treia şedlă inferioră, ar trebui să se înfiinţeze la Yalea-Porcului (6 lil. de Valea-lui- 

Enache), unde sunt 47 copii în virstă de şcolă. 

13), Comuna Vernesci. (Venit: 1.490 lei). Un cătun: Vernesci, - 

Seola de la Vernesci există de: la 1880. Localul a fost clădit-în.1880 și donat comunei 
de d. Nac A. Paul. E de zid şi biîrne, la un loc cu primăria, din care pricină-e cu totul ne- 

încăpttor. Are o sală (7,85X3,95X2,85), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (230 mr) este îm- 
prejmuită cu uluci. Grădină riu e. Sc6la nu are nici un venit. 

Fiind 139- copii în- vîrstă do școlă, ar trebui un al doilea învăţător. 
. 

14) Comuna Valea-Danului. Venit: 1.615 lej).. Un cătun: Valea-Danuluti. 

Sc6la de la Valea-Danului există de la 1810. Localul este proprietatea comunei, clădit î în 

1875. E de zid în paiantă, vechii, nepotrivit, și neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna 

tuturor copiilor. Are: o sală -(5X4X2;25), fără locuinţă pentru învă &ţător. ? Nu e nici curte, nici 

grădină. Şc6la are un venit de 350 lei, din arendarea pămîntului, 

Fiind 184 copii în vîrstă de școlă, ar trebui încă doi înveţători. 

[: ncapărată nevoie de un local noi. 

15). Comuna Vălsănesci. (Venit: 1.600 Iei). Un. cătun: Ve ilsămesci, 

Şeola de la Vălsănesci s'a înfiinţat. la 1834 şi a funcţionat cu intreruperi. până la 1870, de 
atunci a iuncţionat regulat. Localul actual a.lost donat de Societatea «Industriei» din Curtea 
de Argeș. E de cărămidă, cu temelia de piatră, destul de sistematic, la loc sănătos şi la înde- 

mâna copiilor. Are două săli: cl. LL 8,75X5X3, 10), cl. III-IV (8,75 X6X3, 70), fără locuinţă 

pentru învăţător. Curtea e neîmprejmuită. Grădină. nu e. Şcola nu are nici un venit. 

Copiii din Valea Taurului, fiind mai aprope «de şcola din comuna Vălsănesci pot. frecuenta 

acestă şcâlă, unde, fiind 128 copii în virstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

"PLASA COTMEANA-DE-JOS 
30 Cătune și 12 Secole. 

Copii în virstă de șeoli: 2.185 (1.281 băieţi și 901 Tele). 

1). Comuna Bumbueni. (Venit: 1.749 lei). Trei cătune: Gogoșariii, Lângesciă şi Siliștea. 

Şedla este la Siliştea. Există de la 1849. Localul este proprietatea comunei. E de lemn, 

vechii, nepotrivit, puţin încăpător, la loc sănătos, dar nu la îndemâna “tuturor copiilor. Are o 
sală (9X5(2), fără locuinţă pentru învăţător, Curtea este ncîmprejmuită. Grădină nu e. Șeola 

nu are nici un venit. 

Copiii din cătunul Gogoşarii (2 kil.) pot merge uşor la ședla din Siliștea, unde, fiind, peste 

tot 158 copii în virstă de şcolă, ar mal trebui încă doi învăţători. 
Intre cătunul Lângescii și ședla nu este de cât un kilometru, însă comunicaţia este îm- 

pedicată adesca printrun torent. Ar fi deci mai nemerit d'a. se înființa o școlă superioră cu 

trei învăţători la Lângescii, unde sunt 151 copii în vîrstă de şcolă.
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2). Comuna Căcărezeni. (Venit: 3.305 Jei). Două cătune: Căcărezeni și Fâlfan). 
Ședla- este la Căcărezeni. Există de la 1867. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1867. [E de birne, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos-și la îndemâna copiilor. Are o sală 
(12X4X2,20) tără locuinţă pentru învăţător. „Curtea (1:10) este ncîmprejmuită. Grădină nu e 
Șc6la nu are nici un venit. 

Copiil de la cătunul Lâlfani pot ușor frecuenta școla din Căcărezeni, unde, find 156 „copii 
în vîrstă de șcâlă, ar trebui încă doi învățători. 

3). Comuna Cochinesci. (Venit: 1.345 lei). Un cătun: Cochinesel. 
Nu există școlă în acestă comună..: -. - | a 
Fiind 142 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui să se înființeze la -Cochinesci. cel puţin o 

școlă cu doi învățători. i. i 

4). Comuna Dealu-Bradului. (Venit: 1.014 lei). Trei cătune: Degeratu, Pepelesci şi Rosogesci. 
Șecola este la Degeratu. Există de la 1859. Localul 'este proprietatea comunei, clădit în 

1857. E de lemn, vechii, nepotrivit, neîncăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor, Are o 
sală (1,50X4X2, 70), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (2002») este noimprejmuită. Grădină 
nu e. Şe6la nu are nici un venit. 

Cătunele Pepelesci şi Rosogesci, sunt fârte aprâpe, deci copiii pot merge fârte: uşor la 
școla din Degeratu, unde peste tot nu sunt de cât:68 copil în virstă de şcolă. 

Localul actual se repară acum și va fi destul de încăpttor. 

5). Comuna Hârșesci-Vlăscuţa. |Veniţ: 3.276 lei). Două cătune: Ifârșesci şi Vlăscuța. 
Şcola este la Ilârşesci. Există de la 1850, Localul este proprietatea comunei, clădit în 1891. 

[: de Dirne, destul de încăpător, la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are două săli: 
cl. T-IL (7,40X5,48X2,73), cl. II-IV (6X5,48X2,73), o cancelarie, fără locuinţă pentru învăţător: 
Curtea (385":P) este împrejmuită cu gard. Grădină nu e. Şc6la nu aro nici un venit, 

Copiii din Vlăscuţă pot veni la şcâla din Hârşesci, comunicaţia fiind forte lesnici6să, deşi 
distanţa trece puţin peste 3 kil. (3 il. 350 m). 

Fiind 318 copit în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învățător și o altă şc6lă « cu doi 
învăţători. 

6). Comuna Mârghia. (Venit: 2.281 le)). Două cătune: Mârghia-de-Jos și Mârghia-de-Sus. 
Șeola este la Mârghia-de-Sus. Există de la 1890. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1890. t de uard, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o 
sală (6X4,702,55) şi o cameră pentru învățător, Curtea (217m.) este neîmprejmuită. Grădină 
nu €. Șe6la nu are nici un venit. 

Copiil din Mârghia-de-Jos (1 kil. 500 m) se “pot duce cu înlesnire la şcâla de la Mârghia- 
de-Sus. liind însă 138 copii în vîrstă, de ședlă, ar trobui un al doilea învăţător. 

: ta lui a 

1). Comuna Martalogi- -Ciobanii. e eniL: 1.834 lei) Două căiune: Ciubaniă și i Aertudagă. 
Șeola este la Martalogi. lxistă de la, 1853, Localul coste proprietatea comunei. clădit în 1853. 

I: de gard, vechiă, ruinat, mizerabil, neincăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. 
„Are o sală (844, 50X2), făra. locuinţă pentru învăţător. Nu e nicf curte, nic grădină. Ședla nu 
are niei un venit. DE Pa | 

Copiii din Ciobani (a il. 300) pot urma Ia şcola din Martalo oi, unde, fiind ,150 copil în 
vîrstă de ședlă, ar trebui încă doi învățători. , e 
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8). Comuna Lunca-Corbului. (Venit: 1.773 lei). Un cătun: Lanca-Corbului. 
Şcdla de la Lunca-Corbului există de la 1879. Localul este făcut de locuitori şi dăruit 

comunei. E de birne, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are 
o sală (7XX4,10X2,10), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (11567) este neîmprejmuită. Gră- 

dină nu e. Şc6la nu are nici un venit. 
Fiind 100 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învtțător. 

9). Comuna Pădureţi-Ciesci. (Venit: 3.105 lei). Trei cătune: Căfanele, Ciesci şi Pădurețu. 

Şcola este la Pădureţu. Există de la 1858. Localul este clădit în 1852 și dăruit de d. ge- 
neral Radu Mihai în 1852. E de biîrne, nepotrivit, neîncăpttor, şi nu e la îndemâna copiilor. 
Are o sală: (6,50X3.50X2), fără 'locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Școla 
nu are nici un venit. 

Copiii din cele-l'alte două cătune pot merge cu ușurință la şedla din Pădureţu, unde, fiind 
159 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui încă doi învăţători. 

E neapărată nevoie de un local noi. 

10). Comuna Păduroiu. (Venit: 1.563 lei). Trei cătune: Cepuri, Pădarroiu-din- Deal şi Păduroiu 

din- Vale. 
Sc6la este la Păduroiu-din-Vale. Localul este închiriat. E de lemn, cu totul nepotrivit și 

neincăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (5X4X2,5), lără locuinţă pentru 

_ învățător. Curtea (100) este împrejmuită cu gard. Grădină nu e. Șc6la nu are nici un venit. 
Copiii din Cepari (2 kil. 500) și din Păduroiu-din-Deal (2 kil. 814 m.) pot merge la școlă 

„din Păduroiu-din-Vale. 
Ar fi însă mai nemerit d'a se înființa la Păduroiu-din-Vale o șclă superidră cu doi învtţă- 

tori pentru copiii din acest cătun şi cei din cătunul Cepari, fiind în aceste două sate, 121 copii 
în vîrstă de şcâlă, și d'a se înfiinţa la Păduroiit-din-Deal, unde sunt 65 copii în vîrstă de şcolă, o 
şcolă inferioră. 

11). Comuna Săpata-de-Jos. (Venit: 1.465 lei). Două cătune: J/ărfescă şi Bănăresci. 

Şedla este la Mărţesci. Există de la 1850. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1850. 
E de lemn, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (9,70 X 5,25 X 3), şi o 
cameră pentru învăţător. Curtea (2372»-) este neîmprejmuită. Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit. 

Copiii din Bănăresci pot veni uşor la școla din Mărţesci, căci distanţa nu este de cât de 
un kilometru; însă podul peste apa Cotmenei fiind rupt, îndată ce ploă și se umilă apele, co” 
municaţia este întreruptă. Ar fi nevoie deci de a se repara podul. 

In aceste două cătune fiind 156 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui la Mărţesci încă doi 
învăţători. 

12). Comuna Săpata-de-Sus. (Venit: 1.632 lei). Patru cătune: Drăghicesci, Găinușa, Lipia și 

Popesci- Turcescy. 
Şc6lu este la Popesci-Turcesci. Există de la 1857. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1857. E de lemn, nepotrivit, neîncăpător, la loc nu tocmai sănătos şi nu e la îndemâna co- 
piilor. Are o sală: (7X6X(2), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea, forte mică, este neîmprej. 
muită., Grădină nu e. Şceola nu are nici un venit. 

Fiind la Popesci-Turcesci 143 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui în acest cătun cel puţin 
un al doilea învățător. 

Ar trebui să se înființeze la Găinuşa (3 kil. de Popesci-Turcesci) o şcâlă superidră cu doi 
învățători la care ar urma, copiii din Drăghicesci și aceia din Lipia (4 kil. de Găinușa). 

Sunt în aceste trei din urmă cătune, 113 copii în vîrstă de șcâlă.. 
Ar mai fi nevoie de a se face un pod peste apa Cotmenei, căci adesea comunicaţia este între- 

ruptă în timpul ploilor,
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13). Comuna Stolnici-lsbășesci. (Venit: 3.700 lei). Două cătune: bășescă şi Stolnici. 
Şcola este la Stolnici. Există de le 1860. Localul. este proprietatea comunei, clădit în 1860. 

E de zid, destul de bun, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(7,80X5,60X2,70), şi două camere pentru! învăţător Curtea (2562) este împrejmuită cu uluci. 
Grădină nu e. Şesla nu are nici un venit. . 

Copiii din Isbăşesci (2 Hil. 500 m.) pot ușor merge la şcola din Stolnici, unde, fiind 198 
copil în vîrstă de școlă, ar trebui încă doi învăţători, 

PLASA COTMEANA-DE-SUS. 

90 Cătune și 17 Şcsle. 

Copii în vîrstă de șodlă: 2.818 (1 653 băieţi şi: 1.195 fete). 

1). Comuna Babana. (Venit. 957 lei). Şâpte cătune: Babanu, Cotmeniţa, Pleșesci, Gura- Vuci?, 
Incehesei, Opresci şi Prislopu. 

Șe6la este la Babana. Există de la 1889. Localul este proprietatea comunei, clădit în 
1889. E de nuele, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndomâna tuturor copiilor. Are 
o sală: (PX4X2), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte nici grădină. Şcâla, are un 
venit de 14? lei, din arendarea pămîntului. 

'Toţi copiil afară de cei din Prislopu pot merge uşor la șcâla din Babana, unde sunt peste 
tot 92 copii în vîrstă de 'şcâlă. 

La Prislopu (+ kil. 600 m), fiind 28 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui să se infințeze o: 
școlă de cătun. 

2). Comuna Bărbătesci. (Venit: 1.220 lei). Patru cătune: Dărlătesci, Ciocesei, Dealu-Cătuși și 
Picuesci. 

Șeola este la Picuesci. Există de la 1867. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1867. 
[, de lemn, vechiii, neîncăpător, la un loc cu primăria, dar la loc sănătos şi la îndemâna co- 

piilor. Are o sală (6x42), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (1520m.r) este împrejmuită cu 

gard și la un loc cu curtea primărici. Grădină nu e. Şc6la are un venit de 220 let, din arendarea 
pămîntului. 

Copiii din tote cătunele pot veni uşor la şe6la din Picuesci, unde, fiind 155 copil în virstă 
de şcolă, ar trebui încă doi învăţători. 

Ar fi novoie însă da so repara „podurile, căci, în vremurile ploi6se, comunicațiile sunt 
întrerupte. 

3). Comuna Bascovele. (Venit: 2.000 lei). Trei spre-dece cătune: Bunesci, Buzoesci, Chioresci, 
" Drăgulescă, Grajdurile, Negesci, Pilesci, Săndulesci, Lintesci, Vârloceni, Ursoaia, Valea- Porcului şi Zamfiresc). 

Prima șc6lă este la Grajdurile. [Există de la 1867. Localul este proprietatea comunei. E de 

lemn, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală [6,20X5,70X2,50), 

și o cameră pentru învăţător. Nu e nici curte nici grădină. Şodla nu are nici un venit. 
Copiii din cătunele Chioresci, Negesci, Valea-Porcului și Săndulesci pot merge uşor la 

şeola din Grajdurile, unde peste tot sunt 69 copii în vîrstă de școlă. 

A doua ședlă este la Lintesci. Există de la 1864. Localul este proprietatea comunci. E 

de lemn, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos, însă nu la îndemâna copiilor. Are o sală 
(4,70X4,10X 2,30). fără locuinţă pentru învățător. Nu e nici curte nică grădină. Şc6la are un 
venit de 195 lei, din arendarea pămîntului. 

Ar fi mai bine da se așeza şcolu în cătunul Vârloveni, care, împreună cu Lintesci și Pi- 

lescă, numără SS copii în virstă de școlă. Şeola ar fi ast-fel mai la indemâna tuturor copiilor. 
La Ursoaia, ar trebui, din causa distanţei, să se înființeze o școlă inferidră, la care ar putea 

să urmeze și copiii din cătunul Zamfiresci (peste tot 60 copil în vîrstă de șeâlă). 
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La Drăgulesci, ar trebui de asemenea să se înființeze o şcolă inferidră, la care ar putea 
să urmeze copiii din cătunele Bunesci și Buzoesci (fiind în aceste trei sate 41 copil în. vîrstă 
de şeâlă). 

4). Comuna Cocu-Popesci. (Venit: 2.097 lei). Şese cătune: Cocu, Popesei, Piscul-Doului, Dealul- 
Disericei, ăcălefescă şi Negulesci. 

Școla este la, Cocu. Există de la 1859. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1859 
E de birne, nepotrivit, miserabil, neîncăpător, la un loc cu primăria, dar la loc sănătos şi la în- 
demâna copiilor. Are o sală BX, 23X2), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (288".») este ne- 
împrejmuită. Grădină nu e. Şcola nu are nici un venit. 

Copiii din Păcăleţesci și din Negulesci pot urma la șc6la din Cocu, precum și copiii din 
cătunul Manolesci (comuna Groşi) si cei din cătunul Dealul-Grebănului (comuna Răchițelelo). 

Ar trebui un al doilea învăţător la Cocu, fiind peste 100 copii în vîrstă de şeslă. 
E neapărată nevoie de un local noă. - 
Ar trebui să 'se înfiinţeze, la Dealul-Bisericel» o şcâlă inferidră, la care ar putea să urmeze 

şi copiil din cătunele Popesci și Piscul-Boului, tote aceste cătune fiind departe de Cocu. 

5). Comuna Cruciș6ra. (Venit: 1.150 lei). Trei cătune: Linia-Mure, Văruică şi Gărdinesci. 
Şeola este la Linia-Mare. Localul este închiriat. E de lemn, vechiă, ruinat, nepotrivit, ne- 

încăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (5,70X.3,50X(2,20), fără locuinţi 
pentru învățător. Curtea (162m.:) este împrejmuită cu gard. Grădină nu e. Şedla nu are nici un 

«venit, 
Copiii din Văruici pot urma cu înlesnire la şcsla din Crucișora, unde, fiind 110 copii în 

„ virstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învățător. 
“La Gărdinesci (5 Ri) ar trebui, fiind 24 copii în vîrstă de şcolă,” să se înfiinţeze o şcolă 

de cătun. 

6). Comuna Drăganu-Bâscovel. (Venit: 2.000 le). Opt cătune: Dumbrăcesci, Mănesci, Bâsco- 
velu, Dealu-Cotmeniţi, Drăganit- Oltehy, Bojesci, Dăcesci şi Tărsescl. 

Prima, şeolă este la Drăganu-Olteni. Există de la 1861. Localul este proprietatea comunei, 
clădit în 1864. E de lemn, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. 
Are două săli: 1(4,95X4,45X2), 11 (4,88X4,45X2), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (900m-+) 
este ncimprejmuită. Grădină nu e. Şela nu are nici un venit. 

Copiii. din cătunele Bojesci, Băcesci și Tărsesci pot merge cu înlesnire la școla din Dră- 
ganu- isoovel, unde, fiind peste tot 187 copii în vîrstă de şcolă, mai trebue încă doi învățători. | 

A doua şcolă este la Dumbrăvesci. Există de la 1880. Localul este închiriat. E de lemn, 
nepotrivit neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (6,80X3, 170X2), 
lără locuinţă pentru învăţător. Curtea (300 n.) este ncîmprejmuită. Grădină nu e. Şesla nu are 
nici un venit. 

Copiii din cătunele Mănesci, Bâscovel și Dealul-Cotmeniţei, pot ușor merge la şedla de la 
Dumbrăvesci, unde, fiind peste tot 119 copii în vîrstă de scolă, : ar trebui un al doilea învăţător. 

I neapărată nevoie de un local. 

1). Comuna Săpunari-Drăguţesci, (Venit: 2.410 lei) Trei cătune: Cotmeana, Drăguțescă şi Săpunari. 
Școla este la Cotmeana. Există de la 1850. Localul aparţine Statului (fosta monăstire Cot. 

meana), pus la disposiţia ședlei de la 1870; a fost clădit în 1777, neîncăpător, dar la loc sănătos. 
și la îndemâna copiilor. Are o sală (5X5X(3) şi o cancelarie, fără locuință pentru învăţător. 
Curtea (1120 >) este împrejmuită .cu zid. Grădina (930 ».) este împrejmuită cu uluci. Şodla 
are un venit de 355 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiii din Driguţesci (3 il.) pot merge la şeGla din Cotmeana, unde, fiind peste tot, 150 
copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui încă doi învățători. 

La Săpunari (? Ril.), fiind 95 copil în vîrstă de şcdlă, ar trebui să se înfiinţeze o școli inleridră.



, 
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- 8). Comuna Groși. (Venit: 1.497 lei). Cinci cătune: Manolescă, Linia-Aare, Spiresci- Negulesc), 
Piscul- Radului şi Lupuieni. 

Şcola este la Linia-Mare. Există de la 1891. Localul este donat de preotul V. Zamfirescu. B | 
de birne, destul de potrivit, nu tocmai încăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. 
Are două săli: 1 (6X6X3), [1 (6X6X3) și o cancelarie, fără locuinţă pentru învăţător. Curtea 
(300) este neîmprejmuită. Grădină nu e. Sedla nu are nici un venit. 

Copiii din tote cătunele (afară de cci din Manolesei) pot urma la școla din Linia-Mare, 
precum și copiii din cătunul Băjenesci (comuna Slătioarele). 

Viind însă, peste tot 157 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui la Linia-Mare, încă doi învăţători 
Copiii din cătunul Manolesci pot urma la şedla din comuna Cocu-Popesci. 

9). Comuna Poiana-Lacului. (Venit: 1.654 lei). Opt cătune: Poiana-Lacului, Popesci, "Teiuș 
Aegoesci, Gălcesci, Negrea, Duculesci şi Gălăţeanu. 

Şesla este la Poiana-Lacului. Localul este închiriat. E de birne, nepotrivit, neîncăpător, 
ruinat, la loc nesănătos, dar la îndemâna copiilor. Are o sală (7X4X1,90), fără locuinţă pentru 
învăţător, Nu are nici curte, nici grădină. Şe6la are un venit de 80 Iei, din arendarea pămîntului. 

Tote satele sunt în apropiere de Poiana-Lacului — afară de Gălăţeanu — comunicațiile 
însă sunt cam anevoidse, fiind prin văi și păduri. 

Fiind peste tot 179 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui, la Poiana-Lacului, încă doi învăţători. 
In cătunul Gălăţeanu (5 kil. 780 mii, fiind 25 copit în vîrstă de șcâlă,ar trebui să so în- 

[iinţeze o şeslă de cătun. 

10). Comuna Răchiţelele-de-yJos. (Venit: 1.380 lei). Şâse cătune: Chelbescă, Dealu- ceel-mare, Bog- 
dune, Aoţoesci, Dealu-Seroafei și Dealu-Greabănului. 

Ședla, este la Chelbesci. Există de la 1850. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1850. E de birne, nepotrivit, neincăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală 

(6,50X5,50X2,30) şi o cameră pentru învăţător. Curtea, fârte mică, este împrejmuită cu ward: 
Grădină nu ce. Şcola nu are nici un venit. 

Toţi copiii pot urma la şedla din Răchiţele-de-Jos, unde, fiind 179 copil în vîrştă de șcâlă, 
ar trebui încă doi învăţători. 

Comunicaţiile între cătunele Bogdana, Dealul-Scroafei și Greabănu sunt adesea forte ancvoiose. 
Copiii din cătunul Dealu-Greabănului pot urma la șc6la din comuna Cocu-Popesci. 

11). Comuna Răchiţelele-de-Sus. (Venit: 1.675 lei). Trei cătune: Linia Aare-lichițelele, Greu- 
beina și Dealul-Scroufel. - 

Șc6la este. la Linia-Mare-Răchiţelele. Există de la 1810. Locatul este proprietatea comunei, 

clădit în 1840. E de birne, vechiit, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna co- 
piilor. Are o sală (4,554,20X2,05), fâră locuinţă pentru învăţător. Curtea (470m»), este ncîm- 
prejmuită. Grădină nu e. Şedla nu are nică un venit. 

Toţi copiii, deși comunicațiile nu sunt tocmai lesnici6se, pot urma la şc6la din Linia-Mare 
Răchiţelele, unde peste tot sunt 99 copii în vîrstă. de șcâlă. 

I: neapărată nevoie de un local. Sa început din 1887 o clădire, care a rămas noisprăvită. 

12). Comuna Samara. (Venit: 1.750 lei). Opt cătune: Cătnașu, Dealul Bărej, Dealul- Orașului, 
Deulul- Viilor, Popesci, Piscul-Popei, Valea-Satului și Zlapia. 

Şeola este la Valea-Satului. Localul este închiriat. E de zid, nepotrivit, ncîncăpător, dar la 
loc siinătos și la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (72,503), II (7X3,50X3), fără locuinţă pentru 
învăţător. Curtea, (120 mr) este imprejmuită cu uluci. Grădină nu e. Sc6la nu are nici un venit. 

Copiii din tâte satele — afară de cei din Cătunașu — pot merge la şcola din Valea-Sa- 
tului, unde, fiind peste 170 copii în vîrstă -șcâlă, ar trebui încă do! învăţători. 

E neapărată nevoie de un local noil.: 
La Cătunaș, fiind aprope 110 copii în vîrstă de șeolă, ar trebui să se înfiinţeze o şcolă inforiră.
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13). Comuna Slătioarele. (Venit: 1.390 lei). Ş6se cătune: Băjenesci, Ciobnesei-Drâmbu, AMe- 

tocul, Piscul-Lung, Slătioarele şi Zidăresci. 

| Sedla este la Slătioarele. Există de la 1868. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1887. E de zid, are însă nevoie de ARN radicale, neincăpttor, la loc sănătos și la îndemâna 
copiilor. Are două săli: 1 (7,50X5,50X2,70), IL (4,40X4,40XX2,70), fără locuinţă pentru învăţător. 

Curtea și grădina la un loc (10.000»-) sunt neîmprejmuite. Scola are un venit de 210 lei, din 

arendarea pămîntului. 
Copiii din tote cătunele pot urma la șeola din Slătioarele, unde, fiind peste tot 198 copii 

în vîrstă de şcolă, ar trebui încă doi învățători. 

14). Comuna Uda-de-Jos. (Venit: 2.246 lei). Scpte cătune: Ciorcieu,  Băgesci, Drăniyleu, (o- 
vanu, Jungulesci, Șetrari şi Valea-Satului. 

Şcdla este la Ciorăca. Există de la 1810 Localul este proprietatea comunei clădit în 1840. E de 
birne, vechii, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (6X 

5,20X 2,20), fărâ locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte nici grădină. Şe6la nu aro nici un venit. 
Copiii din tote ciitunele—afară de Goranu și Lungulesci—pot urma la șcâla din Ciorăca, unde, 

fiind peste tot 177 copii în virstă de şcolă, ar trebui încă doi învăţători. 

In cătunul Goranu [i kil. 300 m.), fiind 29 copii în virstă de școlă, ar trebui să se în- 

liinţeze o şeolă de cătun. 

Copiii din cătunul Lungulesci (5 lil. 400 m.) pot urma cu înlesnire la şcola din comuna 

Râjleţu-Yeroșiu (jud. Oltu). 

15). Comuna Uda-de-Sus. (Venit: 2.169 lei). Trei cătune: Mercani, Cotul și Grebeinu. 

Şedla este la Mercani. Există de la 1810. Localul este închiriat. E de birne, nepotrivit, ne- 

încăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (8,60X4,10X(2,10), fără locuinţă 

pentru învăţător. Curtea (3819) este împrejmuită cu uluci. Grădină nu ce. Sedla nu are nici 

un venit. 

Numai copiii din Mercani pot urma la acestă școlă. 

Sunt numai 86 copii în virstă de şeolă. 
In cătunul Cotu (3 lil. 390 m.), liind 72 copil în vîrstă de școlă, ar trebui să se înliințeze 

o şc6lă inferidră. 
In cătunul Grelbănu (2 lil. 250), care este despărţit de şeslă prin gârla Scutu, ar trebui 

să se înființeze o școlă inferioră, liind 43 copii în vîrstă de şcâlă, 

PLASA GĂLĂŞESCI 

50 cătune şi 17 şcole. 

Copii în virstă de şeolă: 3.229 (1.888 băieţi şi 1.341 fete). 

1). Comuna Bârlogu. (Venit: 1.826 lei). Două cătune: Bârlogu şi Leșile. 
Şedla este la Bârlogu. Există de la 1870, a fost închisă în 1877 și deschisă «lin noii în 185%. 

Localul este proprietatea comunei, clădit în 1870. E de gard, nepotrivit, neîncăpttor, lu loc ne- 

sănătos, dar la îndemâna, copiilor. Are o sală (7,35X5,15X2,25) şi o cameră pentru învăţător, 
Nu e nici curte, nici grădină. Şcola nu are nici un venit. 

La Bârlogu, fiind 144 copii în vîrstă de șcdlă, ar trebui încă doi învățători. 
La Leșile (6 kil. 500), fiind 33 copii în „vîrstă de școlă, ar trebui să se înfiinţeze o şeolă 

inferidră. 

2). Comuna Cacaleţi-Cireșu. (Venit: 1.586 lei). Două cătune: Cireșu și Cuculeții. 
Şc6la este la Cireșu. Există de la 1860. Localul este proprietatea comunci, clădit de locuitori 

in 1859. E de gard, nepotrivit, ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală
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(7X6X2,20), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nică grădină. Scola nu are nici 
un venit. 

Cele două sate fiind unul lângă altul, copii pot merge cu înlesnire la școlă. 
liind, peste tot, 182 copii în vîrstă de școlă, ar trebui încă doi învăţători. 

E neapărată nevoie de un local. 

3). Comuna Cacaleţil-de-Jos. (Venit: 1.280 lei). Două cătune: Cuculeţii-de-Jos și Gruiu. 
Sela este la Cacaleţii-de-Jos. Există de la 1857. Localul este proprietatea comunci, clădit. 

în 1892. E de zid, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: 

(8,140X(4,85X3) şi două camere pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Sc6la nu are 

nici un venit. 

Copiii din Gruiu (1 kil.) pot urma uşor la ședla din Cacaleţii-de-Jos, unde, fiind 143 copil 

în vîrstă de şcolă, ar trebui cel puţin un al doilea învăţător. 

4). Comuna Căteasca-Popesci. (Venit: 1.200 lei). Trei cătune: Căteusea, Popesci, şi Coşarele. 

Şcdla este la Căteasca. Localul este proprietatea comunei, dăruit de d. Dinu Cojocaru. E 
de zid, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: 

(8,40X4,90X(2,10) şi o cameră pentru învățător. Curtea, forte mică, este neîmprejmuită. Grădină 

nu €. Şcdla nu are nici un venit. | | 
Toţi copiii din comună pot urma la șe6la din Căteasea, unde, fiind 101 copit în viestă de 

școlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

E neapărată nevoie de un local. 

5). Comuna Cerșanele. (Venit: 1.250 lei). Şepte cătune: Cersani, Durdescă, Prodesci, Văjescă, 
Obleji, Strâmbeni şi Pădureni- Ștefănesci. 

Şedla este la Cerșani. Există de la 1878. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1878. 

[ de birne, nepotrivit, neîncăpător, la loc nesănătos și nu tocmai la îndemâna copiilor. Are o 

sală: (6,70X3,80X2,10), fără locuinţă pentru învăţător. Nu are nici curte nici grădină. $c6la nu 

are nică un venit. 
Copiii din tâte cătunele —afară de Pădureni-Ștelănesci — pot merge Îa şedla din Cerșani, 

unde, fiind 141 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător. 
[3 neapărată nevoie de un local noi. 

La Păduresci-Stefănesci (3 lil. 200 m), unde sunt 15 copii în vîrstă de şcolă, sar putea 

înfiinţa o şcâlă de cătun. 

6). Comuna Gliganu. (Venit: 2.235 lei). Două cătune: Gliganu-din-Deal şi Gliganu-din- Vule. 

Şedla este lu Gliganu-din-Deal. Există de la 1850. Localul este proprietatea comunei, clădit 
în 1850. E de gard, vechii, nepotrivit, neîncăpător, la loc nesănătos și la îndemâna copiilor. 

Are o sală: (6,45 X 5 X 2,05) şi o cameră pentru învăţător. Curtea este împrejmuită cu uluci. 

Grădină nu e. Şedla nu are nici un venit. 

Copiii din Gliganu-din-Vale pot ușor urma la şedla din Glioanu-din-Deal, unde, fiind 171 

copil în vîrstă de şcolă, ar trebui încă doi învăţători. 
E neapărată nevoie de un noii local. 

7). Comuna Mozăceni. (Venit: 4.009 lei). Patru cătune: Mozăceni, Mozăceni-de- Sus, Mişeii și 

Daba-loaga. 

Prima școlă este la Mozăceni. [ixistă de la 1860. Localul este proprietatea comunci, dăruit 

de preotul I6n Musicescu. E de zid, bun, nu destul de încăpitor, însă sistematic, la loc sănătos 

şi la îndemâna copiilor. Are o sală (9X6X3,50), cu două camere pentru învățător. Curtea (7401 .), 
este neîmprejmuită. Grădină nu c. Şedla nu are nici un venit,
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Copiii din Baba-Roga pot frecuenta uşor şcâla. din Mozăceni, unde, fiind 290 copil în virstă 
de şcâlă, ar trebui un al doilea învățător la ședla existentă și o altă şeolă cu doi învăţători. 

A doua ședlă este la Mișei. Există de la 1894. Localul este proprietatea comunei, clădit 
în 1893 şi dăruit de d. Bădulesceanu. E de zid, învelit cu tablă, potrivit, ncîncăpător; în Maiui 
1894, în urma unei vijelii, localul a fost cu totul ruinat. E la loc sănătos și la îndemâna 
copiilor. Are o sală (9X6X1), cu două camere pentru învăţător. Curtea (500m»:) este neîmprej- 
muită. Grădină nu e. Sc6la nu are nici un venit. 

Copii! din Mozăcenir-de-Sus şi cei din Satul-Noit jcomuna Negrași) pot urma la şedla din 
Mișei, unde, fiind peste 200 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui încă doi înv&ţători. 

E neaparată nevoie de a se reclădi localul astădi ruinat, căci copiii rămân fără școlă. 

8). Comuna Negrași. (Venit: 2.745 lei). Patru cătune: Negraşi, Cantacuzu, Mozacu şi Satul- Noi. 
" Scola este la Negraşi. Localul este închiriat. E de lemn, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc 

sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (3,80X3,75X2), II (3,80X3,75X2), fără locuinţă 
pentru învățător. Nu e nici curte nici grădină. Șc6la nu are nici un venit. 

Copiii din Cantacuzu 'pot urma, la şe6la din Negraşi, unde, fiind aprope 100 copii în virstă 
de şeolă, ar trebui un al doilea învăţător. 

La Mozacu (3 lil. 300 m.), fiind aprâpe 50 copilîn virstă de şcâlă, ar trebui să se înfiin- 
țeze o șcâlă inferioră. 

Copiii din Satul-Noii pot urma mai cu înlesnire la şcâla de la Mişei (comuna Mozăceni). 

9). Comuna Răscăeți. (Venit: 2.148 lei). Trei cătune: Cioflacu, Drăghincasca şi hăscăeți. 
Şedla este la Drăghineasca. Există de la 1893. Localul este închiriat. E de zid, popii 

ncîncăpător, la loc nesânătos și nu la îndemâna copiilor. Are o sală (4,30X4,20%2,15), fără lo- 
cuință pentru învăţător. Curtea (3000”») este împrejmuită cu gard. Grădină nu ce. Scă nu are 
nică un venit. . o , o | . 

Şeola- ar trebui clădită în cătunul Răscăeți, unde ar putea veni și copiii din Giollacu, cari 
nu pot merge la Drăghineasca, fiind distanţa prea mare. : 

In cătunele Răscăeți și Cioflacu sunt 89 copil în vîrstă de școlă. 
La Drăghineasca nu. sunt de cât 22 copii în vîrstă de șcâlă; ar trebui, deci, permutându se 

şcola, inferidră la Răscăeți, să se înfiinţeze o. şeâlă de cătun la Drăhincasta. . 

10). Comuna Rătesoi. Patru cătune: Furduesci, Pătulei, Itătesci, Şi Tigreni. 
Sela este la Tigveni. Există de la 1836. „Localul este proprietatea comunei, clădit în 1836. 

E de lemn, nepotrivit, noîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (8X ” 
GX2), fără locuință pentru învățător. Nu are nici curte nici erădină. Scâla nu are nici un venit. 

Toţi copiil—afară de cei din PF urduesci—pot frecuenta ședla din Tigveni, „ unde, fiind 111 
copil în vîrstă do șe6la, ar trebui un al doilea învăţător. 

La Furduesci nu sunt de cât 10 copil în vîrstă de școlă. 

11). Comuna Rociu. (Venit: 1.560 lei). Un cătun: Zociu. 

Nu există școlă în acestă comună, deşi sunt 93 copii în virstă de școlă. 
Ar trebui deci să se înființeze la Rociu o şeolă superidră cu doi înveţători. 
Copiii din cătunul Gliganu- de la: Vale, a ar [i mal aprope de acestă școlă de cât de şcola co- 

munci lor. 

-19). Comuna:Şerbănesci. (Venit: 2.500 lei). Un cătun: Șerlănesci. 
Ședla de la Șerbinesci există de la 1883. Localul este. proprietatea comunei, donat fiind, 

însă, nu în totă regula. E de birne, nepotrivit, neîncăpător,. dar la loc sănătos și la îndemâna
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copiilor. Are o sală (4,25X4,15X2,35) şi o cameră pentru învețător, Nu e nici curte, nici gră- 
dină. Şe6la nu are nici un venit. 

Fiind 129 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui la Şerbănesci un al doilea învățător. 
I: neapărată nevoie de a se elădi un local noi. 

- 13). Comuna Slobozia. [Venit: 7.600 lei). Un cătun: Slobozia. 
Şeola de la Slobozia existi de la 1839. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1891. 

de zid, destul de bun, neîncăpător, însă la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are 
o sală (8,80X5, 95X3 40) și O cameră pentru învăţător. Curtea (300.7) şi grădina (210m.) sunt 
împrejmuite cu grilaj de lemn. Șeola nu are nică un venit. 

Iiind 250 copii în virstă de șeolă, ar trebui la Slobozia un al doilea învățător şi o altă 
școlă cu doi învăţători, 

[ 

14). Comuna Stănislăvesci- Oarja. (V enit: 5.205 Iei). Cinci cătune: Coaușesci, Călunele, Oarju 
Stănislăcescă și Ștefănesci. | | ie , 

Școla este la Stănislăvesci. Există de la 1863. Localul .este proprietatea comunei, clădit în 
1863. E de nuele, nepotrivit, neîncăpttor, dar la loc sănătos şi la, îndemâna tuturor copiilor. Are 
o sală (8xx6X2,50), fără locuinţă pentru înv&ţător. Curtea, forte mică, este neîmprejmuită. Gră- 
dină nu e. Şe6la nu are nici un venit. 

Toţi copiii pot frecuenta şe6la din Stănislăvesci, unde, [iind 289 copil în vistă, do școlă 
ar trebui un al doilea învăţător la şeola existentă și o altă șeolă cu dol învățători. 

„ Cătunul Cătunele este situat la 3 kil. 500 m. de şeolă; nu sunt însă în acest cătun de 
cât 10 copii în vîrstă de şcolă, 

) 

15). Comuna Susenii. (Venit: 1.471 lei). “Trei cătune: Boeresă, Srrâmbeni şi Suseni. 
Școla este la Bocresci. Există de la 1854. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1854. E de 

nuele, vechii, ruinat, nepotrivit, neîncăpător, la loc sănătos, dar nu la îndemâna copii'or. Are osală 
(7,10X5,70X2), fără locuinţă pentru învăţător. Nu are nici curte, nici wrădină. Şeola nu are 
nici un venit, o] SR ! 

Şcola ar trebui aședată în cătunul Suseni, care este mai la centru. 
Vote cele trei cătune, fiind la un loc, copiii pot -frecuonta ședla sar înfiinţa la Suseni. 
Fiind 190 copii în vîrstă de şeolă, ar trebui la acestă 'școlă încă doi învățători. 

16). Comuna Teiu. Venit: 5.608 Iei). Trei cătune: Buta, Lagăru și Teiu. 
Şedla este la Teiu. Există de li 1887. Localulul este proprietatea comunei, clădit în 1887. 

E de lemn, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc Sinătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: 
9,9X5,05 2,25), fără locuinţă pentru Învățător. Curtea (2 50 mn) este. împrejmuită cu uluci. 
Grădină nu e. Sc6la nu are nici un venit. | 

Copiii din Buta pot merge uşor la șeola din Teiu, unde, "fiind 144 copii în vîrstă de șeolă, 
ar trebui încă doi învăţători. 

La Lagăru (5 Hil) nu sunt de cât 10 copii în vîrstă de şcolă. 

17). Comuna Țuţulesci-Gălășesci. (Venit: 4.749 lei). Trei cătune: 'uţulescii- Nouă, Țuţulescit- 
Vechi și Gălăşesci. 

Şesla este la 'Țuţulescii-Vechi. Există de la 1860. Localul este închiriat. E de. lemn, nepo- 
trivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor.-Are o sală (6,30X3,75X2, 10), fără 
locuinţă pentru învăţător. Nu are nici curte, nici grădină. Se6la nu are nici un venit, 

Copiii din cele-lalte cătune pot frecuenta ușor șesla din Teiu, căci comunicațiile sunt lesnici6se. 
Fiind însă o populaţie şcolară de 289 copii, în loc de a se face două șcâle cu câte trei 

" învăţători la "Țuţulesci, ar fi mai nemerit d'a se face: o șeolă cu doi învățători .la.'Țuţuloscii- 
Vechi, unde sunt 116 copii în vîrstă de școlă; —o şcâlă inferidră la “Puţulescil-Noui, unde sunt 
88 copii —.și o şeolă inferidră la Gălășesci, unde sunt de asemenea 88 copil.
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PLASA LOVIŞȘTEA. 

48 cătune 14 şcole. 
Copii în virstă de şedlă: 1.865 (1.062 hăieţi și 803 fete;. 

1). Comuna Băbuesci. (Venit: 1.758 lei). Trei cătune: Băbuesci, Dăiesci și Sâmbotinu. 

Şcâla este la Dăesci. Există de la 1855. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1855. 

E de nuele în paiantă, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi ia îndemâna copiilor. Are 

o sală: (940X5X2,25), fâră locuinţă .pentru învățător. Curtea (200) și grădina (680.7: sunt 

neîmprejmuite. Şesla are un venit de 70.lej, din arendarea pămîntului. 

Comunicaţiile sunt ușre pentru copiii din Băbuesci şi Sâmbotinu pînă la Dăiesci, unde, 

fiind peste tot 137 copii în vîrstă de şeâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

E neapărată nevoie de un local noi. 

2). Comuna Berislăvesci. (Venit: 1.560 lei). Şcse cătune: Perislăzesci, Brădișoru, Tinculesci, Io 

baia, Scăneni şi Stocnesci. | 

Sc6la este la Berislăvesci. Există de la 1869. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1869. E de birne, nepotrivit, vechii, neîncăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o 

sală: (0X6X2,15) şi două camere pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şcola nu are 

nici un venit. ” 

Copiii din Brădișoru, Scăucni şi Stoenesci pot frecuenta școla, căci distanțele sunt mici 

însă în vremurile ploi6se și iarna comunicațiile sunt pericul6se, fiind o gârlă fără pod. 

Fiind peste tot 131 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui la Berislăvesci un al doilea învăţător. 

E nevoie da se clădi un local noi. 
La Enculesci (8 kil.j, ar trebui să se înfiinţeze o şcolă inleridră, la care ar putea urma și 

copiil din cătunul Robaia, situat la 6 kil. de Berislăvesci. 

La Enculesci și la Robaia sunt 59 copii în vîrstă de şcolă. 

3). Comuna Boișoara. Cinci cătune: Boişoara, Dumbuesci, Blăinoiu, Găujani și Gruiu-Lupul ui. 

Şcola este la Boişoara. Există de Ja 1850. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1850. 

E de bîrne, nepotrivit, neîncăpător, la loc nesănătos şi nu tocmai la îndemâna copiilor. Arc o 

sală: (6,50 X 420 X.2), fără locuinţă pentru învăţător. Nu are nică curte, nici grădină. Şola nu 

are nică un vinit. 
Copiii din Bumbuiesci și din Găujani ar putea frecuenta ședla când vremea e lrumosă, 

dar comunicațiile sunt anevoi6se și nepracticabile iarna. 
La Boişoara sunt 51 copii în vîrstă de şcolă. 
Ar fi nemerit de a se înfiinţa o şeâlă inferiră la Găujani, unde sunt aprope 50 copii în 

vîrstă de şcâlă și o şcâlă de cătun la Bumbuesci, unde sunt vre-o 30 copii în vîrstă de şcolă. 

La Blănoiu (5 kil.) şi:la Gruiu-Lupului (4 kil) numărul copiilor este neînsemnat. 

4). Comuna Câineni. (Venit: 3.080 lei). Două cătune: Câineni și Greblesci. 

Prima şcolă este la Câineni. Există de la 1893. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1891. E de lemn, nepotrivit, dar la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală 

(8,50X(6,505<3), şi două camere pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Șeola nu are 

nici un venit. | 

La Câineni sunt 44 copii în vîrstă de școlă. : | 

A doua șcâlă este la Greblesci (şedlă de cătun). Există de la 1893. Localul este proprie- 

tatea comunei, clădit în 1891. E de lemn, nepotrivit, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor, 

Are o sală: (8X6X3), și două camere pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Școla nu 

are nici un venit. , 

La Greblesci sunt 42 copii în vîvstă de șeolă. Ar trebui să se transforme școla actuală 

într'o școlă inleridră.
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5). Comuna Cicănesci. (Venit: 1.307 lei). Două cătune: Biiresci şi Cicănesci. 
Ședla este la Cicănesci. Există de la 1854. Localul oste proprietatea comunei. E de birnc, 

ncîncăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (5,70X5,60X2,60) și o cameră 
pentru învăţător. Curtea, (85. este neîmprejmuită. Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit. 

Copiii din Băresci pot veni uşor la ședla din Cicănesci, unde, fiind peste tot 96 copil în 
vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător, 

6). Comuna Dângesci-Rădăcinesci. (Venit: 1.450 Iei). Două cătune: Dângesci şi Rădăeinesci. 
Nu este şcolă în acâstă comună, deși există un local, donat de d. Vasile Popescu, proprie- 

tar, în 1860. Acest local este de birne, în centrul cătunului, la loc sănătos, cu două săli mici, 
fără locuinţă pentru învețător. Nu e nici curte, nici grădină. 

Fiind 121 copii în virstă de şeslă în Dângescă şi Rădăcinesci, ar trebui să se înliințeze 
la Rădăcinesci o ședlă superioră cu doi învățători. 

1). Comuna viblea. (Venit: 1.210 lei). Două cătune: „Jiblea și Piușu. 

Șeola este la Jiblea. Există de la 1857. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1857. 

[: de nuele în paiantă și tencuit cu var, neîncăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. 

Are o sală: 1 [8,05X6,05X2,35), o cancelarie și o odaie de servitor, fără locuinţă pentru învt- 

țător. Nu ce nici curte, nici grădină. Şela are un venit de 185 lei, din arendarea pămîntului. 
Copii din Păușa pot merge uşor la șeola din diblea, unde, fiind 118 copii în vîrsta de 

școlă, ar trebui un al doilea. învățător. 

8). Comuna Perișani- “Spini. Şese cătune: Dăeșu-Pripoara, Mlăceni, Perişan, Poiana, Surdoiu 
și Spini. 

Seola este la Perişanl. [Există de la 1882. Localul este închiriat. E de Dirne, neîncăpător, 
dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (5X4X2,50), fără locuinţă pentru învă&- 
țător. Nu e nici curte, nici grădină. Sc6la nu are nică un venit. 

Numai copiii din: Băeșu- Pripoară pot frecuenta școla din Perişani, unde, peste tot sunt 45 
copii în vîrstă de şedlă. 

La Spini, (4 kil.) unde sunt 59 copii în vîrstă de şeolă, ar trebui să se înfiinţeze o școli 
inferiGră. | 

La Mlăceni. (3 kil.), unde sunt 28 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze o şeolă 
inferiră. 

La Poiana (6 Îil.), ar trebui de asemenea să se înființeze o șeolă de cătun pentru copiii 
din Poiana și din Surdoiu. 

9). Comuna Racoviţa. (Venit: 1.361 lei). Cinci cătune: Bradu, Copăceni, Clocoticiu, Drăgă- 
nesci şi Nacotița. 

Școla este la Racoviţa. Există de la 1883. Localul este proprietatea comunei, clădit în 
1880. [E de birne, nepotrivit, neîncăpător, la loc sănătos, dar nu la îndemâna copiilor. Are o sală 
(4X4X2), fără locuinţă pentru înveţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şedla nu are nici un venit. 

Copiii din Copăceni, Bradu şi Clocoticiu pot frecuenta ședla, dar comunicațiile nu sunt 

tocmai uşore. | 

Fiind peste tot 113 copii în vîrstă de școlă, ar trebui la Racoviţa una! doilea învăţător. 
La Drăgănesci (8 kil.) nu sunt de cât 8 copil în vîrstă de șcâlă. 

10). Comuna Sălătrucelu. (Venit: 1.150 lei). Două cătune: Sălătrucelu şi Seaca. 

Şcola este la Sălătrucelu. [ixistă de la 1857. Localul este proprietatea comunei, clădit în 
1857. E de gard de nuele tencuit cu var, destul de încăpător, la loc sănătos şi la îndemâna 
copiilor. Are o sală: (94,40X(2,45), fără locuinţă pentru înv&ţitor. Nu are nici curte, nici eră: 
dină. Şcola are un vonit de 125 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiii din cătunul Seaca pot merge ușor la şedla din Sălătrucelu, unde, peste tot fiind 100 
copii în vîrstă de șeslă, ar trebui un ul doilea învăţător.
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11). Comuna Sălătrucu. (Venit: 1.769 Ici). Două cătune: Sălătrucu-de-Jos şi ăleilruteut-de-Sus. 

Prima șcâlă este la Sălătrucu-de-Jos. Există de la 1864. Localul aparţine actualului învă&- 

țător care La cedat gratuit pină la clădirea. unui local. E de zid, nu tocmai încăpător, la loc 

sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală |6X4X2,50) şi trei camere pentru învăţător. Curtea 

(2002) şi grădina (25007) sunt împrejmuite cu uluci. Şe6la are un venit de 53 Ici, din aren- 

darea pămîntului. (Venitul de 106 lei se împarte între cele două șc6le). 
Sunt 69 copii în vîrstă de şcolă. 

A doua şcâlă este la Sălitrucu-de-Sus. Există de la 1892. Localul este oferit gratuit pînă 

la clădirea unui local. E de biîrne, nepotrivit, puţin încăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna 

copiilor. Are o sală [8X3,50X2.50), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nică curte, nici orădină. 

Sela are un venit de 53 lei, din arendarea pimîntului. 

Sunt 43 copii în virstă de şcolă. 

-12). Comuna Şerbănesci. (Venit: 944 lei). Două cătune: Păţesci și Șerbănesci. 

Nu este șeolă în acestă comună. 

Există un local la Şerbinesci, clădit în 1893, având o sală (6,355,25 5X2,35), cu două camere 

pentru învățător. Curtea e încă neîmprejmuită. Grădină nu e. Școla are un venit de. 150 lei, 

din arendarea pămîntului. 

Copiii din Păţesci ar putea lrecuenta uşor școla din Șerbănesci. 

Fiind-că sa clădit acum de: comună un local noă care este gata, e de neapărată nevoie 

a se deschide cât mai curend şeola de la Şerbănesci, unde sunt peste tot 80 copii în vîrstă de şcolă. 

18). Comuna Şuici-Morăsci. (Venit: 2.532 lei). Sese cătune: Cărpenișu, Jorăsci, Paltenu, Șuici, 

Pudeni şi Văleni. 

Şedla este la Şuici. Localul este cedat gratuit de d. Ion 1. Brătianu pînă la clădirea unui 

local propriii. E de Dirne, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală 

(6X5X(2,20) şi o cameră pentru învăţător. ? Nu e nici curte, nici grădină. Seola nu are nici un 

venit. | | 

Copiii din Paltenu, Rudeni şi Văleni pot ușor frecuenta şcola din Suici, unde, fiind peste 

200 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui încă doi învăţători la șe6la existentă. 

La Morăsci (5 kil.), ar trebui să se înființeze o şcolă inferioră, la care ar putea urma și 

copiii din cătul Cărpenișu, avend amîndouă cătunele 65 copii în vîrstă de școlă. 

* 
14). Comuna Titesci. (Venit: 2.164 lei). Trei cătune: Bratovoesci, Cucoiu şi 'Titesci. 

Şedla este la Titesci. Există de la 1810. Localul este închiriat. E de cărămidă, nu tocmai 

încăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (7X5X3), lără locuinţă pen- 

tru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şe6la nu are nici un venit. 
Copiii din cele Talte ciitune pot frecuenta șesla, deși în vremea de iarnă comunicațiile sunt 

anevoidse, drumurile fiind prin văi. 
Fiind 140 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui la Titesci, încă doi înveţători. 

PLASA OLTU-DE-SUS 

49 cătune și G şeole 
Copii în virstă de școlă: 1.462 (871 băieţi și 591 fete). 

1). Comuna Bălcesci. (Venit: 2.500 lei). Cinci cătune: Gâllofani, Linia-Hanului, dăzăraru, 

Potăvesci şi Valea- Bălcească. 
Sedla este la Rotăresci. [Există de la 1875. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1875 

E de zid, fârte ruinat, neîncăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,20XX
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3,90X2,10), lără locuinţă pentru învățător. Nu e nici curte, nict grădină. Se6la are un venit de 
d leY, din arendarea a 5 prăjini de loc. 

Copiii din Linia-lanului şi din Valea-Bălcească pot urma la șe6la din Rotăresci, unde sunt 
peste tot, 75 copii în vîrstă de școlă. 

La Măzăraru, (5 il.) ar trebui să se înfiinţeze o şelă de cătun (sunt 25 copii). : 
La Gâltofani (6 kil) nu sunt de cât 4 copii în vîrstă de șcâlă. 

2). Comuna Bârsesci-Bercioiu. (Venit: 2.457 lei). Patru cătune: Pârsesci, Bercioi, Gălrofanr 
şi Rude. , 

Sedla ste la Ruda. Localul este închiriat. E de gard, vechiii, miserabil, ncîncăpător, dar 

la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală mică, fără locuinţă pentru învăţător. Nu are 
nici curte, nici grădină. Şedla are un venit de 30 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiii din tote satele pot veni la șe6lă, comunicațiile însă sunt cam anovoidse din causa 
pîriului Valea-Satului. 

Iiind peste tot 148 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui încă doi învăţători. 
[, neapărată nevoie de un local noii. 

3). Comuna Ciutesci-Căzănesci. (Venit: 995 Iei). Două cătun e: Ciutescă şi Căzănesei. 
Nu există șeâlă în acestă comună. 
Fiind în' cele. două cătune 99 copii în vîrstă de școlă, ar trebui să se înființeze do o cam 

dată o şcâlă inferidră la Ciutesci. ” 

4). Comuna Corbil-Mângureni. (Venit: 1.992 lei). Nouă cătune: Cor biv-din- Vale, Dealu- Dăleese 
(ihiovduni, Ghevmeinesci, Popesci, Mângureni, Olărescl, Schitu şi Socariciu. 

Şcâla este Corhbi-din-Vale. Localul este proprietatea comunei. E de bîrne, nepotrivit, ne 
încăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (0,50X6X2), şi o cameră pentru 
învăţător. Curtea este neîmprejmuită. Grădină nu e. Scola nu are nici un venit. 

Șc6la este acum închisă. 
Fiind peste 100 copil în vîrstă de şcâlă, ar fi bine să se deschidă cât mai curend. 
Acâstă şc6lă pote fi frecuentată de copiii din tote cătunele afară de Măngurent și Dealul- 

Bălcesc). 

La Măngureni, fiind aprâpe 50 copii în vârstă de Şcolă, ar trebui să se înființeze o școlă inferiori 
La Dealul-Bălcesci nu sunt de cât 12 copil în vîrstă de șcâlă. 

5). Comuna Cremenari-Flămânda. (Venit: 900 lei). Cinci cătune: Bratia-în-Deal, Bratia-în- 
Vale, Casa-Impărătească, Flămânda şi Miulesci. 

Școla este la Bratia-în-Deal. Există de la: 1881. Localul este proprietatea Statului. E de 

nuele, nepotrivit, miserabil, ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală 
nică, lără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Sc6la nu are nici un venit. 

Şedla este acum închisă. 

Copiil din tote cătunele — afară de Miulesci — pot frecuenta ședla de la Bratia-din-Deal. 
Sunt peste tot, 91 copii în vîrstă de şcâlă. 

La Miulesci (4 kil.) nu sunt de cât 10 copii în vîrstă de şeolă, 

6). Comuna Cremenari-Moșteni. (Venit: 600 .Iel). Cinci cătune: Parang, Găliceny, Mijlocu, 
Pieptesci şi 'Luderesci. . 

Şcdla oste la Mijlocu. lxistă de lu 1873. Localul este proprietatea comunci, clădit în 1873. E de 

gard, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (5,50X1X2,80) 

târă locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Sc6la nu are nici un venit. 
Toţil copiii din comună pot urma la şedla din Mijlocu. 

Sunt 68 copii în vîrstă de şeslă.
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1). Comuna Dedulesci-Vărzari. (Venit: 2.803 lei). Patru cătune: Dedulescei, Luminile, Morăresci 

şi Păncioiu. | 

Şedla este la Dedulesci. Există de la 1860. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1890. E de Dîrne, destul de bun, neîncăpător, dar la loe sănătos și la îndemâna copiilor. Are 

două săli: 1 (6X5,60X2,55), IL (5,80X5,60X(2,55), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (768m7.) 

este neîmprejmuită. Grădină nu e. Şcola aro un venit de 80 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiil din tote cătunele pot urma la șela din Dedulesci, unde, fiind 194 copii în vîrstă 

de șe6lă, ar trebui încă doi învățători. 

8). Comuna Galicea. (Venit: 5.000 lei). Cinci cătune: Cocoru, Flămânda, Galicea, Ostroveni 

i Teiu. 

Sc6la este la Galicea. Există de la 187]. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1891. 

E de birne, nepotrivit, neîncăpător, la loc sănătos, dar nu tocmai la îndemâna copiilor, fiind 

la o margine a satului. Are o sală (6X5X3), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea, fârte mică 

este neîmprejmuită. Grădină nu e. Şcola are un venit de 60 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiii din cătunele 'Teiii și Ostroveni po urma la şcola din Galicea, unde sunt peste tot 

if copi în vîrstă de școlă. 

La Flămânda (5 lil.), fiind 29 copii în vîvstă de șcâlă, ar trebui să se înliinţeze o școlă 

de cătun. 

La Cocoru (4 kil.) nu sunt de cât 10 copii în virstă de școlă. 

. 

9). Comuna Milcoiu-lsbășesci. (Venit: 1.553 lel). 'Trei cătune: Milepia, Isbăsesei și (inerica. 

Nu există şcolă în acestă comună încă de la 1868. | 

Ar trebui o școlă infericră la Milcoiu, unde sunt 80 copii în virstă de școlă. 

Ar trebui o şeclă superidră cu dor învăţători li Isbășesci, unde sunt II copii. 

La Ginerica nu sunt de cât 6 copii în vîrstă de școlă. 

10). Comuna Stoiceni-Pleșoiu. Septe cătune: Dănescă Dosu, Gâltofani, Serbănesci, Pleșoiu, 

Stoiceni şi Predesci-“| epeni.: 
Şedla este lu Stoiceni. Există de la 1859, cu câte-va întreruperi între 1874—79. Localul 

este proprictatea. comunei clădit în 1858. E de nuele, nepotrivit, neîncăpător, la loc expus la 

inundaţii și nu la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (649,10), Il (6X4;50X 2,10), fără lovu- 

ință pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Școla are un venit de 50 lei, din arendarea 

pămîntului. 
Şc6la ar trebui aşezată în cătunul Predesci-Țepeny, care este mai la îndemâna copiilor. 
Toţi copiii alară de cei din Pleşoiu, pot Irecuenta șc6la, unde, fiind peste tot aprope 180 

copil în vîvstă de șcâlă, ar trebui încă doi învăţători. 

La Pleşoiu (+ il), ar trebui să se se înfiinţeze o școlă interioră, fiind 67 copii în vîrstă 

de şeslă.
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PLASA OLTU-DE-JOS 

35 Călune şi 13 Scâle 

Copii in virstă de șeolă 2.024 (1.209 băieţi şi 815 fete). 

1). Comuna Bărsoiu. (Venit: 1.000 ll). Patru cătune: Delureni, Mărdăbei, Niţulesci şi Timplari 
ela e la Niţulesci. Există de la 1854. Localul este închiriat. E do birne, nepotrivit, ne- 

încăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (8X5X2), [âră locuinţă pentru 
învățător. Curtea (100.») este împrejmuită cu gard. Grădină nu e. Scola nu are nici un venit. 

Toţi copiii din comună pot urma la ședla din Niţulesci, unde, fiind peste tot 144 copii 
în vîrstă de șcâlă, ar trebui cel puţin un al doilea învăţător. | 

Copiii din Petrulesci (comuna Vitomiresci-I'repteni) pot urma cu înlesnire la școla din 
Niţulesel. 

2). Comuna Ciomăgesci. Venit: 1.103 lei). Trei cătune: Brătia, Cungrea şi Giuclani. 
Şeola este Brătia. lixistă de la 1864. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1864. I de 

bîrne, nepotrivit, la loc sănătos, dar nu la îndemâna copiilor. Are o sală (8,50X4,50x2,50) și o 
cameră pentru învăţător. Gurtea (108*») este împrejmuită cu gard. Grădină nu 0. Şedla nu 
are nici un venit. 

Nu sunt la Brătia de cât 20 copii în vîrstă de școlă și cele-lalte sate sunt la distanțe de 
poste 3 lil. 

[2 nevoie deci «a muta şesla la Giuclani, unde sunt 35 copil în vîrstă de şcâlă și unde 
vor putea veni şi copiii din cătunul Ungureni (comuna Valea-Ungureni) și cei din Bărbălani (co- 
muna Lăunele-de-Sus). 

Trebue să se înfiinţeze o școlă inferidră la Cungrea, unde sunt 67 copii î în vîrstă de școlă 
La Brătia trebue să se înființeze o șeslă de cătun. 

3). Comuna Cuca. (Venit: 880 lei). Cinci cătune: Bălțata, Câreesei, Cricăţu, Cuca şi Mănescl. 

Şcola este la Cuca. Există de la 1873. Localul este închiriat. E de birnc, nepotrivit, ne: 
încăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (3X(2,50X2), fără locuinţă pentru 
înv&ţator. Nu are nici curte, nici grădină. Sela are un venit de 170 lei, din arendarea pămîntului. 

Toţi copiii — afară de cei din Cârcesci—pot urma la şedla din Cuca, unde sunt peste tot 
vre 80 copii în vîrstă de șcslă. 

Il neapărată nevoie de un local not. 

La Cârcesci [35 copii în vîrstă de șc6lă), ar trebui să se înființeze o şcâlă inferioră. 

4). Comuna Cănicei. (Venit: 1.4814 let). Patru cătune: Bădeni, Crucile, Linia-de-pe. Vale şi 
“Păcăresci. 

Şedla este la Linia-de-po-Vale. Există de la 1889. Localul este proprietatea comunei, clădit 
în 1874. E de Dirne, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna. copiilor. Are o 

sală (6,70X3,70X2), fără locuinţă pentru. învăţător. Curtea (868»: ?:) este neimprejmuită. Grădină, 
nu €. Sc6la nu are nici un venit. 

Toţi copiii din comună pot lrecuenta cu înlesnire șc6la din Linia-de-po-Vale, unde, fiind 
peste tot 117 copii în. virstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

5). Comuna Dobresci. (Venit: 1.727 lei). Patru cătune: Dobresei, Drăggulesci, Deulul- Lăunele și 

Udrescă. 
Şcola este la Dobresci. Iixistă de la 1848. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1870.
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13 de birne şi nuele, nepotrivit, ncîncăpător, la un loc cu primăria, dar la loc sănătos şi la inde- 

mâna copiilor. Are o sală: (4,40X4,20X2,30), lără locuinţă. pentru învăţător. Curtea e la un loc 

cu acea a Primăriei. Grădină nu e. Şc6la are un venit de 202 lei, din arendarea pămîntului. 

Toţi copiii din comună pot urma la șeola din Dobresci (iarna însă comunicațiile sunt a- 
nevoi6se), unde fiind peste tot 115 copii, ar trebui un al doilea înv&țător. 

Din causa grelelor comunicaţii școla nu va putea fi nică o dată frecuentată întrun mod regulat 

6). Comuna Lăunele-de-Jos. (Venit: 1.528 lei). Trei cătune: Cevetu, Lăunele şi Surdeni. 
Scdla este la Lăunele. Există de la 1869. Localul este proprietatea comunci clădit în 1869. 

E de biîrne, vechii, neîncăpttor, la loc nesănătos, dar la îndemâna copiilor. Are o sală 

(5,60X<5,60X(2,20), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (3257) este “neîmprejmuită. Grădină 

nu e. Şc6la nu are niciun venit. | 
Numai copii din Lăunele pot frecuenta regulat şeola, unde, fiind 93 copii în vîrstă de şcolă, 

ar trebui un al doilea învtţător. 

- La Surdeni (3 til. 50 m.) şi la Ceretu (d lil. 400 m), ar trebui de o cam dată să se în- 

(iinţeze câte o șc6lă de cătun, care sar transforma pe viitor în șc6lă inferioră, căci sunt. aprope 

40 copil în fie-care din aceste două cătune. 

1). Comuna Lăunele-de-Sus. (Venit: 1.915 lei). 'Troi cătune: Bărbăleni, Cotu şi Lăunele- 'Lcodoresei. 

“Scâla este la Lăunele-Teodoresci. Există de la 1860. Localul este proprietatea comunci, 

clădit în 1860. E de lemn, nepotrivit, neîncăpător, la loc nesănătos şi nu la îndemâna copii- 

lor. Are o sală (6X4X(3) şi o cameră mică pentru învăţător. Curtea [300"») este împrejmuită 
cu gard. Grădină nu e. Seola are un venit de 233 lei, din arendarea pămîntului. 

Iiind, peste tot, 175 copii în virstă de șeolă, ar trebui la Lăunele-Teodoresci încă doi învățători. 

[ste neapărată nevoie dea se clădi un local noi la loc sănătos și mai la râsăritul satului, 

ast-fel în cât să [ie la îndemâna tuturor copiilor. 

Copiii din Bărbălani, ar putea frecuenta șeola ce sar înființa la Giuclani (comuna Ciomăgesci). 

Pus 
3). Comuna Măcăi, Trei cătune: Vei, Dinescă şi Steinicel. 

Şedla a funcţionat în Măcăi pînă la 1886, când sa desfiinţat nefiind local și învățătorul a 
fost mutat la Cuca. 

In 1893, comuna a clădit un local, dar neîncăpător, fără curte, fără grădină şi fără locuinţă 

pentru învățător. 
Ar fi nevoie de a se îmbunătăţi acest local. 
La şedla de la Măcăi pot urma copiii din cele-lalte două sate. 

Peste tot, fiind 154 copii în virstă de ședlă, ar trebui ca şeola de la Măcăi să aibă trei învăţători. 

9). Comuna Olanu. (Venit: 2.549 lei). Patru cătune: Dragioiru- Alba, Aiculesei, Perelu și Btoi- 

cănesci. E 

Şeola este la Stoicănesci. Există de la 1857. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1857. E de cărămidă, vechii, ruinat. neîncăpător, dar la loc sănitos şi la îndemâna copiilor. Are 

o sală: (7,20X(5,60X2,50), și o cameră pentru învăţător. Curtea (320mP-) este ncimprejmuită: 
Grădină nu e. Şedla nu are nici un venit. | 

Toţi copiii pot merge ușor la scola din Stoicănesci, unde, fiind peste tot, 145 copii în vîrstă 

de ședlă, ar trebui încă doi învățători. 

10). Comuna Scheiu. (Venit: 1.785 lei). Patru cătune: Declu-Lăunele, Dealu- Schei, Valeu- 
Cruceă și Valea-Scheiu. 

Sela a fost la Valea-Scheiu până la 1881, când sa desfiinţat. 

Există un local! puţin sutistăcător.
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Toţi copiii ar pulea frecuenta şeola de la Valea- -Scheiu, unde peste tot sunt 155 copi! în 
virstă de șcâlă și unde ar trebui să lic trei învățători. 

Şcola de la Valea-Scheiu nu aro nici un venit. 

11). Comuna Stoilesci. (Venit: 3.400 lei). Cinci cătune: Bulage, Geumăna- Băboiu, Obăgeni, 
Stănesci și Stoilesei. 

Şeola este la Bulagoi. Localul este pro prietatea particulară. I de birne, nepotrivit, nein- 
căpttor, la loc sănătos, dar nu la îndemâna copiilor. Are o sală (9X4,20X2,20), fără locuinţă 
pentru învăţător. Curtea (150.2) este împrejmuită cu uluci. Grădină nu e. Șodla nu are nici 
un venit. 

Numai copiii din Bulagei pot urma la acestă școlă, unde sunt 35 în virstă do șcâlă. 
Ar trebui să se înliințeze o şcâlă superidră cu trei învăţători, elădindu-se un local între 

cătunele Stănesci și Stoilesci, fiind peste tot 171 copil în'vîrstă de șodlă. 
Lia Obogeni și la Geamăna-Baboiu, numărul copiilor este neînsemnat. 

12). Comuna Vitomiresci-Trepteni. |Venit: 2.461 el). Patru cătune: Dulimanu, Costescy, Petru- 
lescă şi Trepleuă. 

Șeola este la Costesci. Există de la 1855. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1850. 
E de lemn, vechii, noîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndomâna copiilor. Are o sală (6,85X 
3,90x8, 35), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea şi grădina, fârte mică, sunt neimprejmuite. 
Şcola nu are nici un venit. 

Se construesce acum un local noă. 
La Costesci fiind peste 100 copii în vîrstă de ședlă, ar trebui un al doilea învăţător, 
La Bulimanu (4 kil), fiind 41 copil în vîrstă de şcedlă, ar trebui să se înființeze o şcolă 

interioră, 

De asemenea la Trepteni (5 kil.), fiind 50 copii în vîrstă de șeslă, ar trebui să se înfiin- 
țeze 0 şcâlă inferidră. 

Copiii din cătunul Petrulosci (5 lil.) pot urma cu înlesnire la ședla din cătunul Niţulescei 
(comuna Bârsoiu). 

13). Comuna Urșii. (Venit: 1.939 lei). Patru cătune: Dealu, Ciobesc, Malu şi Vlădulesci. 
Școla este la Dealu. Există de la 1861 cu întreruperi. Localul este proprietatea comunei, 

clădit în 1891. [ de biîrne, nepotrivit, neîncăpător, la un loc cu primăria, dar la loc sinătos şi 
la îndemâna copiilor. Are o sală [7X6X4), fără locuinţă pentru învățător. Curtea e la un loc 
cu acea a primăriei. Grădină nu e. Sc6la nu are nici un venit. 

Toţi copiii pot frecuenta şedla, unde, fiind peste tot 131 copii în virstă de şeslă, ar trebui 
un al doilea învățător. 

[o neapărată nevoie de un local 

14). Comuna Valea-Ungureni. (Venit: 1.821 Iei). Cinci cătune: Ciorăeu, Căndelesei, Gherăsesc), 
Cojyărel şi Ungureni. 

Şeola este la Gojgărei. Există de la 1863. Localul este proprietatea comunei. E de birne, 
nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (6X4X2), fără 
locuinţă pentru învăţător. Curtea (498m») este ncîmprejmuită. Grădină nu e. Sedla nu are nici 

un venit, | | 
Toţi copiii din tote cătunele — afară de cei din Ungureni (5 hkil.) care pot urma la scola 

ce sar înființa la Giuclani (comuna Ciomagesci) — pot frecuenta șeolu de la Gojgsărel. 
Sunt peste tot 69 copii în virstă de școlă.
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PLASA PITESCI 

84 cătune și 22 şeole 

Copii în virstă de șeâlă: 3.165 (1.879 băieţi şi 1.286 fete.) 

- 

1). Comuna Albota. Două cătune: A/bota-de-Jos și Alhota-de-Sus. 

Şedla este la Albota-de-Sus, unde pot veni şi copiii din cătunul Albota-de-dos. 

Fiind 167 copii în virstă de şcâlă, ar trebui încă doi învăţători. 

2). Couna Bascovu-Flesci. (Venit: 3.396 lei). Nouă cătune: Brăilen, Plârca, Glâmbocu, Micu 

Uiuseu, Dăisesci, Rotăresci, Stejeretu şi Valea-Ursului. 

Prima șc6lă este la Valea-Ursului. Există de la 1862. Localul este închiriat. E de birne 

și nuele, nepotrivit, destul de încăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli: 

1 (5XX4X2,50), IL (4X4XX2,50), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea, fârte mici, este împrejmuită 

cu gard de nuele. Grădină nu e. Şedla nu are nici un venit. 

Copiii din cătunele Mica (1 kil), Brăileni (1 kil. 400 m), Glâmbocu (1 kil. 450 m.) și l'l6rea 
[2 lil) pot uşor frecuenta, șe6la de la Valea-Ursului, unde, fiind 161 copii în virstă de școlă (97 
băieţi şi 64 fete), ar trebui un al doilea învățător. 

A doua şcolă este la Rotăresci. Localul este donat de q. Teodor Lerescu, fără forme. E 

de d nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (5X3,80X2,30), 

fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Șe6la nu are nici un venit. 

Copiii din cătunele Păisesci, Stejeret și Uiasca pot uşor frecuenta școla de la Rotărcsci, 

distanța fiind mai mică de 3 kil. şi comunicaţia ușoră. 

Fiind peste tot 108 copii în virstă de șcâlă, ar trebui la Rotăresci un al doilea învăţător. 

3). Comuna Borlesci-Verzari. (Venit: 2.172 lei). Două cătune: Dorlesci şi Verzari. 

Sedla este la Borlesci. Există de la 1888 şi a fost închisă după un an. Localul este pro- 
“prietatea comunei. E de gard lipit cu pămînt, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos. Arc . . 

o sală (4,85X4,41X2,32), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (1578»7) este împrejmuită cu 

scânduri. Grădină nu e. Ședla nu are nici un venit. 

Copiii din cătunul Vesrzari (1 lil. 800 m.) pot ușor frecuenta şcola de la Borlesci, unde, 

fiind 131 copil în virstă de școlă [68 Dăioţi și 63 fete), ar trebui un al doilea învăţător. 

4). Comuna Bradu-Geamăna. (Venit: 2.640 lei). Două cutune. [radu-de-sus și Geamăna. 

__ Șodla este la Bradu-de-Sus. Localul este închiriat. E de zid, nepotrivit, neincăpător, la un 

loc cu primăria, dar la loc sănătos. Are o sală (4,95X4,30X2,45), fără locuinţă pentru învăţător. 
Curtea, fârte mică, este împrejmuită cu scânduri. Grădină nu. Şedla nu are nici un venit. 

_ Copiil din cătunul Geamăna (3 kil. 400) pot uşor frecuentă școla de la Bradu-de-sus, unde, 

fiind 225 copil în vîrstă de școlă (118 băieţi și 107 fete), ar trebui un al doilea învăţător la 
şc6la existentă şi să se înfiinţeze încă o școlă cu doi învățători. 

5) Comuna-Bradu-de-jos. (Venit: 2.145 lei). Cinci cătune. Cotroceni, Oblesci, Potulesci, Lorotesci 

şi Zufesci. 

Şeola este la Rotulesci. lixistă de la 1850. Localul este proprietatea comunei, clădit în 
1894. E de gard, nepotrivit și neîncăpător, dar la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală (7,80X4,(î5 

2,45), fară locuinţă pentru învățător. Nu e nici curte, nici grădină. Șesla nu are nici un venit.
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Copii! din cătunele Cotroceni (1 kil. 300), Albesci (1 kil.), Torovesci (600 m.) pot uşor. fre- 
cuenta școla de la Rotulesci, unde, fiind 174 copii în virstă de şcâlă (96 băieţi şi 78 fete), ar 
trebui încă doi învăţători. | 

* 

6). Comuna Budeasca. (Venit: 1.860 lei). ese cătune. „itârnați, Budeusa- Mare, Dudeusa-Aică, 
Deunu- Moara, Redioasa și Rogojina. 

Şedla este la Budeasa-Mare. Există de la 1851. Localul este proprietatea comunei, clădit 
in 1851. E de gard lipit cu pămint, nepotrivit, destul de încăpător, la loc sănătos şi la îndemâna 

copiilor. Are două săli: 1 (5.30X5X2,20), II (3,66 xX5XX2,20), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea, 

forte mică, este neimprejmuită. Grădină nu e. Sc6la nu are nici un venit. 
Copiii din cătunele Atârnaţi (2 kil. 300), Deana-Moara (2 kil.) şi Redioasa (L lil. 700) pot 

ușor frecuenta șcâla de la Budeasa-Mare. 

Sunt, peste tot 75 copii in vîrstă de: șcâlă. 

In cătunul Budeasa-Mică, ce se află lao distanță mai mare de 3 kil. de Budeasa-Mare, fiind 28 
copil în virstă de șc6lă, ar trebui să se înfiinţeze o șeâlă de cătun. 

De asemenea, în cătunul Rogojina, ce-se află la o distanţă mai mare de 3 kil. do Budeasa- 

Mare, fiind 20 copii in virstă de școlă, ar trebui să se înființeze o şcâlă de cătun. 

7). Comuna Bunesci. (Venit: 1553 lei). Cinci cătune. Pafa-Cimpului, Garcia, Vuleu-Mare 

Solca şi Valea-Moșului. | 
Șeola este la Faţa-Câmpului. Există de la 1879 Localul este închiriat E de zid, nepo- 

trivit şi ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la indemâna copiilor. Aro două sil: 1 (4,50X3,80X 
2,50), IL (3,10Xx2,85XX2,50), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şe6la 

nu are nici un venit. 

Copiii din tâte cătunele pot uşor frecuenta şcola de la Faţa-Câmpului. 
Sunt peste tot 96 copii in virstă de şedlă. 

8). Comuna Cacaleţi-Zărnesci, (Venit: 2.651 le)). S6se cătune. DButescă, Cuculeţ- Mănesci, Pău- 
leascu, Popeasca și Ziărnesci. 

Sc6la este la Cacaleţi. Există de la 1887: Localul este donat de d. I. Ilristescu cu acte 

in regulă. E de birne de stejar, destul de încăpttor, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are 

două sălr: [ (8,50X7,30X3,40), IL (7,10X7,30X(3,40) și două camere pentru învăţător. Curtea, forte 

mică, este împrejmuită cu scânduri. Grădină nu e. Şoola are un venit de 130 lei, din aren- 

darea pămîntului. 
Copiii din cătunele Butesci (1. kil. 500), Mănesci (2 vi, Popeasca (2. lil. 500) şi Zărnesci 

1 kil.) pot ușor frecuenta ședla de la Cacaleţi, unde, fiind peste tot 122 copi! în vîrstă deşedlă (81 

băieţi şi 41 fete). ar trebui un al doilea învăţător. 

In cătunul Păuleasca (6 kil.) nu este nici un copil în virstă de şeslă. 

$). Comuna Dobrogostea-Negovani. (Venit: 2.468 lei). Trei cătune: Căpăţinesei, Dobrogosteu și 

Schiau. 
Scola este la Dobrogostea. Iexistă de la 1850. Localul este cladit de judeţ în 1850. Ii de 

zid, destul de potrivit şi încăpător. Are două săli: 1 (5,80X4,90X2,70), II 4X4X2,60) şi două 
camere pentru învăţător. Curtea (613 »») și grădina (331 »»:) sunt împrejmuite cu scânduri. Şeola 

nu are nici un venit. 

Copiii din cătunele Capăţinesci (1 kil. 800 m.) şi Schiau (2 Hil. 800 m.] pot uşor frecuenta 

şcâla de la Dobrogostea, unde, fiind peste tot 109 copil in virstă de şeâlă (61 băieţi şi 45 fete), 
ar trebui un al doilea învăţător,
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10). Comuna Gălășesci. (Venit 1.717 1ei). Patru cătune: „ibeascu, Berindei, Croitoriă şi Popesci. 

Șcdla este la Popesci. Există de la 1861. E de gard lipit cu pămint, nepotrivit, dar incă- 

pător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (6,30X4,80X2,30) şi două camere 

pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Șe6la nu are nici un venit. 
Copii! din tte cătunele pot uşor frecuenta școla de la Popesci. 

Sunt, peste tot 76 copii în vîrstă de şedlă (38 băieţi și 38 fete). 

11). Comuna Găvana. (Venit 4.972 lei). Frei cătune: Găvana, Meculesci și Valea-hea. 

Sc6la este la Găvana. Există de la 1879. Localul este proprietatea comunei; clădit in 1889. 

de Dîrne, la un loc cu primăria, neîncăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o 

sală (7X(5X3), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (18722) oste împrejmuită cu uluci. Gră- 

dină nu e. Scola nu are nic un venit. 

Copiii din Meculesci (2 kil.) pot urma la şedla din Găvana, unde, fiind peste tot 129 copil 

în virstă de şedlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

La Valea-Rea (3 kil. 800 m), fiind 24 copii în virstă de șeslă, ar trebui să se înființeze 

o şcolă de cătun. 

12). Comuna Hinţesci-Smeura. (Venit: 2.000 lei). Şepte cătune: Dasungesci, Dealul- Viilor, Di- 

mitresci, Gura- Văcă, Iinţesci, Smeura-de-Jos şi Smeura-de-Sus. 

Şcola este la Hinţesci. Există de la 1893. Localul este proprietatea comunei, clădit in 1893. 

E de zid în paiantă, nepotrivit, la un loc cu primăria, neîncăpător, dar la loc săuătos și la în- 

demâna copiilor. Are o sală: (8,50x4,90X(2,90) şi o cancelarie, fără locuinţă pentru învăţător. 
Curtea, forte mică, este la un loc cu acea a primăriei și neîmprejmuită. Grădină nu e. Şcola 

nu are nici un venit. 

Copiii din cătunele Basangesci, Delul Viilor, Dimitresci și Gura-Văci pot urma la şedla 

din Iinţesci, unde, fiind peste, tot 200 copii, în virstă de şcolă, ar trebui incă doi învăţători. 
E neapărată nevoie de un local noi. 
Cătunele Smeura-de-Jos și Smeura-de-Sus ai format mai înainte o comună cu şcola. Aceste 

două cătune, fiind depărtate de Hinţesci cu 4 şi 5 kil., e de nevoie a se înființa la Smeura-de-Jos 
o școlă inferidră, la care vor veni și copiii din Smeura-de-Sus, 

Sunt, peste tot 85 copii. | 

13). Comuna Mălureni-Bădiceni. (Venit: 3.00b lei). Patru cătune: Bădiceni, Bohari, Topliţa și 
AMălureni. 

Prima șc6lă este la Bădicent. Există de la 1891. Localul este proprietatea comunei, dăruit 

de d. Alex. Chirulescu. E de Dbirne, nepotrivit, neîncăpător, la loc sănătos și la îndemâna co- 

piilor. Are o sală: (9,40X4,602,35), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (41627) este împrej- 
muită cu uluci. Grădina (3820*») este neîmprejmuită. Şe6la are un venit de 128 Iei, din arendarea 

pămîntului. | 
Numai copiii din Biidiceni pot irecuenta șcâla. 
Fiind 9: copii în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea înv&țător. 

La Bohari (3 kil. 500), fiind 50 copii în virstă de şcâlă, ar trebui să se înliințeze o șcâlă 
interidră. 

La "Topliţa (7 kil.), fiind 50 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui de asemenea să se înfiinţeze 
o ședlă inferidră. 

A doua școlă este la Mălureni. “Laxistă de la 1850. Localul este proprietatea comunei. E de 
lemn, nepotrivit și neîncăpător, la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală (7,50X6X 

2,51), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea, forte mică, este împrejmuită cu scânduri. Grădină 
nu €. Şcola nu are nici un venit. 

La Mălureni, fiind 135 copil în vîvstă de șcâlă (96 băieți și 39 ete), ar trebui un al doi- 
lea învăţător,
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14). Comuna Mareș. Patru cătune: Frăfescă, Grădiştea, Ionescă și Alureș. 

__ Sedla esto la Mareş. Localul este închiriat. E de cărămidă, nepotrivit, neincăpător, dar la 

loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (4,75X3,90X2,60), fără-locuinţă pentru învăţător. 

Nu e nici curte, nici grădină. Scola nu are nici un venit. 

Copiii din cele-lalte cătune pot veni uşor la şcola din Mareş, unde, fiind pesto tot. 100 copii 

în virstă de școlă, va trebui mai târziă un al doilea învăţător. 

15). Comuna Merișani.. (Venit: 1.629 Iei). Patru cătune: Mala- Vânăt, “Piganea, Priba și Vulea- 

Bocrcască. 

Sedla este la Valea-Doerească. Există de la 1865. Localul este cedat de d. P. Grădişteanu, 

de 6re-ce localul propriii a ars în 1892, e nepotrivit și noîncăpător. 

Copiii din cătunele “iganca (600 m.) şi Priba (L kil. 060) pot uşor frecuenta ședla de lu 

Valca-Boerească. 

Sunt, peste tot, 68 copil în vîrstă do școlă. 
In cătunul Malu-Vinăt (3 kil.. 500) numărul copiilor este neînsemnat. 

165. Comuna Moşoaia. (Venit: 2 629 lei). Septe cătune: Beleiu, Ciocănesey, Curăturile, Lriză- 

vescă, Langa, Piscu--AMoșului şi 'Țărdesci. | 
Prima şcolă este la Lăzăresci. Există de la 1893. Localul este închiriat. E de lemn, ne- 

potrivit și neîncăp&tor, la loc sănătos și la indemâna copiilor. Arc ozsală (5X1X2), fără locuinţă 
pentru învăţător. Curtea, fârte mică, este împrejmuită cu gard. Grădină nu e. Şe6la nu are nici. 

un venit. 

„. Copiil din cătunele Lunga (1 kil. 400 m.) şi Belciu (1 kil. 300 m.) pot uşor frecuenta șcdla de 

la Lăzăresci, unde, fiind peste tot 136 copil (83 băieţi și 53 fete), ar trebui unal doilea învățător. 

A doua șeslă este la Piscu-Moșului. Există de la 1892. Localul este proprietatea comunei, 

clădit în 1891. E de lemn, neincăpător, la loc sănătos și la indemâna copiilor. Are o sală (10,5X 
4,95X2,65), o cancelarie și o cameră pentru învățător. Curtea, forte mică, este împrejmuită cu 
şipei. Grădină nu e. Scâla nu are nici un venit. 

Copiii din cătunele Curăturile (500 m.), Ciocănci (2 kil. 200 m) și 'Ţărdosci |L kil. 500 m.) 
pot ușor irecuenta şe6la de lu Piscu-Moșului, unde, fiind peste tot 248 copii în virstă de şeolă 

"(153 băieţi şi 95 fete), ur trebui să se înființeze încă o şcâlă cu «doi învăţători. 
La școla de la Piscu-Moșului sunt acuin doi învăţători. 

17). Comuna Prundu. (Venit: 1.861 lei). Trei cătune: Bănădnăi, Prundu și Zeama-ece. 

Şedla este la Prundu. Există de la 1866. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1889. [2 
de zid, nepotrivit, destul de încăpător, la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală (6X 

4,802,10) fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Sc6la nu are nici un venit. 

Copiii din cătunele Bănănăi (1 kil.) și Zeama-Rece (3 kil.) pot uşor frecuenta şeola do la 

Prundu. 
Sunt peste tot '2 copii în vivstă de șcâlă (13 băioţi şi 29 fete). 

-. 

18). Comuna Valea-Mărului. (Venit: 1.518 lei). Patru cătune. Cufotesci, Linia-Ziselui, Vulcu-luă- 
Acugu şi Ciobotea. | 

Şcola este la Calotesci. lexistă de la 1857. Localul este proprietatea comunei. E de nuele 
lipite cu pămînt, la un loc cu primăria, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna 

copiilor. Are o sală (6,0:4X5,96X2,53), și o cameră pentru învăţător. Nu e nici curte nici oră 
dină. Şedla nu are nică un venit. | 

Copiii din cătunele Ciobotea (2 kil. 980), Linia-Zisului (2 kil.) și Valea-lui-Neagu (2 lil) pot 

ușor frecuenta șc6la de la Calotesci. Fiind peste tot 112 copii în vîrstă de şcolă (68 băieţi și 
44 fete), ar trebui la șe6la de la Calotesci un al doilea învăţător.
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19). Comuna Vâlcelele. (Venit: 1.611 lei). Patru cătune: Cupul-Pisculă, Crâmpotuni, Drătcascu 

şi Vâlcelele. | 

Şedla este la Crâmpotani. Există de la 1875. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1875. E de gard, nepotrivit şi neîncăpător. Are o sală [7XX6X2), fără locuinţă pentru învăţător. 
Curtea, forte mică, este împrejmuită cu gard. Grădină nu e. Sc6la nu are nici un venit. 

Copiii din cătunele Brăteasca (2 kil. 500) și Vâlcelele (560 m.) pot uşor frecuenta şcola de 
la Crâmpotani, unde ar trebui re! puţin un al doilea învăţător, fiind peste tot cel puţin 148 copii 
în vîrstă de școlă. 

In cătunul Capul-Piseului (3 kil. 496) numărul copiilor este neînsemnat. 

PLASA TELEORMAN 

341 Cătune și 18 Scole. 

Copii .în virstă de școlă 3.037 (1.039 băieţ! și 1.378 fete) 

1). Comuna Băseni-Stârci, (Vonit: 2.048 lei). Trei cătune: Dăseni, Stiârcii-de-Jos şi Stâr- 

cit-de- Sus. | 
Ședla este la Băseni. Există de la 1820. Localul este proprietatea comunci, clădit în 1820. 

IE în paiantă și de nuele, nepotrivit și ncîncăpător, dar la loc sănătos. Are o sală: (6,50X4,67 
2,15), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea este neîmprejmuită. Grădină nu e. Şedla nu arc 
nici un venit. 

Copiit din cătunul Stârcii-de-Jos (3 kil.) pot urma la ședla de la Băseni, unde peste tot 

fiind 180 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui încă doi învățători. 

În cătunul Stâreil-de-Sus (5 kil.), fiind 19 copii în virstă de şcolă, ar trebui să se înfiin- 

țeze o școlă de cătun. 

2). Comuna Brosceni-Roșani. (Venit: 3.1814 lei). Trej cătune: Brosceni, Lăcenă și Pirru- hoșu. 

Prima ședlă este la Brosceni. Există de la 1888. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1887. E de lemn, nepotrivit și rieîncăpător, dar la loc sănătos.și la îndemâna copiilor. Are 

o sală: (9,01 X5,19X( 2,65), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Șc6la 

nu are nici un venit. | 
Copii din cătunul Lăceni (950 m) pot ușor frecuenta șesla de la Brosceni, unde peste tot 

fiind 192 copii în vîrstă de școlă, ar trebui încă doi învățători. | 
„A doua șcâlă este la Pârvu-Roșu. Există de la 1874. Localul este proprietatea comunti, 

clădit în 1894. D de lemn, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are 

o sală: (9X4,6X2,5) şi o cameră pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Sc6la nu are. 

nici un venit. _ 

La Pârvu-hoşu, fiind 128 copii în virstă de şcâlă, ar trebui un al doilea înv&ţător. 

3) Comuna Bozoesci. (Venit: 1.350 lei). Două cătune: Duzocsci şi Podeni. 

Şedla este la Podeni. Există de la 1859. Localul este donat de d. Serban Ivan și a fos 

clădit în 1859. E de nuele lipite cu pămint și acoperit cu şindrilă, nepotrivit și neîncăpttor, 
deși la loc sănătos nu e la îndemâna copiilor. Are o sală: (7X4X2), fără locuinţă pentru în- 

văţător. Curtea (112m7- este neîmprejmuită. Grădină nu e. Sedla nu are nici un. venit. 

In cătunul Podeni nu sunt de cât 71 copil în vîrstă de şeolă.
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Dacă sar construi un local mai la centru cătunului — de care e neapărată nevoio—ar fi 

atunci la îndemâna copiilor. * 
In cătunul Buzocsci (3 lil. 4m.), liind 78 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui să so înfiinţeze 

o șc6lă interidră. 

4). Comuna Cerbu. (Venit: 1.490 lei). Douii cătune: Arnota şi Cerbu. 
Şedla este la Cerbu. Există de la 1858. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1890. 

E de Dirne, nepotrivit, la un loc cu primăria, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copii- 

lor. Are o sală: (6XX4,50X2,30), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (2287) este împrejmuită 

cu gard. Grădină nu e. Şedla nu are nici un venit. 
Copiii din cătunul Arnota (L kil.) pot uşor frecuenta ședla de la Cerbu; unde peste tot [iind 

96 copii în vivstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

E nevoie de un local noii. 

5). Comuna Cornăţelu. (Venit: 1.400 lei). Un cătun: Cornățel. 
Sc6la de la Cornăţelu există de la 1869 [.ocalul este închiriat. [2 de lemn, nepotrivit şi 

neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (5XX3,70X 1,90), fără locuinţă 
pentru învăţător. Curtea (800»-7) este neîmprejmuită. Grădină nu e. Şedla nu are nici un venit. 

La Cornăţelu, fiind 102 copil în virstă de școlă, ar trebui un al doilea învățător. 

6). Comuna Costesci. (Venit: 7.062 lei). Un cătun: Costesei. 
'Sedla de la Costesci există de la 1860. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1893. 

E de zid acoperit cu tablă, destul de potrivit, neîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are două 
să: 1 (9,10X5,90X(4), II (7X5,90X4) și patru camere pentru învăţător. Curtea 1700») este îm- 

„prejmuită. Grădină nu e. Şedla nu are nici un venit. | 
La Costesci, fiind 296 copii în vîrstă de şedlă, ar trebui.un al doilea învăţător la ședla 

existentă şi să se înfiinţeze încă o şcolă cu do! învtţători. 

= 
7). Comuna Deagurile. (Venit: 2.678 lei). Trei cătune: Deagul-de-.Jos, Deagul-de-Sus și Goleasca. 

Sc6la este la Deagul-de-Jos. Există de la 1860. Localul este donat de d, Scarlat Diaconescu. 

[5 de ard, lipit cu pămînt, neîncăpător, la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Arc o 

sală (8,1X1,2X2,3) şi o cameră pentru învăţător. Curtea este neîmprejmuită. Grădină nu e. Şcola 

nu are nici un venit. 
Copiii din cătunul Deagul-de-sus (2 kil. 500 m.) pot merge la școla dela Deagul-de-jos, unde 

peste tot fiind 175 copii în virstă de școlă, ar trebui încă doi învăţători. | 
In cătunul Goleasca (4 il. 500 m.) nu sunt de cât 4 copii în vivstă de școlă, 

8). Comuna Gâujani. (Venit: 1.531 lei). Două cătune: Cuvteanca și Găujani. 

Sedla este la Găujani. Există de la 1892. Localul este proprietatea comunci, clădit în 1892. 

3 de lemn, nepotrivit,la un loc cu primăria, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. 

Are o sală (5,05X3,65X2,30), fără locuinţă pentru înv&ţător. Nu e nici curte, nici grădină, Școla - 

nu are nici un venit. 
La Găujani, fiind 121 copii în vîrstă de ședlă, ar trebui un al doilea învăţător. 
In cătunul Curteanca (4 kil. 500 m), fiind 21 copii în vîrstă de școlă, ar trebui să se 

înliinţeze o şeolă de cătun. 

9). Comuna Humele. (Venit: 1.814 lei). Două cătune: Goia și Iumcle. Şc6la este la Humele. 

lixistă de lu 1893. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1891. E de lemn, nepotrivit şi
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ueincăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Aro o sală (6,274-4,60X(2,29), fără locuinţă 

pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şcola nu are nici un venit. 

Copiii din cătunul Goia (2 kil.) pot ușor frecuenta ședla de la Ilumele, unde pesto tot 

[iind 153 copii în vîrstă de şceolă, ar trebui cel puţin un al doilea învăţător. 

E ncapărată novoie de un local noă. 

10). Comuna lonesci-Tomșanca. (Venit: 3.637 lei). Două cătune: Jonesci și 'Tomșunea. 
Sedla este la Ionesci. Există de la 1859. Localul este închiriat. [E în paiantă, nepotrivil şi 

ncincăpător. Are o sală (6X5X2,01), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea și grădina sunt lorte 
mică. Şc6la nu are nici un venit. 

Copiii din cătunul 'Pomșanea (3 lil.) în număr de 15 pot ușor fpecuenta ședla de la Ionesti, 
„unde, fiind 118 copii în vîrstă de şedlă, ar trebui un al doilea învăţător, 

Ii neapărată nevoie de un local noi. 

11). Comuna lzvorul-de-Jos. (Venit: 2.653 lei). Un cătun: Jzcorul-de-Jos. 
Scola de la Izvorul-de-Jos există de la 1839. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1339. E de nuele acoperit cu coceni, neîncăpitor, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are 
o sală (5,10X4,35X2), fără locuinţă peatru învăţător. Curtea (12162) esto neîmprejmuită. Grădină 
nu €. Şedla nu are nici un venit. 

La Izvorul-de-Jos, fiind 112 copii în vîrstă de şcălă, ar trebui un al doilea învăţător. 

n 

“ 12). Comuna Izvorul-de-Sus. (Venit: 3.678 lei). Un cătun: Zzcorul-de- Sus. | 
Şcola de la Izvorul-de-Sus există de la 1881. Localul este proprietatea comunei prin do- 

naţiune. E de zid, destul de bun, ncîncăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o 

sală (9,36X.5,67X2,80), o cameră de conserve, două camere și o bucătărie pentru învăţător. Curtea 

(324mr-) și orădina (648.7) sunt r&ă împrejmuite. Şc6la nu are nici un venit. 

La Izvorul-de-Sus, fiind 2148 copii. în vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător la 

școla existentă şi să se înfiinţeze încă o şcolă cu doi învăţători. 

13). Comuna Recea. (Venit: 3.188 lei). Două cătune: Receu-de-Jos și Beceu-de- Sus. 

Șcdla este la Recea-de-Sus. Există de la 1850. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1850. E parto de zid și parte de gard, vechiii, nepotrivit și neîncăpttor, dar la loc sănătos 

și la îndemâna copiilor. Are o sală (6,64x5,05X2,05), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici 
curte, nică grădină. Șc6la nu are nici un venit. 

La Recea-de-Sus, fiind 90 copii în vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător. 
[2 de neapărată nevoie de un local noii. 

In cătunul Recea-de-Jos, (2 kil. 500 m. și comunicaţia anovoidsă, piedică [iind riul 'Teleor- 

man peste care nu este punte), fiind 99 copii în vivstă de șeslă, ar trebui să se înfiinţeze o 
școlă cu doi învăţători. 

14). Comuna Şerboeni. (Venit: 2.004 lei). Un cătun: Șerboeri. 
Șc6la de la Serboeni exislă de la 1889. Localul este proprietatea comunei, prin dona- 

ţiune. E de zid, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: 

(10,1X5,6X2,9), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (1762) este neîmprejmuită, Grădină nu 
e. Scola nu are nici un venit. 

La Şerboeni, fiind 158 copii în vîrstă de șeolă, ar trebui încă doi învăţători. 

15). Comuna Telesci (Venit: 1.366 lei). 'Lrei cătune: ateu, Târlescă şi Telescy. 

Școla de la Telesci nu funcţioneză, închisă fiind în 1892 din lipsă de local. Acum comuna 

.
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construesce uu local, care va [i destui de încăpător, dacă nu va muta și primăria întrînsul. 
Peste tot fiind 144 copii în vîrstă de şcolă,ar trebui ca la 'Telesci, ședla să [ie superiră cu 
do! învăţători. ; 

16). Comuna Ungheni-Colţu. (Vonit: 3.254 lei). “vei cătune: Burdea, Colţu și Ungheni, 
Șesla este la Ungheni. Există de la 1850. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1850. 

I: de biîrne, vechii, nepotrivit, mizerabil, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. 
Are o sală (8, 3002.25), fără locuinţă pentru învățător. Nu e nică curte, nici grădină. Scola 
nu arc nici un venit. , . 

Copiii din cătunele Burdea (3 kil. [2 copii]) şi Colţu (1 lil. 500 m) pot frecuenta ședla 
de la Ungheni, unde peste tot fiind 280 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învă- 
(ător la şcola existentă și să se înființeze încă o şcolă cu doi învăţători. 

[E ncapărată nevoie de un local noii. 

17). Comuna Vulpesci. (Venit: 8.322 leY). Două cătune: Pujoreni și Vulyesci. 
Școla este la Vulpesci, Există de la 1886. Localul este proprietatea comunei prin donaţiune. 

[, de zid, neîncăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (8X54X3), [ără lo- 
cuință pentru învăţător. Curtea, forte mică, este neîmprejmuită. Grădină nu e. Sedla nu are nică 
un venit, 

Copiii din cătunul Bujoreni (3 il) în num&r de 7 pot uşor frecuenta ședla de la Vulpescă, 
unde, fiind 123 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător. 

PLASA TOPOLOGU 

49 cătune 10 ședle 

Copii în virstă de ședlă 2.100 (1.168 băcţi și 992 fete, 

1). Comuna Alimănesci-Ciofrângeni. (Venit : 3.471 lei). Opt cătune: Burluși, Ciofrângeni, Gibescă, 
Lacurile, Piatra, Duculesci, Scheiu și Sehitu- Matei, 

Școla este la Duculesci. Localul este închiriat. E de zid, neîncăpttor, la loc sănătos şi la 
îndemâna copiilor. Are două săli: I (4,41X3,89X2,42), IL (4,13X3,90X2,43), fără locuinţă pentru 
învăţător. Curtea (168”*:) este neîmprejmuită. Grădină nu e. cola nu are nici un venit. 

Copiii din cătunele Burluşi (2 lil. 116 m), Ciofrângeni (1 Îsi. 440 m ), Lacurile (2 ţil.), Scheiu 
(1 Ril. 120 m.) şi Schitul-Matei (1 kil. S80 m.) pot uşor frecuenta ședla de la Duculesci, unde ar 
trebui încă doi învăţători și să se înființeze încă o ședlă cu trei învățători. 

Sunt peste tot 317 copil în vîrstă de şeslă. 
E neapărată nevoie de un local noii. 

In cătunul Gibesci (3 kil. 320 m.), ar trebui să se înfiinţeze o şeslă inferidră, unde ar putea 
ușor veni şi copiii din cătunul Piatra (2 kil. 350m. de Duculesci, dar comunic: aţia e cam anevoiosă). 

Sunt peste tot S1 copii în virstă de școlă. 

2). Comuna Alimănesci-Poenari, Patru cătune: Poncesci, Ciauresci, Iunicesei și Poenari, 
cola este la Poenari. Localul este proprietatea comunei. E de birne, nepotrivit şi neîn- 

căpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (2,10X4, 252,10), liră locuinţă 
pentru învăţător. Nu'e nici curte, nici grădină, Șeola nu are nici un venit.
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Are două săli: 1 (8,10X6,70X3,70), LI (5,70X(5,30X3,70), două camere şi o bucătărie pentru învă 

ţător. Curte nu e. Grădina are 772n».. Șc6la nu are nici un venit. 

Copiii din cătunul Bălilesci (2 kil. 500 m. [14 copii]) şi Blajul (3 il. [9 copii]) a cărui comuni- 

caţie este câte odată întreruptă de un mic pirâii care la ploi mari se umflă, pot urma la ședla de 

la 'Tieveni, unde peste tot fiind 118 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învățător. 

12). Comuna Urloesci-Băbeni. (Venit: 2.074 lei). 'Trei cătune: Surpazi, Valea-Dabii şi Urluesci 

Scâla este la Urluesei. lixisti de la 1883. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1883. 

E do zid, neîncăpător, dar, deşi la loc sănătos nu e la îndemâna copiilor. Are o sală: (5X5X3) 

fără locuinţă pentru învăţător. Curtea, forte mică, este neînmprejmuită. Grădină nu e. Şcola nu 

aro nici un venit. 
La Urluesci, nu sunt da cât 74 copii în virstă de şcolă. 

In cătunul Surpaţi (6 kil.), fiind*34 copit în vîrstă de şeolă, ar trebui să se înființeze o 

şedlă inferioră. | 

De asemenea în cătunul Valea-Babit (5 kil.), fiind 91 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui să 

se înființeze cel puţin o șeolă inferioră. 

RE SUMAT 

Pentru o deplină aplicare a legci asupra învățămîntului primar, ar fi nevoe de a se înfiinţa 

în tot judeţul Argeş: 
17 şcule de cătun; 
46 şcole infeviore cu 1 învățător; 

20 școle superiore cu 2 învățători ; 
5 şcule superidre cu 3 învățători. 

Ar mai trebui să se transforme 2 șcâle de cătun în şesle inferidre cu un învăţător, 72 

şcle inferire în șcâle superire cu doi învăţători, adăogându-se la fie care câte un învățători - 

40 șcâle inferidre în șcâle superidre cu trei învăţători, adăogând la fie-care câte doi învăţători 

şi să se transforme o șe6lă superiâră cu doi învățători în șe6lă superidră cu 3 învăţători. 

Astădi avem în tot județul Argeș 150 școle din cari 2 superidre cu doi învăţători, 146 

inferiore cu 1 învăţător şi 2 de cătun. 

In iua. când legea actuală va fi pe deplin aplicată, va trebui să fie 216 şedie, din cari 

17 de cătun, 120 inferire, 93 superidre cu doi învăţători şi 46 superidre cu trei învățători. 

F. D. 

e
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Total. ..| 30 12] 5] —; d zi, 0 458 256 s19 0 42) i shi c0112.185 
i 1 | ji i | i    



  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  
  

    

  
    

  
  

  
      

  
                  

  

  

          
                                

umezul copiilor străint împărţiţi în două categorii | caţe copi |. Cort care urmeză pila acum. ____ | 
încap După statistica anului 1893 — 94 ! 

Copil străiul cari : în geâlă — = ! 
Copil str?Ziui cari ||! sunt în virstă de TOTALUL PI . . 

urmsză £cola lscotă numerând e za et Copii Dresenţi Copil presențI OBSERVATIUNI | 
acum Prea străiur &ş g _ 1693 Decembrie în luna Mai Sa 

7 | | > | |>lelsltza lies |elzliolelzle|E 
i O x e 3 O o Zo8 3 O o | OO | O o ! 
ză ta 2] a || |aţasi |ă|eiaialalelălealea i 

| | | | | 
| DE a | | | 
ui | 
co [zoso os) | 5 

— — i | -a0 | aja su sal 8 39| 29 2] 3 | 
TI 2 |-l- - 25 | 20 10 16| e e e meet 
| == | 30 | 26| 16 sei 202 22) ai] a] 12 | 

i - |; = a GO 59| 1i 70 —| —| 1 81 SI 39] In Decembrio sedla n'a funcţionat 
| ji i ! ! | din cauza scarlatinei (orm. F.) | 
i — i cat al 20 6] aa| o aa 
pa — a] 50 | 63 a 64 u| 1 2 33| —| 33 i 
pes os] aa cei aa] a 36| 21| -2| 2 
i las | as) sl. si 20! a 30| 27 şi 2 
| zi ai 2 20 | a ol al 26 o 26) 26| a]. 98 | 
2 i ol aa col az oa] ol ol aa] az] al ao 
at | co | af sol. sf aa] a 54 s2 2] 8 
— i — —! — = | 87 fu Gal -178 83, 38| 86| 54 2) 56 
== GO | 32 18. 50! 25 | 29| 24| 3 27 Si 
AIE A a Me —i = =] 105| 68) ao) du dal 21| 75| 12] 15| sr i: 
Pa [0 || ae] ao sal as) al sol ax! 2 ao : 
| — — — — — —| | 9 [0 a 2 29 — 29 a a] as 
= — [34 aj 98) 19) aj 28| 22] 1] 2 
il [a [sot | sol a] -2 sl 20 —| 20 ] 

| E N a _ [0 | 50 [sai =. 2] ai =] asi 8! —| 38 i 
ll 2 20 Îl azlanol aci sl sal ar 5|_22 

pe —| - | aaa | bo 2] 22 
| | | | | | 

pp 70| 93| 59 176| 70| 18, 85| 60; 10, 73| 
i = | 50 e) st zl) sol. aj oi se) al o], 
— — — —| = — — —| —1— —| — SI! | — = „Nu e șcâlă, 

| = es | aa] —|: 43] 36| -. | 30| —| .30 
= | 00 | se] asprooj 70.7 7, 12 4 76|. 
_ = | plz] 30| 359 ceața a ao af al aj. 
i dt. | as —[ o 32 —[ 2) aa] | a 
— — — —, =] 2 57 | 65) 23 58 32) a 38, 38| _5| 53 

| = = | ao [za] za]aooi ss = sl 50! —| .50 
| ij = 30| 66) —| 68 50, —| 50) as] —1 as] 
_ = — i | | 60 | 56| ui 60| 49 3 39, 47| 3! 50 
_ - = 50| | aj 52| 24| —| si 2] —] aj. 
s-a | =] a] s| 0 | val astazi] zi ac) si o3l 9! so 

Y 

3 2 — - 3.2 | „689 | —| — —| —| = = =] =] = 
i 4 a  



  
  

  
  

  

  

            
  

  

    

  
  

          
                                

  
        
        

NUMERUL COPIILOR DE ROMÂNI ÎMPĂRȚIȚI IN ȘESE CATEGORII 

Copiaza În ace. | ataceeri Copii. | CO „-OmALul, * 
3 | 4, |mdatorațra AE0IR acum | intr Ro- || MAL P2rD |amânaţi istruețiu- t 

=| COMUNA CĂTUNUL 3 | 5 | ma urma | distaoţa eo || mâni care || feeeneateză | sati || -afară de || acestor _ 

2 3 || man || cataput ae |nu frecuen-| Mreareara | excluși ||t9l2 din. | șese categorii 
8 3 le şc6lă teză şe6la || distanța 

2 ZilzizlelslelzlelzleslslslzislzlslE 

Plasa Cotmeana-de-Sus ! | | | | | 

1| Babana . . . .[ Babana 1] — gi 1 — 17 si | 15 — îsi 42 120 
2] Bărbăţesci . .] Picuesci . . 4 1] 2 — 45| —| 19 5 16 21 — 2! - — S2 73| 155 

3 | Bascovele. . :| Grajdurile . . | si 1] —| —! 53| — 2 Z 10 29 2 3 1 — 68, 31 102 

po Sites. . |] a aa) — a] 1] 2] 7] 32] 451 —| 11 5] 2100, 56 156 
3] Cocu-Popesci „| Coeu .... | 6| | —| —] 3: 28 31| 1] cei 4 — 22 | 99, 96| 195 
5] Crucişoara . . | Linia-Mare. » 3] 1] — —i 43) 1 16 20 15 3 2 — — —| 76| 58, 131 

6 | Drăganu-Băsc. . Dumbrăvesci. ||. g] Î| + —| 33 — 24 20 10 22 2 2 2 — 20 44] 119 

| Da. Drăganu-Olteni | 1| 1. —| 58| —] 23 S) 14) 30| 4] —| — —! 100! 87| 187 

îi Groşi. .... Linia-Mare . . 5] 1] —| —l 83 — — 26 — p —| 8) — _| 83| 174 157 

$| Poiana-Lacului Negoesci SI i 2 — 54 — 18 ui 32 36 6 5 —| —1 112| 83] 195 

9] Răchiţelele-de-S.| Linia-mare-R. 3] 1] 2 —j 42 92| 12 2, 7 8, 1 — —| — 64| 89| 99 

10 » » Jos| Chelbesci . . 6]. 1| 3 —! 59 — 19 5 8 33 1 2 2 ! 92) - 81 179 

11] Samara. . . .] Valea-Satului SI. 1] 1 —| 61 4 12 42| 60| 1] 1| —l —| 120 82, 202 

12] Săpunari-Drăg. | Cotmeana. 3 1] 3 — 55| 8] 22 29| 53 35| 20| 20| —, —| 158| 92, 248 
13| Slătioarele . .[| Slătidrele Gl 1] 10; —! 30 2 38 39, 19 32 13 3 10 2 120, 18| 19$ 

14] Uda-ae-Jos . .| Ciorăca . . |. 1] — — i GA — 21 ăi 21 4 2 10 3 121 53, 200 

15 » » Sus. .[Mercani .. . 3 1 2 — 58 —| 21 37) 26 51 2 — | 1 110; 89, 199 

Total. .| 90| 17| 56 - 864 a 258 i 353 cs 64 1 58 04.65 1,195)2.818 

| Plasa Gălășesci 

1] Bârlogu .. .[Bârlogu ... 2 1] — —| 43 — 22| 36: 37] 19, ș 9; 3 | 113, 64! 1 

|. 2] Cacaleţi-de-Jos | Cacaleţi-de-Jos 2) 1] — — 47 1| 20 sul 9 22 3 Ip 79| 65: 144 

i » Cireșu. . » Cireşu, 2] 1] —| — 48 - | 45 s4l 22 98| 2] si — —I 117| 65] 182 

4] Cersanele . . .|] Cergani .... îl 1] — | 38 _ 22 sl 20 25) 1 3 — = 81| 75| 156 

| 5] Căteasca-Popesci] Popesci . . . 3 1] —| —| 28 _ 21 30 6 12 31| — —I 58| 43. 101 

6] Gliganu .. | Gliganu-din-D. | 2] a a — ai — 21 s, 2 11] 26 23 a ou sa du 
Bi pilozisou a Mişei 1 2 di 1, 36 SI] —— 1 — 1) — 101| 98 199 

> +. +] Mozăceni, . ] 4 1 3 — 64 1 "50 59, 32) 40| 12 12 —| = 1621 128| 290 

Negraşi. . . .| Negrași ... A a] 6 |. 83) 12! 19| as] a ax 22 10: —'—| 83 67] 150 
9| Răscăcţi a. Drăghineasca . 3. 1| 14| 15: 32 — —| —] 20 4 16 10 —|— ca 39. 121 

10| Rătosci . . . .| Tioveni ... JI 1] — —l 37 4]. 35 35 8 2 — = = 80, 1 121 

1iț Rociu. .... Rociu . 1| —] — — 40 15 17 14 —| — A] 31 —| = 61| 382 93 

12| Serbănesci . . | Șerbănesci. . a a] 33) 4 | 39 9 18| 5; 1 2 —l 67| 62| 129 

13| Slobozia . . .| Slobozia. . . 1 îi 13 32| 49 2 98 28 —|  — 9 2 i — 169| 91| 260 

14| Stănislăv.-Oarja | Stănislăvescă . 5| 1] —| — 531 —] 20 63 94 64 3, | 2; —] 172| 127| 299 

15| Suseni . . ., .| Boeresci. ... 3| 1] — —i 45 3 18 GI 20 32 S 2 —| — 91| 101| 192 

16 Teiu ...., Teiu. .... 3] 1] —| —. 602 3 32 25 17 16 — - | i 111| MA 155 

17| "Țuţul.-Gălăşesci Țuţulescii-Vechi 3 1] 2 — 38 — 23 24 103, 96 1| 2 —| =] 167| 122] 289 

| i 

Total . . 50| 17] 42 ui 114 105 536 cs 401 :20 i i 11 — 560 1.341/3.229 

Î : "i i                              



  

    

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

        

  

      

  
  

            

  

  

            

      

|Numărui „ecpiilor străiul împărţiţi în două categorii Car copit |_— Copil cari urmeză şcola acum ÎI m 

| încap După statistica anului 1893—94 | 

Copil străiu! cart Ci da TOTALUL In sec | | 

urmâză şeola şc6lă numtrând | celor două cate- = 28 Copil Insezişi Copil presenţt Copil presenţt _ , : 

acum | eine ceramâna | EP! | E | la Septembrie | Oîmluna [| si vara atasa OBSERVAȚIUNI sad excluși străint s & 5 a 1893 Decembrie . , 

== | zisă ora 
ză za Fă a ăla |rsz [ăla |el|ă|ea|e|al|e|a= i 

| | 
| Na | | = 15 | 35 —| 85| 42| —| 42| 40, 1 40 „ 

= = 10 | 59 15| 74] 38| —| 38| 29 — 29 
== 50 | 60 a] Gal 46| aj az 46) aj +7 
=== 10 | 43| —| 48| 82| —| sal 22 —| 22 
aa 10 | 49 17 Gt a 2 3 6| -| 6 | 
—| == 10 | 50| a| 51| 39| 1 0 20| 1] 31 
—| === = 42 [49 8) 57] Bi — a 25 —| 25 
lo GO | 74 10) 84| 5] — 48| 15 -—| 4 
— — — — = = 150 | 58 1 139 83| — 83 83 —| 83 

== = 56 | 59, —| 59| 88| —| 88| | —| 35 
= 35 50 35| 85| 37 2 39| 32 1 33 
| 50 | 83 —| 53] 3 — 38 32 — 32 
— | === S0 | 55, 4] 59) 71| + 75) 71| | 7 

== —| = = 56 | 72! 27 99 127| 49 31| 4 35 
i 50 | 61| 3| 64| 36 ai ar aa a 2 
=== — — 6 | 49 —| 39] 60| —| 60) 45| —| 1 
—— = a 60 | 56, —| 56| 43| —| 5] ij — 

| | _ | | 
4 = aj aj me [A 

hi , li 4 | 

— = — —j = — —| 60 | 48| 6ț 58] 38| —| 38| 22] —| 22 | 
| | 20 | 9 aj 50) 37 1 38| 10| —| +0 
o = = 50 | 89| —I 59] 391 —l 38] 40| —| 40 
— I 22 35 | as) — 35] aa —| 9] ao] —l ao 
| _! = =] — 28 | 55! —l 55| 2 — 33 33| —! 33 
— _ _| = | [0 | 8 — 58| —| — 2 22| —| 22 | 
jo = | = = 30 14] 80 | | 
— — — — —- — 100 13| 17 2 28 12 76| 49| 12: 51 ASE ara funcţionat în trim. | şi a 

— a = 48 | 38) as] 2 14| 3 au 33 36 id i 
| 22020 cs | cl aa] los] a 2 a ! 
as aja sa asi si ai] aa] a] 36 
Înini —! — — ai — Întatai Îi Îi - — Înmani — — — — — Nu e cola. 

=== 30 | 14| 1] 15] 52 37| 28| 2 20 
cj 90 | 68| 6 zi 57 0] 34| 4] 38 

= = 40 | 68! — 68 39 --| 57| 47] — 37 . | 
— —. | == 10 | 50| —] 30| 61 40| 32| 1 38 

” —i ” —| = =] = 80 îmi Mat — 62 68 35 SH Form. ru cunține date statistice pe! 

== = = = = 30 | 48| —| 43) 29; —| 29] 31| —| aa Sepia ore, ! 

— - | 2222 | -l - = = = J li 
| 1 i | k | |                              
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| NUMELE COPIILOR DE ROMÂNI IMPĂRȚIȚI IN SESE CATEGORII 
= 

315| come |usettuită | capu mat [aPădea] Cop lcopnean| "TOTALUL 
E | | maatorapr | e eat | aim no | erau” amânații „Perueţiu-l acestor 

! COMUNA CĂTUNUL Sa amar gistanta ce mâncau | frecueutză || sati nea în sese categorii 
E 32 |) tanu de şeola | creare ară | excluși latesteătuo| din urmă 

S 3 5 | gcâlă , distanța _ __ - 

5 312| == = = = = = = 
5 Z|z|zlsl|>leilzloslzlosizielglelsisls 
4 SISla sis sl|ălcejălelălelăl|elE 

“Plaiul Loviştea ” | E | | | | | 

1| Băbuesci . . .] Dăesci. .. . 3] a —1. — as] 15| 6 aa] 3] 3 10! 10] —| —| 68 69! 187 

2] Berislăvescă . . | Berislivesci . 6 a] 5 —1. 53 0 2 29| 39 55| 2 d —| | 101| 0 191 
5] DBoişoara . . . | Boișoara. . | aj aj 00] = 88| aj aa az] a 6] —| —j 97] 57| 154 

[Câineni «| Caine. ..,| | a] —| = 20 a] oi a] oi al a] a] 2 — 38| 2] so 
i IE Greblesci ..Î| “| a] — = — _ | -| | = 

5| Cicănesci . . . | Cicănesci 2 a] 2 = a = 122] 10| 7 8 d 6 = m 72 23| 96 
6| Dângesci-Nădă. | Rădăcinesci 9 | i 66) 27 15 sal || aa | i s2i ao a 

| Jiblea .. . . | diblea.... 2 1 —| | 36 6, 9 30 3 9 Si si - | — 56: 62] 118 

g| Șerbănesci . . | Şerbănescă. . 2] > — —i 28 97| 15 10 — — —| —| =] i 43! 87| 80 

9| Pcrișani-Spini . | Perişani. GI 1] i = 10| — 2| 27| 951 42| 10: 16| 17| —i 58 85] 173 

10| Racoviţa . . .| Racoviţa. . . 5] 1] 1 —. 23 1 19 aa 18 13 ja — — 65 56 121! 

11| Sălătrucelu . . | Sălătrucelu 2 1] 2 = 29 0 9 25 3 | 7] 7] —| —i 50, 50| 100 
19 | Sălătrucu | Sălătruc,-de-Sus | o|- 1] — — 22 18 3 2 — — = — 23! 18| 45 
| » vdosi| "| 1 — —. 25|. 9 9 10 45| 6 al — — | 25 69, 

13| Şuici-Morăsci .| Şuici ..... Ga 4 —[ 64 2 = | cr sf 151 12] 5 2 159| 117] 2% 
i 14| Titesci . , . „| Titosei. . , 3) 1 —i i. 25 2] 42 52 9, 6 2] -2] _| _ 78; 62. 110 

motal. . | 48| 14] 19| | 558] 127] 193] 360] 201] 236] 77! 78] 14| 2i1.062] 803l1.565 
Plasa Oltu-de-Sus 

1| Bălcosci. . . Rotăresci 5! 1] — — 31 3) 6 î 24 29) 3 —| 1 — 65 5%] 1014 

2] Bârsesci-Bere. .| Ruda ..., 4] 1] —| —I. 38 5! 20| 33| 20| 92! 2 si —| —l 80| 68 148 

3| Ciutescă-Căzăn. | Ciutescă . . . 2 —| — — sai co si-l ll a ai 2! | 5) sa) 9 
4] Corbii-Mângur. | Corbii-din-Vale 9 —] 28 19| 8 s! 75| să 431 — — —! — 113| 75] 188 

| 5| Cremenari-Flă. | Brătia-din-Deal 5. —| — _ 3 — 20 1 24 25) 13 9 —j —| 601 41| 101 

| 6] Gremenartatoşt| Mijloeu ... | 5] a] 2 —| a] 3). — — d [79] si za] | je 
1) Dedulesci-Vărz. | Dedulesci AI [009 2 aj aj 2 40| 2) 11] 112, 2) 19 
s| Galicea . . . . | Galicea 5) a ol ao aa] al 20 9| 10) 11| 2] 12] 1] 4] 66| 50, 216 
9] Milcoiu Isbăsesci| Milcoiu a —| = = =] — | | ss] cz - —| | —1 133| 67] 200 

10| Stoiceni-Pleşoiu | Stoiceni . îl 1 — _| „dl 2, 16] 33| 66 Gil s| 5: 1] 1 112; 102; 244 

Total. . .| 49 40! 20| 205| es! 173| 153] si] 223] ca] o] 18] 27] zi 592.162: 

Plasa Oltu-de-Jos 

|| Bărsoiu. . . .p Niţulesci. + 1. 401 a 7:57 5] ap 507 13 10] 5; —| — = 78| 66| ai 
! 9] Ciomăgesăă . . | Drătia. a a | 26] 7 si 17| 22 şi — 2 | 50 36| 102 

3] Cuca... ..| Cuca ... s| a] sl. -1as| ai 15 -| 19 al —| = — — 56| 55| 111 

a Dănicer. . . . | Linia-de-pe-Vale|. 3]. 1] 14 as a a 32 7] 20| 2 — 2 —| 64| 58 117 

5| Dobresci . . . | Dobresci. „| a] oo ai a 2 1 23, a 6 GI | —| == 77] 38) 115 
“6| Lăunele-de-dos. |Lăunete . .. | 3]. aj —| —|. 29, aj, 17] -29 28 36] 21| —| —| 96| 60| 165 

i > » Sus » Teodoresci | 3] 1] 20 114.86] —. 30,60 6 7] — 5, —, al 83| 175 
s| Măcar. | ear. 3] 1 4 —! 28 „| sol il i 4) —| | — — 50 ca, 134 
9 Olanu ....] Stoicănesci „Aa 3 oi 2 20, 24 19, 920: Ti di —| — 95| 50! 1415 

10| Scheiu . Valea-Seheiu. | 4] .—] — —; se]. aa] as a] — —| a] al af S2| 78] 185 
11| Stoilesci. . . . | Bulager . 5 1 E — 57 10 15, 5 52 59| 14 20; 1 146| 95| 241 

12] Vitom.-Trepteni| Costesci . . Aa == aj 29 19 55! ala 141| 59! 200 

19) Urși [Dealu .... ae 3) 10, 20| | 14] 10 5 — —| 89| 42] 131 

147 Valea-Ungureni| Gojsărci . . » 5) 1] — —l 29| — _| 4, | 3! 12] 14| — —| 48; 21| 69 

| Total. . .| 55| 33| 79| 14] 557] zos] 223| a2s| 254| 300] so] 57] 7] 3l1.200| 8152024  



  

    

  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  

  

  
      

        
  

    

  

          
  

      

  

    
  

                        
  

        

Sumrut copiilor străini împărţiţi în două cateonii | car corn Copii care urmeză şedla acum 
! incap După statistiea anului 1893 —94 
Copil străini cari în șcâlă 1 — 

Copii stedint cart || sunt fa virstă de] TOTALUL | ______ - a |. _ urmeză şcâlă şe6la numărând celor două cate- = a3 Copit înscrişi i Copil presenţi Copit presenţi A .. 
acum şipe ceamânați |. B0ri! de copii Şe  | la Septembrie ! In luna în luna Maiă OBSERVATIUNI 

sau excluşt străini 3 = E 1893 | Decembrie Ă | , 

2 | = = zisă = = |» = ll Bi 

a cz aa! = | | | | aeg Dale Aj |AĂlal= 

a RR |] 
| ll 50 | 13 17] 60| aj 13 49| 27| 10| 37 
az 70 | 33| 7] 40| 51| 7] 58| 27| "a| aa 
| — — —| aa 19 —| 40| 32) —| 92| 19| —| 19 
i — — - =: = — s2 | 28 11| 39| 26 11| 37| 26] ai| az 
” | ” —i i Dai ua = | 2 3 20 6 2 Form. Y. nu conține date atatistice = 65 | 82) — 82| 10 1| 46| 24| 14| 95|ne Septembrie. _ _ _ _l N a _ = = 2 = 2 A | | 2 Şeolă de cătun. 

ll [as | oct oma a] af sal asia] ao 
— —I — —i | = — pa 2 

a — = == a0 az =] sn 37| —| 37] 26 —| 26 
_| — | === 30 | 34 — 34" 29 —| 29| 14| 1] 15 
a — — = = î0 | 37| 15, 82| 33! 9) +2] 82 6 8 
— — == — — | 2%) 1, 87 20) 13| 3 15, 10, 25 
= = 10 | 30, 13, 13) 26 1t| azi 22 7] 29 
—! — a 50 | 82 2 870 2 72] 50 2] 82 
a 2 s | 20! 1] o] aul al 25] 20| a] ar 
ZII II a II II ITI II 
— = -] — 2 — 50 | +40! 5, 45 4 3 14: 28 1] 29 
—| = = — 10 | 22| 8; 95| 28 6 34 22] 1| 23 
— i —| _ — N — — —| — — — _ — — —! — Nu e ședlă. ” 
— — — — — | — — — - — al = — = Șeola este închisă, 

— ”! —j IT II - Na en AR — —| ] — Z —| — 30 |  — —| 2 G 30 25 4 2 po Se ermbra, ONiRe date statistice 

— | — —| — | - 100 86): 9 95) s2] 5, 81| 77 5 32 
— = — Aa 50 | 51| 5 59) zi 2) % 32| 4 36 
— | | —| — | — — — —| “| 7] — —| —| —] "Şedla este inchisă încă de la 1868. 

oala = 30_|_Gi 2: 63] 44 —| i] asi 1 16 
AI AZI ao III III II 
a = 75 | 50 4 53| 54 6 G0| 33| dj 38 
Ă — | = 15 | 46| 10, 56| 38| —| 38| 29 —| ay 
= a] — as as) | as] oo | 29 
| ao as] — 35 33 — 23 31| —| ai 
= - —| = =| 22 [ae] al s0| aa 2] 6] so —| ao 
= = = 50 | 27] 4) 25] Sa] 1] s2 ai — aa 
== 10 | 12 — 12] 19 — au fai 
— —! — il 35 —| = = | 2 21 ÎN avem formulare Fe 
- — | == co [ol a 2] 48| — 15 2 | 42 E 
— —i — —i a — — —|  — —| —| —| —| —| —| —| Șesla e mehisă de ta 1881. 
= 020 os 7 66| 60| 10 70 51 si 59 
— — - —! = 10 | 20. — 20 39| — 39 10 —] 40 ial = 60 | 59 261| 36) 3] 9! 89 a 32 
= ll ol 2 = 20| 301 30! —| sol Setenrie etaa mn erarate 
ile | = ZII II      



      

    
      

  

  

  

    
  

  
  

  

    
  

                    

                        

  

  

    

        
  

  

  
                                  
      

NUMELE COPIILOR DE ROMANI IMPARȚIȚI IN ȘESE CATEGORII 

Fă [a _ Pi 

3 = | Conir fi su! Rn ini | afoacear Copii citea TOTALUL 

2 | 8 |inăatorața fede re ar | rințiom, | manat | amânați iisteuețiu- acestor ş6se 

| CORUNA ATUNUL, | | E | matura [ra atent, Jeana ee | esec SR ate de : 
9 

= = unan cătunul şi cuenteză | în.care ar excluși scâla pn categorii 

5 2 2 şcâla şedla fi distanța) aceste 

5 > | I— 

Ș îlălzlslzisl|lsleslslslsislgls =| ol 8 

Plasa Pitesci | | | 

1| Albota ... Albota-de-Sus 2 a — —| 34| — 8 10 10 5) 25| 51 —| —1 "77 90| 162 

(Bascovu-Plescă | Valea-Ursului. || 4 i — as] — 2 as 26 29 —| a] a —] 97] cil 161 

i > Rotăresei. » + | aj i la] | ac] o] a 28 si | ai —| 57| sa] 208 
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JUDETUL BACAU 
aa caă să; $ 20.699 (11.163 băieţi și 9.594 fete). Statistica actuală. Copii în virstă de şcâlă: | 18.526 (9.503 băieţi şi 9.023 fete). Statistica din 1891. 

PLASA BISTRIȚA-DE-JOS 

49 cătune şi 11 șcâle. 
Copii în virstă de școlă: 2.516 (1.304 băieţi şi 1.212 fete) 

1). Comuna Călugăra-Mare. (Venit: 2.802 lei). Două cătune: Călugăra-Mare şi Sohodol. 
Școla se află la Călugăra-Mare. Există de la 1881. Localul aparţine comunei, a fost clădit, 

în 1889. E de vălătuci, nesistematic, într'un loc mlăștinos, dar la îndemâna tuturor copiilor. Are 
o sală (5,90 X 545 XX 3,36) şi o cameră pentru învățător. Curtea, şeslei are 1302 p. şi e împrej- 
muită cu nuele. Nu există grădină. Şedla nu are nici un venit, 

Copiii din Sohodol urmeză la șc6la din Călugira-Mare, distanța nefiind de cât de 2 kil. 
şi comunicaţia uș6ră. 

Ar trebui aici un al doilea învăţător și să se mai înființeze o şcâlă cu doi învăţători, fiind 266 copil (141 băieţi şi 125 fete.) 

2). Comuna Cleja. 3 cătune: Cleja, Somușcă și Valea-Rea. | 
Şeola e la Cleja unde urmâză copiii din Somuscă și din Valea-Rea, comunicaţia fiind uşoră 

și distanță mai mică de trei kilometri. 
Aici ar trebui un al doilea învăţător și să se înfiinţeze încă o șcâlă cu 2 învăţători, fiind 

326 copil în vîrstă de școlă (175 băieţi și 151 fete). 

3). Comuna Faraoni. (Venit: 3.500 lei). Un cătun: Faraoni. 
In acest cătun nu“există șe6lă. Populaţia satului, care numără 1.424 suflete, este compusă 

aprâpe numai de Unguri-Ciangăi, din care o parte nici nu scie românesce. Locuitorii sunt mal 
toți catolici. | 

Numărul copiilor în vîrstă de șcâlă fiind de 200 (98 băieţi și 102 fete), ar trebui aici o 
șcâlă cu doi învăţători. 

4). Comuna Fundu-Răcăciuni. (Venit: 1.140 lel). Două cătune: Ciocani și Fundul-Răcăciuni Nu există nici o şcâlă.



| Jupfițui, BAcati 

Ar trebui să se înființeze aici o șeâlă cu 2 învățători, fiind 108 copii în vîrstă de șcâlă 

(59 băieţi și 49 fete). La acâstă șeolă ar putea urma cei 8 copil din cătunul Ciumași. 

5). Comuna Letea. (Venit 7.533 lei). ese cătune: Letea, Șerbănescă, Radomiresci-de-sus, Cremena, 

Domniţa-AMaria şi Chișeta. 
Scâla este la Letea, a fost înființată în 1861. Localul actual a fost clădit de comună în 1866. 

E de vălutuci, nesistematic, la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală (6,88X, 

341 X 2,31) şi 2 camere pentru învăţător. (Curtea, 518») e împrejmuită cu scânduri. Grădina 

(6,957=:») e împrejmuită. Şc6la are un venit de 350 lei din arendarea pămîntului. 

Numai copiii de la Şerbinesci, cari se află la 24/2 kil., pot frecuenta școla din Letea. 

Ar trebui să se înfiinţeze aici un al doilea învăţători, fiind 129 copii în vîrstă de școlă 

(68 băieţi şi 61 fete). | | 

Ar trebui să se înfiinţeze o șeolă inferidră la Cremenea (44/, kil. de la Letea), la care școlă ar 

putea să urmeze și copiii de la Domniţa-Maria [+ kil. de la Letea) şi aceia din Izv6rele (comuna 

Ruşii). Ma | 

Ar rămâne fără șcâlă copiii (3 băieţi şi 7 fete) de la Radomirescii-de.jos, căci satul se află 

la 31/, kil. de Letea [satul cel mai aprope). 

| Cătunul Chişeta fiind lipit cu satul Dealu-Noii (Comuna Dealu-Noi) ar putea forma un 

singur centru şcolar cu acest din urmă sat, care elipsit de şcolă, şi cu satul Bălţata (Comuna Rușii). 

care se află la Lil. 

6). Comuna Dealu-Noi. (Venit: 2.861 lei). Şese cătune: Dealu- Noii, Petricica, lazul, Gaidar, 

Dârzulescă şi Bălțata. 
Nu există nici o şcolă în acestă comună, 

„Copiil din Dealu-Noii și din Bălţata frecuenteză şcola din Chișeta (comuna, Letea). 

Şcsla din Chișeta a fost înființată la 1865, localul actual a fost clădit de comună în 1866. E 

de vălătuci, nesistematic, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (6,88 X 341 X 

2,37) şi două camere pentru învățător: Curtea (5132) e împrejmuită cu scânduri. Grădina 

(6,957=:P) e neîmprejmuită. Şc6la, are un venit de 350 de lei din arendarea pămîntului. 

Fiind 84 copil (43 băieţi și 41 fete) în satul Chișşeta, 120 (54 băieţi şi 66 fete) în satul 

Dealu-Noti şi 8 în satul Bălţata, adică peste tot 212 copii ar trebui să so înfiinţeze la Chișeta 

un al doilea învățător şi o altă școlă cu doi învăţători. | 

Cele-Palte sate sunt prea departe de Chişeta (6,8, 9 și 11 kil) Populaţia „școlară însă fiind 

mică, (laz 36 copii, Gaidariu 21, Bârzulesci 6) nu sar putea înfiinţa de cât la Iaz o şcâlă de cătun. 

La Petricica, unde sunt 58 copiii (35 băieţi și 23 fete), şi care se află la 6 lil. de Chişeta, 

ar trebui să se înființeze o şeslă inferidră. 

7). Comuna Luizi-Călugăra. (Venit: 3.680 Iei). Patru cătune Luizi, Osebiţii, Negelu şi Corhana. 

Şedla se află la Luizi. Localul actual a fost clădit de comună în 1886. E de vălătuci, mi- 

serabil și ncîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna tutulor copiilor. Are o sală (6,58X 

5,04 X 2,05), cu două camere pentru învăţător. Curtea (3902) e împrejmuită cu gard de nuele. 

Nu e grădină. Șc6la nu are nici un venit. 

Copiil din cele-lâlte cătune pot merge uşor la şesla din Luizi. Fiind însă peste tot 241 

copii în vîrstă de şcâlă (127 băieţi şi 114 fete) ar trebui să se înființeze la Luizi un al doilea 

învățător și o altă şcolă cu doi învăţători. | 

In acâstă comună, populaţiunea fiind în mare parte compusă de Unguri-Ceangăi, copiii 

nu sciii românesce. o 

“ 8). Comuna Osebiţii-Mărgineni. (Venit: 2.935 lei.) Patru cătune: Osebiţit-Mărgineni, Crihan, 

Baraţii şi Gheraesci. . , | :
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JUDEȚUL BACÂt 

Nu există nici o şcâlă în acesti comună. | Copii! din satele Oscbiţil-Mirgineni și Crihan pot merge ușor la şcâla din Călugăra-Mare: iar cei din Baraţi și Gheraesci la şcola din comuna Mărgineni-Munteni. 

9). Comuna Răcăciuni. (Venit: 7.000 lei). Cinci cătune: Răcăciuni, Satu-Aoă, Guşteni, Teiu, Şi Berendescy. ă " 
Prima șeâlă e la Răcăciuni. Există de la 1866. Localul actual a fost clădit de comună în 

at școlei în 1870. E din vălătuci, nesistematic, dar la loc sănătos. Are o sală (8 X.5,15 X 3,10) şi două camere pentru învăţător. Nu are curte. Grădina (17. pogon) e împrej- muită cu gard. Şcâla nu are nici un venit. 
Copiit din Teiuş pot frecuenta acâstă școlă, distanţa fiind mică. 
Ar trebui la şedla, din Răcăciuni un al doilea învăţător, fiind 101 copiil (59 băeţi şi 52 fete). 
A doua șcâlă e la Gâșteni. Localula fost dăruit de d. Al, Constantinescu în 1892; e bun și la loc sănătos. Are o sală de clasă (5,80 X 6X(2,35), trei camere și O bucătărie pentru învăţător. Curtea, (1,762m-»:) e împrejmuită cu gard. Grădina (3,162m.P) este de asemenea împrejmuită. Șc6la nu are nici un venit. - 
Copiii din Berendesci pot frecuenta ușor şedla din Gâşteny. 
Sunt 54 copil în virstă de şcâlă (29 băieţi și 25 fete). 
Copiit din Satul-Noii nu pot frecuenta nici una din aceste două șeâle, distanţa fiind prea 

mare (8 kil.). Fiind acolo 53 copii, ar trebui să se înfiinţeze o şcâlă inferidră. 

10). Comuna Rușii. Cinci cătune: Ruşiă- Fundu, Izcdrele, Bălţata, Furnicarii şi Cotenii. 
Șeola se află la Ruşii-Fundu. Localul a fost clădit de comună şi deschis în 1891. E de 

lemn şi vălătuci în temelie de piatră, sistematic dar ne-încăpător. E la loc sănătos şi la în- 
demâna copiilor. Are o sală (7X 6,50X(4) şi două camere pentru învățător. Curtea (10 prăjint) 
e neîngrădită. Nu are grădină. Şcâla nu are nict un venit. 

Fiind 123 copii (56 băieţi şi 67 fete), ar trebui un al doilea învățător, . 
Copiii din Izv6rele pot urma cu înlesnire la şeola din Cremenea, (comuna Letea), iar cel 

din Bălţata la şodla din Chișeta (comuna Letea). 
Satele Turnicari şi Coteni ar putea cu satele din comuna Tamaş (plasa Siretul-de-jos), 

să alcătuiască un noi centru școlar. ] 

11). Comuna Valea-Mare. (Venit: 6.055 ler). Cinci cătune: Costita, Valea-Dragă, Valea-de-Jos 
Valea-)Mare şi Valea-de-Sus, alcătuind tâte ca un singur sat. 

"Sedla se află la Valea-Mare, a lost înfiinţată pe la 1872, apoi închisă şi deschisă din not 
în 1893. Localul & proprietatea bisericei catolice și oferit gratuit comunei. E din lemn lipit cu 
pămînt. E la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Comunicaţia e lesnici6să. O sală de 
clasă (4X(5X 2,10) şi cinci camere pentru învăţător. Curtea (700m+-) e împrejmuită cu gard de 
nuele. Grădina e lăsată în sema preotului catolic. Şcâla nu are nici un venit. 

Locuitorii Sind aprâpe toţi Unguri-Ceangai copii nu scii românesce şi învățătorul cu grei 
se pote înțelege cu ei. ă 

Fiind 182 copii în vîrstă de șcâlă (93 băeţi şi 89 fete), ar trebui la Valea-Mare încă doi 
învățători. 

12). Comuna Valea-Seacă. (Venit: 2.620 lei). ese citune: Alfenii, Bălţata, Buchila, Florescă 
Galbeni! şi Valea. 

Şcola se află la Valea. Există de la 1865. Localul actual a fost elădit în 1870 și cumpărat 
de comună în 1880, din venitul capitalului lăsat de Principesa Pulcheria de Wittgenstein. E de 
lemn cu vălătuci și tencuit, nesistematic, dar la loc sănătos. Are o sală (9,30 4,50X12,40) şi



JUDEȚUL BACĂU 

două camere pentru învăţător. Curtea (160»2) e împrejmuită cu gard de nuele. Grădina (802=») 

e de asemenea împrejmuită. 
| 

Copiii din satele Albenii, Bălţata, Florescii şi Buchila pot frecuenta uşor şcola din Valea, 

căci distanţa e mai mică de 3 kil. 

Fiind însă 236 copil ar trebui un al doilea învățător şi să se înfiinţeze o altă şcolă cu 

doi înv&țători. 

Satul Galbeni! se află la 6 kil. de Valea. Fiind în acest sat 52 copii în vîrstă de şcolă, ar 

trebui să se înfiinţeze acolo o şcâlă inferioră. 

PLASA BISTRIȚA-DE-SUS 

| 47 Cătune şi 11 Scâle. 

Copii în virstă de şcolă: 2.440 (1.287 băieţi și 1.153 fete). 

1). Comuna Beresci. jVenit: 5.200 Iei). Trei cătune: Beresci, Climesci și Tădureni. 

Şcâla e la Beresci. A fost deschisă în 1865. Localul este închiriat de comună; e de lemn 

şi vălătuci, nesistematie, dar la loc sănătos. Ave două săli de clasă: cl. I (7X 4,70X3) și cl. 

IL (7 X 412 X 3) şi două camere pentru învăţator. Curtea (2337) e îngrădită cu gard. Grădina 

(409n-7) e îngrădită cu gard. Şedla n'are nici un venit. 

Copiii din tâte satele pot frecuenta ușor șe6la din Beresci. 

Numărul copiilor în vîrstă de şcedlă fiind de 251 (121 băieţi și 130 fete), ar trebui să se 

înfiinţeze lu Beresci al doilea învăţător şi o altă şeâlă cu doi înveţători. 

2). Comuna Blăgesci. (Venit: 6.100 lei). Un cătun: DBlăgesci. 

Şc6la e la Blăgesci. Localul şcâlei e proprietatea comunei şi a fost dăruit de epitropia 

caselor Sf. Spiridon din laşi, la 1865, când sa şi deschis școla; e de zid, la loc sănătos, dar 

nu la îndemâna tuturor copiilor. Are o șeâlă (9,30 X 853 X 3,25) și două camere pentru înv&- 

țător. Curtea, (179"-P) e împrejmuită cu gard de nuele. Grădina (2506"») de asemenea € îm- 

prejmuită cu gard de nuele. | | 3 

Şcdla mai are un loc în țarină, chiar lângă şc6lă (3043 m.r) și un islaz pe o costă (18237). 

Din arendarea pămîntului, şedla are un venit anual de 264 lei. 

Fiind 194 copil în vîrstă de şeâlă (104 bâicţi şi 90 fete), ar trebui încă doi învăţători. 

3). Comuna Buda. Două cătune: Buda şi Șipolele. . 

Nu există nici o şcâlă. 

Ar trebui înființată, în cătunul Buda, o şclă inferiâră, unde ar putea să urmeze şi copiii 

din cătunul Șipotele. | 

4). Comuna Ciumași. (Venit: 11.153 lei). Cinci cătune: Borleana, Ciumaşi, Fageţelu, Ilieșiă şi 

Ilesci. | 

Şc6la este la Itesci. Localul e închiriat de comună de la 1884, când s'a deschis șe6la pentru 

ântâia dată. E de vălătuci, nesistematie, aprope în ruină, dar la loc sănătos şi la îndemâna co- 

piilor. Are o sală (5X4X 3) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (60:P) e împrejmuită cu 

nuele. N'are grădină. i
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Şc6la are un venit anual de 115 lei din donaţiunea de 3.270 lei făcută de Principesa Lucia 
de Seinburg. SE 

Nici un copil din cele-talte sate nu pot frecuenta şcâla din Itesci, fiind prea. departe. 
Ar trebui să se înfiinţeze la Ciumaşi o şceâlă inferiră, unde ar putea să urmeze şi copiil 

din satele Borleana, Fageţelu şi Iliesci. 
4 

5). Comuna Fântânelele. (Venit: 4.721 1e)). Cinci cătune: Andreieșy, Fântânelele, Hemeiuş, Se 
cătura şi Trebişu. i ' 

Școla se află la Hemeiuş. Şodla există de la 1862. Localul a tost clădit de proprietara 
moșiei FOntânelele, Principesa Pulcheria de Wittgenstein în anul 1862 și dăruită comunei în 
1870. E de zid, la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală (7 Xx5X 3) şi trei ca- 
mere pentru învățător. Curtea (15007) e împrejmuită cu gard de nuele. Grădina (910227) este 
de asemenea împrejmuită. Şc6la are un venit anual de 310 lei din donaţiunea făcută de Prin- 
cipesa de Wittgenstein. 

Copiii din satele Fântânelele şi Andreieşi pot frecuenta ușor ședla din Hemeiuș distanţa 
fiind mică şi comunicaţia ușsră,. 

Numărul copiilor în vîrstă de şcolă fiind de 142 (67 băieţi și 75 fete), ar trebui la şcâla 
din Hemeiuş un al doilea învăţător. | 

Copii! din cătunele 'Trebișu și Secătura, pot frecuenta cu mare înlesnire şc6la din Mărgi- 
neni-Munteni. - 

6). Comuna Gârleni. (Venit: 5.617 lei). Cinci cătune: Racila, Lespezi, Gârlenă, Pălădescă şi Surina. 
Școla se află la Racila. Există de la 1865. Localul a fost clădit de comună în 1876; e de 

vălătuci, nesistematic, dar la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală (9,60 X 7,20 X 3,60) 
şi două camere pentru învăţător. Curtea (10252) e împrejmuită cu gard. Grădina (1756) este 
de asemenea împrejmuită cu gard. Şeola are un venit anual de 346 lei 35 bani, procent de la 
capitalul de 7.681 lei 60 bani dăruit şcâlei de Principesa de Wittgenstein. | 

Toţi copiii din satele Lespezi, Surina, Pălădesci și Gârleni pot irecuenta cu înlesnire șcâla 
din Racila, distanţa, fiind mai mică de 3 il. și comunicaţia uşoră. 

Numărul copiilor în vîrstă de șcâlă în tâte aceste sate fiind de 226 (132 băieţi şi 94 fete) 
ar trebui la Racila un al doilea învăţător și:o altă șelă cu doi învăţători. 

1). Comuna Mărgineni-Munteni. (Venit: 4500 lei). Trei. cătune: Mărgineni- Munteni, Gherăesc) 
şi Valea-Budulu. 

ȘeGla este la Mărgineni-Munteni de la 1865. Localul e proprictatea comunei a fost clădit 
în 1864; e de vălătuci, nesistematic, dar la. loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are o 
sală (10,23 X 4,43 X(2,66), firă locuinţă pentru învăţător. Curtea ședlei este şi curtea Primăriei, care 
se află sub acelaș. acoperemînt. Grădină nu e. Sc6la nu are nici un venit. 

Copii! din tâte cătunele comunei pot urma cu înlesnire la șcâla din Mărgineni-Muntent, unde 

pot veni şi copiii din cătunele Trebișu și Secătura (comuna Fontânele) și aceia din (comuna 
Osebiţil-Mărgineni. 

„ Numărul copiilor în vîrstă de şcâlă în comuna Mărgineni Munteni fiind de 307 (153 băieţi 
şi 151 fete) ar trebui un al doilea învăţător și o altă şcoli cu doi învăţători. . 

8). Comuna Racova. (Venit: 5.166 lei). Patru cătune: Gura-Văicy, Talmacidea, Leţcana şi Racova. 
| Şedla se află la Racova. Există de la 1866. Localul a fost clădit de comună lu 1864; e de zid și 
vălătuci, nesistematic, dar la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală (7,80X5,10X(2,50), 
cu două camere pentru învăţător. Curtea (8757) e împrejmuită cu uluci. Grădina (81252) nu 
este închisă de cât din spre sat. Șcâla are un venit anual de 220 din arendarea pămîntului.
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Copiii din Leţeana pot veni cu înlesnire la şedla, din Racova, unde, fiind 197 copil în 

vîrstă de șcâlă, ar trebui încă doi învăţători. 

In cătunul Gura-Văei ar trebui să se înființeze o şcolă inferidră unde ar putea veni cu 

înlesnire copil din Hălmăcidea și cei din cătunul Ilieșii (comuna Ciumaşi). 

9). Comuna Săucesci. (Venit: 7.779 lei). Patru cătune: Dospinesci, Holtul, Podul-de:fer și 

Săucescă. * | 

Sela este la Săucesci. Există de la 1871. Localul actual a fost clădit de comună în 1880. 

E de birne, nesistematic, neîncăpător, şi la loc nesănătos. Are o sală (5,50 X 5,20 X 2,60) şi două 

odăi pentru învăţător. Curtea, (260 =». este împrejmuită cu şuşini de brad. Grădina (424 7) este 

împrejmuită cu scânduri. Șe6la nu are nici un venit. 

Copiil din cătunul Costeiii (comuna Buchocii) pot cu mare înlesnire să urmeze la şedla din 

Săucesci, unde, fiind 162 copii în vîrstă de şedlă, ar mai trebui încă doi învăţători. 

Cătunul Podul-de-fer este fârte aprâpe de Bacăti. Copiii deci pot urma la şoola din acest 

oraş. 

La, Holteiii (5 kil. de Săucesci), unde sunt 52 copii în vîrstă de şc6lă, ar trebui să se în- 

fiinţeze o şodlă inferi6ră. | 

In cătunele Dospinesci (6 kil.) unde sunt 22 copii ar trebui să se înființeze o şcolă de 

cătun. 

10). Comuna Schineni. (Venit: 7.081 lei). Șese cătune: Bogdana, Căţeălsci, Cotul-Juraşcu, Pe- 

letucii-de-Jos, Peletucii-de-Sus şi Sehinenii. 

Şodla, se află la Căţelesci. Există de la 1892. Localul este închiriat de comună. E de lemn 

cu nuele, fârte prost. E situat însă în centrul comunei, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. 

Are o sală (4X3X2) şi o cameră pentru învăţător. Nu e nici grădină nici curte. Şcola nu 

are nici un venit. 
| 

Toţi copiii” din acâstă comună pot urma la şc6la din Căţelesci, nefiind nici un sat mai 

departe 2:/, kil., atară de Cotul-Juraşeu, unde sunt 6 copil în vîrstă de şeâlă; aceştia ar putea 

cu înlesnire urma la şcâla din comuna Negri (Judeţul Roman). 

De asemenea, ar fi mal bine ca copii! din cătunul Bogdana să frecuenteze şedla din comuna 

Şerbesci, care nu este decât la 112 lil. 

| La, Căţelesci, fiind 138 copii în vîrstă de şeolă (74 băieţi şi 64 fete), ar trebui un al doilea 

învăţător. 

11). Comuna Şerbesci. (Venit: 3.255 lei). Două cătune: Bradu și Șerbescă. 

Şcola, se află la Şerbesci. Există de la 1865, dar a iost închisă în mai multe rânduri. Lo- 

calul e închiriat de comună. E clădit parte de cărămidă, parte de vălătuci. E la loc sănătos 

şi la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală (5,50 405 X 2,33) şi trei camere pentru învă- 

văţător. Curtea, (6,040 =») e împrejmuită cu uluce. Grădiua (8.284 =. e împrejmuită cu gard de 

nuele. Şc6la nu are nici un venit. 

Copiii din Bradu şi cel din Bogdana (comuna Schineni) pot urma cu înlesnire la, şcâla din 

Serbesci. 
Fiind aprâpe 100 copil în vîrstă de școlă, ar trebui la Şerbesci un al douilea învăţător. 

12). Comuna Valea lui loan. (Venit: 3.890 lei). Şepte cătune: Boiţa, Cotreanţa, Frunzeni, Pă- 

scăreni, Poiana-Negustorulnă, 'Lărdieni şi Valea-lu-loan. 

Sc6la e la Valea-lui-loan. Există de la 1885. 

Localul. actual e închiriat de comună. E de birne, neîncăpător şi forte miserabil. Are o
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sală (5 X 4 X 2,50) şi două camere mici şi egrasi6se pentru învăţător. Nu e nici curte nic! gră- 
dină. Şc6la nu are nici un venii. 

Copiii din tâte cătunele, afară de cei din Frunzeni (16 copii) cari se află la 4 kil., pot ire- 
cuenta școla. din Valea-lui-loan unde, fiind 153 copii în vîrstă de șcdlă, ar trebui un al doilea 
învăţător. 

PLASA MUNTELUI. 

52 Cătune şi 11 Scâlo 

Copii în virstă de școlă 3.238 (1.750 băieţi şi 1.488 fete). 

1). Comuna Agăș. (8.970 lei). Şepte cătune: Simbrea, Agăș, Sulţa, Beleghet, Preluci, Goioasa şi 
Ciubănaş. 

Şcola se află la Sulţa. Există de la 1889. 
Localul e de birne, nesistematic, la loc sănătos dar nu la îndemâna tuturor copiilor. Are 

o sală (7,55 X 5,80 X 2,20) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (7167) e împreimuită cu scân- 

duri. Nu e grădină. Ședla nu are nici un venit. 

Distanţele dintre sate [iind mare ar trebui: 

1. O şedlă inferidră la Sulţa (61 copil), care există; 
2. O ședlă cu dou! învățători la Agăș pentru copiii din cătunele Agăș, Simbrea, Cotumba 

(comuna Brusturosa) şi o parte din copiii din Beleghet (peste tot 110 copi)). 

3. O şeslă cu daui învăţători la Goioasa pentru copiii din cătunele Goioasa, Preluci, Ciu- 
bănaș și o parte din Beleghet (peste tot 100 copii). 

2. Comuna Brusturâsa. (Venit: 10.000 let). Şâse cătune: Cotumba, Brusturdsa, Cocheniş, Pa- 
lanca, Comunca şi Ciughieșu. 

Scola este la Brusturâsa. Localul a, fost clădit de comună în 1864 şi şedla deschisă în 
1865. Casa e de birne, așezată la loc sănătos, dar nu la îndemâna copiilor. Are o sală (8X7 
X-3,50), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (298m»-) și grădina (895 7) sunt îngrădite cu scân- 
duri. Sunt acolo 72 copii în virstă de şcâlă. 

Ar trebui să se înfiinţeze la Palanca o şeolă cu 2 învăţători, unde ar veni și copiii din 
cătunul Ciughieşu. 

La Comunca ar trebui să se înfiinţeze o șc6lă inferidră, unde ar urma şi copiil din că- 

tunul Cotumba. 

3). Comuna Comănesci. (Venit: 18.980 lei). Şspte cătune: Asa, Comănesci, Gura-Ciubănuși, 

Leluaia, Supanu, Podeiă şi Lunca-Asaă. 

Prima şeclă e la Comănesci. Există de la 1892. Localul a fost clădit de comună în 1891. 

E de lemn, nesistematic și neîncăpător.. Are două săli: Cl. 1 [8,50X6X(3,65) şi CI. II (6,15X3,78X3,65), 

cu trei camere mici pentru învățători. Curtea (308m») e împrejmuită. Grădina (25317), e împrej- 
muită cu scânduri. Șc6la nu are nici un venit. 

La, acestă ședlă pot veni cu înlesnire copiii din Comănesci, din Supanu și din Podeii, o . 
parte din copiil de la cătunul Leluaia şi cei din cătunul Leorda (comuna Vasiesci). Fiind aprâpe 
300 copiii în virstă de școlă ar mai trebui la Comănesci, unde este deja o școlă cu 2 învăţători, 

încă, o şcâlă cu doi învățători.
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A doua şcâlă se află, la Asaii. Există de la 1890. Localul este închiriat de comună. E de 

lemn, fârte prost și neîncăpător. Are două săli: Cl. [. (5X4X2) și Ol. IL (3X4XX2), fără lo- 

cuință pentru învățător. Nu e curte, nici grădină. Şe6la nu are nici un venit. 
La acestă şcolă pot urma cu înlesnire copiil din Lunca-Asan, Gura-Ciobanuș şi o parte 

din copiii de la cătunul Leluaia. 
Fiind însă aprâpe 300 copiii în vîrstă do şedlă, ar trebui să se înfiinţeze la Asaii un al 

. doilea învățător şi o altă şcâlă cu doi învăţători. 

4). Comuna Dărmănesci. (Venit: 14.000 lei). Cinci cătune: Dărmănsca, Dărmănesci, Lapoșu, 

Plopu şi Poiana-Uzului. 

Şcola e la Dărmănesci. Există de la 1864. Localul actual a fost clădit de comună în 1880. 
E de biîrne, sistematic, în centrul comunei la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are 

două săli: CI. 1 (7X6X 3) şi CI. Il (7X5X3) şi două camere pentru învăţător. Curtea (807=*) 
e împrejmuită cu uluci. Grădina (3256%») este parte împrejmuită cu gard și parte neîmprej- 

muită. Şc6la nu are nici un venit. 
Copiii din tâte cătunele, afară de Poiana, care este la 12 kil., pot frecuenta cu înlesnire 

şc6la din Dărmănesci. 
Numărul copiilor în vîrstă de şeâlă trecând peste 500, ar trebui la Dărmănescă, unde există 

deja, o şcâlă cu doi învățători, să se adaoge un al treilea învățător la șc6la existentă și să se 

înființeze o altă şcâlă cu trei învățători. 
La Poiana nu sunt de cât 27 copil în vîrstă de şedlă Sar putea înființa acolo o şclă 

de cătun. 

5). Comuna Măgiresci. (Venit: 6.110 lei). Sâse cătune: Mădărzaă, Aăgivesci, Prăjescă, Șesu- 
rile, Stănsci şi Tialaă. 

Şc6la e la Măgiresci. Există de la 1865. Localul e proprietatea comunei. E de pămînt și 
vălătuci, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (7,50X 5X 2,60) şi două camere 

pentru învățător. Curte n'are. Grădina (250) e împrejmuită cu uluci. Şcola nu are nici un venit. 
Copiii din tte satele,—-afară de cei din Tăzlaii cari se află la 7 kil. 840 m..—pot frecuenta 

cu înlesnire şedla din Măgiresci. La Tăzlai nu sunt de cât 7 copiii în virstă de școlă. 

Numărul copiilor în vîrstă de șcdlă fiind de 311 (179 băieţi și 132 fete), ar trebui-săi se 
înfiinţeze la Măgiresci un al doilea învățător și o altă școlă cu doi învăţători. 

6).Comuna Moinesci. (Venit: 30.500 lei). Patru cătune: 7.-A/oinescă, Dealu- Aare, Lamca şi Pirtul 

Şcâla e la T.-Moinesci. Există de la 1865. Loealul actual a fost clădit de comună în 1861. 

E de zid, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are două săli: Cl. I 
(6,90 X.4,65 X 2,80) şi CI. 11 (6,85 X 6,40X(2,80) şi trei camere pentru învățător. Curtea e la un loc 

cu acea a Primăriei. Grădina (2380»:») e împrejmuită. Ședla nu are nici un venit. 
Pînă acum șc6ia era privită ca urbană. Cu începere de 1 Octombrie a fost transformată 

în şcolă rurală superidră cu 3 învăţători. 
Numărul copiilor în vîrstă de șcâlă este de 216 (115 băieţi şi 101 fete). 
Adaug că mai sunt în comuna Moinesci 255 copil străini în virstă de şcolă (149 băieţi şi 

106 fete). 

7). Comuna Podurile. (Venit: 6.664 le!). Şese cătune: Brănescă, Podurile, Prohogesci, Rusăesci 

Schitul-Sarei şi Vulea Soaseă (sai Dunesc). 
Şcola se află la Podurile. Sa. înființat în 1865. Localul actual a fost clădit de comună cu 

ajutorul d-nei Elena Krupenski şi d-rei- Eufrosina Krupenski. E de birne, sistematic, la loc să- 
nătos, dar nu la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală (7,50 X 6,30 XX 3,10) şi trei camere pentru 

învăţător. Curtea, (537 >.) e împrejmuită cu uluci. Grădina (1432=P) e de asemenea împrejmuită 

cu uluci. Şc6la nu are nici un venit.
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Copiii din tote satele pot frecuenta cu înlosnire şedla din Podurile, afară de copii! din 
Schitul-Savei. Numărul acestor din urmă nu este de cât de 4. 

Fiind 442 copii în vîrstă de şcâlă (226 baicţi şi 216 fete), ar trebui să se numâscă-la 
Podurile încă doi învăţători şi să se înfiinţeze încă o şeolă cu trei învăţători. 

8). Comuna Valea-Arinilor. (Venit: 12.500 lei) Sâse cătune: Asăă, Chili, Gârlele, Lucăcesci, 
Tazlaii şi Valea Arinilor. 

Prima șc6lă o la Valea-Arinilor. Există de la 1890. Localul e închiriat de comună; e de 

lemn de brad și gard de, nuele lipite cu pămînt, fârte prost, dar la îndemâna copiilor. Are o 
sală (5,30X4,50X2), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (400m-») e împrejmuită cu uluci. Gră- 
dină nu este. Şc6la nu are nici un venit. 

La acâstă ședlă, unde vin cu înlesnire copii! din cătunul Gârlele, fiind-că în cele două sate 
sunt 250 copil (136 băieţi şi 122 fete), ar trebui să se înfiinţeze un al doilea învăţător şi o altă 

școlă cu dot învățători. | 
A doua şcâlă e la Lucăcesci; a fost reînfiinţată la 1880. Localul a fost clădit de comună 

în 1881. E de vălătuci, nesistematic, aprâpe în ruină, dar Ja îndemâna copiilor Are o sală 
(6,60X5,10>2,65) şi două camere pentru învăţător. Curtea (500m-2:) e împrejmuită cu uluci. Sunt 
două grădine: una de 940". şi alta de 425", amândouă împrejmuite cu uluci. Şcla are un 

venit de 226 let 90 bani, din arendarea pămîntului. 

Fiind 132 copil în virstă de șeâlă, ar mal trebui aici un al doilea învăţător. 

Copiii din cătunul Asăă, pot frecuenta șc6la din Asăii (comuna Cominesc)). 

La Tăzlaii, unde sunt 72 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o școlă inferioră, 
La Chilii (15 kil. de Lucăcesci) nu sunt de cât 7 copil în virstă de şcslă. 

9). Comuna Văsiesci. (Venit: 7.021 lei). Cinci cătune: Leorda, Șipoteni, Uimenişu, Văsiescă şi 
Vernescl. 

Şedla se află la Văsiesci. Există de la 1886. Localul actual este închiriat de comună; e de 

bîrne, nesistematic, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două săli: cl. I (4,30x4,30X2,30 

și cl. IL (5,80X3,25)X(2,20) şi patru camere pentru învăţător. Curtea, (5372) e împrejmuită cu uluci 
Grădina (8967m»:) e împrejmuită cu uluci și gard. Şe6la nu are nici un venit. 

Copiii din tâte satele pot frecuenta șcâla din Văsiesci, distanţa fiind mică. Fiind însă 291 

copil în vîrstă de şcâlă (156 băieţi şi 135 fete) ar trebui să se înliințeze aici un al doilea în- 

vățător și o altă școlă cu doi învăţători. 

SIRETU-DE-JOS. 

46 Cătune și 11 Scâle. 
Copii în virstă de șcâlă 1818 (978 băieţi şi 810 fete. 

1). Comuna Botesci. (Venit: 3.360 lei). Patru cătune: Bartașesci, Delu-Mare sait Botesci, lapa 
și Viforany. 

Şcola se află la Botesci. Există de la 1869. Localul este închiriat, e de birne, nesistematic, 
neîncăpător şi nu la îndemâna copiilor. Are o sală (4,25X4,85XX2,28), fără locuinţă pentru învăţător. 
Curtea (353=2) este îngrădită cu gard de nuele. Grădină nu e. Şcâla: nu are nici un venit. 

La şedla din Botesci pot urma copiii din Bărtășesci, din Iapa și din Viforani;, fiind însă 
Viforani centru destul de populat, în loc d'a înfiinţa un al doilea învăţător la Batesci, ar fi mai 
bine d'a înființa o şcolă inferidră la Viforani.
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2). Comuna Gioseni. (Venit: 5,600 lei.) Cinci cătune : Bâzga, Gioseni, Horgesci, Ojescă şi Dtăcea. 

Prima şcâlă e la Gioseni. Există dela 1866. Localul actual a tost clădit de d. G.'T. Cerchez, 

epitropul minorilor defunctului IL. Stratt. Nu s'a făcut nici o formalitate pentru donaţiune. Acest 

local e de birne, învelit cu draniţă, nesistematic, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna 

copiilor. Are o sală (6,60X6,60X2,70) şi două camere pentru învăţător. Curtea (1.740) e îm 

prejmuită cu gard de nuele. Grădina (81022) e împrejmuită cu gard de spini. Şc6la nu are 

nici un:venit. 

Fiind la Gioseni 137 copil în vîrstă de șe6lă, ar trebui un al doilea învăţător. 

A doua şoeslă este la Horgesci. Localul este închiriat. In momentui de faţă contractul fiind 

expirat se caută altă casă. 

In acest sat, fiind '140 copil în viestă de şe6lă, ar trebui un al doilea învăţător. 

Copii! din cătunele Bâzga, Oţesci și Răcea ar putea urma cu înlesnire la şedla din Răcătăă 

(comuna Răcătăil.) 

3). Comuna Lecca. (Venit: 3.546 lei). Șepte cătune: Bibiresci, Bota, Lecca (sati Ungureni), Slobo- 

zia, 'Tocilosa, Varnița şi Zlătari. 

Şe6la este la Slobozia. Localul actual e făcut de d. |. G. Lecca şi sa deschis în 1891. E de 

cărămidă, sistematic, la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală (8,50 X 6,91 X 3,35 

şi două camere pentru învăţător. Curtea 180”2) este împrejmuită cu gard. Grădina (5,728*7) 

nueste împrejmuită. Şe6la nu are nici un venit. 

Numai copii! din satele Ungureni, Bota şi Zlătari pot urma la școla din Slobozia. Sunt 

peste tot 80 copii în vîrstă de şcolă. 

La, Bibiresci 'sar putea înființa, o şe6lă inferidră pentru copiii din satele Bibiresci, Tocilosa 

şi Varnița (58 copii), căci aceste sate sunt prea departe de Slobozia. 

4). Comuna Milesci. (Venit: 2.740 lei). Patru cătune: JMilesci-de-sus, AMilesci de-jos, Văleni și 

Valea-lui- Drog. | 
Sc6la se află la Milesci-de-Jos. Localul este închiriat de comună. E de bîrne, nesistematic 

neîncăpător, dar la îndemâna copiilor. (Are o sală 6 X(3,50X 2) şi o cameră pentru învățător Curtea, 

şi grădina, fârte mici, sunt împrejmuite cu gard. Şcola nu are nici un venit. 

“Toţi copiil din acâstă comună pot frecuenta școla din Milesci-de-Jos, afară de cei din că- 

tunul Valea-lui-Drog, unde sar putea înfiinţa o şcolă de cătun. 

5). Comuna Nănesci. (Venit: 2.071 lei). Trei cătune: AMăresci, Nănescă şi Vladnic. 

Șcla se află la Nănesci. Există de la 1865. Localul actual e clădit de comună, e de gard 

lipit cu lut, nesistematic, forte mizerabil, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală 

(5,05 X 4,20 X 2.25) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (150m.2) e împrejmuită cu gard. Gră- 

dina, (200.2) e de asemenea împrejmuită cu gard. Şe6la nu are nici un venit. 

Fiind în cele tre! sate 189 copil în vîrstă de şcâlă (89 băieţi şi 100 fete), ar trebui tran- 

formată şesla actuală în şcolă superidră cu 3 învăţători. 

6). Comuna Pancesci. (Venit: 3.835 lei). Șese cătune: Dealul- Dieneţu, Dieneţu, Fulgerişu, Păn- 

cesci, Restoacă și Valea-lui-Alotoc. ” 

Şc6la este la Păncesci. Există de la 1874. Localul e proprietatea comunei, fiind cumpărat 

E fârte prost, dar la loe sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (4 X 4 X 2,50) şi o cameră 

pentru învăţător. Curtea, (400n»:) e îngrădită cu gard. Grădina (7.810»:2:) nu este îngrădită. Șeola 

are un venit de 180 lei din arendarea pămîntului. 

Pâte satele, afară de Restoaca, își pot trimite copiii la şe6la din Păncesci, care ar putea fi 

frecuentată cu înlesnire și de copiii din cătunele Mărghila (comuna Corbeasca), judeţul 'Tecuciil.
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Fiind 281 copii în vîrstă de șodlă (140 băieţi şi 141 fete) în acest centru şcolar, ar trebu 
să se înfiinţeze la Păncesci un al doilea, învăţător şi o altă șcâlă cu 2 învăţători. 

4 

7). Comuna Petresci. (Venit: 1.866 lei). Patru cătune : Fundul Văii, Petrescă, Socil şi Valea 
lui Neni. | 

Şcola este la Petresci. Localul e proprietatea comunei, e fârte prost. Aro o sală (5 X 4X 2) 
şi o cameră pentru învățător. Curtea, i6rte mică, este împrejmuită cu gard de nuele. Grădina, 
forte mică, nu este împrejmuită. Şc6la nu are nici un venit. 

Copiii din Socil (2 kil.) pot urma cu înlesnire la şe6la din Petresoi. Aceste două cătune 
avend o populaţie şcolară de 158 copii (91 băeiţi şi 77 fete), ar trebui să. se adaoge la şedla din 
Petresci încă 2 învățători. 

La Fundul-Văei (64 copii în vîrstă de șe6lă) ar trebui să se înființeze o șcâlă inferidră. 

8). Comuna Răcătăi. (Venit: 3.200 Iei). Cinci cătune: Bâzga, Gura-Răcătăii, Răcea, Răcăttii. 
hezeși și Slobozia-Răcătăit. 

Şcola se află la Răcătăii Rezeși. Există de la 1890. Localul este închiriat de comună. E de 
lemn, nesistematic, la loc nesănătos și nefiind la îndemâna copiilor. Are o sală (6 X 4X 3) şi 
o cameră pentru învățător. Curtea (46222) şi grădina (2254m2) sunt împrejmuite cu gard do 
nuele. Şc6la nu are nici un venit. 

Toţi copiil din acâstă comună pot frecuenta cu înlesnire şedla din Răcătaii-Rozeşi, dar nu- 
morul copiilor în vîrstă de şcâlă fiind de 197 (106 băieţi și 91 fete), ar trebui să se înființeze 
încă două posturi de învățători. 

9). Comuna Tamași, (Venit: 3.835 lei). Şese cătune: Chetriș, Coteni, Pântanean, Furnicari, Ra- 
cova și Tamași. 

Şc6lu este la Tamaşi. Există de la 1891. Localul a fost clădit în 1890 din donația făcută 

de d. Al. Peretz. E de cărămidă, sistematic, la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are 

două săli: cl. I (9,76 X 5,96 <4) şi cl. II (8,30 X 4,88 X 4) şi două camere pentru învăţători: 
Curtea (910.7) şi grădina (45942) sunt împrejmuite cu gard. Sela are un venit de 80 lei din 
arendarea pămintului. 

Copiil din Racova, Chetriş și Fântăneanu pot frecuenta cu înlesnire șesla din Tamaşi, lor- 

mând peste tot o populaţie şcolară de 96 copii. 

Ar trebui să se înfiinţeze o școlă de cătun la Coteni, pentru copiii din Coteni [7 kil.) și din 
Furnicari (5 kil.) 

10). Comuna Părincea, (Venit: 5.075 lei). Două cătune: Buzdugani şi Părincea. 

Şcola este la Părincea. Există de la 1865. Localul este închiriat. E nesistematic, dar la 

loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (7,04X 3,383 X 2,44) şi două camere pentru în- 

vă&ţător. Nu e nici curte nici grădină. Şedla nu are nici un venit. 
In satele Părincea și Buzdugant (3 kil. de Părincea, sunt 104 copil în vîrstă de șcâlă (54 

băieţi și 50 fete). Ar trebui deci aici un al doilea învăţător.
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PLASA SIRETUL-DE-SUS 

41 Cătune şi 12 şcole. 
Copil în virstă de şcâlă: 2.178 (1.185 băieţi şi 993 fete) 

1). Comuna Berbinceni. (Venit: 1.500 lei). Cinci cătune: Berbincenit-mici, Berbinceni, Chiticent, 

Fundeni, Gura- Drumului. 

Şc6la este la Berbinceni. Există de la 1892. Localul este închiriat de comună. E de lemn, 
forte prost, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală (5X4X2) 
și o mică cameră pentru învăţător. Curtea (8002) e ncîmprejmuită. Nu e grădină. Șodla nu 

are nici un venit. | . | 

Toţi copiii dia comună pot urma, la șcâla din Berbinceni; fiind însă 145 copiii în vîrstă 
de școlă, ar trebui încă un învăţător. 

2). Comuna Bogdănesci. (Venit: 1.606 lei). Patru cătune: Bogdănescir-de:jos, Bogdănescii-de-sus 
„ Hertidna-Monăstirei şi Hertidna- ltezeș). 

Şcola se află la Hertiâna-Rezeși. Există de la 1864. Localul a fost clădit de comună la 

1872 şi reparat în 1893. E de birne şi de zid, la loc nesănătos, fiind aprâpe :de baltă şi de un 

rîit mocirlos, dar la îndemâna copiilor. Are o sală (6,55X4,20X2,70), fără locuinţă. pentru învă- 

țător. Sub acelaş acoperimînt este şi primăria. Curtea (4777) e neîmprejmuită. Grădină nu 

este. Şcâla are un venit de 205 lei, din arendarea pămîntului. 

Poți copiii din acestă comună pot cu înlesnire frecuenta şeola din Hertina-Rezeşi. Fiind 

însă 125 copil în vîrstă de șcâlă |68 băieţi şi 57 fete), ar trebui aici un al douilea învăţător. 

3). Comuna Buhociu. (Venit: 5099 lei). Patru cătune: Buhociu-Mare, Buhociu-Alic, Costeii şi 

Satu-Noă. 

Prima ședla este la Buhociu-Mare. Localul e proprietatea comuni, a fost clădit în 1890, 

cu ajutorul proprietarului d. [. G. Leca. E de lemn și zid, sistematic, la loc sănătos și la în- 

demâna copiilor. Are o sală (9,50X6,50X.4,20) şi trei camere pentru învăţător. Curtea (1000=.»-) 

şi grădină (8502) este împrejmuită, parte cu gard de spini, parte cu uluci. Șeola are un venit 

de 213 lei din arendarea pămîntului. | 

La şcâla din Buhociu-Mare pot veni şi copii din Buhociu-Mic (2 kil. 400m.), dar nu în tot 

timpul anului, nefiind sosea. 

Ar trebui la Buhoriu-Mare, fiind 139 copil în vîrstă de șcâlă (82 băieţi și 43 fete), un al 

doilea învăţător. 
A doua şcâlă se află la Satul-Noii (4 kil. 500m. de Buhociu-Mare). Localul este proprietatea 

învățătorului G. Şenchea care "1 închiriază comunei. E de bîrne, neincăpător, dar la loc sănă- 

tos și la îndemâna copiilor. Are o sală (6X6(3,15) şi patru camere pentru învăţător. Curtea 

1555 m2) şi grădina (28357) sunt împrejmuite cu gard de nuele. Școla are un venit de 310 lei 

din arendarea pămîntului. Da a 

Fiind la Satul-Noti 168 copil în vîrstă de școlă (85 băieţi şi 83 fetej ar trebui încă doi 

învățători. | 
Copiil din Costeii nu pot, din causa distanţei, urma nici la şe6la din Buhociu-Mare, nică 

la acea din Satu-Noiă. Pot merge însă cu înlesnire la șc6la din Săucesci (comuna Săucesci), 

plasa Bistriţa-de-sus). 

Copiil din Dospinesci (comuna Săucesci) pot urma din contră cu mai mare înlesnire la 

şc6la din Buhociu: Mare.
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4). Comuna Filipeni. (Venit: 4.800 le!). Şese cătune: Filipeni, (Slobozia), Fruntescă, Lunca, Moara- 
Konaki, Pârliturile şi Valea-Botului. 

Şc6la este la Lunca. Există de Ja 1866. 
Localul actual e proprietatea comunei, a fost clădit de d. G. Sterian, proprietar în Filipeni, 

E de birne, sistematic, la loc sănătos și la îndemâna copiilor Are o sală (12,20X7,60X3,60) şi 

două camere pentru învățător. Curtea și grădina (3938»-) sunt împrejmuite cu gard de nuele. 

| Tâte cele-lalte cătune, fiind prea depărtate, copiii nu pot urma la școlă din Lunca, unde 

fiind 165 copii în virstă de școlă (97 băieţi şi 66 fete), ar trebui să fie încă do! învăţători. 
La, Frunzesci (5 ;kil.) ar trebui să se înființeze o şclă inferidră (75 copil). 
La, Filipeni-Slobozia ar trebui să se înfiinţeze o şeolă de cătun |38 copii). 

5). Comuna Mărăsci. (Venit 1.970 lei). Trei cătune: Balaca, Mărăscii-de jos şi Mărăscil-de-sus. 

Sc6la este la Mărăscit-de-sus. Există de vre-o 30 ani. Localul este închiriat. E fârte mise- 
rabil, neincăpător și la loc nesănătos. Are o sală mică (4,10x4,40xXx2,25), fără locuinţă pentru 

învăţător. Curtea (140m:7-) este împrejmuită cu gard. Grădină nu e. Şeola nu are nici un venit. 

T6te satele 'şi pot trimite copit la șcâla din Mărăscil-de-sus. Fiind însă 174 de copii în 
virstă de șcâlă (81 băieţi şi 93 fete), ar mai trebui doi învăţători. Tot de odată ar fi nevoie d'a 

se clădi un alt local sai să se închirieze o casă mai bună şi mai încăpătore. 

6). Comuna Obirșia. (Venit 4.175 lei). Două cătune: Baimac şi Obirșia. 
Şedla, este la Baimac. Localul este închiriat, e de vălătuci, nesistematic, neîncăpător, la 

loc sănătos, dar nu la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală [6,50X4X2,50) şi o cameră pentru 

învăţător. Curtea (774m-7) e împrejmuită cu gard. Grădină nu e. Şe6la nu are nici un venit. 

Copii! din Obirşia, ne putend merge la Baimac, ar trebui să se înființeze la Obirşia o 

şc6lă inferidră, fiind 74 copil în vîrstă de şcolă. 

7). Comuna Odobesci. (Venit: 2.000 lei). Ş6se cătune: Baloș, Grădişdrele, Odobesci, “igara, 

Tisa-Silivestru şi Trestia. 
Şcvla este la Odobesci. Există de la 1867. Localul este închiriat; e de birne, nesistematic, 

neîncăpător și ne fiind la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală (542,50), fără locuinţă pentru 
învăţător. Curtea (700»:P) este împrejmuită cu gard. Grădină nare. Şcâla are un venit de 50 lei 

anual. | 
In cătunul Silvestru, care este la o distanță de 3 kil. 200m.. şi unde sunt 96 copil în virstă 

de șcâlă, sar putea înfiinţa o şc6lă inferidră. 
Ar mai trebui o şcolă inferidră la Grădişorele, unde ar urma şi copiil din cătunul Trestia, 

Cătunul 'Țigara, unde sunt 9 copil în vîrstă de şcâlă, se află forte departe de Grădişorele 
și la 6 kil. de Odobesci. 

- 8). Comuna Oţelesci. (Venit: 2.665 lei). Patru cătune : Antohescă, Păghien:, Oțelescă şi Pădureni. 
Şcâla e la Antohesci. A fost deschisă în 1894. Localul este închiriat. E la loc sănătos și la 

îndemâna tuturor copiilor. Are o sală (9X'7(2,20), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (480"7-) 
e împrejmuită cu gard de nuele. Grădină nu e. Şce6la nu are nici un venit. : 

Tâte satele își pot trimite copii! la șc6la din Antohesci. Fiind însă 192 copiil în vîrstă de 
şe6lă (100 băieţi şi 92 fete), ar trebui încă doi învăţători. 

. 

9). Comuna Prăjesci. (Venit: 5.506 lei) Două cătune: Prăjesă şi Traian. 
Şcdla se află la Prăjesci. Există de la 1865. Localul aparţine comunei. E vechii, de vălătuci, 

nesistematic, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are.o sală [7X5X2,50) şi
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două camere pentru învăţător. Curtea (1. 820») şi grădină (18542) sunt împrejmuite cu . gard 
de nuele. Şc6la are un venit de 146 lei, din arendarea pămîntului. 

Fiind la Prăjesci 244 copii în vîrstă de şodlă (132 băieţi şi 112 fete), ar trebui un al doilea 

învățător la șcâla existentă și să se înfiinţeze încă o șc6lă cu 2 învâțători. 
“ Cătunul Traian se află la 4 kil. de Prăjesci. Sunt 34 copii în vîrstă de şcolă. Ar trebui să 

se înfiinţeze acolo o şeslă de cătun. 

10). Comuna Secueni. (Venit: 1.400 lei). Trei cătune: Câmpeni, Dumbrava şi Sccueni. 

Şcola, e la, Secueni. Există de la 1879. -Localul e închiriat. E de birne, nepotrivit, dar la 

loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (6,50Xx5,50X2,50) şi o odăiță pentru învățător. 
Curtea (674?) nu este îngrădită. Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit. 

Cătunul cel mai depărtat de Secueni este la 1 kil. 400 m. Prin urmare, toţi copiii pot merge 
la şedlă cu înlesnire, fiind comunicațiile uș6re. Sunt peste tot 125 copil în vîrstă de şcâlă, ar 
trebui deci un al doilea învățător. 

11). Comuna T.-Glodurile. (Venit: 6.600 lei). Două cătune: Gloduri şi T'-Glodurile. 
Şcolă este la Tirgul-Glodurile. Aparține comunei. E de lemn şi într'o ruină complectă. Se 

află într'o posiţie frumâsă, la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală (7X5X2,20) 
şi două camere pentru învățător. Curtea (8802) este împrejmuită cu scânduri şi cu gard de 
nuele. Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit. 

Nu sunt de cât 56 copil în virstă de şcolă în acestă comună. 

PLASA TĂZLĂUL-DE-JOS 

50 cătune şi 10 şcole 
Copii în virstă de şeslă: 2.314 (1.291 băieţi și 1.023 fete.) 

1) Comuna Bârsănesci. (Venit: 5.334 lel). Şese cătune: Albile, Bârsănesci, Brătesci, Caraclăi, 
Codreanu şi G'lodos. 

- Prima şedlă e la Bârsănesci. Exista de la 1865. Localul e proprietatea comunei, a fost clădit la 
1866. E de lemn şi de vălătuci, nesistematic, neîncăpător, dar la loc nesănătos, în centrul comunei şi 

la îndemâna. copiilor din Bârsănesci și din Glodos. Are o sală de clasă (5X4X2,50) şi două ca- 
mere pentru învățător. Curtea (142m») e împrejmuită cu uluci. Grădina (284m7) e împrejmuită 
cu gard de nuele. Şc6la are un venit de 76 lei, din arendarea pămîntului. 

Fiind 93 copii în vîrstă de şcâlă la Bârsănesci și la Glodos, ar trebui la acâstă şcolă un 

al doilea învăţător. 
In cătunul Albile, ce se află situat la o distanţă de 7 kil. 500 m.de Bârsănesci, ar trebui 

si se înfiinţeze o şedlă de cătun, fiind 39 copii (24 băieţi şi 15 fete). 
In Caraclaii, care e situat la o distanță de 3 kil. 500 m. de Bârsănesci, ar trebui să se 

înfiinţeze o şcolă inferidră, fiind într'acest cătun 94 copil. 
A doua şcdlă este la Brătesci. 

"9).Comuna Berescl, (Venit 3.159 lei şi 90 bani). Patru cătune: Beresci, Gura-Cernului, Prisaca 

şi Românesei _(Stroescă),



  

JUDEȚUL BACAU 

Şc6la e la Beresci, există de la 1865. Localul este proprietatea comunei, a fost clădit la 

1865; e de vălătuci, acoperit cu șindrilă, nesistematic, la marginea satului Beresci, şi, prin 
urmare, nu e la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală de clasă (6,90X5,50X2,58) şi o cameră 

pentru învăţător, Curtea (236.7) e neîmprejmuită. Grădină nu e. Şcela nu are nici un venit. 

Fiind 103 copii în vîrstă de școlă, împreună cu cel din Românesci (Stroesci), ar trebui la 
Beresci un al doilea învăţător. 

Copiii din Gura-Cernului pot urma cu înlesnire la șeola din Teţeani (plasa Tazlăul de sus). 
lar în cătunul Prisaca, fiind-că copiii, din causa rîului Tazlăii, nu pot merge la șcâla din 

Beresci, ar trebui să; se înființeze o şc6lă de cătun. 

3). Comuna Berzunţ. (Venit 4.250 lei). Opt cătune: Berzunţ, Butucari, Dragomir, Ghilea, 
Martini, Aloreni, Prăjoaie şi Scăriga. 

Şc6la este la Martini. Există de la 1865. Localul e proprietatea comunei, a fost clădit î în 
1868. E de cărămidă, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (7,65X 

7,30X2,75) şi trei camere pentru învățător. Curtea (40027) și grădina, (9.000m.p:), sunt împrejmuite 
cu gard de nuele. Şcola are un venit de 220 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiii din Moreni, Butucari şi Dragomir, pot merge cu înlesnire la, şedla din Martini. Fiind . 
însă 176 copii în vîrstă de şcâlă, ar mai trebui la acâstă șcâlă cel puţin încă 2 învăţători. | 

Ar trebui să se înfiinţeze o şc6lă inferiră la Prăjoaie, unde sunt 61 copii în vîrstă de 
şcâlă. Acest sat se află la 8 kil. de Martini. 

La Scăriga, unde sunt 26 copii în virstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze « o şcâlă 

de cătun. 

4) Comuna Boșoteni. (Venit: 2.375 1el). Două cătune: Boșoteni şi Enăchesci. 
Şcola este la Enichesci. A funcţionat de la 1869 pînă la 1873. A fost reînființată în 1893 

Localul servesce şi de primărie. E de vălătuci, miserabil, neîncăpător, dar la loc sănătos și 
la indemâna copiilor. Are o sală (6,50%X5X2,50), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte 
nici grădină. Şc6la nu are nici un venit. 

Copiii din DBoşoteni pot veni cu înlesnire la şc6lă. 

Fiind 146 copiii în virstă de şcolă (76 baie ș şi '70 fete), ar trebui la Enachescl! cel puţin 
un al doilea învăţător. 

5). Comuna Brătila. (Venit: 3.000 lei). Trei cătune: Brătila, Ciortea şi Gura-Văei. 

Şcâla este la Brătila. Există de la 1867. Localul, care servesce şi de primărie, a fost clădit 
de comună în 1872. E fârte ruinat, din care causă nu se pote ţine clasă iarna. E la loc sănă- 

tos şi la îndemâna copiilor. Are o sală unde încap abia 25 copil şi o cameră pentru Învățător. 

Nu e nici curte, nici grădină. Şc6la are un venit de 165 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiii din Ciortea, pot veni cu înlesnire la șc6la de la Brătila. Fiind peste tot 107 copil 
în vîrstă de şcâlă, ar trebui încă un învăţător. 

“La Gura-Văel, care se află la 4 lil. de Brătila, nu sunt de cât 6 copiii în vîrstă de şcâlă. 
Aceşti copil ar putea merge la şcola din Bărzănesci, care este forte aprâpe. 

6). Comuna Drăgugesci. (Venit: 4.750 lei). Trei cătune: Delesei, Drăgugescă şi Helegiu, 

Şcdla e la Helegiu. Există de la 1864. Ședla, care este la un loc cu primăria, aparţine co- 
munci. Localul a fost clădit în 1864;'e de vălătuci, neîncăpător, dar la loc sănătos, însă nu la 

îndemâna, copiilor din cele-lalte sate. Are o sală (7X(4,50)X(2,55) şi trei camere pentru învăţător. 
„Curtea (268.7) este imprejmuită cu gard de nuele. Nu e grădină. Șc6la nu are nici un venit. 

Toţii copiii din comună ar putâ frecuenta acestă șcâlă, dacă sar clădi un alt local în centrul 

cătunului. Fiind însă 271 copiii în vîrstă de şedlă, ar trebui la Helegiu încă un învățător și o 
altă școlă cu 2 învățători. |
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7). Coniuna' Gropile. (Venit: 3.900 lei). Patru cătune: Caputa, Gropile, Paltinata şi Pochiţa. 
Şedla este la Gropile. Există de la 1891. Localul e proprietatea comunei, a fost clădit în 

1890. E dejlemn, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală 67,50 X 5,90 X 30) şi două 
camere pentru învățător. Curtea (79027) este îngrădită cu uluci. Grădină nu este. Şc6la are un 

venit de 120 lei, din arendarea pămîntului. 
Copiii din tâte satele, afară de cei din cătunul Pochiţa (situat la 16 kil.), se pot duce la şcola 

din Gropile, unde, fiind 220 copiii în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învăţător şi o altă 

şcolă cu 2 învăţători. 
Copii! din cătunul Pochiţa pot urma cu înlesnire la șcâla din comuna Cașin. 

8).: Comuna Ripile. (Venit: 4.169 lei). Ş&pte cătune: Borzesci, Crucea-de-Piatră, JMotecesci, Păl- 

tinata, Pătrăşcani, Rîpile şi Slobozia- Mielului. 

Şe6la este la, Ripile. Există de la 1865. Localul e închiriat, e de zid, neîncăpător, dar la 

îndemâna copiilor. Are o sală (4,90)5,20 X 2,16, fără locuinţă pentru învăţător. Curtea, forte mică, 

este împrejmuită cu gard. Grădină nu e. Sela nu are nici un venit. 

Fiind 150 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui la, Ripele un al doilea învățător. 
La, Slobozia (3 kil. 800 m. de Ripele), fiind 71 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui să se înfiin- 

ţeze o şcâlă inferidră. 
La Pătrășcani (3 kil. 100m. de Rîpele) ar trebui să se înființeze o șcâlă inferidră, unde ar 

putea să urmeze și copiii din satul Motocesci, cari nu pot merge la Ripele, fiind distanța prea 

mare (4 lil.). 
Copiii din Păltinata pot urma la ședla din comuna Gropile, iar cei din Borzeni pot urma 

la șcâla din Rădeana (comuna Bogdana). 

9). Comuna Sanduleni. Opt cătune: Ardeleni, Lărguţa, Matcesci, Orășa- Avram, Sănduleni, Stufu 
Tisa şi Verescl. i 

Nu există nici o şcâlă în acestă comună. 
Ar trebui să se înființeze o şcâlă superidră cu doi învăţători la Veresci, unde ar putea 

veni și copiii din satele Mateesci, Orăşa-Avram și Ardeleni, peste 160 copii în virstă de şcâlă 
(77 băieți şi 83 fete). | 

La Stufu (4 kil. ), unde sunt 35 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o şcolă 
de cătun. 

La Lărguţa (6 kil.) nu sunt de cât 5 copii în virstă de școlă. 

10). Comuna T.-Valea-Rea. (Venit: 6.864 lei). Cinci cătune: Bălăneasa, Orășa-Mare, Poiana, 

Valea- Rea (târgușor) şi Valea-Rea (sat). 
Şcsla e la T.-Valea-Rea. Există de la 1864. Localul e proprietatea comunei, a fost clădit 

în 1865; e de vălătuci, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna tutulor copiilor. Are o 
sală (8X5,40X2,75) şi două camere pentru învățător. Nu e nici curte nici grădină. Șc6la nu are 
nică un venit. 

Toţi copiii, afară de cei din Poiana, pot merge la şedla din T.-Valea-Rea, unde, fiind 
peste 236 copil în vîrstă de șcâlă (116 băieţi și 120 fete), ar trebui un al doilea învățător și încă 
o școlă cu 2 învăţători. 

La Poiana (4 kil.) ar trebui să se înființeze o scălă superi6ră cu 2 învăţători, fiind 108 
copii în vîrstă de şeolă (58 băieţi și 50 fete).
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“ PLASA TAZLAU-DE-SUS. - 
51 Cătune și 12 Scole 

Copii îe virstă de şcolă 2005 (1387 băieţi şi 1218 fete), 

1). Comuna Ardeoani (Venit: 2.949 lei). Patru cătune: „Îrdeoani?, Hemceny, Iliescă și Jârzenescă, Șc6la este la Ardeoanii. Există de la 1864. Localul este închiriat. E de vălătuci, neîncăpător dar la îndemâna copiilor. Are o sală (6,35)X5,90X3,10) fără locuinţă pentru învăţător: Nu e nici curte, nici grădină. Şc6la nu are nici un venit. ! | Tiind 123 copii în vîrsță de şedlă (72 băieţi şi 51 fete), ar trebui un al doilea învăţător. 

2). Comuna Băhnășeni. (Venit: 4.439 lei). Cinci cătune: DBănnășeni, Borzesej, Câmpeni, Gura-. Șolunţ și Pârjol, , : 
„Şcola este la Băhnăşeni. Există de la 1884. Localul este proprietatea comunei, servesce. însă și de primărie. E de vălătuci, neîncăpător dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (4,98XX4,80X2,50) şi două odăi mici pentru învăţător. Curtea (175m») este împrejmuită cu uluci. Grădină nu e. Şcâla are un venit de 60 lei din arendarea pămîntului, | Numai copiii din cătunul Borzesci şi acei din cătunul Sărata (comuna Solunţ) pot frecuenta, șcOla din Băhnășeni, care rămâne şcolă inferidră, numărul copiilor în vîrstă de școlă fiind mai mic de 80. | - Mi Ar trebui să se înfiinţeze o şcâlă superiGră la Pârjol, pentru copiii din cătunele Pârjol, Gura-$olunţ și Câmpeni și aceia din cătunul Pustiana, (comuna Scorţeni). La acâstă şcolă, fiind 170 copii în vîrstă de şedlă, ar trebui trei învățători. 

3). Comuna Băsesci. Cinci cătune : Balcani, Băsescy, Hainela, Ludaşi și Timărescl. 
Ședla e la Băsesci. Există de la 1871. Localul, clădit în 1880, este proprietatea comunei. E de vălătuci, acoperit cu şindrilă; se află în centrul satului, într'o posiţie frumâsă și la înde- mână. copiilor. Are două săli: cl. 1 (7X7X3,30) şi el. II (7,70X(6,60 x 3,30) şi trei camere pentru învăţător, Curtea (154m-p) este” împrejmuită cu gard de nuele şi cu scânduri. Grădină” nu e. Școla nu are nici un venit. | Se II ae Afară de satul Balcani, care este la 3hil. :500 m. de Băsesci, tâte satele “ȘI pot trimite copiii cu înlesnire la șe6la din Dăsesci. Fiind însă 224 copii în vîrstă de: șcâlă (116 băieţi şi 108 fete) ar trebui un al doilea învăţător şi: să se înfiinţeze o altă şcâlă cu 2 învățători. Ar fi mai bine pâte d'a înfiinţa o şcOlă superidră cu doi învățători la Băsesci și da în- ființa o şcdlă inferi6ră la Ludași, care se află la 2 kil. 500 m. și'unde sunt 80 copii în vîrstă de șcâlă. ia | | A 
Copiii din Balcani, cari sunt puţini, pot urma cu înlesnire la șcOla din cătunul Frumâsa (jud. Neamţu). 

ii pi 

4). Comuna Bucșesci (Venit 5.372 lei): Şese cătune: Băleni, Bucşescă, Cernu, Cornetu, Leren], şi Zurluianu, 
Şcola este la Bucșesci. Există de la 1865. Localul este închiriat de comună. E de nuele și lut, miserabil, întrun loc nesănătos, la marginea satului, nefiind la îndemâna copiilor. Are o „sală ţ17X 4 X 2,10) și două camere pentru învăţător. Curtea, (880.2) și grădina (2460m-) sunt îm- „prejmuite cu gard de nuele. Şcâla nu are nici un venit, 
Toţi copiil din comună, afară de cei din cătunul Turluianu, pot veni la şcola din Bucșesci, unde, fiind 296 copii în virstă de şcolă (153 băieţi și 143 fete), ar trebui un al doilea învăţător şi să se înființeze o altă şcolă cu 2 învățători. 
Copiii din 'Turluianu (Sti. 500-) pot urm | a cu înlesnire la șc6la din Beresci, plasa 'Tăz- lău-de-jos. 

E
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5). Gomuna Leontinesci. (Venit: 2.500 lei). Patru cătune: Dicanea, Leontinesc,, Porta și Sesurile. 

- Şc6la este la Leontinesci. Există de la 1868. Localul este închiriat, e de lemn şi lut. Are 

o sală [7 X5 X(2) şi o mică odaie pentru învăţător. Curtea, forte mică, este împrejmuită cu gard 

de nuele. Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit. 

Dacă sar permuta şedla, la cătunul Porta ar fi mal la îndemâna tuturor copiilor din comună. 

Fiind 135 copii în vîrstă de 'sedlă, ar trebui aici un al doilea învăţător. 

6). Comuna Luncani. (Venit: 3.100 lei). Patru cătune: Chetrosu, Lingurari, Luncani şi Tocila. 

Şeâla este la Luncani. Există de la 1862. Localul este proprietatea comunei; e de vălătuci, 

nesistematic, neîncăpător, la marginea satului, întrun loc nesănătos, fiind mlăștinos şi nu e 

la îndemîna copiilor. Are o sală (7X4,80)2,20), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (130%7-) 

este neîmprejmuită. Grădină nu e. Şesla are un venit de 361 lei, din arendarea pămîntului.. 

Copiii din tâte satele pot urma cu înlesnire la şc6la din Luncani, unde, fiind 158 copii 

în vârstă de şedlă (71 băieți şi 84 fete), ar trebui un al doilea învăţător. 

1). Comuna Nadișa. (Venit: 2.253 lei). Cinci cătune: Cetăţuia, Nadișa, Năsoesci, Răchitiș şi 

Strugari. | 
. Sedla este la Nadișa. Există, de la 1867. Localul este proprietatea, comunci, a fost clădit în 

1865. E do vălătuci, prost, neîncăpător și nu e la îndemâna copiilor. Are o sală, (6,80X4,55X(2,37), 

fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte nică grădină. Şc6la are un venit de 300 lei, din 

arendarea, pămîntului. 

Toţi copiii din comună pot veni cu înlesnire la şeola din Nadișa. Fiind 317 copil în vîrstă 

de şelă (174 băieţi şi 143 fete), ar trebui un al doilea învăţător și încă o şcâlă cu 2 învățători. 

:8). Comuna Scorţeni. (Venit: 14.149 lei). Cinci cătune: Grigoreni, Poiana- Boului, Pustiana, 

Scorţeni şi Sârbii. 
Prima şcâlă este la Scorţeni. Există de la 1876. Localul este proprietatea comunei și ser- 

vesce și de Primărie; a fost clădit în 1872; e de paiantă cu vălătuci, cu temelia de piatră, 

nesistematic şi neîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are '0 sală (6XX5,50X3), fără locuinţă 

pentru învăţător. Nu are nici curte, nici grădină. Şe6la nu are nici un venit. 

Numai copiii din cătunul Serbii pot urma la șe6la din Scorţeni. 

Fiind 223 copil în vîrstă de şcâlă (110 băieți și 113 fete), ar trebui un al doilea învăţător 

şi să so înfiinţeze încă o şeslă cu 2 învăţători. 

A doua șcâlă se află la Grigoreni. Există de la 1889. Localul este închiriat. E de lemn, 

la îndemâna, copiilor. Are o sală (8,30X4,50x2,50) şi două camere pentru înv&țător. Curtea e 

"fârte mică şi împrejmuită cu un gard de nuele. Grădină nu este. Şcâla nu are nici un venit. 

La. Grigoreni sunt 102 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui deci un al doilea învăţător. 

Copiii din Pustiana nu pot merge la șcâla din Scorţeni, departe fiind cu 5 kil. de Scorţeni. 

Ar trebui deci să se înfințeze o șcâlă inferidră la Pustiana, unde sunt 60 copii în vîrstă de șcâlă 

9). Comuna Schitu-Frumâsa. (Venit 3.151 le)). Două cătune: Răţeny şi Sehifu- Frumosa. 

Scsla e la Schitu-Frumâsa. Localul a fost clădit în 1893; e proprietatea comunei; e de 

bîrne, neîncăpător,. dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (4,15XX4XX2,50), fără 

locuinţă pentru învățător. Nu e nici curte, nici grădină. Şcâla nu are nică un venit. 

Fiind 104 copil (59 băieţi și 45 fete), ar trebui un al doilea învăţător. 

10). Comuna Solonţ. (Venit 5.400 lei). Patru cătune: Chilia, Cucudţi, Sărata şi Solonţ. 

Şcâla e la Solonţ. Există de la 1868. Localul e proprietatea comunei, a fost clădit în
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1874; e de bârne, nesistematie, neîncăpător și nu e la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală 
(6X6X5), fără locuinţă pentru învățător. Nu este nici curte, nici grădină. Şc6la nu are nici un venit. 

Toţi copiii, afară de cei din Chilia, pot merge cu înlesnire la Solonţ, unde, fiind 347 copil 
în vîrstă de şcâlă (175 băieţi şi 172 fete), ar mai trebui un învăţător la șc6la existentă, şi ar 
trebui să se înfiinţeze încă o şeâlă cu 2 învățători. 

Copiii din satul Chilia (11 kil.) pot frecuenta şedla din cătunul Borzesci (comuna Băhnă- 
șeni). La Chilia nu sunt de cât 5 copii în virstă de şcolă, 

| 
11). Comuna Slobozia-Luncani. Cinci cătune: Dubaș, Mărgineni: Luncan), Ripa-lepci, Șerp-niă 

și Slobozia-Luncani sai Podişu. | 
Nu există nici o șcâlă în acestă comună. 
Ar trebui să se înfiinţeze o şcâlă cu? învățători la Podişu, fiind peste 100 copii în vîrstă 

de școlă. . , 
Copiii din Marginea-Luncani ar putea să urmeze la şe6la din Luncani (comuna Luncan]). 

12). Comuna Teţcani. (Venit: 5.264 lei). Două cătune: Sârbi și Zefcani. 
Șeola este la 'Teţeani. Există do la 1818; a fost înfiinţată de defunctul C. Rosetti-Teţeanu 

și întreţinută mult timp de dânsul. Localul actual e proprietatea comunci, servesce şi de Pri- 
mărie. [2 de vălătuci, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (8X7X3), fără locuinţă 
pentru învăţător. Nu e nici curte, nică grădină. Şedla nu are nici un venit. | 

Copiii din cătunul Gura-Cernului (comuna Beresci, plasa Tăzlăul-de-Jos), sunt mai aprâpe 
de ședla din Teţeani de cât de şcâla din comuna lor. 

Fiind însă la Teţeani și la Gura-Cernului (2 lil. S80 m.) 99 copii în vîrstă de șolă (53 
băieţi şi 46 fete) ar mai trebui un învățător. | _ 

La Sârbii (3 kil. 660 m. de 'Teţean)), fiind 50 copii în vîrstă de școlă, ar trebui să se în- 
fiinţeze o şeslă inferidră. 

PLASA TROTUŞ 
31 Cătune și 41 Şcole. 

Copii în vîrstă de şceolă: 3.590 (1.983 biieţi și 1.607 fete). 

1). Comuna Bogdana. (Venit: 7.905 Iei). Nouă cătune: Dogdana, Corbu, Gârborana, Gutinaș, | 
Livada, Mârcescă, Redenna, Valea-Sccă şi Vrânceni. 

Școla se alli la Bogdana. Există de la 1835. Localul e proprietatea Statului. E de zid aco- 
perit cu şindrilă: e la loc sănătos, dar nu la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală (6X4,50xx3,50) 
și două camere pentru învăţător. Curtea (8802) e împrejmuită cu uluci. Grădina (3000=7) nu 
este împrejmuită.” Şc6la are un venit! de 80 Iei, din arendarea pămîntului. 

Numai copiii din Valea-Seacă (2 kil) și din Gutinaș (3 Lil.) pot veni la şodla de la Bogdana. 
Viind 139 copii în virstă de șelă în aceste trei cătune, ar trebui la Bogdana încă un învățător. 

La Rădeana ar trebui să se înființeze o şcâlă inferiGră, unde ar putea să vie și copii! din 
cătunul Borzesci (comuna Ripele, plasa Tazlău-de-jos). 

Copiii de la Gârbovana pot urma la şcâla din Căiuţi (comuna Căiuţi). 
In cele-lalte două cătune populaţia școlară este prea neînsemnată.
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9). Gomuna Bogdănesci. (Venit: 9.245 lei). Sâpto cătune: Logdănesci, Bahna, Nicoresci, Pâr 

gărescă, Salul-Noi, Tisescă şi 'Tulă. 

Prima șcâlă este la Bogdănesci. Există de la 1893. Localul este noii, închiriat de comună; 

este neîncăpător, e situat la loc sănătos, însă pe marginea apei și expus la inundație. Are o 

sală (11,20X5,90X3,35) şi trei camere pentru învăţător. Curtea (575”2-) şi grădina (5760”7) sunt 

îngrădite, în faţă cu scânduri și restul cu mărăcini. Şc6la nu are nică un venit. 

Copiii din cătunul Filipesci (comuna Onești) pot urma cu înlesnire la școla din Bogdă- 

nesci, distanţa fiind numai de 2 hil. a 

La. Bogdănesci mai trebue un al doilea învățător, fiind peste 120 copii în vîrstă de şcolă. 

La: Bahna ar trebui să se înfiinţeze o şcolă de cătun. 

A doua şeolă se află la Pârgăresci; există de la 1892. Localul este închiriat, e de cără- 

midi şi de lemn, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (7X 72,50), 

fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte nici grădină. Şc6la nu are nică un venit. 

Copiil din Satu-Noi (1 kil), Nicoresci (1 kil. 250 m.) şi Tulă (£ kil. 250 m) pot urma 

cu înlesnire la şcâla de la Pârgăresci, unde, fiind 217 copii în vîrstă de şeolă, ar trebui un al 

doilea învăţător și o altă şcâlă cu 2 învăţători. 

3). Comuna Căiuţi (venit: 8.000 lei). Patru cătune: Căiuţi, Negoescă, Popeni și Pralea. 

Şcâla se află la Căiuţi. Există de la 1865. Localul'e proprietatea comunei; e de birnc, 

forte miserabil, dar la loc nesănătos. Are o sală (6,40X6,30X.2,50) şi două can:ere pentru înv&- 

ţător. Curtea (500 mp) e împrejmuită cu gard. Grădină nu e. Şcola, nu are nici un venit. 

Copiii din Gârbovana (comuna Bogdana) pot urma la şedla din Căiuţi, unde, fiind peste 

100 copil în vîrstă de şeslă, ar trebui un al doilea învăţător. 

La Negoesci (4 kil. 300 m.) ar trebui să se înfiinţeze o ședlă de cătun, fiind 33 copii în 

vîrstă de școlă. , 

La Pralea (12 kil.) ar trebui de asemenea, fiind 34 copii în vîrstă de şcolă, să se înfiin- 

țeze o şeolă de cătun. 

4). Comuna Cașin (8.000 lel.) Două cătune: Cașin şi Curiţa. 

Şodla este la Caşin. Există de la 1865. Localul este închiriat; e de birne, forte prost, ne- 

încăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (6,90 X 5,60 X 2,15) şi o ca- 

meră pentru învăţător. Curtea (1.044m»j este împrejmuită. Grădină nu ce. Sc6la are un venit 

de 145 lei, din arendarea pămîntului. 
| 

Copiii din cătunul Pochiţa (comuna Gropile) şi cel din cătunul Cotul-Vlaşca, (comuna Mo- 

nastirea-Cașin) pot urma cu înlesnire la şc6la din Caşin, unde fiind peste 250 copil în vîrstă 

de şcedlă, ar trebui un al doilea învăţător şi o altă șcâlă cu 2 învățători. 

La cătunul Curita (4 kil. 500 m.), fiind 70 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui să se înfiin- 

țeze o şc6lă inferidră. Acestă şeolă ar avea, din arendarea pămîntului, un venit de 95 lei. 

5). Comuna Dotteana. (15.021 lei). Patru cătune: Bogata, Cucueţi, Dofteana şi Larga. 

Şcâla este la Dofteana. Există de la 1865. Localul actual u fost clădit de comună în 1881 

E de lemn, sistematic, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două săli: el.1 (SX7X.3) 

şi cl.Il (3X7X 8), cu două camere pentru învăţător. Curtea (100 m.p.) e neîmprejmuită. Gră. 

dina (597 m.p.) este împrejmuită cu scânduri în prâstă stare. Şcola nu are nică un venit. 

'Pâte satele ar putea să-și trimită copiii la şcâla din Dofteana, distanţele fiind mai mici de 

3 kil. Din causa riului Trotuș însă comunicațiile între Larga şi Cucueţi suni forte des întrerupte. 

Singurul sat al-cărul copil pot merge cu înlesnire la Dofteana este Bogata. Populaţia 

şcolară în aceste două cătune fiind de peste 300 copii, ar trebuila Dofteana, unde sunt acum 

doi învăţători, încă o şeslă cu 2 învăţători. 

La, Cucueţi, fiind 74 copii în vîrstă de șeolă, ar trebui să se înființeze o șcâlă inferidră 

La Larga, unde sunt 84 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înliințeze o şcâlă inferidră.
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6). Comuna Grozesci. (Venit: 11.480 lei). Patru cătune: Călcâiit, Grozesci, Flerestică şi Marginea. 
Şeola este la Grozesci. Există de la 1865. Localul e proprietatea comunei; e la un loc cu 

primăria. E de lemn, nesistematie, lai loc sănătos, însă nu Ja îndemâna copiilor. Are o sală 
(9X6,90X2,76) şi trei camere pentru învăţător. Curtea (3,30".7.) este împrejmuită cu scânduri. 
Grădina (6690*2) este împrejmuită cu gard de nuele. Șcâla nu are nici un venit. 

Afară de copiii din cătunul Ferestreii, toți cei-alţi pot urma la şc6la din. Grozesci, undț, 
fiind peste 450 copil în virstă de: şcdlă, ar trebui să se adaoge doi învățători la, şcâla, existentă 
și să se înfiinţeze o altă şcâlă tot cu trei învăţători. 

La, Ferestre (3 kil 2,50 m.), unde sunt peste 70 copii în virstă de școlă, ar trebui să se 
înfiinţeze o șcâlă interidră. 

1. Comuna Hârja. (Venit: 4.200 lei). Un cătun: Hârja. | 
Ședla din Iârja există de la 1871. Localul actual e proprietatea comunei. E de lemn, 

forte prost şi ncîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemână tuturor copiilor. Are o sală |9,56X 
4,15)2,53) și două camere mici pentru învăţător. Curtea (3,57m-2) este împrejmuită cu scânduri 
şi neîngrădită în față. Grădină nu e. Şc6la, nu are nici un venit. | i 

Fiind 153 copil în vîrstă de şcelă (83 băieţi și 50 fete), ar trebui, la șe6la din Ilârja, un 
al doilea învăţător. 

8). Comuna Jevreni. (Venit: 2.856 lei). Șese cătune. Boiștea-Boicrtsca, Boiștea-Galin, Boiştea- 
heseşi, Plocesci, II ltiu şi Jeoreny. | | 

Școla se află lu Jevreni. Există de la 1892. Localul este închiriat, e de bîrne, nesistematic, 
ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (4,50X4,40X.2,30) și o ca- 
meră pentru învăţător. Curtea (6257) şi grădina (9,007. sunt împrejmuite cu gard de nuele. 
Șeola are un venit de 120 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiii din Flocesci, precum cei din Corbu şi Vrânceni (Comuna Bogdana), pot merge cu 
înlesnire la ședla de la Jevreni, unde, fiind 93 copil în vîrstă de școlă (50 băieţi și 43 fete), ar 
trebui un al doilea învăţător. 

La Boiştea-Boierescă ar trebui să se înființeze o şcâlă inferidră pentru copiii din Ileltiu, 
Boiştea-Rezeși şi Boistea-Galin, căci sunt peste tot 78 copil (45 băieți şi 32 fete) în vîrstă de 
şcolă. 

9. Comuna Monăstirea-Cașin. (Venit: 6.000 let.) Trei cătune: Lapesci- Vlașca, Monăstirea- Cașin 
și Maloș-Pirvulesci. 

Şedla este la Monăstirea-Cașin. Există de la 1864. Localul este închiriat, e de birne cu vălă- 
tuci, nesistematic, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (7,50X 
4.502,50) și trei camere pentru învăţător. Curte și grădină nu are. Şe6la are un venit de 70 
lei, din arendarea pămîntului. 

Copiii din Ilaloș-Pârvulesci pot urma cu înlesnire la şesla din Mănăstirea-Caşin, unde, fiind 
377 copiii în vîrstă de şedlă, ar trebui un al doilea învățator şi încă o şcâlă cu 2 învăţători. 

La Lupesci-Vlașea (6 kil.), unde sunt 42 copii în vîrstă de șcdlă, ar trebui să se înfiinţeze 
o șcâlă inferidră. 

10). Comuna Onesci. Patru cătune: Buciumi, Zilipesci, Onesci şi Răcăuţ. e 
Prima şedlă se află la Onesci. Există de la 1866. Localul e de cărămidă, neîncăpător, dar 

la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două săli: cl. 1 (5,56X4,50X2,95) şi cl.Il (5,403,50X 2,33) 
și o cameră pentru învăţător. Curtea (600m+) şi grădină (1.8007) sunt împrejmuite tu uluci. 
Şeola: nu are nici un venit. 

Copiii din Răcăuţ (3 kil.) pot veni cu înlesnire la șe6la din Onesci, unde, deși sunt acum
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2 învăţători, fiind însă 255 copii, în vîrstă de şeslă (136 băieţi şi 119 fete), ar îrebui încă o şcolă 

cu 2 învăţători. 
A doua, șcâlă este la Buciumi (7 kil. de Onesci). Există de la 1872. Localul este închi- 

riat; e improprii, neîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Fiind peste:200 copil în vîrstă de școlă, 

ar trebui cel puţin un al doilea învăţător. 

La Filipesci. (5 kil.), fiind 31 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze o ședlă de 

cătun. 

11) Comuna T.-Trotuș. (Venit: 18.453 lei). Şâpte cătune: Slănic-Salu-Noă, Slănic- Satu-Mare, 

Slănic-Cerdac, Păriu-Boghi, 'L-Trotuș şi Viişora. | 

Prima şe6lă e la T-Trotuş. Localul este proprietatea comunei; e de cărămidă, sistematic, 

la loc sănătos şi la îndemâna copiilor, dar neîncăpător. Are o sală (7,70 X 6,60 X 3,50; şi două 

camere pentru învățător. Curtea (105»2) și grădina (154m.») sunt împrejmuite cu scânduri. Şcola 

nu are nici un venit. | 

Copiil din cătunul Viiş6ra pot merge cu înlesnire la şedla din T.-Trotuș, unde, fiind aprope 200 

copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui încă 2 învăţători. 

Copiii din Pirîul-Boghi, cari sunt împedicaţi a merge la şcâla din T.-Trotuş, din causa riu- 

lui, pot urma cu înlesnire, parte la şedla din Păngăresci și parte la şc6la din 'T-Ocna. 

A doua şedlă e la Slănic-Cerdac. Există de la 1889. Localul este închiriat. E de birne, ne- 

sistematic și neîncăptăor. E situat la, Cerdac, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Arc o sală 

(6,20X.5,90X2,50) şi o cameră pentru învățător. Curtea (152m) este împrejmuită cu uluci. Gră- 

dina (690».) este împrejmuită cu gard. Sc6la nu are nici un venit. 

Copiii din Slănic-Satu-Mare pot urma la șe6la din Slănic-Cerdac, fiind distanţa numai de 

2 ţil. Fiind în aceste două sate, 112 copiii în vîrstă de şcolă, ar trebui la Cerdac un al doilea 

învăţător. 

La Slănic-Satu:Noă, care este la 7 kil. de Cerdac, şi unde sunt aprâpe 40 copii în vîrstă 

de şcâlă, sar putea, înfiinţa o şcolă de cătun. 

RESUMAT 

Pentru o deplină aplicare a legei asupra învățământului primar ar fi nevoie de a se în- 

fiinţa, în tot judeţul Bacău: 

15 şcole de cătun; 
30 şcdle înferidre cu un întăţălor; 

38 şcole superidre cu 2 învățători; 
4 şcâle superidre cu 3 întăţălori. 

Ar mal trebui să se transforme 57 şedle inferire în șeole superidre, adaugându-se la [ic- 

care câte un învăţător. 
In sfârșit, la 17 șcâle ar trebui adăugat câte 2 învăţători. 

Astădi avend în judeţul Bacăi, 91 şedle; în diua când legea actuală va fi pe deplin apli- 

cată, va trebui să fie 178 şcâle, din cari 15 de cătun, 115 inferiore, 43 superiore cu doi în- 

văţători și 5 .superiore cu trei învăţători. 

F.D.
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"| Gameni.. . .|Racia .... | 5] a] —| —| 35 a 45 sa 16 0 24 2 2] 1] 132 94] 226 

“| Mărgin.-Muntenililărgin.-Munteni 3 1| —| —| 42 ] 62| 85| 47 ca 2 _ —| 21 153| 154| 307 

8] Racova. . . .jRacova. .. . 4 1] —| —| 52 ra 21 20 72| il 5] —| 11 1] 151| 146| 297 

9 Săucesci , . .[Săucesci . . . 4 1 92| —|| 27 ş 16 zu 56| Gl 18| 10! 66| 2| 135 115| 230 

10| Schineni . . . [Căţălesci . . . Gl 1] —| —| 21| 2! 20 a 29 i 2) —| 2| —| 4! 601| 138 

11| Şerbesci Şerbesci 2 a] —| —] 28 10 i 15 29| — — —| —| 53] 45| 98 

12| Valea-lui-lon . | Valea-lui-lon | 1] — —l 21| —l 54| 38| 18 17, Si 83| —| —l 101| 58| 152 

Total. . 4] 11| 83| —l 412 cs 30 si 396 53 86 cu 20 nos 1.15312.440        



  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

      
  

    

  
  

                    

    

        

      

      

      

      

    
      

Numărul copiilor străini împărţiţi în donă categorii Câţi copil Copii care urmâză şeola acum, 

incap După statistica anului 1893—94 
Copil străini car! în şe6lă 

i Copil străin! cari || sunt tu virstă de TOTALUL 
1! urmeză şcâlă ge6la numărână color două cae = 22 Copil înscrişi Copil presenți Copil presenţi u 

ac i Y amânați || S80rii de copi 2" 8 la Septembrie în luna . 2R TŢ | 
“n ? Pag exelugt | "străini 3 2g 1893 Decembrie In luna Mait OBSERVA ' IUN 

| Ss z 
zâ să 

> > > = Bode = — |lo= => |x= - > e 3 e 3 || E Ea ZI Islslz|slzizel|e 
ă | & | |ăe|sțast |ălele|ălelslălsle 

1 — 1 1 9 1 3 32 44 3| 4 33 3| 36| 17 2] 19 

— — — 92| —- 9 9 — | al = N'a funcţionat şcâla 

i — — 3 1 3 1 4 24 33 2 5 31 2 5 18 1| 19 

— — — —| =] — — 20 43| -3 “9 95| 2 zi 11 1| 12] 

— — — —| —] —| — 31 48| — SI 30| — 50 25| —| 25 

— — ? “ ? | 14 40 | 35 9 “i 45| -8 5 55| 12| 67 

— — — 2| — 2 2 36 15 2 si 9 1 10 8 2| 10 

_ — —| = = = 16 | il 16| 60| 321 7] 39| 13] —| 18 

ad of off ol =lasf = a) zero eg ate mea 
— | 1 — 1 — 1 42 46| 4| 50| 22 3; 25| 31| 4! 35 

| | Copii! din comuna Osebiţir-A tura 

1 [208| 38| aa] a 20 20 | — —| —l | —| | 7 | atace e parts să Rein teaca 
: | Ă | (Plasa Bistriţa- -de-Sus), 

— — 3 2! 3 2 5 66 58 7! 65! 56 6| 62| 53 5| 58 

—| = = | 0 so | cal as] sol 7 s a 214| 25 
-.- — — N — — = — — —| =] = 

— — — —| — = — 40 28 5 5 34 8| 42| 26 8| 31 

— — 1 13 | 13| 20 35 21 1] 28| 21| 11| 32 5 5| 10 

— — — | — — 10 43 1 zi 43 3| 41| 25 3 28 

| 2 2 2 a] 0 | 2 al asul a s 20| —| 20 
— — 2 i 2 3 5 45 52| 1$ “9 34 6 %) 20 4| 24 

| — 1 3 4 3 4 $ 29 21 1 za 33 2; 35| 21 2| 23 

| — — — — = | — 22 36 2 5 29 2] 31| 23 2| 25 
] 

N 

| | | 2 [a a a 29) 2 aa 15| a] 16 
=== = 1 = 20 | ul —| si 20| —| 20] as] —| a] 

, — 1 17 ii n j 43] 480 — - - - — -] — — —             

  

  

 



  
  

NUMELE COPIILOR DE ROMÂNI IMPARȚIȚI IN_ŞESE CATEGORII 
  

Copil (In | 

  

    
  

  

            
  

  

  

      

  

  

  

  

  

    
                  

    

    

  

    

    

  

    

  

  

        

    

        

                                      

Ş 3 Copil! tin de afară do ca Copii Cmc TOTALUL 

3 | 25 |imaatorațial orv-carearii]| zinţt Ro- [care nu fee- AMANALĂ || instzucţiu- acestor 

2] COMUNA | CĂTUNUL | '5 | 2 | maturma | getențe ce | min cert [cioran Sau [i afara de [| șesecategorii 
z Ş Ş un an tunul de teză şedla oră caro ar f excluși acesteătun din urmă 

a |a | Ala ||| | A|z|R|elAR|a|= 

Piasa Muntelui 

1 Acăşu. .. [Sua .... il 1] 3 31 adi 2 11| 20| 95| 111 1| 2| — —| 155| 143| 298 

2]  Brusturosa. .| Brusturâsa. . Gl 1] 7] 4] 37] 1] 18 rd 100 ai —| —)| 4! 38| 166, 117] 283 

[| Comănesci . . | Comiănesci » » 1] 3 —| 79 a 21 ss 26 sal 1| 9] 4] —| 137 91| 228 

| 3 « Asi... j : ' 1| 1) — 38| 1 62 od 31 si 22 „d 12) —| 156| 122| 278 

4|  Dărmănesci . | Dărmănesci DI 1] 11| —1.109 2| 76 ud 60 o 23 i -—i —|| 279: 264| 543 

5|  Măgiresci Măgiresci . , 6] 1] —| —| 33 J 91 al 51 si 2 J 2 1 119 182 311 

6]  Moinesci. . “Moinesci . . 4 1 4 — 63 a 35 ȘI 12 a 1) 1 —| —| 115; 101 216 

7] Podurile. . .| Podurile. . . | a] 5 —| se] 3] al sa] os! za] cl az] 3] 2] 226; 216] «e 

| 8 f Valea-Arinilor | Valea-Arinilor ) 6 1| —| = 23 16 5 "5 —| = 1 = 45 415 | 90 

UL» Lucăcesci . .J 14| — —| 36! 5] 131 25| 78 80| 66| 10| 83 2| 136, 122 258 

9] Văsiesci . Văsiesci . . 5| 1 —| —Il 43 j 57 - 33 și 9 51 9 d 156| 135| 291 

Total. .| 52] 11| 34 d 558| 98| 485| 651| 554 cs S1| '7$| 38 14la.750l1.458/3238 

Il 

Plasa Siretul-de-Jos 

1| Botesci.. . . Botosci ... 4 1] —| = 14 4 39 i 14 13 3) 3] —] —] 10 | 14 

[ Gioseni Gioseni y ja iai şi 18| 38| 13| 15] 1| —] 21 —| 76| 58; 134 

2 L > | Ilorgesci. . , j 5 1| î] —| 30 1 28 ai 19 i 3) 1] 14| 3 88 53 141 

3] Leca... . .| Slobozia... | 7] a] —| —| 26 2 14 zi 33 ze 6 d —| =] 70! 56| 135 

| Milesci .. . .| Milesci-de-Jos. 4 1] —| —|| 18 j 28 si 1 2 1 = —| —| 45| 37| 8 

5]  Nănesci. . Nânesci ... | 3] 1] — —| 23| | 40| 75| 16 a — —| —| —| 79| 100, 179 

G| Păncesci ... .| Păncesci .. . d a] — —| 38| 2] 52 si 39 sa 10| 2 1| 1 140; 141) 281 

| Potresci . . .| Petresci ... . 4) 1] —| —| 22 1| "2 i 15 ul î d —| — 116| 100 216 

SI Răcătău . . | Răcătău .., 5] 1] 1] —| 40 5 35 cs 24|: ai] 21 — 4 9] 106! 91| 199 

9] * Tamaşi Tamași « GI 1] — —[| ai] 5] 43 sa =) 31 si 3| 3; 1] 122| "7 194 

10; Tg. Părincea . | Tg. Părincea . 2| 1 1]. —| 26 A 17 a 9 17] 1 — —| —| 54 50; 104 

Total. . .| 46] 11| 101 —| 319 sol 386! 511 210 N 42| 21| 11 7 osl 840.1.818



  
    Numerul copiilor străini împărţiţi în două categorii 
  
  

  

  

  

Copii care urmeză şcola acum. 
  

  

  

    

  

  

  
      

  
                

    

                

      

      

      

Da] CAI copil | —— 
Sncap După statistica anului 1$93 — 94 | 

Copil străiuy cari mot ALUL in Șa6lă 
Corin ein cari sunt în vizată de celor două cate- | Copil înscrişi || Copil presenţt Copit presenţi 

acum şi pe cer amânaţi gurii de copil î- 3 la Septembrie în lana în buna fai OBSERVAȚIUNI 
tati excluși străini s£ E. 1893 Decembrie 

JI _ ză să a e fl a ae ze | 
= = RR — | Bo Ri = | = N = 3 e | 3: | e |3|=|8 | E2a z|e|sislelelzle|e 
= = | & e |5|EIS|ast |E|EIE jăjelela les 

|) — —| = = — 12 | 46 7] 53| 10| + 4 32] 6! 38 
| . i 

— — — | = 56 44 5 9 42| 7] 49! 32] 7] 39 

1 — 6 11 6: 11| 18 75. | SI 6 87 63| 6 721| 79| | 85 

3 1 6 7 98| 17 32 | 60| 2] 62) 55| 1 56) 57| 2] 59 
. - 1 _ — — 1 4 7 au îi | 113 3] 116,108] 3 111 103 4! 107 

— — ] 1| 2 3 37 | 52 3 sal 22| 3 al 24] 3] 27 

30. 40| 119 66 149' 106! 2535 9 | —| = = 2 222 = 

—| 1 1 1 1 a 12 | 67 1 î8 55| 9 ca 54| 12 66 
| 

— — AT 1 17] 51| 98 25 | 37| 6 3 205 25 27| si 32 
| = a 34 | 44 5] 49| 29| 3 sa 31| 2] 33 

! 
1 1 — _ 1 1 2 19 | 10: —| 10] 33| a] az] 8 3 ui 

| | 
35| 321 187 923) 184 406] 510 | — —| = = = 

| 2 2 9 a 2 [23 «4 2 18! 4 : 10) 2 12 i . 
| _| | = = ao al 6 0 25| a] 32] 15| — 15 

i | 

AR ata, a _ = 10 | 39 1 % a 1 55 23 1! 24 1 

— — 2 2 1] 3 50 | 87] 3 s0 28 83 31 19 2 21 

. _| | 2 | 26 aj 50 93 4 i 23 8 26 

— J _- O = 25 21 3| 24] 26 — 26| —| —| — Form. F nu conţine date statis- 
| | stice po Maiă. 

— —, 2 = 2] — a 16 18 9 50 28 9'30 9 2 11 

— _ — - —| = 20 | 32 — 5 21| — 21 7 1 8 
| 

| — 1 — 1] — a 24 [.29 o a 30 4 a 34| 4! 38 
| 

: i — — aaa 95 | 20. 0| ao] aq] 6 38 13| 5 18 
| | — 25! 20| 93! 20! 45 22 | 30, 2 82] 2 o 30| 16l —| 16 

— - 32] 24 sl 24| 56| 3890 | — —| — a 

| |                                 

  

 



  
  

  

  

  

  

    
    

  

  

  

  

      

                

  

          
  

                                    

      

                          

NUMELUI COPIILOR DE ROMANI IMPARȚIȚI IN $ ȘESE CATEGORIL_ 
| 

Ss co Estet | man ao „nasca copi | TOTALUL 
, , 32| Indatoraţi a [| orr-care ar rinţi Rom. În amânaţi; sea în || acestor șâse 

= COMUNA CĂTUNUL O | 2 | maturma că aespatie teză | acâla acum excluși Stie dia categorii 

1 zl | mm ea | ee 

' ț 

Plasa Siretul-de-Sus | | | 

Berbinceni . . | Berbinceni. . Daf gi —| 93 Î 24 x A 1 17 | 1| — | 32. 165 

Bogdănesei. . | ilerliona . . . 4 1 = — 23 10| 17 31 Ni 5 4 — 2 d % di 125 

p Buhociu „+ +] Buhociu-Mare ) | 1] —| —] 60 8 5 10 2 3 ” 1 : % 82: 164 

La ÎSatu-Noa . ÎI: 1 = ai i 21 i 17 2 3 1] — — 5 $3] 168 

Filipeni .. .|Luuaca. .. 6] 1ţ 5; —| 5 ] 30 ăi 66 su 20| 31| 2 | 118, 142) 320 

5| Mărăsci .. .| Mărăsci 3] 1] 4 —| 27 d 18 % 18 24 9 1 5 3 81| 92! 173 

Obârşia . . «| Baimacu. . 2 1] 92| —l 261 38| 42 30 13 1 7 3 2 | 92. 39: 141 

|  Odobesci.  .| Odobesci. ... G| 1] —| —| 27 3 24 șI 85 8, 1 16] = — 147| 144| 291 

8 Oţelesci „| Antohesci . 4 1-1 — 17 - 18, 6 24 2, 2 1 8 i 19) 92, 192 

9| Prăjesei . . .| Prăjesei . . . 21| — — 36 2 63! 75 52 50 | = = - 181, 127 e, 

O| Secucni . . .]| Secueni . - 3 1 24 6 32 5 20 19 —| = — - “ 49 ii 

11| “Tg. Gloduri .| Tg. Glodurile. 2 11| 3 —l 19 2 12) 10 3 6 — — 1 — 35 18 56 

Total. . .| aa 12| 19! —] 3s1 ci 339 510 318 s5ăi 76 76) 22 15.185 maini 

| | 

- Plasa Tazlăul-de-yJos 

| Pârsănesei „ . | Dărsănesei. G 1 6 — 22 —| 3% 50 78 50) 1 — ! - n 80) 226 

4 a | Brătesei. .. | 2] — 27 = 3 10 2] 13, 2 — al 2] 87 5 62 

2] Beresei. . . .[Beresci.... | 5] 1] —| —| 43 ! 20 a 24 a 14 | 1 _| 102 i 116 

3] Berzunţ . . . | Martini. .. . | 1] 2 — 45, 4 15 2 52 84 13 i 2 | 129 120 249 

Boşoteni . , . | Enăchesei . -- 21| 1] — 3 1| 27 ni 12 5 1 - 11| 76 70, 146 

5) Brătila. . | Brăila... . 5] 1 — —| 42 - „29 2 9 7 1 1 — =] Sa] 31| 112 

Drăgugesci. . | Ilelegiu . . . 3] 1] 8: — 40 3 91 “ ii șI u| 2 — ! 156 15, 271 

d Gropile ..[Gropile.... a 1] 1 —| 48 1 43 sI 34 5 — i | 126 o 223 

Ripile . . . | Ripile . a. 7 a 12| —| 39 1 33 a ss 5% 12 a 1 = 174 sui 320. 

Sănduleni . .] Sănduleni . - 11] 1] —| — —| - 418 5 41 % — 1) 2 _| 91 195 196 

Tg. Valea-Rea | Tg. Valca-Rea 1] 1] — _ sa 3] si] 63| si s9| 7 4 3 173, 160 333 

Total. . | 50| 10) 16| — a 20, 391 359) 185) 329 62 oil 15 alL291 10232314 | 

| | | | | |              



  
  

  

  

  

  

  

  

Copii cari urmeză școla acum 
  

  

  

  

  

  

  

  

        

  

  

  

  

    
    

  

  

  

      

    

                

    
  

  

  

| | ! ici După statistica anulul 1593—9-1 

Copil străinul cari eee în ata da TOTALUL m ” | | 

urmeză şe6'a || șeolă numtrână ac aș op inserigi Copii Dreseni Copit prescaţi 

sum [rime camin | umar | Eee | ez pian | sata dtia | O OBSERVAȚIUNI 
Goa 

= = | E3să [= 2 === = 

— | 

— — — - —| — — 31 27 9 =. 11 3 n — = — ro EERa P. nu conţine date statistice: 

—| 2 — — =] = = 24 | 2% — 2 23| — 28 9, — 9 

| = = 9 | 77 8 80] 54 2 56, 9 8 12 

a 2 | 38 _ a = e : — 35 

| = B —| 3 —| 3] 35 | a0| a] anl 26| —| 26| 13: — 13 

| — 1 2 al a 3] 31 | | 3 18 sil 3 7] 25| 1] 26 

2 [o aa] ai sri 50 A sa 36. 8 89 

Da | _| za —| aa] aa] -a| 82] m avem Form. e pe trimestru r. 

1 — a at al a 3 | 38 5 19 51 5 ea 47| 5] 52 | 

| 22 o] aa [ao — 10 25| — o 20| 2] 22 

| = — = —| = — | 2 = — | — _ _—| _—|  —Îşeata n'a funcţionat. 

| so [6 — so] 393 12] os! 2] 0] 

al 3 A d zi ol 10| 56 sl 8 sd sol | ac] ze o 19 

J i 8 1 si 20! aa] 477 — — - —| — - | = = 

= — 1 2 1 28| 20| Ga 6| 07| 30| «| 0) 22 2| 24 

A 2 al la or soi | ss! el 3| 9] co] sa] e 

| - | 2 2 o [al al aloe 2 si 28| 2 80 

| | 0 aa 2 a] 26| 36 | 46| 2 i 37| 2 ad 16| a 17 

| — 1 , 1 a 5] 50| 7 se 43| 1 sd 51| 7] 58 

| 6 6 9] 15| 100 [ai] 6 i 109 nu 106| 7] 113 

5 a ci 2 aa] a as] 2 | 8 a! s2l a7| 3] 40| 24] | 25 

— j 3 | 3| 2] s| 33 | ai] 6 sl 16| 6] se] 39| | as 

2 22 = 20 [| a d 23 a al s| 2 7 

- 2 G ] c| ai s| 35 | 28| :17 si 25| 16 sl 20! 15| 35 

1 J _| = al o] 3) si | 20| 23 se 27| 18! 45] 19| 16| 35 

| 2 = ] aa 22| 3 se 45| 2 d a] 3) aa 

—| = — J —| = — 56 | —| —| —] 54| 1| 55) 20 —| 20] m septembrie şestan'a funeționat. 

_| 22 = _ _| 3 | 39 2] sal 33] cl sol 25| al 28 

dd 3 si sl i s2| cs | —| - - —| = - — = =                              
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NUMERUL COPIILOR DE ROMÂNI ÎMPĂRȚIȚI IN ȘESE CATEGORII 

Copil cart || Copit mai || Copir (t | Cani 
Copil freuereză iei ae pă- of cer Copii Cori cari TOTALUI, 

” = îudatoraţi ai) E9VIA 2cu7 [| rinți Ro- || MAL 2) ||amânaţi || instruețiu- u e : orl-care ar fi ţ cari nu nea în acestor 
= COMUNA CĂTUNUL = 9 | mal urma || dist:niace || mâni care |] frecuentiză sai afară de “ 

& 2 |3 | ma căsbat de || nu frecnen- || tea cur excluşi |,tesla din || șese categorii 
Ş 3: 3. şcolă teză şeâla distanţa acest cătun) - 

Â z|lâlzlslzlslzlslslslsislzisigls|3 
CI O 2 9 3 o »Z o > 9 3 9 3 O o 
SIRIA EIAI IRIS ]a 

Plasa Taslăul-de-Sus. | | ! 

| i 
Ardeoni.. . .]| Ârdeoni.. . . 3 10 —] — 8 i 24 î 10 10 —| -—| 23| —] 82] 51| 128 

] 

2] Dăhnăşeni . .| Băhnişeni,. .[ 5] 1] — _ 29 i 2 „63 65: 84 13| 4 1] 180, - 96! 231 
| | | 

3] Băsesci. . . .| Dăsosei.. ... d 1] 1] — 51 2 23 "10| 22 ăi 1 i 2 — 116; 108; 224 
| | 

4) Bucșesci. . .| DBucşesci. . . 6) 1] — 1] 35 — 45! "8 56 5 18| 12| 11 2 168 153| 821 

5]  Leontinesci .. Leontinesci ..| 14| 1] 1 —]| 17 3] 40| 31| 17 să —| — 2] 31 71| 88] 135 
i | | 

6| Luncani... . .| Luncani... -| 4] 1] —| -—| 34| 3] 20 49) 18 i 2 35| —| 1| 4 84| 158 
| 

7| Nadișa. . ..| Nadișa... 5) 1 1] 1] 40 2] 26 46, 101 % —| = —| 1 174| 143| 317 
| „| 

Schitul-Frum. |  Schitul-Frum:-!  2| 1] —| —|| 36 2 16 2 d 16 2 2 —l —| 59! 45 104 

Scorţeni . . .| Scorţeni ... 1| — - 3 5 42| 68| 22 4 G —| 3 _ 110| 113 923 

| » Grigoreni. . | Ii —]| —| 28 4 33 % 25 i 5 ! 1 ] 92| 69 161 

Slobozia-Lunec. » 5| —| — „| — - 13 = 21 35] 2 — 13 i 52| 59 111 

Solonţ. . ..| Solonţ... . 41] —| — 48] 31| 46 5 66 81| 19 31 1 ! 175| 172] 347 

Teţeani.. . .] Teţeani ... 2) 1 1 —l 33 | A 5| 28; 34 sol 10 i —| 31 83| 67| 150 

| | | 
Total. .] 51| 12| 4] 2] 427 - sui sa 463 ii uz, e 10 151357 1-98 2.608 

i I il                       
Plasa Trotuș 

  

  

  

            
  

  
  

Bogdana. . .ţ Bogdana. .. 9] 1]. -— —| GI] 51 24] 30| 64] 68] —] —1 —]: —|] 149|. 103! 252 

|. Bogdănesci. . | Bogdănesci. . | , 1] 5] —| 66 13 39 & 14 2 9 3| 38| 136 1 216 

| a. „|Pârgăresa. .] 1| —| — 331| 43, 63| 21| 31| 14| 10] aj —| 112) 105, 21 

Căiuţu. ...[Căiuu.... al a] 1] — 27 | 11 a 73 o si a] —| —| 120 oil 2u 

Cașin ... | Caşin - 2 1] — aj i] | 31 ai 59 si 4 a —| —]| 135| 142; 277 

Dofteana . . .| Dofteana. . . ga] 7 — 115 g 63 aul 45 o 10 | =] 21 240 215 455 

Grozesci . . .| Grozesci . . . 4 1] = = j 115 2 106 103) 15 j 2] —! 312 o 519 

Hârja ....[Hâra .... 1 1 — 1 48 i 12 ul 20 ad 3 4 -| = 83 a 133 

Jevreni . . .| deveni... e G| 1] — — 23 1 20 40 2 2 - 5 — 71 58, 129 

M-rea Caşin . | M-rea Cașin . a) a]. = 04) a za] sil 75) at ai a] a a arzi 142 319 

| Onesei. . . .[ Omesci. ...| , 1| = =] 2, 50 5 20 a 3 3] —| 9% % 176 

| a Buciumi. . | 1 a] — 32 2] 721 76| si] ai 1] 1 3] — 163| 120; 258 

| Ta. Trotuș . .| Tg. Trotuș. . |, 1| — —| 70 d 9 a 29 d 10 2 2 i 120 79) 199 

| «a ...| Stinie-Cerdar. ! | —| = 7 cl - si 15] 30 55] 3] si —| = 69! zu 148 

Total. . .| 51| -13| 14 Ș 671|. 2 i) i 5 zi s6 5 20 ja ora                         

  

 



    
  

  
  

  

    

  
  

  

  

  

  

  

          
  
  

  

  
                                  

  

  

        

                                        

Numărul copiilor străini împărţiţi în două categorii Caţt copit Copil cari urmeză la şesla acum 

| i i încap bupă statistica anului 1893—94 

Cp manea ni ura OTEL a 
a fe azi cari de copi îi i n Sepenin ES tm dai |  OBSERVAȚIUNI 

Sa 

= = = = sită = == == = 

== — 20 5 — 5] 6 — 6] 100 1] 11 

— — — —| = — — 26 —| —]| — 22| aa 23| 10; 33| In Septembrie şcâla a fost în reparaţie. 

— — — —| = —| = G1 67 GI 73| 40| 2 sl 27 1| 28 

— 1 — —|  — 1 1 36 51 1 se 35 1 a u 1| 12 

— — 1 2 2 2 4 93 81| 20! 101! 59| 11 z0 59| 11| 10 

— — 3 — 3] — 3 18 36| 9] 45| 24| 8 ao 15| 5 20 

1| | [== = 30 | as) 7 si a 2 aa 18|. 1] 19 

|| 20 | ai a se 32| 4 ad 17| 3! 20 

a === 0 || | [= [28] —[ 18] o emana ti ecua 2” 
= = 3 2] ai 2] 5) 85 | —| —| —| | — —| =] = 

— —| — —| =] — — 34 30| 10| 40| 29| 5] 34| 241| 5| 29 

— 1 15|. 5| 15 GI 21 30 1?) 5 oa 29| 5 sl 26|  4| 30 

| | | |_ 

2 2] 22 9| 23| si] 33 43 |. —| — = —| — | 2] 2] = 

2000 = | [220 | 45| —1| 45 95| —] 257 20| —| 20 

| 2 — a —| a] 2 s2 | —| —| —| 28| — E 17| —| 17 Form, E. nt conține date statistice 

| || = = —[ 38 | 56| al col aa —[ 32| za] 4] 15 

| aa ss [] 5 si 29| 5 sl 39| 5] 38 

a aa 9 | 2] a al 3] a si 17| —| 17 

| = a a [a 26 ca] — cs zl | al 14| = 1 

a a a a 2 32 [23] 2 zi 24| 1 i 18| 1] 19 

a aa 5 | 52] 10 cz 34 a] 35 ai a] a 

_| 22 = = a] —| 2 a] —| aa 19| 1] 20 

— —| 1 11| 1] 2 -- —| — _ —| —| —|| —] —! —lseata n'a funcţionat. 

6) 1] 6 20] 22 al 43] 3 [asa ala36l cal al 65] 7 +! 6 
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( 17.593 (9.509 biicţi și 8.384 fete). Stalistica actuală. Copii în virstă de șeclă | „siczo (231 > i TAsl » ). Statistica din 1881. 

PLASA COȘULA-MELETIN. 

29 cătune și 10 şevle. 
Copii în virstă de șeolă 2.194 (1.160 băieţi şi 1.034 fete). 

1). Comuna Copălăii. (Venit: 5.540 leil;. Un cătun: Copălăi. 
Ședla de la Copălăii este închiriată. Există de la 1880. Localul e de vălătuci, nepotrivit, neîncăpător, dar în centrul cătunului, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală de clasă (5,90X5,410X.2,80) şi două camere pentru învăţător. Curte şi grădină nu este. Şeola nu are nici un venit. 

La acestă şcâlă ar trebui un al doilea învăţător şi să se înfiinţeze încă o Şcolă cu doi învăţători, căci sunt 235 copii în vîrstă de școlă (129 băicţi şi 106 fete). 

2). Comuna Coșula. (Venit: 5.406 lei). Un cătun: Coșula. | 
Ședla de la Coşula este proprietatea comunei, a fost deschisă în 1859. Localul e de piatră și cărămidă, destul de potrivit, noîncăpător, însă, la loc săniitos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală de clasă (7,67X5,10X(3.20), două camere pentru Învățător şi una pentru servitor. Curtea (800"-) și grădina (1144m.) sunt împrejmuite cu gard de nuele. Șc6la are un venit de 150 lei, din arendarea pimîntului. 
In acest cătun.ar trebui un al doilea învăţător şi să se înființeze încă o şedlă cu doi în- văţători, căci sunt 280 copii în vîrstă de şcolă (140 băieţi şi 140 fete). 

3). Comuna Deleni. (Venit: 12.150 lei). Patru cătune: Doieni, Macsul, Pârcoraci şi Slobozia. cola e la Deleni, unde vin și copii din cătunele Maesuţ (3 kil.)și Slobozia (21/, lil.). Co- municaţia ușâră. Sc6la e proprietatea comunei și există de la 1858, Localul actual e de birnc, iar cel ce se construesce acum e de cirtimidă, sistematic, în centrul cătunului și la loc să- nătos. Localul cel vechii are o sală de clasă (540X5X2,40), Şi o cameră pentru învăţător, cel noit are două săli de clasi:el. I- II (6X5,50X3,40), cl. NI—IV (6X5,50X-3,40) două camere pen- tru Învățător și o cancelarie. Curtea (2,408m»:) e ncîmprejmuită. Grădină nu e. Scola nu are nici un venit, 
|
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La şedla din cătunul Deleni, ar mai trebui un al doilea învăţător la ședla existentă şi să se 

înfiinţeze încă o ședlă cu doi învăţători, fiind 361 copii în vîrstă de șeolă (182 băieţi şi 179 fete). 

In cătunul Pârcovaci (10 kil.), flind 102 copii în virstă: de şeolă (50 băieţi și 52 fete), ar 

trebui o șeolă superidră cu doi învăţători. Parte din copiii din cătunul Macsutu, (partea de sud) 

ar putea ușor frecuenta școla din cătunul ITârlăă (comuna urbană Iârlăi). 

4). Comuna Feredieni. (Venit: 4.951 lei). Trei cătune: Feredieni, Poiana și Uusa. 

Sc6la e la Feredieni, unde vin şi copiii din cătunul Poiana (1.500 m.). Comunicaţia ușoră, 

Şcola e închiriată de comună şi a fost deschisă în 1887. Localul e de nuele lipite cu pămînt, 

neîncăpător şi nesistematic. Are o sală de clasă EX 4X 2), fără locuinţă pentru învăţător. 

Curte și grădină nu este. $c6la are un venit de.150 lei din arendarea pămîntului. 

La Feredieni, fiind 153 copii în vîrstă de şeolă (86 băieţi și 67 fete), ar trebui să se mai 

adaogă încă doi învăţători. | 

Copiii din cătunul Unsa (3 kil.) pot uşor urma la sşcola care sar înființa la Doscăteni 

(comuna Rădeni). 

5). Comuna Flămânzi. (Venit: 8.905 lei). Patru cătune: Cordun, Flimânzi, Poiana şi Prisecană. 

Şcsla e la Flămânză, unde vin şi copii din cătunele Cordun (900 m.). Există de la, 1865. Comu- 

nicaţia uşoră. Scola e închiriată de comună. Localul e de vălătucă, nepotrivit, neîncăpător, dar în 

centrul cătunului. Are două săli: el. L—I1 (5,70X5,140XC2,50) și el. IIL—IV (3,50X3X2,50). Curtea 

de (500*:2) e împrejmuită cu gard. Grădina (1125"7) e împrejmuită cu gard şi șanț Scola nu 

are nici un venit. 

La şedla din cătunul Vlămânzi, unde este acum un al doilea învăţător, ar trebui să se în- 

fiinţeze încă o şeolă cu doi învăţători, fiind 243 copii în vîrstă de șeolă (133 băieţi și 110 tete). 

Copiii din cătunul Prisecani, frecuentâză şcola, din cătunul Chiţoveni (comuna Uriceni). 

In cătunele Prisecani fiind 33 copiii în vîrstă de școla ar, trebui să se înfiinţeze o școlă 

de cătun. - ' o 

In cătunul Poiana (1.272 m), care are -comunicaţia cu școla întreruptă în timpul ploilor 

câte 2—3 zile, fiind:78 copii în vîrstă de şeolă (16 Dăcţi și 32 fete), ar trebui să se înfiinţeze 

o şcâlă inferidră. 

6). Comuna Lătăi. (Venit: 2.716 lei). Două cătune: Lălă şi Prăjeni. 

Șe6la este la Lătii unde vin și copiii din cătunul Prăjeni (500 m.). Comunicaţia ușoră: 

Scdla e închiriată de comună și a fost înființată în 1882. Localul e de nuele lipite cu pămînt, 

nesistematie, neîncăpător și nu e la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală de clasă (4X5X2). 

Curtea șeolei se află în Islaz. Grădină nu e. Şeola nu are nică un venit. 

La Lătăi, fiind 91 copii în vîrstă de șeolă (44 băieţi şi 50 fete), ar trebui un al doilea în- 

văţător. 

7. Comuna Rădeni. (Venit: 5.203 lei). Ş6se cătune: Dahluiu, Boscăteni, Bădeni, Sandreni, Schitul 

Baluş şi Vlădeni. 
Şedla e la Vlădeni şi pote fi recuentată de copiit din cătunele Rădeni (2.500 m.) şi Sandreni 

(1.290 m.). Comunicaţia ușoră. Şeola e donată comunei de d. S. R. Becheanu, pe timp nedeterminat, 

a fost deschisă în 1867, şi a fost întreruptă de mai multe ori pînă în 1877..Localul e în paiantă 

acoperit cu șindrilă, miserabil, neîncăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are 

două săli de clasă: cel. I—I1 (4,50X4,40X2,50) cl. II-—1Y (4,10X4,10X2,30), fără locuinţă pentru 

învăţător. Curtea, (299) și grădina (2073**+) sunt împrejmuite. Şcola nu are nici un venit. 

La Vlădeni, fiind 223 copii în vîrstă de şcolă (125 băieţi și 98 fete), ar trebui un al doilea 

învăţător și să se înființeze încă o şcolă cu doi învăţători.
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Cătunele Bahluiu (8.520 m.), Boseăteni (8.360 m.) și Schitul-Baluş (6.480 m.), avend în total 
36 copii în vîrstă de şeolă (16 băieţi şi 20 fete), ar putea forma un noă centru școlar, înființându-se în Boscăteni o șeslă inferidră, care ar putea fi uşor frecuentată și de copiii din cătunul Unsa 
(comuna eredieni). 

8). Comuna Storesci. (Venit: 16.159 1ci). Trei cătune: Şendreni, Svocscă și 'Tergul- Frumușica. 
Ședla e la Storesci, şi e frecuentată de toţi copiii din cătunele de mat sus. Distanţa mai 

mică de 3 kil. și comunicaţia ușoră. 
„Șeola e proprietatea comunei și a fost deschisă în 1868. Localul e de zid, sistematic şi 

la îndemâna tuturor copiilor. Are două săli de clasă: el. (8,25X7X3), cl. 11 (5,80X4X3), două 
camere pentru învtţător și o bucătărie. Curtea (600”.»), e împrejmuită cu gard de nuele. Gră- 
dina (90007) e închisă numai la un capăt cu un șanț. Scola nu are nici un venit. . 

In acest cătun, fiind 290 copii în vîrstă de şcolă (146 băieţi şi 144 fete), şi ședla având 
acum. doi învăţători, ar trebui să se înființeze încă o școlă cu doi învăţători, 

9). Comuna Uriceni. (Venit: 5.190 lei). Cinci cătune: Bosinceni, Tumba, 'Tulburea, Stahna și 
Chitoreni. - 

Prima șclă e la Dosinceni, unde vin și copii din cătunele 'Tamba (1.230 m.), Tulburea 
(2 310 m.) şi Stahna (2.723 m). Comunicaţia ușoră. Șe6la e proprietatea comunei şi a fost în- 
fiinţată la 1882. Localul e de nuele lipite cu pămînt, nesistematic și neîncăpător, doși la loc 
sănătos, nu e la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală de clasă (5,80X5,55X2,70) şi o cameră 
pentru învățător. Curtea (510".») e împrejmuită, cu gard de nuelo. Grădină nu e. Şeola nu are 
nici un venit. | A 

La Bosinceni, fiind 101 copii în vivstă de școli (66 băieţi și 3 fete) ar trebui un-al 
doilea învăţător, a . Pa 

A doua şcolă e la Chiţoveni, unde pot veni și copiii din catunul Prisecani (comuna Flămânzi), 
Distanţa mai mică de 5 kil. şi comunicaţia uşoră. Sesla e donată comunei de arendașul moşiei 
Flămânzi, d. Bermann luster. Sc6la a fost deschisă în 1890. Localul este de lemn, lipit cu pă- 
mint amestecat cu paie şi acoperit cu. şindrilă, nesistematic, dar la loc sănătos şi la îndemâna 
tuturor copiilor. Are o sală de clasă (6,23X5,98X2,43) şi o cameră mare pentru învăţător. Curtea 
şi grădina nu aparţin şcolei și se află la un loc, împrejmuite fiind cu şanţ și spini. Şc6la nu 
are nici un venit. 

Sunt 76 copii în vîrstă de şeâlă. 

PLASA JIJIA 

38 cătune și 12 școle. 
Copii în virstă de șeolă: 3.145 (1.133 băieţi şi 1.012 fete). ME ! 

1). Comuna Băbiceni. (Venit: 5.150 Iei). Patru cătune: Băbiceni, Dârsănesci, Brosceni şi Guranda. 
Ședla e la Băbiceni. Acestă şedlă e proprietatea comunei și a fost. deschisă în 1882. Lo- 

calul e de lemn de stejar cu vălătuci și acoperit cu şindrilii, nesistematic, dar, deși la loc să- 
nătos, nu e la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală de clasă (8,76X4,75X(2,77) şi două camere 
pentru : învăţător. Curtea (1018 =») e împrejmuită cu .gard. Grădina are 5000mr.. Şedla nu are 
nici un venit.
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La ședla din cătunul Băbiceni, unde vin şi copiii din cătunele Brosceni (1.237 m) şi Gu- 
randa (2.211 m.), fiind 161 copii în vîrstă de șeolă (78 băieţi și 83 fete), ar trebui încă doi învăţători. 

In cătunul Bârsănesci (3.481 m, ar trebui să se înliinţeze o șcdlă de cătun, fiind 2 copii 

în virstă de șeslă (11 băeţi și 16 fete). 

2). Comuna Buimăceni. (Venit: 9.574 lei). Septe cătune: /Albescă, Buimăceni, Capul-Pădurei, 
Crăciunenă, Jumătiiţeni, Petresci şi Șebrăreni. 

Prima șcâlă e la Albesci, unde vin şi copiii din cătunul Buimăceni 1900 m.), e închiriată 
de comună și a fost deschisă în 1889. Localul e de lemn, neîncăpător, dar la loc sănătos și la 

îndemâna tuturor copiilor, Are o. sală de clasă (6,10 X 4 X 2,33). Curtea (578 mr) e împrejmuită 
cu gard de nuele. Grădină nu ce. Șeola nu are nici un venit. 

La Albesci, fiind 232 copii în virstă de şedlă (131 biieţi şi 51 fete), ar trebui un al doilea 
învăţător şi să se înființeze încă o şeolă cu doi învățători. 

A doua școlă e la Şetrăreni, unde vin și copiii din cătunele Crăciuneni, Jumătăţeni, Capul- 
Pidurei și Petresci. Distanţa mai mică de 3 kil. şi comunicaţia uşoră. Şeola e închiriată de 

comună și a fost deschisă în 1892. Localul e de lemn, nesistematic şi neîncăpător. Are o sală 

de clasă [(4X3X1,60) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (280 mr) e împrejmuită cu gard de 

nucle. Grădină nu e. Seolu nu are nici un venit. 

La şedla de la Şetrăreni, [iind. 120 copii în vîrstă de șeolă (70 băieţi și 50 lete), ar trebui 
un al doilea învăţător. 

. 

3). Comuna Dângeni. (Venit: 8.859 lei). Seple cătune: Bivolari, Duhiiceni, Coșteni, Dângeui 
Iacobeni, Strahotin şi Duneni. 

Prima ședlă e la Dângeni, unde pot veni şi copiii din cătunele Strahotin (2 kil.) și Buneni 
(1 kil.). Comunicaţia ușoră. Şcola ce proprietatea comunci și a fost deschisă în 1866. Localul e 

de lemn acoperit cu stuf, nesistematic şi neîncăpttor, dar aședat în centrul cătunului, la loc 

sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (6,60X5,30X2,62) şi două camere pentru învăţător. 

"Curtea [52m2) e împrejmuită cu.șanţ. Grădină nu e. Șeola nu are nici un venit. I nevoie de 

un local noii, care să fie încăpător pentru toţi copiii. 
La Dângeni, find 104 copii în vivstă de școlă (59 băieţi și 45 fete), ar trebui un al doilea 

învăţător. 

A doua şeslă ela Iacobeni, unde pot veni şi copiii din: cătunul Coşteni (2 kil.). Comunicaţia 
e puţin lesniciosă. Scola' există de la, 1892. Localul este închiriat de comună. E de birne, ncîncă- 

pător, dar la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală (4,74X4,56X2,53) și o cameră 
pentru învăţător. Curtea (200.») e împrejmuită cu gard. Grădina (608.7) e împrejmuită cu șanț. 

Sc6la are un venit de 150 lei din arendarea pămîntului. E necesitate de un noii local. 

La Iacobeni fiind 100 copii în vîrstă de șeolă (53 băieţi şi 47 fete), ar trebui un al doilea 

învăţător. 

A treia şcolă e la Puhăceni. Localul coste închiriat de comună; e de nuele, nesistematic 

și ncîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (4X3,30X2,40) şi o ca- 

moră pentru învățător. Curtea (1807) e împrejmuită cu gard de nuele. Grădină nu ce. Șeola 
nu are nici un venit. E nevoie de un local mai spaţios. 

Sunt 96 copii în vîrstă de școlă. 

La Bivolari, ce se află la o distanţă mai mare de 3 il. de câte și trele şeole din comună, 

nu sunt de cât 18 copii în vîrstă de şcolă (9 băieţi și 9 fete). Copiii din acest cătun frecuen- 
teză acum şi pot frecuenta, şeola do la Dobârceni (comuna Dobârceni). 

-4). Comuna Durnesci, (Venit: 4.500 lei). Trei cătune: Cucuteni-Dăzăși, Cucuteni- Wfescu şi 
Durnescă. 

Şc6la ce la Durnesti, unde pot veni și copiii din cătunele de mai sus. Distanţa mail mică de 3 
kil. şi comunicaţia uș6ră. Localul. este proprietatea comunei. Șcla a fost deschis în 1881. E de
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vălătucă acoperit cu şindrilă, nesistematic, neincăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna co- 
piilor. Are o sală (6,50X6,502,92) și o cameră pentru învăţător. Curtea, (L182m.) e împrejmuită 
cu gard de nuele. Grădină nu ce. Scâla nu are nici un venit, e | 

La Durnesci, fiind 136 copil în vîrstă de şcolă (69 băeţi și 67 fete), ar trebui cel puţin 
un al doilea învăţător, 

5). Comuna Şoldănesci, [Venit: 12.746 lol). Șese cătune: Dătrinesci, Ionășeni, Socrujeny, Șol- 
dănesei, Stărosilța şi Viforuui. | 

Prima șcâlă e la Ionășeni, unde pot veni şi copiii din cătunul Șoldănesci. Distanţa'e de 3 kil. 
și comunicaţia uşoră. Şe6la există de la 1877. Localul este proprietatea comunei, donat de locuitori; 
e de vălătuci, ncincăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (mo XA mo 3nr:) 
şi o cameră pentru învăţător. Curtea (1207) şi grădina (100) sunt împrejmuite cu gard. Șc6la 
nu are nici un venit. 

La Ionășeni, fiind 244 copii în vîrstă de șeolă (124 băieţi şi 120 fete), unde este acum un 
al doilea învăţător, ar trebui să se mai înființeze încă o școlă cu doi învăţători. 

A doua ședlă e la Socrujeni, unde pot veni şi copiii din cătunele Bătrînesci (L:/, kil), Stă 
rosilța (250 m.) și Viforani (11/, kil.). Comunicaţia uşoră. Șeola există de la 1883. Localul este 
închiriat, e de nuele lipite cu pimînt, nesistematic şi ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la în- 
demâna copiilor. Are două săli: cl. I—Il (5,10X3,75X(2,20), cl. IU-—1V (3,75,42,05X2,20) şi o 
cameră pentru învăţător. Curtea (200"+]) e împrejmuită cu gard. Grădina (1500-») e împrejmuită 
cu gari și şanţ. | 

Fiind 209 copii în vîrstă de şelă (109 băieţi și 100 fete), ar trebui încă doi învăţători. 

6). Comuna Trușesci. |Venit: 12.469 lei). Patru cătune: //ulubu-Noă, Iuliu Vechii, Aăscăteni 
Și “ușosci. 

Prima școlă e la 'Trușesci. Există de la 1868. Localul e proprietatea comunei, e de gard 
lipit cu pămînt și acoperit cu şindrilă, destul de încăpător, la loe sănătos și la îndemâna 
copiilor. Aro o sală (5,73xX6,58X2,95) şi două camere pentru învăţător. Curtea (1000n-») și wră- 
dina (4000”7) sunt împrojmuite cu gard. Se6la are un venit de 132 lci, din arendarea pă- 
mâîntului. 

In acest cătun, fiind 239 copii în vîrstă de șeslă (138 băieţi și 101 fete), și unde este acum 
un al doilea învăţător ar trebui să se înființeze încă o şcolă cu doi învăţători. 

In cătunul Măscăteni, ce se află la 7 kil. de 'Truseșci și are 56 copii în vîrstă de școlă, ar 
trebui o ședlă inferidră. | 

A doua şcdlă e la Ilulubu-Noi, unde pot veni și copii din cătunul Ilulubu-Vechiii (1 Hul.), 
Comunicaţia ușdră. Sc6la a fost înființată în 1883. Localul este închiriat; e de nuele, nesistematic, 
neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (6,30X4,72X-2,10) şi două 
camere pentru învăţător. Curtea și urădina nn sunt împrejmuite. Scola nu are acum nici un 
venit, pămîntul ce posedă ne fiind arendat. 

La Ilulubu-Noii, lin 150 copii în virstă de şcâlă (77 Diieţi şi 73 fete), ar trebui cel puţin 
un al doilea învăţător, 

1). Comuna Ungureni. (Venit: 7.082 lei). Șepte cătune: Durnesey, Epureni, Suporeni,  Ungu- 
reni- Ciulei, Unguveni-Isăcescu, Ungureni-Jianu şi Vicoleni, , 

Şeola, e la Sapoveni, unde pot veni și copiii din cătunele de mai sus, (afară de cei din Vicoleni), 
precum și copiii din cătunele Vicoleni-Comăniii (comuna Borezesci, plasa Başti, judeţul Doro- 
hoiit). Comunicaţia uşoră pentru tote cătunele, afară de Vicoleni no fiind pod peste riul Jijia. 
Seola a fost deschisă în 1884. Localul este închiriat, e de nuele lipite cu pămînt, nesistemnatie 
Şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (4,30:4,26X2) și o cameră
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pentru învăţător, f6rte rea. Curte nu este, Grădina (3500”; ”) e împrejmuită” cu şanţ. Scola nu are 
nică un venit. ” 

La Sapoveni, [iind 198 copii în virstă de $cslă, ar trebui încă doi învățători. Se simte 

mare nevoie de un local noi, căcă cel existent, din causa vechime, e cu totul în pămînt. 

In cătunul Vicoleni (3 391 m.), fiind 31 copii în vîrstă de şeslă (20 Dăieţi şi 11 lete),ar trebui 

o școlă inferidră, unde ar putea ușor veni și copil din cătunul Vicoleni-Comănăii (comuna Borzesti, 

plasa Bașăii, jud. Dorohoi), distanţa fiind forte mică. 

De asemenea în cătunul Durnesci (3 658 m.), fiind 40 copii în vîrstă de şcolă (22 biicţi și 
18 fete), ar trebui o şcolă de cătun, unde ar putea veni şi copii din cătunul Ungureni-Ciulci. 

Copiii din aceste cătune ar putea frecuenta şcola din comuna Borzesci, plasa Bașşti, jude- 

ţul Dorohoiii, însă comunicaţia e grea din causă că nu este pod peste riul Jijia. 

PLASA SIRETUL 

41 cătune şi 23 şcole. 

Copii în virstă de şeolă 5.30Y (2.801 băieţi şi 2.505 fete) 

1). Comuna Brehuesci. (Venit: 22.038 lei). Opt cătune: Brehaesci, Dursuceni, Corociiesci, Ilancea 

JIrişcană, Huţani, Măndrescă, şi Vlădeni. 
Prima şeolă e la Brehuosci. Există de lu 1865. Localul este închiriat. E de zid, nesiste- 

matic, neîncăpător, la loc sănătos, dar nu tocmai la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală 

(6,10X6,10X2,60), o cameră pentru învăţător şi o cancelarie. Curtea (98m:) nu este împrejmuită. 

Grădină nu e. Şcola nu are nică un venit. 

Fiind însă 199 copii în vîrstă de şeslă, ar trebui la Brehuesci încă doi învăţători. 

A doua şcâlă e la Vlădeni, unde pot veni și copiii din Iluţani (2 kil.). Comunicaţia uşoră. 

Scdla există de la 1889. Localul este închiriat; e de nuele, prost, neîncăpător, dar la loc sănătos 
şi în centru. Are o sală (3,80X3,147X2,33) şi o cameră pentru învăţător. Curlea are 480m».. Gră- 

dină nu este. Şcola nu-are nici un venit. 
Fiind 250 copii în vîrstă de şcolă (120 băieţi şi 130 fete), ar trebui la Vlădeni un al doilea 

învăţător și să se înființeze încă o şcâlă cu doi învățători. 
A treia şcolă e la Corocăesci, unde pot veni și copiii din cătunul Bursuceni (14; kil.), Comu- 

nicaţia ușoră. Acâstă școlă a fost înființată în 1882. Localul este închiriat; e de birne lipit 
cu pămînt, nesistematic, neîncăpător, şi nu e la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală (5,90X 52,18) 
şi o cameră pentru învăţător. Curtea (160*:») nu este împrejmuită. Grădina (1.225) e împrej: 
muită cu şanţ. Sc6la nu are nică un venit. 

Fiind 150 copii în virstă de şcâlă (81 băieţi și 69 fete), ar trebui la Corocăescă încă doi 

învăţători. 
A patra șe6lă e la Mândresci. lxistă do la 1883. Localul este inchiriat; e de vălătuci, 

nesistematic şi ncîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (35,X60X(4,86), 

fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (1204) nu e împrejmuită. Grădină nu e. Școla nu 

are nici un venit. 

La ședla din cătunul Mândresc, fiind 102 copii în vîrstă de şceâlă (57 băieţi și 45 fete), ar 

trebui un al doilea învăţător. 
La Hrişcani (2.600 m.), şi „comunicaţia erea cu șcâla de la Mândreşci, ar trebui să se în- 

fiinţeze o şeolă de cătun, fiind '26 copii în vîrstă de șeolă (15 băcţă și 11 fete). 
Copiii din căţunul Ilancea, pot frecuenta școla din cătunul Veresci (comuna Dumbrăveni).
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2). Comuna Bucecea-Tirg. (Venit: 25.404 lei). Un „cătun: 'Lirgul- Bucecea. 

Scâla de la 'Tergul- Bucecea, există din 1866. Ii frecuentată și de copiii din cătunul Bucecea 

(comuna, Călinosci), distanţa fiind mai mică de 3 kil. şi comunicaţia ușdră. Localul este pro” 
priotatea comunei; e de nuele lipite cu pămînt, nesistematic, neîncăpător, dar Ja loc sănătos şi 

la îndemâna copiilor. Are două săli: cl. L—I1 (6,80X7,20X(3), el. II—IV (6,80X720X3) şi trei 

camere pentru învăţător. Curtea (625">:) şi grădina (1518) sunt împrejmuite cu gard. 

Fiind 441 copii în vîrstă de şeâlă (218 băieţi şi 223 fete), ar trebui (sunt patru învăţători 

la şcola existentă) să se înliinţeze două şcole cu câte trei învăţători. 

3). Comuna Burdujeni-Sat. (Venit: 9.353 lei). Şese cătune: Fetesci, Miveni, Plopeni, Prelipca, 

Sctul- Burdujeni și Tesatui. 

Prima şeslă e lo, Prelipea, unde pot veni și copiii din cătunul Tesatui. (2.214 m.) 3 kil. și co- 

municaţia destul de ușâră. Acâstă şcolă a fost deschisă pentru prima 6ră în 1885. Localul esto 

închiriat; e de lemn și vălătuci acoperit cu paie, nesistematic şi neincăpător, dar în centrul cătu- 

nului şi la îndemâna copiilor. Are o sală (1,65X4,55X(2,10), și o cameră pentru învăţător. Curtea 

520m»:) e împrejmuită cu gard de nuele. Grădină nu e. Seola nu are nici un venit. 

Fiind 105 copii în vîrstă de școlă (15 băieţi și 60 fete). ar trebui un al doilea învăţător. 

A doua ședlă e ia Plopeni, unde vin și copiii din cătunul Mereni. (1.100 m.) Comunicaţia e uşoră. 

Acestă școlă a fost deschisă în 1833. Localul este închiriat; e de lemn și vălătuci acoperit cu 

paic, nesistematic, neîncăpător, la loc nu tocmai sănătos, dar la îndemâna copiilor. Are o sală. 

(5,50X5,25X2,20) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (135%) e împrejmuită cu gard de nuele. 

Grădină nu e. Sedla nu are nici un venit. 

In acest cătun fiind 210 copii în vîrstă de școlă (113 băieţi şi 93 fete), ar trebui un al doilea 

învăţător şi să se înliințeze încă o şeolă cu doi învățători. 

Copiii din cătunul Satul-Burdujeni, pot frecuenta ușor ședla din cătunul Durdujeni-Tirg 

(comuna 'Lirgul-Burdujeni). 

In cătunul Tetesci, ce se află situat la o distanță de 3 kil. (100 m.) de Plopeni şi unde 

sunt «4 copii în vîrstă de şedlă (17 băcţi şi 27 fete), ar trebui o şcolă interioră. 

4). Comuna Burdujeni-Tirg. (Venit: 211.000 1e3). Un cătun: Burdujeni- ling. 

Scola e la Burdujeni- -Tirg, unde vin şi copiii din Satul-Burdujeni. Distanţa mai mică de 

3 Ril. şi comunicaţia ușoră [Există de la 1864, şi funcţionăză în două localuri: unul e propric- 

tatea comunci și cel-alt închiriat. Localurile sunt de vălătucă, neîncăpătâre, dar așezate în 

centrul cătunului. Ai patru săli I: (6,06X7,28XX2,65), 11.(6,06X(5,90X.2,65), III. (6X4,90X3) şi IV. 

(6X5X(3), cu cinci camere pentru învăţători. Curte nu ce. Grădina (1000»+) e împrejmuită 

cu gard. Scâla are un venit de 336 lei din arendarea pămintului. 

Fiind 641 copii (310 băieţi şi 322 fete), ar trebui (sunt acum patru învăţători la şcola 

existentă) 8ă se înliințeze trei şcole cu câte trei învăţători. 

5). Comuna Călinesci. (Venit: 1.144 lei) Două cătune: Griyoresci şi Călinesci. 

Prima şc6lă e la Grigoresci; e donată comunei de d. I6n Miclescu și a lost deschisă în 

1892. Locâlul e de vălătuci, nesistematie şi ncîncăpător, dar situat în centrul cătunului. Aro o 

sală (5,60X5,74X2,79) şi două camere pentru învăţător. Curtea (44) e împrejmuită cu gard. 

Grădina (5022) e ncîmprejmuită. Școla nu are nici un venit. 

Fiind 101 copii în vîrstă de școlă (57 băieţi și 47 fete), ar trebui un al doilea învăţător. 

A doua şcbla e la Călinesci. Există de la 1865. Localul e închiriat și e făcut de gard, nc- 

incăpător şi forte râit. Are o sală de clasă. Școla nu are nici un venit. 

6). Comuna Corni. (Venit: 12.000 lei) Două cătune: Corni și Serajinesel. | 

Scola e la Corni, unde există de la 1864. Localul e proprietatea comunci, e "de nuele 

lipite cu pămint şi învelit cu tablă, ncîncăpător, la loc sănătos, însă nu la îndemâna co-
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piilor. Are două săli, cl. —11 (6,60X(6,60X3), cl. III—1V (6,67X6,60X3). Curtea (1202) şi orădina 
(31607) sunt împrejmuite. Sedla nu are nici un venit. 

Fiind 353 copii în vîrstă de şedlă (165 băieţi şi 128 fete), și de vreme ce ședla actuală are 

doi învăţători, ar trebui să se înființeze încă o școlă cu doi învăţători. 
In cătunul Serafinesci, ce se află la o distanţă mal mare de 3 kil. de Corni și unde sunt 

125 copii (65 Dăieţi şi 60 fete), ar trebui să se înfiinţeze o şcâlă cu doi învăţători. 

7). Comuna Dumbrăveni. (Venit: 21.060 lei). Patru cătune: Dimbrăceni, Sălăgeni, Văraticu și 
Veresci. 

Prima şedlă e la Dumbrăveni. Există de la 1865. Localul e proprietatea comunei; e de vă- 

lătucă, nesistematic, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli: 
el. I-—I1 (2X6X3) şi cl. IIL—IV (6X5X3) şi două camere pentru învăţător. Curtea (1310x»-) e im- 
prejmuită cu gard. Grădină nu e. Şedla nu are nici un venit. 

Sunt 393 copii în vîrstă de şcâlă (220 băieţi şi: 173 tete), şi acum sunt trei învățători la școla 
existentă, ar trebui deci să se înfiinţeze încă o şcolă cu trei învăţători. 

In cătunul Sălăgeni, ce se află la o distanţă de 3.500 m. de Dumbrăveni şi unde sunt 63 copil 
(29 băieţi și 34 fete), ar trebui să se înființeze o școlă inferidră. 

A doua şcslă e la Veresci, unde pot uşor veni și copiii din cătunul Ilancea (comuna Bre- 
huși), Există dela 1886. Localul e închiriat, e de vălătuci, nesistematic, improprii, neîncăpător și așe- 
zat nu tocmai în centrul cătunului. Are o sală (6X1X2,40), 0 cameră pentru învățător şi o cancelarie 
Curtea, forte mică, e împrejmuită cu gard de nuele. Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit 

La Veresci, fiind 118 copiii în virstă de şedlă, ar trebui un al doilea învăţător. 
A treia scâlă e la Văratic. Există de la 1890. Localul este închiriat, e de nuecle, nesistematic 

și ncîncăpător. Are o sală (4,50X:,50X1,90) și o cameră pentru învățător. Curtea, frte mică 
e împrejmuită cu gard de nuele. Grădină nu e. Școla nu are nici un venit. 

* La Văratic. sunt 85 copii în virstă de școlă. 

8). Comuna Fântânele. (Venit: 16.000 le) Ş6se cătune: Bălușeni, Bucse, Fontânele, Joldesci, 
„Roșcani şi Slobozia. | 

Prima şcâlă e la Fântânele. Există din 1865, Localul este închiriat, e de vălătuci, nesiste- 

matic, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Arc o sală (6, 31X3, 352 „55) şi 
o cameră pentru învăţător. Curtea, (220) și grădina (650”») sunt împrejmuite cu gard. cola 
nu are nici un venit. 

„La acestă șeslă, fiind 115 copii în vîrstă de școlă (60 băieţi şi 55 fete), ar trebui al doilea 
învățător. 

Copiii din cătunul Slobozia nu pot frecuenta şcola din - cătunul Fontânele, din causă că 
comunicaţia e anevoi6să. In acest cătun, fiind 58 copii în vîrstă de şeâlă (30 Dăieţi şi 28 fete), ar 
trebui să se înființeze o șcdlă inferidră. 

A doua şcâlă e la Joldesci. Există de la 1886. Localul e închiriat; e de cărămidă, nesistematic 

și ncîncăpător, darla loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două săli: cl. I—II (5,08X3,81X3,10), 

şi cl. IIL—1V (5,08X3,84X3,10). Curtea (8307) nu e împrejmuită. Grădină nu e. Şcola nu are 
nici un venit. 

La, Joldesci, fiind 175 copii în virstă de şeslă (88 băicţi şi 87 fete), ar trebui încă doi în- 
văţători. |. 

A treia şcolă e la Roșcani, și există din 1881. Localul e închiriat; e de nuele lipite cu 

pămînt, nesistematic şi ncîncăpător, dar.-la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Arc o sală 

(160 X.4 X 2), fără locuinţă pentru învățător. Curtea (220m») e neimprejmuită. Grădină nu e. 
Şeola nu are. nici un venit. 

Fiind 158 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui încă-doi învăţători. 

A patra: şcolă e la Bălușeni, unde pot veni și copiii din cătunul Bănesci (1 kil.). Comunicaţia 

UȘOră. Șcala a foșt deschisă la 1883. Localul e donat comunei de locuitori, e de nuele lipite cu



JUDI:ȚUL BOTOȘANI 

pămînt, nesistematic și neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală 
(5,55X4,52X2,33) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (180) e împrejmuită. Grădină nu e, 
ȘcOla nu are nici 'un venit. Ip | 

Fiind 258 copii în vîrstă de școli (131 băieţi și 127 fete), ar trebui un al doilea, învăţător 
şi să so înființeze încă o şeslă cu doi învăţători. 

9). Comuna Poiana-Lungă. (Venit 9.715 lei). Ş6pte cătune: Chiscorute, Poianu-Langă, Proto- 
popenă, Leuşenă, Vorona- Dobrovolschi, Vorona- Nouă și Voronu-'I'codor. 

Prima şc6lă e la Poiana, undo pot veni și copiii din cătunele Icușeni, Vorona-Nouiă, (1.300 m.) 
și Protopopeni (1.317 m.). Comunicaţia uşoră. Acestă școlă a fost deschisă în 1859. Localul este 
proprietatea Statului, e de cărămidă şi piatră, acoperit cu șindrilă, nesistematic și ncîncăpător, 
la loc nesănătos, dar nu tocmai la îndemâna copiilor. Are o sală (BX4X2,77) şi două camere 
mici pentru învățător. Curtea (1386 ») e împrejmuită cu gard do nuele. Grădina (S71Sa-r) nu 
e _totă împrejmuită. Şeola are un venit de 258 Ică, din arendarea pămîntului. 

Tiind 268 copii în virstă de șeslă, ar trebui un al doilea învăţător și să se mai înliinţeze 
încă o şcolă cu doi învățători. 

A doua școlă e la Chiscovata, unde pot veni și copiii din cătunele Vorona-Dobrovolschi, 
Vorona-Leodor şi cel din cătunele Vorona-Mare (comuna 'Tudura). Distanţa mai mică de 3 kil. 
şi comunicaţia ușoră. Şedla a fost deschisă în 1887. Localul este proprietatea comunci, e de 
zid, nesistematic și ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Arco sală (SX5X3) 
şi două camere pentru învăţător. Curtea (500"2-) și erădina (1500*»-), sunt împrejmuite cu gard 
de nuele. Ședlu are un venit do 111 lei din arendarea pămîntului. 

liind 219 copil în virstă de şcâlă ar trebui un al doilea învăţător și încă o şcolă cu doi învăţători. 

10). Comuna Salcia. (Venit 8.465 lei). Două cătune: Sulcia şi Siminicea- Balşu.. 
Prima şedlă e la Siminicea-Balșu, unde vin şi copiii din cătunul Siminicea-Miclescu (Co- 

muna Călinesci). Distanţa mai mică de 2 kil. şi comunicaţia uşoră. Scola a fost deschisă în 1879. 
Localul este proprietatea comunci; e de nuele, nesistematic, dar la loc sănătos și la îndemâna 
copiilor. Are două săli: cl. L—II (6,60X(6,60X3) şi cl. M—IV (5,60X(6,60X(3) și patru camere pentru 
înveţător. Curtea (223m»).și grădina 223m.- sunt împrejmuite. S$c6la nu are nici un venit. 

Fiind 387 copiii în virstă de șcâlă (221 băieţi și 166 fete), (sunt acum doi învâţători la 
şcOla existentă), ar trebui să se înfiinţeze încă o șc6lă cu trei învăţători. " 

A doua școlă e la Salcia. Există de la 1865. Localul este proprietatea comunei; e de vă- 
lătuci, nesistematie şi ncîncăpător, dar în centrul satului, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. 
Are o sală (5,65X5,60X(2,37) şi două camere pentru învăţător. Curtea (1790»:») nu e împrejmuită. 
Grădină nu e. Sc6la nu are nici un venit. : 

Fiind 201 copii în vîrstă de şcolă (115 Dăicţi și 89 fete), ar trebui un al doilea învățător şi 
o altă școlă cu doi învăţtori. 

11). Comuna Tudura. (Venit 8.176 lei). Două cătune: Tuduru și Porone-Alare. 
Şcola e la Tudura. Există de la 1865. Localul e proprietatea comunci; e de vălăluci cu 

pămînt, acoperit cu stuf și paie, nesistomatie și neîncăpător, dar în centrul cătunului, la loc 
sănătos şi la îndemâna copiilor: Aro două săli: cl. I-1l (6,50 6,59 xx 2,80) şi cl. II—IV 
(6,50X(6,50)X2,80). Curtea (12002) și grădina (13002) sunt împrejmuite cu gard. Sedla nu are 
nici un venit. Ar trebui a se acoperi localul, căci plouă într'insul, ecea-ce pricinuesce suspen- 
darea prelegerilor. 

Copiii din cătunul Yorona-Mare, pot merge cu înlesnire la scâla din Tudura, distanta fiind p 9 ş ) 
2 mai mică de 3 kil. și comunicaţia ușoră. 

liind însă 412 copii în virstă de șeolă la 'Tudura, unde acum sunt doi învăţători, ar trebui 
încă un învăţător la şcola existentă și să se înființeze încă o şcolă cu trei învăţători.
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PLASA ȘTEFĂNESCI. 

383 cătune și 13-școle. 

Cupii în virstă de şcolă: 2414 (1.253 băieţi şi 1.131 foto), 

1). Comuna Bobulesci. (Venit: 4.021 Iei). Un cătun: Dobulesci. 

Scola se află la Bobulesci și a fost deschisă pentru prima Oră în 1867. Localul este pro- 

prietatea comunei; o de vălătucă, nesistomatie și neîncăpător, dar aprope de centrul cătunului 

şi Ja loc sănătos. Are o sală (558X41,95X2,58) și o cameră pentru învăţător. Curtea (16517) 

e împrejmuilă cu gard. Grădină nu e. Şcola nu are nici un venit. | 

Fiind 176 copil (89 băieţi şi $7 lete), ar trebui încă doi învăţători. 

2). Comuna Brăteni. (Venit: 7.560 Icij. Acple c cătune: Prăteny, Mihălășeni, Mora-Jorei, Năstase, 

Păunu, hatoşul- Apostol şi Sloboziu-Silișeaui. 

"Prima, şeolă e la Mihălăşeni, unde pot veni și copiii din cătunul Slobozia-Silișcani (2 kil.). 

Comunicaţia uşără. Sc6la a fost deschisă în 1869. Localul este proprietatea comunei; e de nuele, 

ncîncăpător, dar la loc: sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală !8X6,75X2,00) şi două 

camere pentru învățător. Curtea (11002) e împrejmuită cu gard de nuele. Grădină nu e. Șoola 
nu are nici un venit. “ 

Fiind 147 copil (52 băieţi şi 65 fete), ar trebui un al doilea învăţător. 

A doua șe6lă e le Păunu, unde pot veni şi copiii din cătunele Năstase (2.225 m.) și Ratoşul- 

Apostol. Comunicaţia uş6ră. Şeola a fost deschisă în 1894. Localul e donat comunei de sub-aren- 

dașul Mosis Blumemberg; e de vălătuci, nesistematic, și neîncăpător, dar în centrul cătunului, 

la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (5,50/4,50X(2,50) și o cameră pentru învă- 
țător. Curtea (1500=.») e împrejmuită cu șanț. Grădină nu e. Șeola nu are nică un venit. 

- Sedla de la Păunu este șcâlă de cătun; fiind 65 copii în virstă de școlă ar trubui să lie 
transformată în șcslă inferidră. 

A treia şeolă e la Brăteni, unde vin și copiii din cătunul -Mora-Jorei. Distanţa de 3 hil. 

şi comunicaţia ușoră. Şc6la există de la-18851. Localul este închiriat; e de cărămidă, nesistematic 

şi neîncăpător, dar la lov sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (4,6143,16X(3) și o cameră 
pentru învăţător. Curtea nu este împrejmuită.- Grădină nu e. Şcola nu are nici un venit. 

liind 161 copii (100 băieţi şi GL. fete), ar trebui cel puţin un al doilea învăţători. 

3). Comuna Dobârceni '(Venit: 2.651 lei). Două cătune: Cișncinescă și Dobârceni, 

Şcolu e la Dobârceni, unde pot veni și copii din cătunul Bivolari (comuna Dângeni plasa 

Jijia). Distanţa mai mică de 3 kil. şi comunicaţia uşoră. Se6la a fost deschisă în 1879. Localul 
e închiriat; e de nuele, neîncăpător, la loc sănătos, situat în centrul cătunului și la îndemâna 

copiilor. Arc o sală (8,30X4,10X2,35). Curte nu. c. Grădina (153) e împrejmuită cu gard de 

nuele. Şcola nu are nici un venit. . . 

liind 130 copii în vîrstă de școlă, ar trebui încă doi invețători, 

“In cătunul Cişmănescă, (4 kil.), fiind unde sunt 54 copiii în virstă de șeolă (25 băieţi şi 30 

fete), ar trebui o şcolă inferidră. 

4). Comuna Movila-Ruptă. (Venit: 6.800). Cincă cătune: /ehuesci, Râșca, Morila- După, Dipicenă 

și Zahoreni: Caraiman. . 

Primă șcâlă e la Ripiceni. Există de: la: 1879. Localul e donat comunei de d. Iancu Ventura;
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e de vălătuci și cărămidă acoperit cu şindrilă, nesistematic şi ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la 
îndemâna copiilor. Are o sală (5)4,50X2,50) și două camere pentru învăţător. Curtea (1200) e 
împrejmuită cu gard de nuele. Grădina (1200m.:) e împrejmuită cu şanţ. Scola nu are nici un venit. 

Cătunele Sărata şi Zahoreni-Caraiman, ce se află situate cel Vântciii la o distanţă de 8 Ril. 
și al doilea la 6 kil. şi 800 m. de Ripiceni și care aii o populaţie școlară de 86 copii, ar putea 
forma un noii centru școlar, înființându-se întrunul din aceste cătune o şcoli inferioră. 

De asemenea în cătunul Movila-Ruptă, ce se allă la o distanță de 644, kil. de Ripicieni, și 
unde sunt 57 copii în virstă, de şcolă (32 băieţi și 25 fete), ar trebui o şcolă inferidră. 

A doua șeolă e la; Lehuesci. A fost înființată în 1880. Localul e închiriat; e de vălătuci, 
acoperit cu stul, nesistematic și neîncăpător, dar situat în centrul cătunului și la loc sănătos, 
Are o sală [5,50X(4,18X(2,50). Învățătorul nu are locuinţă. Curtea (1525"») şi grădina (1700) sunt 
împrejmuite cu. gard de nucle. Şe6la nu are nici un venit. 

Fiind 183 copii în vîrstă de şcdlă (105 băieţi și 78 [ete) ar trebui încă doi învăţători. 

5). Comuna Ostopceni. (Venit: 5.583 lei). Şese cătune: Dăscăceny, Dămideni, Ciuru, Ostopeeni- 
Dulş, Ostropceni-DRăzeşă şi Pomânesci. 

Şcola e la Ostopceni, unde pot veni și copiii din cătunele de mai sus. Distanţa mai mică de 
3 kil. şi comunicaţia ușoră. Şcola există de la 1874. Localul este închiriat; e de vălătuci, nesiste- 
matic şi ncincăpător, dar situat în centrul cătunului. Are o sală (3,40X4;35X2,47). Invăţătorul nu 
are locuinţă. Curtea are 1050". Grădină nu e. Scola nu are nică un venit. 

Fiind 218 copil în vîrstă de şcdlă (1014 băieţi și 111: fete), ar trebui un al doilea învăţător 
și să sc înliințeze încă o altă şcolă cu doi învăţători. 

6). Comuna Rănghilesci (Venit: 11.350 lei). Un-spre-qece cătune: Derza, Boroscut, Călărași 
Ciornohalu, Durnesci, ]lisăni, Odaia-ltânghilesci, Oduia- Berza, Pleșani, Rânghilescă şi Santa Maria. 

Prima școlă e la Rânghilesci. A fost deschisă în 1875 și se află la un loc cu: Primăria. 
Localul e propriatea comunei; e parte de zid şi parte do gard, nesistematic, dar la lov sănătos, 
Are o sală (9X4,10X2,15). Curtea şesloi e la un loc cu a Primăriei. Grădina (. 700»: ») e îm- 
prejmuită cu gard de nuele. $c6la nu are nici un venit. 

liind 92 copii în virstă de: șeolă (56 băieţi şi 46 fete), ar trebui un al doilea învățător. 
Copiii din cătunul Odaia-Rânghilesci pot frecuenta ședla din cătunul Rânghilesci. 
In cătunul Ilisăni, ce se află la o distanţă de' 5:/, lil. de Rânghilesci, şi unde sunt 37 

copii în vîrstă de șcâlă (22 băieţi şi 15 fete), ar treliui să se înființeze:o şcolă inferidră. 
A doua şeslă e la Călăraşi, unde pot veni şi copiit din cătunul Ciornohalu. Distanţa mai mică 

de 3 kil. și comunicaţia uşoră. Șc6la a fost deschisă în 1884. L.ocaiul este închiriat; e de nuele 
lipite cu pămînt şi acoperit cu stuf şi paie; nesistematic și neîncăpitor. Are o sală (5 4,25X.2,25) 
şi o cameră pentru învăţător. Curtea. (2.5607) e împrejmuită cu șanț. Grădina ce parte semănată 
şi parte liberă. Sc6la aro un venit de 240 lei 60 bani, din arendarea piunîntului. 

Copiii din cătunul Pleşani (înfiinţat în anul trecut) pot frecuenta şcola din cătunul Călărași, 

distanța fiind mai: mică de 3 kil. și comunicaţia Uș6ră. 

La Călărași, fiind peste 250 copii în virstă de Școlă, ar trebui încă doi învățător și să sc 
mai înfiinţeze încă o școlă cu trei învăţători. 

A treia şcâlă e la Santa-Maria, unde -pot veni și copiii din cătunul Dornesci. Distanţa de 

1 il. şi comunicaţia ușoră. Școla a fost înființată în 1883. Localul este închiriat; e de 

nuele lipite cu pămînt, nesistematic şi ncîncăpător.Are o sală (5,75 X 4,15 X 2,05), fără locuinţă 
pentru învăţător. Curtea şi grădina ati 2.560 mr. Şcola are un venit de 240 lei, din arendarea 
“pămîntului. E a 

Copiii din cătunul Bădărăi (comuna Bivolari, plasa Turia, judeţul Iași), pot uşor -frecuenta 
şc6lă din cătunul Santa-Maria, distanţa fiind mai mică de 3 kil. şi comunicaţia ușoră,
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La ședla din cătunul Santa-Maria, [iind 136 copii în virstă de şcolă (69 băieţi și 67 fete), 

ar trebui un al doilea învăţător. 
In cătunele Berza, Odaia-Berza și Boroşeni, ce se allă la o distanță mai mare de 3 il. 

de școlelo din comuna Rânghilesci, ar trebui câte o şc6lă de cătun. 

7). Comuna Ştefănesci-Sat. (Venit: 5.600 lei). Trei cătune: /'ădiuți, Satul-Ște/ănesci și 

Stânca. 
Scola e la Stânca. Există de la: 1885. Localul e proprietatea comuncă; e de vălătuci, ne- 

încăpător, dar situat în centrul cătunului. Are o sală (7X5X(2,30), fără locuinţă pentru învăţător. 

Curtea, (100m») e împrejmuită cu gard de nuele. Grădină nu e. Şedla nu are nici un venit. 
Copiii din cătunul Dădiuţi, pot merge ușor la școla din Stânca. | 

„Fiind, însă 122 copii în virstă de școlă (63 băieţi și 59 fete) ar trebui, la Stânca, un al 

doilea învăţător. 
Copiii din cătunul Satul-Ștefănesci, pot merge cu înlesnire la școla din Tirgul-Stefânesci, 

care este mai aprâpe de cât acea de la Stânca. 

8. Comuna Ștefănesci-Tirg. (Venit: 38.010 lei) Un cătun: 'irgul- Stefănesci. 
Seola e la Tirgul-Stelănescă, unde pot veni şi copiii din cătunele Dădiuţi (1!/, kil.) şi Satul- 

Stelănesci (500 m), ambele dependinte de comuna Stefănesci-Sat. Comunicaţia uşoră. cola 

funcţioneză în două localuri, ambele proprietăţi ale comunci; a fost înfiinţată la 1867. Localurile 

sunt de zid acoperite cu tablă şi sunt nesistematice şi neîncăpătore, cu patru săli mict de clasă 

şi două camere pentru învățători. Curțile și grădinile sunt împrejmuite cu gard. Şeola nu are nici 
un venit. | 

La acestă școlă sunt astăi patru învăţători, fiind 403 copii în vîrstă de scolă (198 băieţi 
şi 205 fete). 

E absolută nevoie do localuri noui. 
Adaug că la Stefânesci-Tirg există o populaţie israclită forte numerosă; sunt 609 copii 

israeliți în virstă de școlă. 

PLASA SULIȚA 

25 cătune şi 12 şcole 

Cupii în virstă de șeolă: 2.383 băeţi şi 1.231 fete) 

1). Ccmuna Comândăresci. (Venit 1.549 lci). Cinci cătune: Comânulăresci, Comâneitveseit: Avi, 

Poyoresci, Rădiul și eciusenă. 

Scola, esto la Comăndăresci. Comunicaţia între cătune este uşoră pentru tote satele, alară 

de cătunul: Rădiul, ce'este prea departe şi de cătunul Pogoresci, co este despărţit de şcolă prin 

riul Jijia. Acestă școlă a fost deschisi în 1865. Localul este închiriat; e de vălătuci acoperit ct 

stuf și paie, nesistematie și neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două 

săli: cl. I—IL (X1X2) și cl, II—1V (3,50x-4XX2,20). Camere pentru învăţător nu sunt, Curte nu e, 
.
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Grădina (900m-»:) este împrejmuită cu şanţ. Şeola are un venit de '74 lei, din arendarea pă- 
mîntului. 

Fiind pesto tot 171 copii în viestă/de școlă, ar trebui, la Comăndăresci, încă: doi învăţători. 
Ar trebui să se înființeze o şeolă inferioră la cătunul Rădiul, unde ar veni şi: copiii 

de la Comândărescii Noui, având aceste două sate 70 copii în virstă de şeolă (39 băcţi și 
31 lete). 

2). Comuna Dracşani, Şese' cătune: Ce erchejeni, Cordun, Dracşu, Dracsiui, Suliţoia şi Zlătu- 
ndict- Mică. : 

Prima şeolă este la Dracşani, a lost deschisă în 1881. Localul este proprietatea comunci, 
e de vălătuci, acoperit cu stuf și paioc, neîncăpător și nesistematic, de ore-ce a fost construit pen- 
tru cârciumă, dar e situat în centrul cătunului și la îndemâna copiilor. Are o sală (6,50X5,40X 
2:40), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (221m.) esto împrejmuită cu gard. Grădină nu e. 
Seola nu are nică un venit. | | 

Fiind 142 copii în vîrstă de şeolă (77 băieţi şi 65 fete), ar trebui un al doilea învăţător. 
A doua școlă e la Cerchejeni. 

A fost deschisă în 1881. Localul e proprietatea comunei, donat de locuitori; e de gard, 
acoperit cu stuf şi paie, neîncăpător şi nesistematie, de Gre-ce a lost făcut pentru cârciumă, e 

situat în centrul cătunului, la loc sinătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (5X4X2), fără 
locuinţă pentru învăţător. Curtea 49 prăjini) este împrejmuită cu şanţ. Grădină nu e. Şcola nu 
are nici un venit. 

In acest cătun sunt 91 copii în virstă de şeolă (50 băieţi și 44 fete). 
Copiii din cătunele Zlătundia și Suliţora pot ușor frocuenta școla din cătunul "Tg. Suliţa 

(com. Tg. Suliţa). 
In cătunul Dracsini, ce se allă situatia o distanţă de S kil de Cerehejeni, și unde sunt 160 

copii (îl băieţi şi 85 fete), ar trebui o şcolă superioră cu doi învăţători. 

3). Comuna Gorbănesci. |Venit 9.000 lei). Două-spre-dece cătune: Dlândescă, Durla, Gorbă- 
ne că, Silişcani, Soroceni, 'Talpa, 'Tomesci- Bavoncea, Tomesei-Ciolue, 'Tomesci-Toselti, 'Tomesci- J'ârnironia, 
Urlaţi şi Vînători, 

Prima ședlă este la Gorbănesci, unde pot veni și copiil din cătunul Urlaţi. Distanţa mai mică 
de 3 Ril. și comunicaţia ușâră. Acâstă școlă a fost înființată în 1865. Localul este proprietatea 
comunei; e de lemn şi acoperit cu șindrilă, nesistematie și ncîncăpător, dar situat în centrul | 
cătunului și la îndemâna copiilor. Are o sală (6,20X5,20X2,00) şi o cameră pentru învăţător. 
Nu e nică curte nici grădină. Sc6lu are un venit de 141 lei, din arendarea pămîntului. 

La Gorbănesci, fiind '200 copii în vîrstă de șeolă, ar trebui cel puţin încă doi învăţători, 
Comunicaţia cătunelor 'Tomesci-Vârnăvoca și 'Tomesei-Ciolac cu cătunul Gorbănesci, fiind 

anevoiosă, ar trebui o șeolă inferidră într'unul din aceste cătune unde sunt 40 copii în vîrstă, 
de şcâlă (21 băieţi și 16 fete). 

Cătunul Burla, fiind mai în apropiere de cătunul Unţeni (comuna Monăstireni), copiii din 
acest cătun ar putea frecuenta ședla din Unţeni; dar, fiind-că d. Iorgu Ilermeziu voesce a con- 
strui o şcolă în cătunul Soroceni, copii! din cătunul Burla, vor putea uşor frecuenta acestă şcolă: 

A doua şedlă e la Vinători, unde potveni şi copiil din cătunul Silişeani. Distanţa mai mică 
de 3 kil. și comunicaţa uș6ră. Şeola există de la 18814. Localul este închiriat; e de gard lipit 
cu pămînte destul de sistematic, însă ncîncăpitor, la loc sănătos -şi la îndemâna copiilor. Are 
două săli: el.. I—I1 (5,55X4,12X2,58) şi cl. I—1V (5,55X2,25X2,58) şi două camere pentru învă- 
țător. Curtea și grădina sunt împrejmuite cu gard și şanţ. Are şi o livadă cu arbori roditori. 
Ședia are un venit de 156 lei, din arendarea pămîntului. 

La Vinători sunt 96 copii în vivstă de școli (56.Dbiieţi și 40 :fete).
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A treia şedlă e la Blândesci, unde pot veni şi copil din cătunul Talpa. Distanţa mai mică de 
3 kil. şi comunicaţia uşoră. Acestă ședlă-a fost deschisă în 1889. Localul ce închiriat; e de gard 

acoperit.cu stul şi” paie, nesistematie și neîncăpător, situat în centrul cătunului; la: loc sănătos 

și la îndemâna copiilor: Are o sală (4,20X3,15X.2,80) și o'cameră pentru învăţător. Curtea (2 prăjini) 
este împrejmuită cu gard. Garădină nu e. Sc6la nu are nici un venit. 

In acest cătun sunt 90 copii în vîrstă de școlă (45 băicţi și 45 letc). 

4). Comuna Tg.-Suliţa. Venit: 33.927 tei). Ua cătun: '7g.-Suliţa. 
Şeola este la Tg.-Suliţa, unde pot veni şi copiii din cătunele Suliţoia și Zlitundia (comuna Drac- 

șani) și: cei din cătunul “Todireni (comuna . Todireni). Distanţa mai mică de 3 kil. și comunicaţia 

ușoră. Acestă şcolă funcţionâză în două localuri cari sunt proprietăţile comunei. A fost deschisă 
cea pentru băicţi în 1863 şi cea pentru fete în 1868. Locarurile sunt de zid, nesistematice şi 
neîncăpătâre, dar la îndemâna copiilor. Ait cinci săli: 1 (4,60X6,95X2,80), IL (4,60X4,85X2,80) 
III (4,60X5,78X2,86) IV (4,85X(3,30X(3,30) și V (5,90XX3,80X3,30). La cel dintâiă local sunt 
două camere pentru învățător şi o cancelarie, iar la cel dal doilea două camere pentru învt- 

țător şi două pentru servicii. Curtea și grădina (17542) sunt împrejmuite cu gard. Sedla nu 
are nici un venit. 

La "Îg.-Suliţa, unde sunt acum patru înv&ţători, fiind 667 copii în vîrstă de șeolă (506 
băieţi și 361 fete), ar trebui trei șeole cu câte doi învăţători. 

5). Comuna Todireni. (Venit: 9.659 lei). Trei cătune: Ilipiceni, Todireni şi Cobicent. 

Şcola e la Hlipiceni şi e frecuentată şi de copiii din cătunul Cobiceni. Distanţa mai mică de 

3 il. şi comunicaţia ușoră. 

Localul e închiriat; e nesistematie și neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna co- 

piilor. Are o sală (14,50X42,50), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (1$m») este împrejmuită 

cu gard de nuele. Grădina fârte mică este împrejmuită cu şanţ. Şeola nu are nici un venit. Se 

simte mare necesitate de a se clădi un noă local. 

La Ilipiceni, fiind 317 copii în vîrstă de școlă (170 băieţi și 147 fete), ar trebui un al 
doilea învățător și încă o şedlă cu doi învăţători. Copii din cătunul Todireni pot ușor frecuenta 
şcola de la Tg Suliţa (comuna Tg.-Suliţa.) 

. 

6). Comuna Zlătunsia. (Venit: 16.265 lei). Zece cătune: Dâzndsa, Coșcigeni, Gârbesci, „Juvesci, 
Ianca, Xotaci, Stănesci, Stroesci și Zlătundia- Aare. 

Prima şeolă este la Dâzn6sa, unde pot veni și copiii. din cătunele Stroesci și Lunca. Distanţa 
e mai mică de 3 kil. şi comunicaţia ușoră. Şeola a fost înființată în 1888. Localul e proprietatea 

comunei ; e de vălătuci, nesistematic, și neîncăpător, dar situat în centrulit cătunului, la loc să- 

nătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală (5,65X4,45X2,35) şi două camere mici pentru 

învăţător. Curtea, (1532mr:) este împrejmuită cu gard de nuele. Grădina (7.1002) este împrej- 
muită cu șanț. Şcola nu are nici un venit. 

La Bârznosa, fiind 152 copil în vîrstă de școlă (81 băieţi şi 71 fete), ar trebui un al 
doilea învăţător. 

A doua școlă e la Zlătundia, unde vin și copiii din cătunu Stănesci Comunicaţia e ușoră. 
Localul este închiriat; e de nuele, nesistematic și neîncăpător, însă, deși Curtea (7dm.r.) este 

situat în centrul cătunului și la îndemâna copiilor nu este la-loc sănătos. Are o sală (4XX3,20X2,30). 

imprejmuită cu gard de nucle. Grădina este împrejmuită. Seola nu are nici un venit: 
La Zlătunsia fiind 314 copii (148 băieţi şi 166 lete) ar trebui un al doilea învățător și 

să se înființeze încă o școlă cu 2 învăţători. 

In cătunul Coșciugeni, ce se află situat la o distanță de 7 kil. de Zlătundia şi unde sunt 

54 copii (23 băieţi și 31 fete), ar trebui o şcolă inferioră.
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„A treia șeolă este la Cernesci, unde:pot veni și copiii din cătunele Gârbesei şi Juresci. Distanţa 
mai mică de 3 lil. şi comunicaţia uşoră. Scola. a fost înființată în 1890. Localul este închiriat; e de 
nuelc, nesistematic şi " neînciipător, forte puinat, dar la loc sănătos şila îndemâna copiilor. Aro 0 

sală (4,25Xx3,85X(2,35). Curte. nu e. De grădină beneliciază proprietarul. Şcola nu are nică un venit. 
La Cernesci, fiind 155, copii în - vîrstă de școlă (74 băieţi și 31 fete), ar trebui, un al 

doilea înveţător. 
A patra şcolă este la Strocsci, Acestă scoli a fost înfințată în 1894. Localul oste închiriat; 

e de vălătuci, nesistematie şi ncîncăpător, dar situat în centrul cătunului, la loc sănătos și la 

îndemâna copiilor. Are o, sală (1,15X4,05 x2, 40), Curtea” forte mică și grădina sunt împrejmuite 

cu gard. Şcola nu are nici un venit. DE 
In acest cătun, unde este astădi o şedlă de cătun, fiind 135 copii în vîrstă de: șeolă (71 

băieţi şi G- fete), ar trebui o șeolă superioră cu doi învăţător: aa, 

PLASA TÎIRGULUI 

42 cătune şi 24 școle. 

Copii în virstă de şeolă: 3.562 (1.924 băieţi şi 1.038 fete) | 

1). Comuna Bălușeni. (Venit: 9.533 lei). Septe cătune: Dălușeni, Buzeni, Coșuleni, Stduceni, 
Tocileni, 'Tulbureni şi Zăicesri. 

Prima șeolă e lu Zăicesci, unde pot veni şi copiii din cătunele Buzoni Şi i Coșuleni. Distanţa 
mai mică de. 3 kil. şi comunicaţia. uşoră. Seola a fost deschisă în. 1892. Localul e donat comu- 

nci de d. Gh. Urzică; e «le vălătuci, neîncăpător şi nesistematic, de Gre-ce a servit şi servesce 

de casă bisericâscă, dar e aşedat la loc sănătos. Are o sală (3,850X14X2,10). Invăţătorul nu are lo- 

cuinţă, Curtea e pe sema cântecului bisericci, care stă la şeolă. Grădină nu e. Scola nu are 
nici un venit. 

La Zaicesci, fiind 165 copii în virstă de şcolă 95 băieţi şi 70. fete), ar trebui încă doi 
învăţători. | | 

A doua șeolă e > la Bălugoni Seola a fost deschisă pentru prima Oră în 1865 ), Localul e în- 

chiria e de lemn și.vălătuci, nesistematic și. ncîncăpător, dar la. loc sănătos şi. la îndemâna 

“tuturor copiilor. Are o sală (4,50X4,60X(2,50). Curtea şi grădina sunt împrejmuite cu gard de 

nuele,. și servesc proprietarului. Seola are ca venit arenda pămîntului. 

In acest cătun, fiind 112 copii în vîrstă de școlă (66 băieţi și 46 fete), ar trebui un al doilea 

învăţător. . 

„A treia. şeolă e la Stâtceni, unde vin şi copiii din cătunul 'Tocileleni (2 Ril, 499 m), 

Şe6la a fost deschisă pentru prima Oră în 1880. Localul e proprietatea comunei; e de lemn 

și de vălătucă, neîncăpător, dar în centrul cătunului, la loc sănă-tos şi la îndemâna copiilor. Arco 

sală (5,83X5,01X2,17) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (1600”+») e împrejmuită cu șanț. 

Grădină nu e. Scola are un venit de 30 lei, din arendarea pă-mîntului. 

La, Stânceni, fiind 237 copii în virstă de școlă (1314 băieţi. și 103fete),: ar trebui un al 
doilea învăţător, și să se înfiinţeze încă o şedlă cu doi învăţători. 

“In cătunul Tulbureni, ce se allă la o .distanţă de 8 kil. 650m. de. Stânecni şi unde sunt 44 

copii (24 băieţi şi 20 fete), ar trebui o şeolă interioră, unde ar putea veni și copiii din cătunul 

Tiascu (comuna Popăuţi).
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A treia şedlă e la Blândesci, unde pot veni şi copil din cătunul Talpa. Distanţa mai mică de 
3 kil. şi comunicaţia uşoră. Acestă ședlă-a fost deschisă în 1889. Localul ce închiriat; e de gard 

acoperit.cu stul şi” paie, nesistematie și neîncăpător, situat în centrul cătunului; la: loc sănătos 

și la îndemâna copiilor: Are o sală (4,20X3,15X.2,80) și o'cameră pentru învăţător. Curtea (2 prăjini) 
este împrejmuită cu gard. Garădină nu e. Sc6la nu are nici un venit. 

In acest cătun sunt 90 copii în vîrstă de școlă (45 băicţi și 45 letc). 

4). Comuna Tg.-Suliţa. Venit: 33.927 tei). Ua cătun: '7g.-Suliţa. 
Şeola este la Tg.-Suliţa, unde pot veni şi copiii din cătunele Suliţoia și Zlitundia (comuna Drac- 

șani) și: cei din cătunul “Todireni (comuna . Todireni). Distanţa mai mică de 3 kil. și comunicaţia 

ușoră. Acestă şcolă funcţionâză în două localuri cari sunt proprietăţile comunei. A fost deschisă 
cea pentru băicţi în 1863 şi cea pentru fete în 1868. Locarurile sunt de zid, nesistematice şi 
neîncăpătâre, dar la îndemâna copiilor. Ait cinci săli: 1 (4,60X6,95X2,80), IL (4,60X4,85X2,80) 
III (4,60X5,78X2,86) IV (4,85X(3,30X(3,30) și V (5,90XX3,80X3,30). La cel dintâiă local sunt 
două camere pentru învățător şi o cancelarie, iar la cel dal doilea două camere pentru învt- 

țător şi două pentru servicii. Curtea și grădina (17542) sunt împrejmuite cu gard. Sedla nu 
are nici un venit. 

La "Îg.-Suliţa, unde sunt acum patru înv&ţători, fiind 667 copii în vîrstă de șeolă (506 
băieţi și 361 fete), ar trebui trei șeole cu câte doi învăţători. 

5). Comuna Todireni. (Venit: 9.659 lei). Trei cătune: Ilipiceni, Todireni şi Cobicent. 

Şcola e la Hlipiceni şi e frecuentată şi de copiii din cătunul Cobiceni. Distanţa mai mică de 

3 il. şi comunicaţia ușoră. 

Localul e închiriat; e nesistematie și neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna co- 

piilor. Are o sală (14,50X42,50), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (1$m») este împrejmuită 

cu gard de nuele. Grădina fârte mică este împrejmuită cu şanţ. Şeola nu are nici un venit. Se 

simte mare necesitate de a se clădi un noă local. 

La Ilipiceni, fiind 317 copii în vîrstă de școlă (170 băieţi și 147 fete), ar trebui un al 
doilea învățător și încă o şedlă cu doi învăţători. Copii din cătunul Todireni pot ușor frecuenta 
şcola de la Tg Suliţa (comuna Tg.-Suliţa.) 

. 

6). Comuna Zlătunsia. (Venit: 16.265 lei). Zece cătune: Dâzndsa, Coșcigeni, Gârbesci, „Juvesci, 
Ianca, Xotaci, Stănesci, Stroesci și Zlătundia- Aare. 

Prima şeolă este la Dâzn6sa, unde pot veni și copiii. din cătunele Stroesci și Lunca. Distanţa 
e mai mică de 3 kil. şi comunicaţia ușoră. Şeola a fost înființată în 1888. Localul e proprietatea 

comunei ; e de vălătuci, nesistematic, și neîncăpător, dar situat în centrulit cătunului, la loc să- 

nătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală (5,65X4,45X2,35) şi două camere mici pentru 

învăţător. Curtea, (1532mr:) este împrejmuită cu gard de nuele. Grădina (7.1002) este împrej- 
muită cu șanț. Şcola nu are nici un venit. 

La Bârznosa, fiind 152 copil în vîrstă de școlă (81 băieţi şi 71 fete), ar trebui un al 
doilea învăţător. 

A doua școlă e la Zlătundia, unde vin și copiii din cătunu Stănesci Comunicaţia e ușoră. 
Localul este închiriat; e de nuele, nesistematic și neîncăpător, însă, deși Curtea (7dm.r.) este 

situat în centrul cătunului și la îndemâna copiilor nu este la-loc sănătos. Are o sală (4XX3,20X2,30). 

imprejmuită cu gard de nucle. Grădina este împrejmuită. Seola nu are nici un venit: 
La Zlătunsia fiind 314 copii (148 băieţi şi 166 lete) ar trebui un al doilea învățător și 

să se înființeze încă o școlă cu 2 învăţători. 

In cătunul Coșciugeni, ce se află situat la o distanță de 7 kil. de Zlătundia şi unde sunt 

54 copii (23 băieţi și 31 fete), ar trebui o şcolă inferioră.
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„A treia șeolă este la Cernesci, unde:pot veni și copiii din cătunele Gârbesei şi Juresci. Distanţa 
mai mică de 3 lil. şi comunicaţia uşoră. Scola. a fost înființată în 1890. Localul este închiriat; e de 
nuelc, nesistematic şi " neînciipător, forte puinat, dar la loc sănătos şila îndemâna copiilor. Aro 0 

sală (4,25Xx3,85X(2,35). Curte. nu e. De grădină beneliciază proprietarul. Şcola nu are nică un venit. 
La Cernesci, fiind 155, copii în - vîrstă de școlă (74 băieţi și 31 fete), ar trebui, un al 

doilea înveţător. 
A patra şcolă este la Strocsci, Acestă scoli a fost înfințată în 1894. Localul oste închiriat; 

e de vălătuci, nesistematie şi ncîncăpător, dar situat în centrul cătunului, la loc sănătos și la 

îndemâna copiilor. Are o, sală (1,15X4,05 x2, 40), Curtea” forte mică și grădina sunt împrejmuite 

cu gard. Şcola nu are nici un venit. DE 
In acest cătun, unde este astădi o şedlă de cătun, fiind 135 copii în vîrstă de: șeolă (71 

băieţi şi G- fete), ar trebui o șeolă superioră cu doi învăţător: aa, 

PLASA TÎIRGULUI 

42 cătune şi 24 școle. 

Copii în virstă de şeolă: 3.562 (1.924 băieţi şi 1.038 fete) | 

1). Comuna Bălușeni. (Venit: 9.533 lei). Septe cătune: Dălușeni, Buzeni, Coșuleni, Stduceni, 
Tocileni, 'Tulbureni şi Zăicesri. 

Prima șeolă e lu Zăicesci, unde pot veni şi copiii din cătunele Buzoni Şi i Coșuleni. Distanţa 
mai mică de. 3 kil. şi comunicaţia. uşoră. Seola a fost deschisă în. 1892. Localul e donat comu- 

nci de d. Gh. Urzică; e «le vălătuci, neîncăpător şi nesistematic, de Gre-ce a servit şi servesce 

de casă bisericâscă, dar e aşedat la loc sănătos. Are o sală (3,850X14X2,10). Invăţătorul nu are lo- 

cuinţă, Curtea e pe sema cântecului bisericci, care stă la şeolă. Grădină nu e. Scola nu are 
nici un venit. 

La Zaicesci, fiind 165 copii în virstă de şcolă 95 băieţi şi 70. fete), ar trebui încă doi 
învăţători. | | 

A doua șeolă e > la Bălugoni Seola a fost deschisă pentru prima Oră în 1865 ), Localul e în- 

chiria e de lemn și.vălătuci, nesistematic și. ncîncăpător, dar la. loc sănătos şi. la îndemâna 

“tuturor copiilor. Are o sală (4,50X4,60X(2,50). Curtea şi grădina sunt împrejmuite cu gard de 

nuele,. și servesc proprietarului. Seola are ca venit arenda pămîntului. 

In acest cătun, fiind 112 copii în vîrstă de școlă (66 băieţi și 46 fete), ar trebui un al doilea 

învăţător. . 

„A treia. şeolă e la Stâtceni, unde vin şi copiii din cătunul 'Tocileleni (2 Ril, 499 m), 

Şe6la a fost deschisă pentru prima Oră în 1880. Localul e proprietatea comunei; e de lemn 

și de vălătucă, neîncăpător, dar în centrul cătunului, la loc sănă-tos şi la îndemâna copiilor. Arco 

sală (5,83X5,01X2,17) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (1600”+») e împrejmuită cu șanț. 

Grădină nu e. Scola are un venit de 30 lei, din arendarea pă-mîntului. 

La, Stânceni, fiind 237 copii în virstă de școlă (1314 băieţi. și 103fete),: ar trebui un al 
doilea învăţător, și să se înfiinţeze încă o şedlă cu doi învăţători. 

“In cătunul Tulbureni, ce se allă la o .distanţă de 8 kil. 650m. de. Stânecni şi unde sunt 44 

copii (24 băieţi şi 20 fete), ar trebui o şeolă interioră, unde ar putea veni și copiii din cătunul 

Tiascu (comuna Popăuţi).
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2). Comuna Costinesci. (Venit: 6.813 lei). Cinci cătune: Delcea, Costinesci, Dolina, Găurena 
Și Leuvda. 
„Prima, șe6lă e la Leurda, unde pot veni şi copiii din cătunele Dolina şi Găureana. Distanţa 

mai mică de 3 kil. și comunicaţia uşoră. Sc6la a fost înființată în 1865. Localul e închiriat; 
e de nuele acoperit cu stul şi paie, neîncăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o 
sală. Curte și grădină nu e. Şeola nu are nici un venit. 

La Lurda, fiind 200 copii în vîrstă de șcâlă (103 băieţi şi 97 fete), ar trebui încă doi 
învăţători. 

A doua şeolă e la Costinesci, unde pot veni și copiil din cătunul Belcea. Distanţa e mal 
mică de 3 kil., dar comunicaţia puţin ușoră. Sc6la a fost înființată în 1890. Localul e închiriat; 
e de nuele și acoperit cu paie, nesistematie și ncîncipător, dar în centrul cătunului, la loc să- 
nătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (4,307x4,20 X 2,40) şi o cameră pentru învățător. Curtea 
(200”») e împrejmuită cu gard de nuele. Grădină nu e. Sedla nu are nică un venit. In cătunul Zi 
Găureana, ce se află la o distanță de «aprope 4 kil. de Leurda, populaţia școlari e neînsemnată. 

3). Comuna Costesci. (Venit: 11.500 Iei). Cinci cătune: Costesci, Colârgaci, Dorobanţi, Aicșană 
Și Tcişora. . 

Prima ședlă e la Nicşani. A fost deschisă pentru prima Gră în 1880. Localul e proprietatea 
comunci; e de vălătuci acoperit cu șindrilă, neincăpător, dar în centrul cătunului, la loc sănătos 
și la îndemâna copiilor. Are o sală (5,53X5,87X(9,17) şi trei camere pentru învăţător. Curtea, 
(240*) e împrejmuită cu gard. Grădina (600 2) e împrejmuită numai de două părți cu gard. 
Ședla nu are nici un venit. 

In acest cătun, fiind 142 copiii în vîrstă de școlă [79 băieţi și 63 fete), ar trebui un.al 
doilea învăţător. 

| 
A doua şcdlă e la Dorobanţi. $cdla a fost deschisă pentru prima oră în 1889. Localul e 

închiriat; e nesistematic și neîncăpător, dar situat în centrul cătunului. Are o sală (1,50X4,60X. 2,10), lără locuinţi pentru învăţător. Curte și grădină nu e, Şc6la are un venit de 180 lei din arendareu pămîntului. 
In acest cătun fiind: 116 copiii în vîrstă de şeslă (69 băieţi și 47 lete), ar trebui un al 

doilea învăţător, 
„A treia școlă e la Teişora. A fost deschisă pentru prima ră în 1866. Localul e proprie- 

tatea comunei; e de nuele lipite cu pămînt și acoperit cu stuf și paie, nesistematic şi neîncă- 
pător, dar aşezat în centrul cătunului, Aro o sală (1X:4,85X2,50) și o cameră pentru învăţător 
Curtea și grădina ai 1928m».. Șeola are un venit de 180 lei din arendarea pămîntului. 

„In acest cătun fiind 95 copii în vîrstă de şcolă (52 băieţi și 43 fete), ar trebui un al doilea 
învăţător, 

In cătunul Cotârgaci, ce “se află la o distanță de 8 lil. de Teișora și unde sunt 42 copiii 
(19 băieţi și 53 fete), ar trebui să se înfiinţeze o școlă inferidră. 

A patra șeolă e la: Costesci. Ac6stă şcoli a fost înființată în 1882. Localul e închiriat; e 
de gard lipit cu pămînt, nesistematie și neîncăpător. Are o sală (4,50 X 4,15 X 2,30), fără lo- 
cuință pentru învățător. Curte și grădină nu sunt. Şcola unu are nici un venit. 

In acest cătun fiind 162 copii în vîrstă de școlă (95 Dăicţi și 69 fete), ar trebui cel puţin 
un al doilea învățător, ! a 

4). Comuna Cristescl. (Venit: 14.113 lei). Două cătune: Cristesci şi Sehitul-Orăşeni. 
Șeola e la Cristesci unde pot veni și copiii din cătunul Schitul-Orășeni. Distanţa mai mică de 3 kil. și comunicaţia ușoră. Şeola există de la 1865. Localul este proprietatea comunci; e de bîrne acoperit cu șindrilă, ncîneăpiitor, în centrul cătunului, la loe sănătos și la îndemâna copiilor.
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Are două săli: el. 1—II (7,105,75X2,78) şi el. III—IV (5,58 X 343 X 2,18). Curtea (1192m») și 
grădina (5070 m») sunt împrejmuite cu gard. Şcola nu are nici un venit. 

„La Cristesci, fiind 344 copiii în virstă de șcâlă (189 .băioţi si 155 fete), Şi, fiind acum 
doi învăţători, ar trebui să se înființeze încă o şeâlă cu doi învăţători. 

5). Comuna Cucorăni. (Venit: 8.548 lei). Patru cătune: Catămăresci, Cervicesci, Cucorăni, și 
Îpotesci. 

Prima şcâlă e la Cucorăni, unde pot veni şi copiii din cătunul Cervicesci. Distanţa mai mică 
de 3 kil., dar comunicaţia puţin ușoră din causa dealurilor neîntrerupte. Șcâla a fost deschisă 
pentru prima Gră în 1893. Localul e proprietatea comunei; e de nuele lipite cu pămînt și 
acoperit cu tablă, neîncăpător, dar în centrul cătunului, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o 
sală (6,80X6,80X3), trei camere pentru învăţător şi una mică pentru servitor. Curtea (6'72m.»:) e 
împrejmuită cu gard și şanţ. Grădina (1596 m») o împrejmuită cu gard. Şe6la nu are nici 
un venit. 

La acestă şeolă, fiind 223 copii în vîrstă de șeâlă (113 băieţi şi 110 fete) ar trebui un al 
doilea învăţător şi să se înfiinţeze încă o şclă cu doi învățători. 

A doua şcdlă e la Cătimăresci, unde pot veni şi copii! din cătunul Ipotesci. Distanţa mai mică 
de 3 kil. și comunicaţia uşră. Şedla a fost înfiinţată în 1889. Localul e donat comunei de să 
teni; e de nuele acoperit cu stuf și paie, nesistematie şi neîncăpttor, însă la îndemâna, copiilor, 
Are o sală (5,82X4,97X2,25) și două camere pentru învăţător, din care una servesce pentru bu. 
cătărie. Curtea (701m»:) e împrejmuită cu gard. Grădină nu e. Şe6la nu are nici un venit. - 

La acestă şcolă, fiind 145 copii în vîrstă de şcolă (81 băieţi şi G1 fete), ar trebui un al 
doilea învăţător. | IN 

6). Comuna Curtesci, (Venit: 11.367 lei). Opt cătune: Agaftonu, Băiceni, Daişa, Curlesci, Alo- 
năstirea- Dimnei, Orășeni şi Manolesci. 

Prima şcolă e la Stăncesci. unde vin şi copiii din cătunul Manolesci (2.120m.) Counicaţiea 
ușoră.A fost deschisă pentru prima Gră în 1865. Localul e pro-prietatea comunei; e de vă- 
lătuci acoperit cu paie, nesistematic. și ncîncăpător, dar în centrul cătunului, la: loc siinătos Şi la 
îndemâna copiilor. Are două săli: el. I-II (6X4,50X2,30), el. II-IV (4,20X3X(2,15) şi o cameră 
micăpentru învăţător. Curtea (60”») şi grădina (18002) sunt împrejmuite cu gard de nuele. 
“Acâstă școlă nu are nici un venit. - Na 

La Stăncesci fiind 141 copii în vîrstă de şedlă (83 băieţi şi 86 fete), ar trebui un al 
doilea învăţător. 

A doua şeolă e la Orăşeni. A fost înființată în 1882. Localul e închiriat; e de zid acoperit 
cu șindrilă, nesistematic şi neîncăpător, dar în centrul cătunului, la loc sănătos și la îndemâna, 
copiilor. Are două săli: cl. LII (486X4,71X2,63), cl. II-IV (4,61X4,61XX2,65). Curtea (4,974m-) 
e împrejmuită cu gard. Grădină nu e. Şce6la nu are uici un venit. 

In acest cătun fiind 201 copii în virstă de şcolă (98 băieţi şi 103 fete), ar trebui un al 
doilea învăţător şi să se înfiinţeze încă o șcâlă cu 'doi învăţători. - 

La acestă şc6lă ar putea ușor veni şi copiii din cătunul Raiu, distanţa fiind de 3 k.m. 
„A treia şeolă e la Monastirea-Domnei. A fost deschisă pentru prima, 6ră în 1882. Locaul e 

proprietatea comunei; donat de locuitori, e de nuele acoperit cu stuf și pae, nesistematic şi neîncă 
pător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (5X4X2) şi o cameră pentru în- 
văţător. Curtea (1002) și grădina (617) sunt împrejmuite cu gard. Sc6lu nu are nici un venit. 

A patra școlă e la Curtesci, unde pot veni și copiii din cătunul Băicent. Distanţa e de 2 
lil. și comunicaţia uş6ră. Localul e închiriat; e de zid acoperit cu tablă; neîncăpător, la loc 
sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două săli: el.1-11(4,50X4,75X3,45) cl. II-IV (4,50XX4,75X3,45) 
şi două camere pentru învăţător. Curtea [52m-2-) şi grădina (1307) sunt împrejmuite cu gard de 
nucle. Şc6la nu are nici un venit. -



JUDEȚUL BOTOŞANI 

La Curtesci, fiind 154 copii în vîrstă de șcâlă (61 băieţi şi 90 fete), âr trebui un al 
doilea, învăţător. 

A cincea şeâlă e la Agaltonu, unde vin şi copiii din cătunul Baisa (2.700 m.). Comunicaţia 

ușâră Localul e donat comunei de consiliul economie al Monistirei Agaftonu; e de vălătuci, 

nesistematic, dar situat în centrulcătunului. Are o sală (8X5X2,35), fără locuinţă pentru învă- 
țător. Curtea (527m-7) şi grădina (790.7) sunt împrejmuite cu ostreţe. Şce6la nu are nici un venit. 

- Gomuna Monăstireni. (Venit: 9.578 lei). Cinci cătune: Călug găreni, Mândresci, Monăstireni, 
aţa și Valea-Grajdului. 

Prima, şcolă e la Călugăreni. A lost deschisă în 1804. Localul e închiriat; e nesistematie 
și neîncăpător, dar la, loc sinătos. Are o sală (5,40X4,50X2,15), fără locuinţă pentru învăţător 

Curte și grădină nu sunt. Sela nu are nică un venit. 

In acest cătun, fiind 120 copii în vîrstă de șeolă (71 băieţi şi 49efete), ar trebui un al 
doilea învăţător. 

A doua, şcolă e lu Unţeni. A fost deschisă în 1885. Localul e proprietatea comunci; c.de 
vălătuci, nesistematic şi neîncăpitor, dar la îndemână copiilor. Are o sală (4X1XX4). Curtea şi 
grădina sunt în islaz şi sunt neimprejmuite. Şedla nu are nici un venit. 

In acest cătun, fiind LL „copii în vîrstă de şeolă (68 băieţi și, 53 fete), ar trebui un al 
doilea învăţător. 

A treia școlă e la Mândresci. Şedla a' fost deschisă în 1894. Localul e închiriat; e de pă- 
mînt, nesistematie şi neîncăpător. Are o săli (4,60X4X3), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea 

“și “grădină” sunt împrejmuite cu gard. Şedla nu are nici un venit. 

Sunt 54 copii în vîrstă de școlă. 
A patra șeâlă e la Monăstireni, unde pot veni şi copiii din cătunul Valca-Grajdului. Distanţa 

mai mică de 3 kil. și. comunicaţia ușoră. Localul e proprietatea comunei; e de vălătuci, nu 
tocmai încăpător, dar situat în centrul cătunului, sub același acoperămînt cu primăria. Are o 

sală (6,30X4,40X2,30) şi o cameră pentru învăţător. Curtea şi grădina (7,24m7) sunt împrejmuite 

cu gard de nuele. Şc6la nu are nici un venit. E | 

Sunt 65 copii în vîrstă de şcslă. 

8). Comuna Popăuţi. (Venit 7.500 lei). Cinci cătune: Cișmeaoa Juizdia, Răelif, Roșiori şi 
Tiascul. 

Prima școlă e la Răchiţi, unde pot veni şi copiii din cătunele Cişmeaoa și Luizdia, Distanţa 

mai mică de 3 kil. şi comunicaţia uşoră. Localul e închiriat; e de nuele lipite cu pămînt, ne- . 

sistemati> și neîncăpător, dar situat - în centrul cătunului. Are o sală (4,60X4,3042,40) și o 

cameră pentru învățător. Curtea (1200m-, e împrejmuită cu gard de nuele. Gridină nu e. Şc6la 

nu are nici un venit, de Gre-ce pămîntul ce posedă a rămas în folosul învățătorului, fiind sem&- 

nat din tâmna anului trecut. | 

La Răchiţi, fiind 154 copii în vivstă de şcâlă (79 băieţi și 75 fetei, ar trebui un al doilea 

învăţător. 

A doua ședlă e la Roşiori. A fost înființată în 1881. Localul e închiriat; e de vălătuci şi aco- 

perit cu şindrilă, neîncăpător, dar situat in centrul cătunului, la loc sănătos și la îndemâna 

copiilor. Are o sală (5,60X3,50X9) şi patru camere peritru învățător. Curtea (100.7) e împrej- 
muită cu gard de nuele. Grădina (85007), e împrejmuită cu scânduri. Şedla posedă pămînt, 

care ar aduce un venit de 240 lei anual, însă nu s'a arendat, având învățătorul semănături. 

La acestă șcslă, fiind 106 copii în vîrstă de școlă (65 băieţi și 63 fete), ar trebui un al 
doilea învăţător. | 

Copiii din cătunul Tiascu, pot uşor frecuenta școla ce sar înființa la Tulbureni (comuna 
Balnşeni).
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9). Comuna Slobozia-Secătura. (Venit: 3.853 lei). Un cătun: Stolozia-Secătura. 
Şcola e la Slobozia-Secătura. A fost deschisă pentru prima Gră în 1865. Localul e pro- 

prietatea comunei ; e de birne, nosistomatie și ncîncăpitor, dar situat în centrul cătunului. Are 
o sală (5,25)5,15X2,50) şi o cameră pentru învăţător. Curtea, (30%. ), nu e împrejmuită. Grădina, 
(300"»), e împrejmuită cu gard. Se6la nu are nici un venit. E nevoie de un local noi sulicient 
num&rulul de copii. 

In acest cătun, fiind 197 copii în virstă de -școlă (115 băieţi şi s2 fete), ar trebui să se 
adaoge încă doi învăţători. 

RESUMAT 

Spre a se aplica pe deplin legea învăţămîntului primar în judeţul Botoșani, ar trebui să 
se înfiinţeze: . 

4 școle de cătun 
16 şcole inferivre; 

25 ședle superivre cu 2 învățători ; 

3 șcule superidre cu 3 învățători. 

să se translorme 51 șcâle in şedle superire cu doi învăţători, 20 ședle în școle superidre cu 
trei învăţători. 

„In acelaş timp, două şcâlo, care aii astădi patru învăţători, ar trebui transformate în patru 
şcole cu trei învăţători; iar la Suliţa, în loc de o şcâlă cu patru învăţători, ar trebui să so în- 
fiinţeze trei şeole cu câte trol învăţători. | 

Astădi avem în judeţul Botoșani 94 de șcâle; în diua când legea actuală va fi pe deplin 
aplicată, va trebui să avem: 6 şele de cătun, 39 şcole inferidre, 76 şcdle superiere. cu doi în- 
vățători și 28 şeole superidre cu trei învăţători, sai, peste tot, 149 şcâle. 

F.D.
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„[ 11.123 (6.313 băieţi şi 4.810 fete). Statistica actuală. 

Copii în virstă de șcâlă: | 11.003 (51775 » şi 5.228 » ). Statistica din 1801. 

PLASA BALTA 

42 cătune şi 16 şcole 

Copii în virstă de şeolă: 3.419 (1.962 băieţi şi 1.157 fete.) 

1). Comuna Bertescii-de-Jos. (Venit: 5.510 lei). Patru cătune : Bertescit-de-.Jos, Pulizesci, Gurd- 
Gârluţei şi Iapa. 

Şela este la Bertescil-de-Jos. Există de la 1859. Localul este proprietatea comunci. E de 
gard, lipit cu pămînt, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănitos și la îndemâna copiilor. 

Are o sală: (6,30x6,30Xx3,15), o cancelarie și două camere pentru învăţător, Curtea (852.7) şi 
grădina (4847) sunt împrejmuite cu gard. Sc6la nu are nici un venit. 

La Bertescii-de-Jos fiind 90 copii în virstă de șc6lă, ar trebui un al doilea învăţător. 

La Polizesci (2 kil. dar despărţit de Bertescit-de-Jos prin riul Călmăţuiii), fiind 31 copil în 
vîrstă de șcslă, ar trebui să se înfiinţeze o școlă inferidră. 

„La Gura-Gârluţei (5 kil.), fiind 40 copil în virstă de școlă, ar trebui să se înfiinţeze o 
şcolă inferidră. 

La Iapa (16 kil.), fiind 18 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze o şeolă de cătun. 

| 2). Comuna Bertescii-de-Sus. (Venit: 3.836 lei). Două cătune: Bertescii-de-Sus şi Gura- 
Călmățuiului. 

Şe6la este la Bertescit de-Sus. Există de mult. Localul este proprietatea comunei. E de 
gard, lipit cu pămînt, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are 
două săli: 1 (5X7,05x3), 11 (5,05x3,55X3) şi două camere pentru învăţător. Curtea (99027) și 
grădina (200022) sunt împrejmuite cu şanţuri. Şcola nu are nici un venit de la pămîntul ce 
i. sa dat, [iind situat întrun loc băltos. 

Copiil din Gura-Călmăţuiului (1 kil. 600 m.) pot frecuenta șe6la din Bertescit-de-Sus, unde, 
fiind peste tot 97 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea învățător. 

31. Comuna Bordeiu-Verde. (Venit : 7.500 lei). Patru cătune: Bordeiu- Verde, Orestezu, Druica, 
“Mototolesci, Spânu şi Vlădeni. 

Şc6la este la Bordeiu-Verde. Există de la 1872. Localul este proprietatea comunei. E de 
zid, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli: (6,90Xx4,85X(3,18),
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11 (6,90X4,85x3,18) şi trei camere pentru învăţător. Curtea (1802) și grădina (1000».») sunt 
_Împrejmuite cu gard: de scânduri. Şcola nu are nici un venit. 

Copiii din Spânu (2 kil. 500 m.) şi din Crestezu (3 kil.) pot urma la şe6la din Bordeiul-Verde, 

unde, peste tot fiind 151 copii în virstă de șcâlă, ar trebui un al treilea învățitor. 
La Druica (4 kil. 500 m), fiind 29 copii în vîrstă de şeolă ar trebui să se înfiinţeze o 

şcolă de citun. 
La Mototolesci (6 lil. 300 m.), nu sunt decât 2 copit în virstă de școlă și la Vlădeni (5 kil.) 9. 

4). Comuna Ciacâru. (Venit: 9.500 lei). Un cătun: Ciacâru. 
Şeola de la Ciacâru există de la 1880. Localul este proprietatea comunei. E de gard în 

paiantă, neîncăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (7,45X4,95X3,45), 
IL (7,55X8X3,45) şi două camere pentru învăţător. Curtea (3232m.P)) este împrejmuită cu scân- 
duri. Grădina este la un loc cu curtea. Şc6la are un venit de 187 lei, din arendarea, pămîntului. 

Fiind la Ciacâru, 279 copil în vîvstă de şcolă şi la şe6la existentă fiind deja d doi învăţători, 
ar trebui să' so mai înființeze o altă școlă cu doi învăţători, 

5). Comuna Filiu. (Venit: 4.810 lei). Cinci cătune: Filiu, Jarba-Dulce, Lișcoteanca- Cărămiduri, 
Lișcoteanca-Saţoeni şi Tirlele-Filiu. 

Prima șcâlă este la Filiu. Localul este proprietatea comunei. E de zid, destul de bun, ncincă- 
pător însă, la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are două săli : I (9X4,10%(3,50), IL (9X4,10 

3,50) şi trei camere pentru învăţător. Curtea (8037) și grădina (1800=.») sunt împrejmuite 
cu gard de scânduri. Şc6la nu are nici un venit. 

La Filiu, unde sunt 105 copil în virstă de şedlă, sunt acum doi învățători. 
La Tirlele-Filiu (7 kil.), find 24 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o șeolă 

de cătun. 

La Iarba-Dulce (12 lil.), fiind 17 copii în vîrstă de șe6lă, s'ar putea înființa o şcolă de cătun. 
La Lişcoteanca-Saţoeni (5 lil. 200 m.), ar trebui să se înființeze o şclă inferidră, la care 

ar putea urma şi copiii din cătunul Lișcoteanca-Cărămidari, fiind în aceste două cătune 53 3 copil 

în vîrstă de ședlă. i 

6). Comuna Gropeni. (Venit: 6.914 161). Un cătun: Gropeni. 
Scola de la „Gropeni este proprietatea comunei. [i e zid, destul de bun, ncîncăpător î însă, 

la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (5X3XX3,50) şi două camere pentru în- 
văţător. Curtea (600*»:) este împrejmuită cu gard de stul. Grădină nu e. Şedla are un venit 

“de 331 lei, din arendarea pămîntului. 
Fiind 324 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al treilea învăţător la şc6la existentă şi să se 

înfiinţeze încă o şcâlă cu trei învăţători. 

7). Comuna Insurăţai. (Venit: 9.852 leY). Două cătune: Caragica și Insurăfei. 
Şeola este la Insurăţei. Localul este închiriat. [! de gard, lipit cu pămînt, nepotrivit, ne- 

încăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are trei săli: 1 (7,70X5,45X43,15), 1 (5,80X4X3,15), 
III (6X5,80X3,15) şi două camere pentru învăţător. Curtea (8615m») esto împrejmuită cu scân- 
duri, Grădină nu e. Şcdla are un venit de 97 lei, din arendarea pămîntului. 

Fiind la Insurăţei 294 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al treilea învăţător la şcâla exis- 
tentă și să se înființeze o altă şeslă cu trei învăţători. 

E nevoie de un local. 
Comuna are depusă o sumă de 7.000 lei pentru clădirea unui local şi are un loc de un 

ectar în satul Insuriăţel. 

La Caragica (3 lil. 400 m.) nu sunt decât 8 copii în vîrstă de şcâlă.
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8). Comuna Lacu-Rezi. (Venit: 4.425 lei). Trei cătune: Lacul-Rezi, Padina şi Viişoara. . 
Primă şcdlă este la Lacul-Rezi. Există de la, 1865. Localul este proprietatatea comunei. E | 

de zid, nepotrivit, neîncăpător, la loc sănătos şi. la îndemâna tuturor copiilor. Are două săli: 1 
(5,90X4, 90X2,98) şi două camere pentru învăţător. Curtea (280=7-) este împrejmuită cu. scândnri. 
Grădină nu e. Şe6la nu are nici un venit. 

Copiil din “Viişoara (3 Ki. 77 m) pot urma la şeâla din Lacul- Rezi, unde, peste tot sunt 72 
copii în virstă de șcâlă. 

A doua şcolă este la Padina. Există de la 1891. Localul este închiriat. E do gard de nuele, ne 
potrivit, neîncăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (542X4 80X2,50) şi 
o cameră pentru învăţător. Curtea (1082) este împrejmuită cu scânduri. Grădină nu e. Sela 
nu are nici un venit. , 

La Padina, fiind 99 copii în virstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător. 
E nevoie de un local. 

9). Comuna Mihai-Bravul. (Venit: 4.462 lei). Două cătune: Cucuta şi Mihai-Bravul. 
Şedla este la MihaY-Bravul. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1890. E de gard 

în paiantă, ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două săli: 1(8 856, 35 
X3,50), IL (6,15X6,35X3,50) şi două camere pentru învăţător. Curtea, (100237) este neîmprej- 
muită. Grădina se află la un loc cu curtea. Șe6la are un venit de 93 lei, din arendarea pă- 
mîntului. 

La Mihal-Bravul, fiind 196 copil în vîrstă de școlă, ar trebui un al treilea învăţător. 
E nevoie de un local. 
La Cucuta (8 Kil. ), fiind 52 copil în vîrstă de șcslă, : ar trebui să se înfiinţeze o școlă înforideă 

10). Comuna Osmanu. (Venit: 5.288 lel). Cinci cătune: Ghiveciu, Imina, Morotesci, Movila- Pămel 
şi Osmanu. 

Şe6la este la Osmanu. Există de la 1890. Localul este proprietatea comunei. E de gard, ne- 
potrivit, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (763), II (6X6X3) și 
două camere pentru învăţător. Curtea (94022) este împrejmuită cu scânduri. Grădină nu ce. 
Şc6la are un venit de 348 lei, din arendarea pămîntului. 

La Osmanu fiind 93 copii în vîrstă de şcslă, ar trebui un al doilea învățător, 
Comuna are un loc de un ectar care aparţine şe6lei și ar putea servi ca grădină. 
La Morotesci. (4 kil.), fiind 27 copii în vîrstă de şedlă, ar trebui să se înființeze” o școlă 

de cătun. 

In cele-l'alte cătune numărul copiilor în vîrstă de șelă este neînsemnat. - 

11). Comuna Pârlita, (Venit: 5.267 let). Un căttin: Pârtita. 
Şeola de la Pârlita există de'la 1857. Localul este proprietatea comunei. E de nuele, lipite 

cu pămînt, nepotrivit şi neîncăpător, dar'la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are 
două săli: 1 (6XBX4), II (6X4X4) și două camere pentru învăţător. Curtea (869m) este împrej- 
muită cu scânduri. Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit. 

Fiind 92 copii în vîrstă de şodlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

12). Comuna Stăncuţa. Venit: 6.177 lei). Patru cătune: Bandaiu, Măreșu, Stanca şi Stăncuţa. 
Prima șc6lă este la Stanca, Există de la 1889. Localul este închiriat. [2 de gard, lipit cu 

“ pămînt, nepotrivit şi neîncăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală:
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(6,20X6, 20X2, 90) și o cameră pentru învățător, Nu e nică curte, nici grădină: Scola nu are nică 

un venit. 

Sunt la Stanca 81 copil în 'virstă: de şcoli 

La, Bandaiu (12 kil), ar trebui să se înfiinţeze o şeolă inferioră, la care ar putea să urmeze 

şi copiil din Măreşu (12 kil), fiind în aceste două cătune 53 copii în virstă de şcolă. 

A doua şcblă este la Stăncuţa. Există de la 1866. Localul este proprietatea comunei. E 

de gard cu pămînt, nepotrivit, ncîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două 

săli: I (IX, 50X3,50), LL (5X6,50X(3,50) şi două camere pentru învăţător. Curtea (180) este 

împrejmuită, cu scânduri. Grădină nu e. Şe6la nu are nici un venit. 

La Stâncuţa unde sunt 97 copil în vîrstă de șcâlă, sunt acum doi învăţători, 

13). Comana Valea-Cânepai. (Venit. 6.002 Iei). Un cătun: Valea- Qânepeă.. 

Scâla de la Valea: -Cânepel există de la 18140. Localul este proprietatea Statului. E de , 
gard, nepotrivit, ncîncăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două săli: 15,80/4X5), 

IL ( 7,85X4X3), fără locuinţă. pentru învăţător. Curtea (3.000) şi grădina (3.1002) sunt îm- 

prejmuite cu scânduri. Se6la aro un venit de 340 lei, din arendarea pămîntului. 

Fiind 183 copii în virstă «de seolă, ar trebui un al treilea învăţător. 
E nevoie do un local. 

Ten NN 14). Comuna” Viziru. (Venit: 2 2.188 Iei). Septe cătune: Dou, Băjuni, Ciurgenă, Țăcăă, Tâmeiti, 
Ivccatu şi Viziru, | 

_Șeola este la Viziru. Există de la 1837 Localul este proprietatea comunei. E de zid, destul 
de bun, la lo sănătos și la întlemâna copiilor. Are cinci săli: 1(1,045X7,95X.4,80), 11 (8,90 7,95X4,80), 

LU (8,80X'7,95X4,80), IV (8,90xX5X4,80), V (8,80X5X4,80) şi patru camere pentru învăţător. 

Curtea, [3570=*-) este împrejmuită cu uluci. Grădina (2500) este neîmprejmuită. Șeola are un 
„venit de 175 lei, din arendarea pămîntului. | 

Fiind la Viziru 627 copil în virstă de şeslă, ar trebui, şcola oxistentă având 4 învăţători. 
să se mai înfiinţeze două șcâle cu câte patru învăţători. 

I, nevoie da se clădi alte localuri. 
La 'Tâmpeni (4 kil.), fiind 16 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze o 

de cătun.. . | | 
La Giurgeni. (8 lil), fiind 28 copil .în vîrstă de şcolă, ar .trebui să se înființeze o şcâlă 

de cătun. 
La Băjani (6, il 559), find 33 copil în “vîrstă de scol, ar. trebui să se. înființeze o şeolă 

inferidră.. - | 

La 'Ţăcăi (92 il), fiind 19 copil în virstă de şcolă, ar. trebui să se înfiinţeze o școlă 
de. cătun. 

La Irecatu (32 kil.), ar trebui să se înfiinţeze „0 șc6lă inferidră, la care ar putea să urmeze 
şi copiii din Bou, fiind în aceste două. cătune 34 copii în vîrstă de ŞCOlă., 

n
 colă
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PLASA CĂLMĂȚUIU 

.] 19 cătune şi 13 şeâle , 

Copiii în vîrstă de.șeolă 2536 (1.405 b: doţi și 1.131 ete) 

1). Comuna. Cioara Radu- Vodă. (Venit: 3214 lei), Frei cătune:  Cioara- Radu- Vodă, Cior iişca și 

Penători. 
Şeola. este la Cioara-Radu- Vodă. Există de la 1842 Localul este proprietatea comunei, 

clădit în 1879 E de nuele, lipit cu pămînt, nepotrivit, neîncăpttor, la loe sănătos și la înde- 
mâna copiilor. Are o sală: (7,70x6,70x3,50), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte 

nici grădină. Şe5la are un venit de 136 lei, din arendarea pămîntului. 
Coi 6 copil din Vânători (1 kil. 500 m.) pot frecuenta ședla din Cioara-Radu-Vodă, unde 

fiind peste tot 128 copil în vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător, 

E nevoie de un local. 
Copiii din Ciorușea (7 kil) pot urma la şeola din comuna Murgeanca (jud. Ialomiţa). 

2). Comuna Cioara-Doicesci. (Venit: 5.643 lei). Pret cătune: Curerna, Cioura- Doicescă şi Gulia. 
Şedla este la Cioara-Doicesci. Există de la 1858. Localul este proprietatea comunei, donat de 

moştenitorii d ni Manda-lrei. E de zid, nesistematic, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna 
copiilor. Are două săll: "1 (5;60X5X2, SH, 11 (5X3,502,85) şi două camere pentru învăţător. 
Curtea, (109») este împrejmuită cu grilaj de lemn. Grădină nu e. Şedla nu are nici un venit 

Fiind la Doicesci 195 copii în virstă de șcâlă, ar trebui cel puţin un al treilea învăţător. 

E, nevoie de un local. 
La Careanu (5 kil.), fiind 32 copil în vîrstă de şeâlă, ar trehui să se înfiinţeze o şcolă 

inferidră 
__ Copiil din Gulia (6 kil. 733 m.) pot urma mal cu! inlesnire șoola din Padina, situată la 1 

lil. 200 m. de satul lor. 

3). Comuna Ciocile. (Venit: 8.090). Un cătun: Ciocile. - 
Șc6la de la Ciocile există de la 1890. Localul este proprietatea comunoi. E de zid, o destul 

de bun, încăpetor dacă se va clădi încă 'un local, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are 

irci săli: 1 (6X7,75X3.68), IL (7X6,33X43,68), LII (5X7,75X3, 68), fără locuinţă pentru învăţător. 

Curtea (1.600m7:) este neîmprejmuită. Grădină nu e. Şc6la nu aro nici un venit.: 

| Fiind 257 copil în vîrstă de şcâlă, e novoie da se înfiinţa încă o şeolă inferioră, la școla 

existentă fiind acum trei învăţători. 

4). Comuna Colțea. (Venit: 4.090 lei). Un cătun Co!fea. 
Ş-6la de la Colțea există de la 1860. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1880. E 

de gard nepotrivit, ncincăpător, dar lu loc sănătos şi la îndemâna copiilor: Are o sală: 7,88X 

4,70 X3,20) şi două camere pentru învăţător. Curtea (4507) este împrejmuită cu scânduri. Gră- 
dină nu c. Şcola nu are nick un venit. 

Fiind 186 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui cel puţin încă doi învăţători. 

5). Comuna Chichineţu. (Venit: 5.466 lei). Două cătune: Chichinețu și Chivilășesci. 
Școla este la Chichineţu. Există de la 1858. Localul este proprietatea comunei. E de nucle 

lipite cu pămînt, nepotrivit, ncîncăpâtor, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: 

:. (7Xx6X3,10), fără locuinţă peniru învăţător. Curtea (90m») este împrejmuită cu scânduri. Gră- * 
dină nu e. Şe6la nu are nică un venit.
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La Chichineţu, fiind 104 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 
E nevoie de un local.. . | | 
La Chioibășesci (2 kil.), fiind 81 copil în virstă de școlă ar trebui să se înfiinţeze o şcâlă 

inferidră. . 

6). Comuna Dudescu. (Venit: 3.059 lei). Un cătun: Dudescu. | 
Seola de la Dudescu există de la 1836. Localul este închiriat. E de nuele, nepotrivit, nc- 

încăpător, dar deşi la loc sănătos nu e la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,50X4)2,40) şi o 
cameră pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şc6la nu are nici un venit. 

Fiind la Dudescu, 132 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

7). Comuna Fleașca. (Venit: 3.773 lei). Două cătune: Fleașca şi. Scărlătesel. , 
Şcola este la Fleașca. Există de la 1860. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1882 

cu ajutorul d-lut A. Simu. E de nuele, lipite cu pămînt, nepotrivit şi neincăpător, dar la loc 
sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (7,30X6X3,10) şi. două camere pentru învăţător, 
Curtea (255*2) este împrejmuită cu scânduri. Grădina (1 ectar) este neîmprejmuită. Şedla nu 
are nici un venit. - 

Copiii de la Scărlătesci (1 kil. 400 m.) pot frecuenta ședla 'din Fleașca, unde, fiind peste 
tot 137 copii în virstă de şedlă, ar trebui un 'al doilea învăţător. | 

E nevoie de un local. ” 

8). Comuna Jugureanu. (Venit: 3.379 le!). Un cătun: Jugureanu. 
Școla de la Jugureanu există de la 1870. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1891. 

E de nuele lipite cu pămînt, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. 
Are o sală: (7,30x6,45)X3,50) şi două camere pentru învâţător. Curtea (1030m»-) este neîmprej- 
mauită. Grădină nu e. Şc6la nu are nici'un venit. | 

Fiind la Jugureanu 144 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui încă doi învăţători. 
Il nevoie de un local. 

9). Comuna Roșiori. (Venit: 4.585 lei). Un cătun: Boșiori. 
Şeola de la Roşiori există de la 1881. Localul este închiriat. E de gard, lipit cu pămînt, 

nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două săly: 1 (8X7,15X3,60), 
IL (5,25X7,45X3,60), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Șc6la are un 
venit de 161 lei, din arendarea pimîntului. 

Viind 221 copil în vîrstă de şcâlă, trebuie unal doilea învățător la şcOla existentă și să se 
înfiinţeze încă o șcâlă cu doi învăţători. 

E nevoie de localuri noui. 

10). Comuna Rușeţu. (Venit: 8.800 lei). Un cătun: Rugeţu. 
Şcola de la Ruşeţu există de la1856. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1879. E 

de zid, nesistematic, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli: 
1 (9,50X7,50X(3,50), 11 (4,75X4,50X3,50) şi două camere pentru învățător. Curtea (1402 este 
împrejmuită cu grilaj de lemn. Grădină nu e. Şecola are un venit de 340 lei, din arendarea pă- 
mîntului. | | 

Fiind la Ruşeţu 151 copil în vîrstă de șcslă, ar trebui un al treilea învăţător. 

11). Comuna Slujitori-Albotesci. (Venit: 7.131 lei). Un cătun: Slujitori- Albotesci. e 
Şela de la Slujitori-Albotesci există de la 1855. Localul este proprictatea comunei. E de
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nuele, vechii, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănatos şi la îndemâna copiilor. Are două săli: 

1 (6,90X4,80X2,40), 11 (5,70X4,80X2,40) şi trei camere pentru învăţător. Curtea (1250”») esto 

împrejmuită cu scânduri. Grădină nu e. Şcola nu are nici un venit. 

Fiind 181 copil în vîrstă de şceâlă, ar trebui un al treilea învăţător. 

12). Comuna Tătaru. (Venit: 6.200 Iei). Un cătun: Tătaru. 

Şedla de la Tătaru există de la 1850. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1880. I 

de gard, lipit cu :pămînt, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are 

două săli: (7,45X4X3, 30), 11 (6,85K7,40x3,30) şi două camere pentru învăţător. Curtea (1112"»)) 

este împrejmuită cu scânduri. Grădină nu e. Şeola are un venit de 144 lei, din arendarea pă- 

mâîntului 

Fiind la Tătaru 291 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui un al treilea învățător, fiind deja 

dot la şedla existentă, şi să se înfiinţeze încă o ședlă cu trei învăţători. 

E nevoie de localuri noui. 

13). Comuna Ulmu. (Venit: 5.452 lei). Un cătun: Ulmu. 

Şcola de la Ulmu există de la 1882. Localul este proprietatea comunei. E de gard, lipit 

cu pămînt, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două săli: 

1 (7X6X3), IL (6X4X3) si o cameră pentru învăţător. Curtea (552"2:) este împrejmuită cu uluci. 

Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit. 

Fiind la Ulmu 258 copit în vîrstă de șcâlă și fiind doi învățători la şcâla existentă, ar 

trebui să se înființeze încă o şedlă cu doi învăţători, 

E nevoie de localuri noui. 

PLASA IANCA 

„84 cătune şi 16 şesle. 

Copii iu vivstă de şeslă; 2.242 (1.2V9 băieţi şi 1.033 fete) 

1). Comuna Batogu. (Venit: 2.260 lei). Un cătun: Batogu. 

Şcâla de la Batogu există de la 1860. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1890. E 

de gard, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna tuturoreopiilor. Are o sală: 

(8,50X6X3) şi două camere pentru învăţător. Nu e nică curte, nici grădină. Şeola nu are nici 

un venit. 
liind 122 copil în vîrstă de școlă, ar trebui un al | doilea învăţător. 

[ nevoie de un local. 

a, Comuna Dedulesci. (Venit: 3.000 lei). Cinci cătune: Dagdut, Dedulescă, Gherghişani, Vi 

ăneni şi Vlădulescă. 
Şc6la este la Dedulesci. lixistă de la 1880. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1891. 

E de gard, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are o 
- sală: 6X6X+) şi două camere pentru învăţător. Curtea (680”+) este împrejmuită cu scânduri. 

Grădină nu e. Se6la nu are nică un venit. 

Fiind 99 copil la Dedulesci, ar trebui un al doilea învâțător.



JUDEŢUL BRĂILA 

- Copiii din - Vlădulesci (6 kil.), ar putea-să urmeze la-şeola din comuna Ianca. 
Copiii .din Gherghişana s lil. 500 m, ar putea să urmeze la șc6la din comuna a Berlesci- 

lonescy. 

Copiii din Bagdat, ar trebui să urmeze la şc6la din comuna Filipesci, departe, numai cu 

500 mstri; iar copiil din Vişăneni, ar putea să urmeoze:la şedla din comuna Vișani (Jud. Rim- 
nicu-Sărat). 

„In aceste patru cătune sunt 69 copii în virstă de şcolă. 

3). Comuna Filipesci; (Venit: 4578 le)). Un cătun : Filipesc. 

Şedla de la Filipesci, există de la, 1872. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1891 B de 
cărămidă: sistematic, încăpător. la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Aro trei săli: 1 (10X6X3,50), 

II (6X35 3,50), II (6xX5X3,50) şi patru camere pentru învăţător. Curtea (3000m-»:) este împrejmuită 
cu scânduri. Grădina e la un loc cu curtea. Sc6la nu are nici un venit. 

Sunt 196 copil în virstă de șcâlă şi sunt deja trei învățători. - 

4). Comuna lanca. (Venit: 2.000 lei). Un cătun: /anca. . 
Șeola:de.la..lanca există de la 1834. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1879, pe 

un loc de un ectar dăruit în acest scop. E de: zid, destul de bun, -încăpător dacă W-va clădi 
încă.un local, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are patru săli: 1 (5,90X4,98X3,96). II 
(4,965<5XX3,96), LL (7,96X4,92X3,96), 1V (5,90X4,90X3,96) și trei camere pentru învăţător. Cur- 

tea, 3000") şi grădina (1000) sunt împrejmuite cu uluci. Sc6la nu are nică un venit. 

Fiind însă 220 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al patrulea învăţător. 

5). Comuna lonesci-Berlesci. (Venit: 2.132 lei). Două cătune: Berlesci şi Ionesci. 

Șc6la este la Berlesci. Localul este închiriat. E de gard, lipit cu pămînt, nepotrivit, neîn- 
căpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: |7X5X3), fără locuinţă pentru 

învățător. Nu e nict curte, nici grădină. Șc6la nu are nici un venit. 

Sunt la Berlesci-58. copii în vîrstă de școlă. 

E nevoie de un local. | | 

La lonesci (9 kil.), fiind 18 copii în virstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze o şcâlă 
de cătun. | 

6). Comuna Movila-Miresci. (Venit: 7.056 lei). Un cătun Mocilu-Airesci. 

Sebla de la Movila-Miresci există de la 1883. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1893, cu ajutorul judeţului. E de gard, lipit cu pămînt, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc să- 

nătos şi la îndemâna copiilor. Are două săli: I (7X7X4, IL (7X7X4) şi patru camere pentru 
învăţător. Curtea (1507) și grădina (1146») sunt imprejmuite cu uluci. Şc6la are un venit de 

216 lei, din arendarea pămîntului. 

Fiind 180 copii în vîrstă de scâlă, ar trebui cel puțin un al treilea învăţător. 

7). Comuna Perișoru. (Venit: 5.162 lei). Patru cătune: Jipeseă, Oprișănesci, Perişoru şi Plopu. 

Şedla este la Perişoru. Există de la 1872. Localul este proprietătea comunei, clădit în 1881. 
I; de gard, lipit cu pămînt, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la indemâna copiilor. 

Are o sală: (7X6X3) şi două camere pentru învăţător. Curtea (720»».j este împrejmuită cu uluci. 

Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit.. 

Fiind la Perișoru 1217 copii în virstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător.
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La Plopu (8 kil.), fiind 22 copii în virstă de şcolă, ar trebui să .se: înființeze. o $colă 

de cătun. E a Ma 

La Jipesci (6 kil.,: fiind 18 copil în virstă de şedlă, sar putea asemenea să se înfiinţeze 

o șcâlă de cătun. i , 

La Oprişănesci (4 kil., nu sunt do cât 8 copii în virstă de șc6lă. 

. r .. 

8). Comuna Strâmbu. (Vonit: 2.360 lei). Un cătun: Strâmbu. 

Scdla de la Strâmbu există de la 1856. Lozalul este închiriat. IE de gard, nepotrivit, neîn- 

căpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. -Are-o sală mică, fără--locuiţă pentru înv&- 

țător. Nu e nici curte, nici grădină. Şedla nu aro nici un venit. i - 

Fiind la Strâmbu 1922 copil în vîrstă de şeolă, ar trebui un al doilea învățător. 

9). Comuna Surdila-Greci. (Venit : 6.267 lei). Patru cătune: Tăură, Gura-Făurc, Surdilu-Grecă 

şi Vizuresct, - 

Prima şeâlă este la Surdila-Greci. Există de la 1860. Localul este proprietatea comunci, 

clădit în 1890. E de gard, lipit cu piimiînt, nepotrivit, ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la în- 

demâna copiilor. Are o sală: (6,356,20X3,80) şi două camere. pentru învăţător. Curtea (650+) 

este împrejmuită. Grădină nu e. Șce6la nu are nică un .venit. i a 

Copiii din cele-l-alte două cătune pot frecuenta ședla din Surdila-Orecă, distanţele fiind mai 

mici de 3 kil.; fiind însă 114 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

I: nevoie de un local. | Me | 

A doua:șclă este la Vizureni. 'Există de Ja 1889. Localul este închiriat. E de gard, lipit 

cu pămînt, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: 

[5,55X3,75X2,12), fără locuinţă pentru învtţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şc6la nu are 

nici un venit. 
Sunt 53 copil în virstă de şcolă. 

10). Ccem.ura Surdila-Găiseerca. (Venit: 5.818 lei). Şese cătune: Brateşu, Dăscălesci, Găiseanca 

Mareş, Martu şi Strarolea. 

Prima școlă este la Găiseanca. Există de la 1859. Lăcalul este proprietatea comunci, clădit 

în 1881. [2 de gard, lipit cu pămînt, nepotrivit. neîncăpător, la loc nesănătos, dar la îndemâna 

copiilor. Are o sală: (5,70X3,50X2,70) şi două camere pentru învăţător. Curtea, forte mică, este 

împrejmuită cu uluci. Grădină nu e. Școla nu are nici un venit. 

Cei 4 copii Stravolca (2 kil).pot frecuenta șeâla din Găiscanca, unde, fiind 130 copii în 

virstă, de şeslă, ar trebui un al doilea învăţător. 

[i nevoie de un local. 

La Dăscălesci (5 kil.) nu sunt de cât 5 copii îo virstă de şcolă. 

„A doua şedlă este la Brateşu. Există de la 1889. Localul este proprietatea comunci, donat 

de răposatul V. Mareş. E de zid, sistematic, incăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. 

Are o sală: 825x6X3,60), două camere şi o bucătărie pentru învăţător. Curtea (5672) și gră- 

dina (1060*.») sunt împrejmuite cu scânduri. Sc6la nu are nici un venit. 

Copiii din Mareş (1 kil. 700 m.) pot frecuenta şedla din Brateşu, unde, peste tot sunt 55 

copil în vîrstă de școlă. . | 

La Martu (6 kil.) nu sunt de cât 6 copil în virstă de şcoli. 

11). Comuna Suţesci. (Venit: 18.123 lei). Şepte cătune: Constantinesc, Irigureusa, Grionesci 

Găgulescă, Oncea, Sasu. şi Sufesci. a E „ | 

Prima şedlă este la Suţesci. Există de la 1852. Sunt două localuri, amândouă de zid, neîn-
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căpătore, dar la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Sunt trei săli: 1 (3X8X4,10), LI (9,50 
X5X3,50), III (6X5X3,50) şi șease camere pentru învăţători. Sunt două curți mici. | 

Numai copiii din Suţesci pot urma la, acâstă șeâlă, unde, fiind 242 copii în vîrstă de şcolă, 
ar trebui un al patrulea învăţător. 

E nevoie de localuri noui. Ma 
La Găgulesci (6 kil.), fiind 30 copii în virstă de şcâlă, ar trebui să so înfiinţeze o şcâlă 

inferidră. | 
La Friguroasa (5 kil.), fiind 19 copii în vîrstă de șcdlă, artrebui:să se înfiinţeze o şcâlă 

de cătun: | 
La Grigoresci, fiind 18 copii în vîrstă de șclă, ar trebui de asemenea să so înfiinţeze o 

şc6lă de cătun. 

La Oncea (8 kil.), fiind 18 copii în virstă de şodlă, ar trebui să se înfiinţeze o şcâlă de cătun. 
La Sasu (8 kil) nu sunt de cât 5 copil. 
A doua şedlă este la Constantinesci. Există de la, 1835. Localul este proprietatea comunei. 

IE, de gard, lipit cu pămînt, nepotrivit, destul de încăpttor, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor, 
Are o sală: (6X4X4), şi două camere pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. „Şedla nu 
are nici un venit. | 

Nu sunt de cât 33 copii în vîrstă de ședlă. 

12). Comuna Slobozia-Cireșu. (Venit: 2.107 lei). Un cătun: Slobozia- Cireșu. 
Șc6la de la Slobozia-Cireşu există de la 1876. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1881. E de gard, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două 
săli: 1 (6X4X3), IL (6X5X3) şi două camere pentru învăţător, Curtea (800m7) este neîmprej-: 
muită. Grădină nu e. Şc6la nu are nici un vonit. 

Fiind 149 copii în vîrstă de şc6lă, ar trebui încă doi învătători. 
E nevoie de un local. : 

13). Comuna Urlesci. (Venit: 6.508 lei). Şâse cătune: Dălănesci, Duvdușani,  Durta-Enci, 
Chiscăneni, 'Tislele-Căldărușa și Urlesci. 

Șeola este la Urlesci. Există de la 1861. Localul este proprietatea; comunei, clădit în -1890. 
E de nuele, lipite cu pămînt, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. 
Are două săli: 1 (6X6X3,50), IL (6X4X2,40) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (800=.r.) este 
neîmprejmuită. Grădină nu e. Şedla nu are nici un venit. 

Numai copiii din Urlesci pot urma la acestă şcdlă, unde, fiind 102 copii în vîrstă de șcslă, 
sunt acum doi învăţători. o | 

In tâte cele-lalte cătune numărul copiilor este prea puţin însemnat. 

1 

PLASA VĂDENI 

35 Cătune şi 20 Scsle. 
Copii in virstă de școlă: 2.926 (1.737 băicţi şi 1.189 fete). 

1). Comuna Cazasu. Patru cătune: Baldovinsci, Cazasu, Pictroiu şi Satu-Nemţesc. 
Prima şc6lă este la Cazasu. Există de la 1852. Localul este proprietatea comunal. E de 

gard cu pămînt, puţin încăpător, la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are două să: 
1 (9X5,24X3,40), 11 (7,50X5X3,40) şi două camere pentru învăţător. Curtea (1 ectar) este împrejmuită 
cu scânduri. Grădina este la un loc curtea. Şc6la are un, venit de 450 lei, din arendarea pămîntului.
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"La Cazasu, unde sunt 148 copii în vîrstă de șc6lă, sunt acum trei învăţători. 

Localul actual este insuficient. 

A doua șcâlă este la Pietroiu (şcolă de cătun). Localul este închiriat. 

"Ar fi mai nemerit d'a se înființa, la Baldovinesci o şc6lă superiră cu doi învăţători la 

- care ar putea să urmeze copiii din Pietroiu şi cet din Satu-Nemţese, fiind în aceste trei cătune 

139 copii în vîrstă de şcslă. 

2), Comuna Chişcani. (Venit: 8.000 lei). Două cătune: Chișcani și Lacul-Sărat. 

Prima şcâlă este la Chişcant. Există de la 1865. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1889. E de gard, lipit cu pămînt, neptrivit, neîncăpător, la loc sănătos şi la îndemâna co- 

piilor. Are o sală: (8X'7,50X3,45) şi trei camere pentru învăţător. Curtea (12007). este împrej- 

muită cu scânduri. Grădina este la un loc cu curtea. Şeola aro un venit de 229 lei, din arendarea 

pămîntului. | 
Fiind 121 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

E nevoie de un local. 
A doua şcâlă este la Lacul-Sărat. Ezistă de la, 1893. Localul este proprietatea comunci. 

E de 'gard cu pămînt, nepotrivit, destul de încăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. 

Are o sală: (7,50X6X4) şi două camere pentru învăţător. Curtea (1036":P) este împrejmuită cu 

scânduri. Şe6la are un venit de 272 Iei, din arendarea pămîntului. 

Nu sunt la Lacul-Sărat de cât 53 copii în vîrstă de șc6lă. 

3), Comuna Cotu-Lung. (Venit: 6.145 lei). Trei cătune: Cotal-Lung, Mihalea şi Vameşul. 

Şc6la, este la Cotul-Lung. Există de la 1870. Localul este proprietatea comunei. [E de gard, 

nepotrivit, aprâpe încăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Aro o sală: (8X7X1,80), şi 

trei camere pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şe6la nu are nici un venit. 

Copiii din Mihalea (1 kil. 500 m), şi Vameșul (2 kil. 500 m.) pot frecuenta șe6la din Cotul- 

Lung, unde, peste tot sunt 84 copil în vîrstă de şcolă. 

4). Comuna Gurgueţi. (Venit: 5.000 lei). Un cătun: Gurgucţi. 
Școla de la Gurgueţi există de la, 1851. Localul este proprietatea comunei. E de gard, ne: 

potrivit, neîncăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (1,2X6X3), fără locu- 

înță pentru învăţător. Curtea (3000=») este neîmprejmuită. Grădina (5000”») este împrejmuită 

cu uluci şi închiriată unui vecin. $c6la nu are nici un venit. 

Fiind 117 copii în vîrstă de şelă, ar trebui la Gurgueţi un al doilea invtţitor. 

E nevoie de un local. 

5). Comuna Islazu. (Venit: 22.000 lei). Două cătune: Islazu şi Piscu, 

Școla este la Islazu. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1880. E de gard, nepotrivit. 

ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (8,25 X 6,15 X 3,20) 

IL (8;25X6,25X3,20) [o a treia sală închiriată) şi trei camere pentru învăţător. Curtea, (2000m.-) 

este împrejmuită cu scânduri. Grădina (20002) este împrejmuită. Şedla nu are nici un venit. 

Fiind astăzi dot învăţători la şe6la din Islazu, unde sunt 337 copii în vîrstă de şcâlă, ar 

trebui un al treilea şi să se înfiinţeze încă o şedlă cu trei învățători. 

E nevoie de localuri nouri. 

La Piscu (sat lipovenesc), fiind 50 copii în virstă de şcolă, ar trebui să se > înfiinţeze o 

şc6lă inferidră. MIE 

6). Comuna Latinu. (Venit: 5.500 lei). Trei cătune: Latinu-Noă, Lalinu- Vechii şi Voinescl. 

Şesla este la Laţinu. Există de la 1869. Localul este proprietatea comunei. E de gard,
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nepotrivit, neîncăpător . la loc -sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (9 X:5 X.3) şi două 

camere pentru învăţător. .Nu e nici o curte. Grădina (3000), este ncîmprejmuită, cola are un 

venit de 405 lei, din arendarea pămîntului. - 

In cătunele Lutinu-Noii şi Latinu- Vechiii, fiind 102 copil. în virstă, de ŞcOlă, ar - irchui un 

al doilea învăţător, ..: ..-: a 
E nevoie de un local. . 
La Yoinesci, fiind 67 copii în virstă de şcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o ş scolă inferioră 

7). Comuna Nazăru. (Venit: 3.938 loi). Cinci cătune: Gherghița, Jilava, Pătraua, Mache şi 
Auzărut, 

Sedla este la Nazăru. Există de la 1853 „ Localul este proprietatea comunei, clădit în 1890. 
E de nuelc, lipite cu pămînt, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna tuturor 
copiilor. Are o sală: (7XX6,25X3,70) şi două camere pentru învățător. Curtea (625%-»:) este împrej- 
muită cu scânduri. Grădină nu e. Șc6la nu are nici un venit. 

„Copiii din Mucheni și din Pătraua (2 kil.) pot urma la şedla din Nazăru, unde, peste tot 
sunt 72 copii în vîrstă de șcâlă. . | pa 

La Gherghița +3 kil. 500 m.) şi. la Jilava u il) numărul copiilor in virstă de șcâlă este 
neînsemnat. 

'8). Comuna Romanu. (Venit: 5.880 lei). Un cătun: “Roman, 
Şedla de la Romanu există de la 1881. Localul este proprietatea comunei, donat de lat 

E de cărămidă şi gard, ncîncăpător, la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are două săli: 
18.90X.6,55 x 3,80), Il (£,806,55X3, 80) şi două..camere pentru învăţător. Curtea și grădina (9800 :) 
sunt ncimprejmuite, Şc6la are un venit de 310 lei, din arendarea pămîntului. 

La Romanu, unde sunt acum doi învăţători, find 210 copii în virstă de şcolă, ar trebui 
să se înfiinţeze încă o șcâlă cu doi învățători. 

9). Comuna Scorţaru-Noi. Venit: 7.515 Iei). Cinci cătune: Doșirați, Gemenele, Pi tutaţ Sihleanu 
și Scorțuru- Noi, 

Prima școla este la Scorţaru-Noă. Există de la 1879. Localul este proprietatea comnanci. E de 
gard, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (7, 40X4,70X, 
270) şi două camere pentru învăţător. Curtea, (1598*P) este împrejmuită cu gard și cu şanţuri. 
Grădina e la un loc cu curtea. Şedla are un venit de 208 Iei, din arendarea pămîntului. 

La Scorţaru-Noii,. fiind 115 copil în virstă de şclă, ar trebui un al doilea învățător. 
E nevoie de un local. 
La Gemenele (6 lil), fiind 106 copii. în virstă de șcslă, ar trebui să se înființeze o şcâlă 

superidră cu doi învăţători., | 

A doua şedlă este la Sihleanu. Există de la 1880. Localul este. închiriat. E de gard, nepo- 
trivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (5X3, 50X(3) şi o cameră 
pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină, Șc6la nu are nică un. venit. 

Sunt 89 copii în vîrstă de șcâlă. 
A treia școlă este la Pitulaţă. Există de la 1890. Localul este proprietatea comunci. E de 

gard, lipit cu pămînt, nepotrivit, neîncăpător, la loc sănătos dar nu. la îndemâna copiilor. Areo 
sală ( (6,60X(3,85X33), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină Şc6la are un 
venit de 368 lei, din arendarea pămîntului. 

liind 99 copii în. vîrstă de. şcâlă, ar trebui la Pitulaţi un al doilea învăţător, 
l: nevoie de un local. 

10). Comuna Szorțaru-Vechiii. (Venit: 5.333 lei). Patru cătune: Comăneasea, Dinghiliu, Lutul- 
«11 şi Scorţaru- Vechii. 

|
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Prima şedlă este la Scorţaru-Vechiii: Există de la 1893. Localul este proprietatea comunei. I de 

gard, nepotrivit, mizerabil, neîncăpător, la loc nesănătos și nu la îndemâna copiilor. Arc o sală 

forte mică şi neigienică, fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nică curte, nică grădină. Scola are 

un venit de 310 ci, din arendarea pămîntului. MN 

Fiind la Scorţaru-Vechii 187 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui încă doi învăţători. 

I; ncaparată nevoie da se elădi un local. 

La Lutul-Alb (6 lil), fiind 25 copii în vîrstă de şeâlă, ar trebui să se înfiinţeze o şcolă 

de cătun. ME 

La Dinghiliu (6 kil), fiind 13 copii în vîrstă de şcolă, sar putea înfiinţa o șeolă de cătun. 

A doua șeslă este;la Comăneasca (şcolă de cătun), unde, fiind 40 copii în vîrstă de șeolă, 

ar trebui transformată în școlă înferidră. 

11). Comuna Silistraru. (Venit: 10.979 lei): Trei cătune: Silistraru, Traian şi Toporu sai 

Cuada- inci. aa m 

| Prima șeslă este la Silistraru. lxistă de la 1878. Localul este proprietatea comunci. IE de 

zid, nesistematic, neîncăpttor, la loe sănătos, dar nu la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 |SX 

5,65X3,65), IL (4,85X5,65X3,65), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (947m») este împrejmuită 

cu scânduri. Grădină nu e. Şcola are un venit de 238 lei, din arendarea pămîntului. 

Fiind la Silistraru 173 copil în virstă de şeslă, ar trebui un al treilea învăţător, 

A doua școlă este la Traian. Există de la 1893. Localul este închiriat. E de gard. nepotrivit, 

neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (56X5X83) și O cameră pentru 

învăţător. Există un pogon alipit de șcslă, dar ncîmprejmuit. Şe6la are un venit de 221 lei, 

din areudarea pămîntului. | Pa , a i | 

Fiind 93 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui la Traian un al doilea învăţător. 

E nevoie de un local. | 

La 'Toporu [t il.) nu sunt de cât 5 copil. 

12). Comuna Tichilesci. Două cătune: Ciucea şi 'Tichilesci. | | 

"Sedla este la 'Tichilesci, unde, fiind 101 copii în virstă de seolă, ar trebui un al doilea 

învățător. 

In cătunul Ciucea (7 lil), fiind 29 copil în vîrstă de șeolă, ar trebui să se înfiinţeze o 

şeolă de cătun. | 

13). Comuna Tudor-Vladimirescu. (Venit: 5.405 lei). Un cătun: Tudor-Vladimirescia. 

Scola de la Tudor-Vladimirescu există de la 1882. Localul este proprietatea Statului, clădit 

în 1890. E de gard cu pămînt, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna co: 

piilor. Are două săli: 1 (7,90X6,83X3,78), IL (6,80X4,60X3,78) şi două camere pentru învăţător. 

Curtea (440.7) și grădina (9247m.) sunt împrejmuite cu: scânduri. Şcâla.are un venit de 201 Iei, 

din arendarea pămintului. o a | 

Fiind 165 copii în vîrstă de școlă, ar'trebui la 'Tudor-Vladimirescu, un al treilea învăţător. 

14). Comuna Vădeni. (Venit: 6.557 lei). Un cătun: Pădeni. 

Şedla 'de la Vădeni există de la 1859. Localul este proprietatea comunci. E de gard cu 

pămînt, nepotrivit, ncîncăpttor, la loc nesănătos, dar la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: 

[5,53X5,83X3,13) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (9272) şi grădina (1015) sunt împrej- 

muite cu gard. Şe6la aro un venit de 450 lei, din arendarea pămîntului. 

Fiind 135 copiil în vîrstă de şcâlă, ar trebui la Vădeni un al doilea învăţător. 

E nevoie de un local.
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RESUMAT 

Pentru o deplină aplicare a legei asupra învățămîntului primar, ar fi nevoe dea se înfiinţa 
în tot judeţul Brăila: 

17 şcole de cătun ; 
12 şedle inferidre cu un învățător ; 

5 şcole superidre cu doi învățători ; 

5 şcole superidre cu trei învățători ; 

2 şcole superidre cu palru înrățălori. 

Ar mai trebui să se transforme: o ședlă de cătun în şeolă inferidră, o altă şcolă de că 

tun în şcolă superidră cu doi învăţători, 24 şeole inferidre în şcâle superiore cu doi învăţă- 
tori, 4 şcle inferidre în şc6le superidre cu trei învățători, 13 șcâle superi6re cu doi învăţători 

în șc6le superiGre cu trei învățători și 2 şeâle superidre cu trei învăţători în şcole superidre 

cu patru învăţători. 
Astădi avem în acest judeţ 65 ședle, din car: 2 de cătun, 37 inferidre, 20 superidre cu 

doi: învăţători, 5 superidre cu trei învăţători şi 1 superi6ră cu patru învățători. 

“In diua când legea actuală va fi po deplin “aplicată: vom “avea 106 şedle, din cari : 17 de 
cătun, 21 inferidre, 38 superidre cu' doi învățători, 25 superidre cu trei învăţători şi 5 supe- 

riore cu patru învățători. 

F.D.
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11] Pârlita Pârlita 17 1] — 00| = 018] 388! — _ —| — 59 33| 92 |, | | | fStâncuţa RR Stăncuţa . . .) 1] 3| 1| 35 28 — — 7 8 —| —| =— —|| 65| 82| gr 
12 | | | i | | Lo Stanca. ! | — a e 2 20, 24| 12 181| i —| — 78 4 134 

i | 
13| Vaica-Cânepei . | Valea-Cânepei 1] 1] — _ 63 9 4 “i — | —| lo | 042] 46, 188 

14] Viziru ... 1 Viziru. 1 1 3 _| 195| 101| 100| 127) 77] 146| 5 83| -—] —! 350| 377.757 

| Total. - | +2] 16] 9, 2]uosa| +8! +9 181) 368] 519| 39| 38) dj 21.962.457 419 
. 1 . , 

Plasa Călmăţuiu 

1|  Chichineţu Chichineţu . . 20 1] 2 - 49 ) 22 5 14 5 2 — — —| 89] 96| .185 
. . . Îi 

2] Cioara-Radu-V. | Cioara-Radu-V. BI i —| 40 9 14 ai 18 13 5 5 —| — 77 56| 133 

3] Cioara-Doicesci | Cioara-Doicesci 3 1] — _ 62) 21| 35 oz 23i 19| —| = —] —| 120 131| 23% 

| 3] Cioeile . . Ciocile, ... i 1 9 —i 03 N 13) 21 56) 54|: 1 ” —| — 138| 122| 257 

d] Colțea Colțea . .... 1] 1] 2  1|- 59| 10| 12 “ - 131 460| 83| 2| —| —|| 85| 101| 186 

6) Dudescu Dudescu . . , 1] 14 3 —|| 27 J 46 5 —| = — ] 1) 1] 7 55| 132 

| 7] Fleaşca.. . . .| Fleașea | 2 a] —| — 33 î 24 33| | ai 5 - --| 21 17] 60| 137 
S| Jugureanu Jugureanu . . 1| a — ! 165| — - 0) 4 oi 2] —! —| 92|" 52] au 
9| Roșiori . Roşiori 1] a — - 80 să —| —] 93 27| —l —| 3 —l 76 5] oa 

10| Ruşeţu . . Ruşeţu 1 a] — —| 76 13 —| —]. 26 30 4 - —! —] 106| 45| 151 
11] Slujitori-Albot. | Slujitori-Albot. 1 | — —| 5 = —| — 32 59| — — d — 92| 92| 181 

12] Tătaru... Tătaru... 1 1] — — “i 59 26 5 37| 62] 3 2] — —| 143! 148 291 

13] Umu. . Ulmu .. 1 a —i 73] 95i 7 cei ou) 1 «+ _ —| —!| 136! 122| 258 
| Total. . | 19] 13 10] 3 733 244) 229) 128] 592] 440) 82] 14) 8 311.405,1.131 2.536 

| i 

  
  

  

    

  

  

        

  

  

          

    

    

                    
      

  
  

        
  

  
  

          

  
      

               



  

  
  

Numărul copiilor străiuj împărţiţi în două categorii * Copil: care urmăză şesla acum. 
    

  

  
  

  

    
  

                              
          

                        
  

Câţi copil 
, incap „ Dapă statistica anului 1593 — 941 

Copil străiul cari în şe6lă | 
Copil striint cari |! sunt în virstă do TOTALUL POI | , Ă Ă 
urmeză şe6la scâlă numirână celor două cate- 28 | Copil inserişă Copii presenţi Copit presenţi a 

"acum şi pe cefamânaţi gorit de copit â- 3 la Septembrie în luna în luna daia | -  OBSERVATIUNI 
sad excluși |! străin! - 3 ş N 1893 Decembrie ai BL 

= le | lo lzisIElEze |glelEe|ele|elglals 
4 | 5 | 9 |E|elelast |E|S RIA|elel|ă|E|e 

| | | | 
! 

i 2 2 9 o 4 31 | —| — —| 35] 10 î 15| * 3] “18 e 
4 : “d 

| alal 50 | —| —| —] 26| — 20 18| —! 18 A 
| ! ! 

2 | 3 a] 5 al 9 112 | —| —| =] 57| 13 0 51| 9 60 Â 
| : 

— | —| | ma | [==] ca 26 2 58| 28| 76 Ș 
| | i | 
2 — 1 aa a 2 90 | —| = —[| 62! 24| 86| 53| 17| “70 9 

— —! —| —| —| 107| =j —! —] 83 31 su 64| 18| 82 g 
4 i d 

—| || = = 250 | —| —! [109| 18| 1271 78| 18| 96 a: 
| | ! -u 

= 1 si 45 31 | —| —| =] 26| 9] 35] 26| si 34 Ş ! 
| ! o la == 17| —| =] =] as —| 24] aa] aj 42 2 

1| 1 1| 2 a] 3] 10 | — —| —| 69] 39 si 55| 21| 76 o 
| | 

— — 2 | 2 —] 2 55| —| —| —| 53| —| 53] 48| —| 48 4 
| | i 

2 | a] al 3 aj 6 50 | —l —! =] ao —| sol 29 —| 20 d 
| i ! 

aa) la ss] 92 | —| -i —| 53 16 ca 25| 22| 74 a 
| | 

p— d = 75 | = —i —] 261 11| 27 13] — 13 ! 
| | | | ku 

— - —| = = di | = = | 7316 80 14| 14] 88 i 
$ 

Di 8 sI 13: si aa 28: | — — _ 198| ..40| 229| 145| 40| 193 H 
i js 9] a) aj aj 60| aa | -| -] --[-|-|-|-- a 

— —i —! —] — -—| — 60 |) — 48| 9i 57! 35 6| 41] Form. F nu conţine date statistice 
| | | pe Septembrie. 

- — 1 i a a a 55 | —| —! —l| pi s8 su 42| 6] '48| '1dem. 

— — = = 0 | —| —| --l| 68| 16 5 63| 25| 88] 1dem. 

e 2 — 1] 2 3 5] 167 | —| —| —| 97| 45| 142] 88| 44| 382]: naem. 

—| === = 260 | =] —| [| 53| 8] ca 40| 7] az] "aaem. 

= so = = = 5] — i 29| —| 28] taem. 
— — == Go | — = —| 35] 3 %, 30| 2] 382] em; 

— — | — 80 | 37| 3| +0| 32| «4 20 12| 4 16 

— - 7 —| = = = 30 | = = 9] e i GA] 17| 81| dem. 

2 ! = ol al 3] 120 | | —l = si] 2 109 66| 18) 84| 1aem. 

1 i 2 4 3-5 8 9 | 37| 22| 59| 5o| 32] 82| 37 33| 50| 

2 1] — —| 2| a] 3] 130 | —! —| —! 68| 33| 104 71| 36| 107] 14en: 

- _ 2 35| 2 al 5  n0-| —| —! —] 2] 27| 89| 69; 38| 97] zaem. 

7 5 5| 9 12] 14| 26 1.193. —| —] -] — = = —| | =                        



    

  

  

    

  
      

    

  

    
  

              

          
      

    
                

    

        
                    

      
  

        

pi NUMERUL COPIILOR DE ROMÂNI ÎMPĂRȚIȚI IN ŞESE CATEGORII 

Copit | SEenteză | ma aa pă cita ace Copii |Otistie| rroALur, 
5 |, |imdatoraţia dpcaro ară rinți Bo Poni amânaţi Pasa în acestor 

2] COMUNA | CĂTUNUL E [8 [mimi | sere [ua mameae[ osia | exctuşa [ste d găso categorii 
5 318 ala | teză cola || distanța pace | 

E sisi=zlol=lolzlolzlolzlolzloelzls 
IE 

| | | | 
Plasa lanca | i , | i N 

1| Batogu . . ; .| Batogu. . . 1 aj = —| 3) =) 16,48; — — i 1, — — a 3 12) 

2] Dedulesci . . .| Dedulcsci. | 1] 2 — 20 1 5) 6: 45 Ga, 1 3 9 3 » 168 

3] Filipescă. Filipesci. . . . 1| 1] 2 — 85, ca! — — 6 21| G 9 — = 99 o 150 

4) Ianca. ,... lanca + 1 i — -- 18) 3: d 27 69, — “ 5; 1] 1 — 105 , a 

5| Berlesci „+ +] Berlescă 2 "1 — — 26, 2 41 3; — —| 3 — 7 70) - a 

6] Movila-Miresci . | Movila-Miresci 1] 1 — = 63 21 30 “4, 4 3 6 — > — 109 a i 

1] Perişoru.”. . . | Perișoru.. . . 1 1 3 33 13, 39 64) 3 | o . % i 9! 

* $| Slobozia-Cireșu | Slobozia-Cireșu Ia =: — | — 37|. 31, 10 5, Di — : 72 “1 », 

9) Strâmbu... .| Strâmbu... 1 „1 a. — 12 i 53 50, — — 1 — — = 68 i 2] 

[Surdila-Găis. Găiseanca . . A 1 = —l ii —] 11 34, 9 23. Iu — 3 65 67 i 

10 | p_ Brateşu . j 6 3 — —| 22 8, 1 1 19 | =) 42 19 L 

(Surdila-Greci . | Surdila:Greci . 3 | aaa 12 6 2 6 aa in 
aj , Vizireni 44] a] = — ai ia i a 83) 20 5 

iSuţescă Suţesci. . . 4 1] = —] 56, 2 GI di; 51 î9, 2 2. 1 - ai 161| 352| 

ZI Constantinescă (| 7] 1 — as i a E] 6 22 

13 LUrlesei Urescă 7 1 —| —j 2 20, — = 18, 31, — 1; 12 —| 51 52 19) 

A 1 ! : 

Total. . .| 34| 16 1 -— ri ai 301 as6) 207 38| 44 ii 30 n 200 1039aate 
i i i 1 : 

Plasa Vădenii 
| 

1 |Cazasu „| Cazasuie ] |. op Hi 18 14 32 E 19, 6. 8 — — 15, “2, ra 

pe... Pietroiu . . - 1] —| — 55, 18 26 2 19; n — ai — ” 50, 59 piei 

3 jOhişeani. Chișeani . . 4 2 a] —| -[| 40, 37] 27] 30| — — 1 = — — îi Ni 2, 
2 > +. .] Lacul-Sărat. 1| = — 19, 19 5 i — — — - 3 7 “i : 

3| Cotul-Lung ; .] Cotul-Lune. 8 1] | = 82! 32 > —| = — 52 2 8 

41 Gurgucţi . Gurgueţi, . . 1 a 58 4 17]. 36 = —| 4 3, —| 7 73 n 117| 

5| Islazu Islazu.. . 2) 1] —| — S] 16 126 81 — — — 8 33 1 215 39 o] 

6| Latinu- Latinu. . .. 3| 1 | —] 48 20 58 32 — 5 2 92| — 115) 2 169| 

1] Nazăru . . . .4 Nazăru 5 1] —]| — a 1 14 î — — 13 4 —| — 70: 23 >] 

8| Romanu. . . . |] Romanu. 1| . 1]. —| — 86, 39 23) . 52 14 16 5) 4 1 — 129 111 20 

|Scorțaru-Noii . Scorţaru-Noii. | 1] — — 15| 7 51| 49 32 30 — = qi — 135 86 sei 

9 » | Sihleanu . 5] 1] —| — 9 9 31 16 9 9 —| —| = — 5, 34| 89 

| > Pitulaţi ] |. —| —| 209| 19; 26 ai] 18) 2 1 2 — Î e * 

10 pScorţaru-Vechiti Scorţaru-V cehii? 4 1] — 214 — 49 29, KE s9 —|— 19 3 = i 3! 

i » | Comăncasa .J 1] —| —|| 20 12 | 5. 3 — | > | — = i 2 

11 Silistraru ; Silistraru: | 3 1] —| —| 39 —| — n 30 îi 11| —| — y - : 

» Traian . .. 1] —| — 31 — 4 18 15 29, 1| —| =] = SI î 

12) 'Tichilesci . . . | 'Tichilesci. —| 1 —| — 60 15) A, — 5 26, 1) = —] — 59, o Im - 

13| 'Tudor-Vladimir.| Tudor-Vladimir. | . 1]. i — “| 5i 2 * 38, „10, 18 3 2] ” ai Și | 16 ; 

14] Vădeni . Vădeni. Că 1 1 = —| 45: 12 —l —i 40. 36] 2; = — — — = — 

Total... .- | '35] "20 4r-l 893 si -490 sai 239 iul 0) a 4 i 189,290, 
1 

[i : - ! ! ! :



  
  

  
  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  
    

  

  

  

      
    

    

          

    

    

  

  
    

  

  

  

  

  
  

  

  

Numărul copiilor străin! împărțiți în două categorii Câţr copit Copil care urmâză şesla acum. 

încap După statistica anului 1893—94 

Copil străinI cart TOTALUL în geâlă [| 
Copi i d ii ii cola mumtrând celor două cate- 28 Copil inscrişt | Copil presenţi Copit presenț 

acum şi pe cel amânați goril de copil Şa 3 | la Septembrie în luna în luna Maiă OBSERVAȚIUNI 
eat exclușt străini e & £ _ 1893 Decembrie . 

253 
E a 

= = o = lo 11| 285 lol I|lzlo lEIZlo|l'E 
213151 lgisizlis lElsiz | > |3|£ | = |3 | 5 
[aa] LI | ==! Fza a = = Rog AIE. I|R MR || 

| | | i | 
— i — — — —| — 33 —| = — 15 3 20, 41 3 44 pe Septeorie conţine N statistice 

A _ ! aa „F nu conţine date statistice. 
Eu _ iai Ta ini ai 50 i Ma: “| O - —, 13 3 18 pe Cp A ic see 

80 | ii 960 qi atăt = = | Mem 
: A | | | ] « i Ri « | Form. F nu conține dato statistice 

6. 6 2 3 S 9 17 143 —i — 7 86 45 151, 5 55 105 pe Septembrie. | 

— _| — | —— — 40 % 3 29 20| 1 21, — — _ pe nu conţine data matistica 

i | 3 1 , . 
— 4 MR 2 _ 6 G 130 — —, | 76 16 93, 89 25, 114 portarea, “onhine date statistice 

1 1| — iu 2 3 GO | — — —| 83) aj 49, 82 10 22| dem 
| i i ! 

! : . | i | 4, Ido a i 1 — 2 1 3 4 24 — 7 20| | 20, 12| —, 12| Idem 

— — - —i > = 24 o 134 3 21, 14 2 16| Idem l 

—| = Dj 5 4 9 | = — — 11 —| i 29 1 80] en | 
i ! i ; i - 

— — 1 2 1 2 3 So —! —| — 23 7 30, 1! G 25| Idem 

ua 0 | == aj 14| 38 2 8, 50| Mem 
=== 34 -— —| = aa 3 2; 24 3 21| 1dem 

pi ! : | | 

| as aa] 0 | — — —] 66 a] s7j 89 21, 60 1dem | 
— - — —| — — — 33 = 156, — 16! 15 — 1 Idem 

— —| — 6 — 6, 6 110 — | — — sa! $, 65! bd, 14 GU] ldem i 

| | | | ) ii i | 
13 ii 8 28i 21 40| 61| 1.21 - —| — = —| —| = — ! 

| | | | | | 

- = ! 16 13! 16: 13| 99 95 | —| —a d 30 Sr Di! 26; 170 Form. E nu coajin> ata statistic 
: | — p8 Septemvrie. 

— —| — | — o —l — — — | — —] —| — | —  Şeolă de cătun, 

— — —- ll 80 = _| 34 1! 45] oa GG: 29| Form.F. nu conţine date statistice 
| | | | ! | pe Septembrie. 

— —|| — — — — — 50 —| — — si 16: 33 13 18, 31| dem 

a = = s0 | —| —| — 12 S 50! 45! 5 48| Tem 
i | | 

1 1 — 1| 58 2 8 30 | = — - 46 3 49| a1 — 31| Idem 
1 2 57 26 —! 28 86| 160 | —! — — 87| 46 153, S6| 47) 189| dem 
= 50 | aa ae sol 85, af 2] 29 4, 3 
— —- | — -| — =] — "60 — -- — 46! 8 54 40 1: 51| Idem 

— —i — —| 1] —| — 121 — —| = 92 sl 135 Gl 29, 90] ldem 

1 1 — a 35| o 46 16| 37 3. 20] 1em 
- —i — —| — 1 1 30 i — - 92 "1 2, 13 i 20|  Idem ! 

=== — —| = = 30| — —| —[%0, 9 29 39. 77 46] Idem 
== — ] 53! -—| 531 oo —l' 29] rdem | 
2 — | — = = — — i — —| —— _l — — .—)  Scâlă de cătun. | 

1 —| — = 4 — 1 120 2 80 40 120: 42! 97. 69| Form. E. nu conţine date statistica 

! : | | | | | pe Septembrie. | 

- — — —j —| =] — 59 —_:— —| di — si 35 —| 35| dem - | 
i ! =! - ! | ==] = 90| — —! —| 71| 16 7; 43 13! 56| 1dem i 

1 : | i i | 
— —| pala 20 | = i 68 2, s9) 30, 22| 72| Iea | 

1 | 1 3| 2] 3 5 33 _ _ _ 21| 9 30! 23, azl Ad]  Idem 

| | O ţi ! 
> Bi” ; TI % 19| 4î| 126] 1.201 —: - N — | — | — | 

- i i ui i                  
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Copii în virstă de şcâlă: | 

“PUL BUZEU 
9 (15.045 băieţi și 12.214 fete). Statistica, actuală. 

(12293 » şi 10.689 »). Statistica din 1891. 5 
5 

_
 

PLAIUL BUZEU 

126 Cătune şi 15 Scâle. 

Copii în virstă de șeolă: 4.749 (2.046 băieţi şi 2.103 fete.) 

- 
1). Comuna Calvini. (Venit: 3.558 lei). Nouă cătune: Dâscenii-de-Jos, Dâscenii-tle- Sus, Culvini, 

Prcsinelu, Iorgulesci, Olari, Slobozia, Valea-Seacă și /eletinu. 
Scola este la Bâscenil-de-Sus. Ixistă de la 189. Localul este închiriat. [2 de gard, lipit cu pă- 

mînt, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (1,60X.4,50X2.30), 

iră locuință pentru învăţător. Curtea (250»:P) esto împrejmuită cu gard numa! într'o parte. Gră- 

dina (5000=P-) este neimprejmuită. Şeola nu are nici un venit. 
Copiii din Calvin! (500 m.), din Valea: Seacă (1 il. 500 m.), din Iorgulesci (1 lil. 500m.), 

din Slobozia (2 kil) şi Bâscenit-de Jos (2 lil. 725 m.), ar putea urma la acâstă şeolă, căci co- 

munieaţiile sunt ușore, dar numărul copiilor îi în vîrstă de ședlă, în tote aceste sate, fiind mare 

(337), ar fi mal nemerit da se înființa șeole noui pe lângă școla din Bascenil-do-Sus. 
Ast-fel am avea: | | 
La Bâscenii-de-Sus, unde ar urma și copiii din Iorgulesci și din Slobozia, o ședlă supe- 

ridră cu trei învăţători, fiind 191 copii în virstă de șeslă. 
"La Calvini, unde ar urma și copiil din Valea-Seacă, o şeolă superidră cu doi învăţători, 

fiind 128 copii în vîrstă de șcâlă. 

O șcâlă inferidră la Bâscenii-de-Jos, fiind 76 copii în vîrstă de şeolă. -. 
La Olari (4 kil. 500 m.), fiind 81 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui să se înființeze o scolă 

inferioră. 
La Frăsinetu (6 kil.), fiind 21 copii în vîrstă de șeslă, ar trebui să se înființeze o școlă 

de cătun. 
La Zeletinu (3 lil. 500 m.), fiind S1 copil în vîrstă de şcoli, ar trebui să se înfiinţeze o 

şcolă inferidră. 

2). Comuna Cătina. (Venit: 2.619 lei). Dece cătune: Pialra-Covbului, Leva, Cătunu, Tronari, 

" Străehineseă, Sătie, Valea-Catini, Păsărok-dlordana, Silisc- dlotruna și Aloara- Enica.



JUDEȚUL BUZEU 

Sedla, este la, Piatra-Corbului. Există de la 1890. Localul este proprietatea comunei, făcută 
de locuitori în 1889. E de birnc, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna co- 
piilor. Are o sală: (5,70X5,30X2,80) şi două camere pentru învăţător. Curtea (10:4m->) este ne- 
împrejmuită. Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit. 

Copiii din Lera, (520 m.), din Tronari (400 m.), din Străchinesci (380 m.), din Cătunu (kil. 
100 m.), din Sătic (2 kil. 200 m.), din Valea-Catini (2 kil. 250 m.) şi din Păsăroi-Mordana (2 kil. 
500 m.) pot urma la şesla din Piatra-Corbului, unde, fiind peste tot 227 copii în vîrstă de 

școlă, e nevoie de un al doilea înv&ţător la șcâla existentă şi să se înfiinţeze o altă şeolă cu 
doi învăţători. 

La Silise-Motruna (3 lil.), fiind 40 copil în vîrstă de ședlă, ar trebui să se înfiinţeze o şeolă 
inlcrioră. 

La Moara-linica (4 kil. 200 m.),nu sunt de cât 8 copii în vîrstă de şesliă. 

3). Comuna Chiojdu. (Venit: 3.100 lei). Cinci cătune: Bâsca, Bogzeni, Cttiașu, Plescioara și 
Poieniţele. 

Şedla este la Chiojdu. Există de la 1836. Localul este închiriat. E de Dirne, nepotrivit, 

ncîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (5,20X4,10X2,60), 
IL (5,45X5,20X2,60), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Sc6la nu are 
nici un venit. | 

Copiii din Bogzeni (1 kil), pot urma ușor la șe6la din Chiojdu, unde sunt peste tot 137 

copii în vîrstă de şedlă, și unde acum sunt doi învățători. 

I nevoie de localuri sistematice și încăpătore. 

Comuna are depusă pentru clădirea unci școli, o sumă de 5.000 lei. 

La Bâsca (3 il) ar trebui să se înființeze o șeolă inferidră, unde ar putea urma și copiii 

din Plescioara, fiind în aceste două cătune 86 copii în vîrstă de șcâlă. 
La Cătiaşu (5 kil), fiind 50 copii în vîrstă de școlă, ar trebui.să „se înfiinţeze o şeolă 

inferidră. 

La Poieniţele (4 il. 750 m.), fiind 54 copil în vîrstă de școlă, ar trebui să se înfiinţeze 
o şcolă, interiără, | 

4). Comuna Cislaii. (Venit: 4.947 le). Patru cătune: Băresci, Buda, Cislăi și Scărișoara. 

Șc6la este la Cislaii. Dateză de pe vremea episcopului Chesarie. Localul este închiriat. 
[+ de gard, lipit, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: 

(10X4X2,50), fără locuinţă pentru învâţător. Nu e nică curte, nici grădină. Șc6la are un venit 
de 471 lei, din arendarea pămîntului. | | 

"Fiind la Cislă ii 158 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui încă doi învăţători. 
E de neapărată nevoie da se clădi un local. 
La Băresci (1 kil. 500 m), fiind 79 copil în vîrstă de ședlă, ar trebui să se înființeze o 

şcolă inferidră. 

La Scărișoara (2 kil.), fiind 65 copil în vîrstă de șeblă, ar trebui să se înființeze o șeolă 
inferidră,. | e 

La Buda, (8 kil), fiind 106 copii în vîrstă de școli, ar trebui să se înființeze o şelă cu 
doi învățători. 

5) Comuna Colţi. (Venit: 1.508 Iei). Pentru acestă comună, unde sunt 253 copii în vîrstă 
de şcâlă, revisorul școlar nu a înaintat formulare. 

Școla este la Colţii, e în stare prostă. Sunt acum doi învăţători. Șela nu are nici un venit. 

6). Comuna Gura-Teghei. (Venit: 1.346 lci). Un-spre-dece cătune: Argitşelesci, Furtunesci, 
Gura-leghei, Gura-P ăl/inișului, Ionesci, Nemerlea, Păltinișu, Pelyi iceni, P.-Corbului, Roşcoiu şi 'Tega.



  

JUDEȚUL BUZĂU 

Sela este între sate. Există de la 1887. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1887. E de nuele, nepotrivit, neîncăpăţor, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(6X4,80X2,70) şi trei camere pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şe6la nu are nici 

un venit. | | - 

| Copiii din Argășelesci, Furtunesci, Gura-Teghei, Ionesci, Nemertea, Petriceni, Roşcoiu şi 
'Tega, pot urma la acestă șeolă, unde, fiind peste tot 149 copii în vîrstă de-şcolă, ar trebui încă 

doi învăţători. 

E nevoie da se clădi un local. 

La Păltinişu (5 kil.), fiind 23 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înființeze o şeolă 
de cătun. ' 

La Gura-Păltinișului (4 kil) şi la P-Corbului (3 lil. 500 m), nu sunt peste lot de cât 21 
copii în vîrstă de școlă. 

1). Comuna Mărunţișu. (Venit: 5.106 lei). Nouă cătune: Benga, Cuculesci, Gura-Dâseci, Aă- 

quvicea, Mărunțișu, Mânăstirea, Poienele, Valca-Seacii şi Zahrescy. 

Şe6la este la Mărunţişu. Există de la 1892. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1891. E de gard, tencuit cu var, nepotrivit, la un loc cu primăria, neîncăpător, dar la loc să 

nătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (8,80X6,30X3) și două camere pentru învăţător. 
Curtea, (400m.r) este împrejmuită cu gard de nuele. Grădina (192"-») 'este neîmprejmuită. Şcola 
nu are nici un venit. | | 

Copiii din Benga (1 kil.) şi din Valea-Seacă [1 kil.) pot urma la acestă ședlă, unde, fiind 

peste tot 149 copii în vîrstă de școlă, ar trebui încă doi învăţători. ” 
E nevoie da se preface localul actual. | 
La Poienele, ar trebui să se înființeze o şcolă inleridră, la care ar putea urma și copiil 

din Gura Bâscel, fiind în aceste două cătune 86 copil în vîrstă de școlă. 

La Măguricea (4 kil.), ar trebui să se înfiinţeze o şcolă inferioră, la care ar putea să ur- 

meze și copiii din Cuculesci, fiind în aceste două cătune 39 copii în vîrstă de școlă. 

La Monăstirea (3 kil.), fiind 22 copii în vîrstă de şedlă, ar trebui să se înființeze o șcdlă 
de cătun. 

La ahresci, fiind 67 copii în virstă de şcolă, ar trebui să se înființeze o şeolă inferidră. 

8). Comuna Mlăgetu. (Venit: 3.515 lel). Un-spre-dece cătune: Chirilesci, După-Piatră, Mâtara, 
T'restioara, Mlăgetu, Pămra, Stănila, 'Topilele, Valca-Lupului, Valea-Rea şi Valea-Sibiciului. 

Şedla este la Mlăgetu. Există de la 1873. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1873. 
Ii de gard, nepotrivit, neîucăpător, la loc nu tocmai sănătos, dar la îndemâna copiilor. Are o 

sală: (7X5X2,50), fără locuinţă pentru învăţător, Curtoa (105) este neîmprejmuită, Grădina 
(5000=--) este neîmprejmuită. Sc6la nu are nică un venit. 

Copiii din Topilele (1 il. 500 m.) şi din Trestioara (2 kil. 500 m.) pot urma la ședla 
din Mlăgetu, unde fiind, peste tot 98 copii în virstă de șcâlă, ar trebui un al doilea în- 

văţător. | 
E nevoie de un local. 
La Valea-Lupului (4 kil.), fiind 43 copii în virstă de şeslă, ar trebui să se înființeze o 

școlă inferidră. 

La Stănila (6 kil., fiind 56 copil în virstă de şcolă, ar trebui să se înființeze o școlă 
inferioră. 

La Valea-Sibiciului (6 kil. 500 m. ), fiind 25 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să se în- 
fiinţeze o șeolă de cătun. 

„La Chirilesci, la Valea-Rea, la După-Piatră, la Mâtara și la Pămra, numărul copiilor în vîrstă 
de şcolă este lârte mie.
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9). Comuna Nehoiașu. (Venit: 6.988 Iei). Șese-spre-dece cătune: Arsele, Bâsea- Rușii, -Bonţit, 

Broasca, Cășoca, Gărboiu, Badarlejiu- are, Dadarlejiu-Alic, Guva-Siriului, Jeţiu, Musce'ușa, Puricoasa, 

Priporul, Nehoiaşu, Ruptura şi Veneţișu. 

Şedla este la Priporul. Există de la 1889. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1888, 

E de “bîrne, nepotrivit, la un loc cu primăria neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna 

copiilor. Are o sală: (7,35X4,95X2,35), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nick curte, nici 

grădină. Şe6la nu are nici un venit. 

La Priporul nu sunt de cât 20 copii în vîrstă de șc6lă, deci nu ar trebui să fie aici de 

cât o școlă de cătun. 

La, Nehoiașu, fiind 41 copil în vîrstă, de şeolă, ar trebui să se înființeze o şcolă: inferidră. 

La Gărboiii, fiind 19 copii în virstă de şcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o șeâlă de cătun. 

La Bâsca-Rușii, fiind 51 copii în vîrstă de ședlă, ar trebui să se înfiinţeze o şedlă inferidră. 

La, Veneţişu, ar trebui să se înfiinţeze o şedlă de cătun, unde ar putea să urmeze și copiii 
din Ruptura, fiind în aceste două cătune 27 copii în vîrstă de școlă. 

La Jeţiu, fiind 40 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o şedlă inferiâă 

La, Arsele (19 copii), ar trebui să se înființeze o şcolă de cătun. 

La Badarleju-Mare ar trebui să se înființeze o șcâlă de cătun, la cari ar putea să urmeze 

și copiii din Badarleju-Mis, fiind în aceste două cătune 24 copii în vîrstă de școlă. 

" La, Broasca, ar trebui să se înființeze o şcâlă inferidră, la care ar putea să urmeze şi copiii 

din Bonţu, fiind în aceste doui cătune 56 copii în vîrstă de școlă. 
La Muscelușa, ar trebui să se înființeze o șodlă inferioră la care ar putea să vie și copiii 

din Cășoca şi din Puricoasa, fiind în aceste trei cătune 31 copil în vîrstă de școlă. 

10). Comuna Pălltineni. (Venit: 2.700 lei). Două spre-deco cătune: Alinarii, Dotele, Căsticșu, 
Curmătura, Fundătura, Fundu- Nehoiu, Guva-Căstieşului, Aluşeanii, Aehoiu, Păltineni, Pâslariă şi Piatra 

SŞcdla este la Păltineni. Există de la 1839. Localul cete proprietatea comunei. E de lemn, 

nepotrivit, dar încăpător, la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are două săli: I (6X 

5,50X3), IL (4,45X4,45X3) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (128*r) este ncîmprejmuilă Gră- 
dină nu e. Şeola nu are nici un venit. 

Copiii din Piatra și din Gura-Căstieșului pot arma la şeola din Păltineny, unde sunt peste 

tot 87 copii în virstă de şcolă. 
La Nehoiu (3 lil. 500 m.), ar trebui să se înfiinţeze o şcâlă inferioră la caro ar putea să 

urmeze și copii din Botele, din Fundul-Nehoiu şi din Muşcani, fiind în aceste patru cătune 90 

copii în virstă de şcolă. 
La Pâslari, ar trebui să se înfiinţeze o școlă inferidră, la care ar putea să vie şi copiii 

din Albinari, fiind în aceste două cătune 5 copii în vîrstă do ședlă | 
La Căstieșu, ar trebui să se înființeze o şcolă inferioră, la care ar putea să urmeze şi copil 

din Curmătura, fiind în aceste două cătune 90 copii în virstă de șeslă. | 
La Fundătura, fiind 31 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui să se înființezeo ședlă în- 

feridră. 
La Gura-Siriului, fiin 52 copii în virstă de şceolă, ar trebui să se înființeze o şeâlă in- 

ferioră. ' 

11). Comuna Pănătău. (Venit: 2.132 lel). Patru-spre-ece cătune: Pabeţu, Daccioi, Begu, Do- 
tescă, Coroianu, Diculesci, Ghilesci, Lupoi, Lacu-cu- Anini, Mărăcineni, Pănătăi, Plăişoru, Sibiciu şi Valea- 
Fontânei, 

Prima şcolă este la Pănătăii. Există de la 1882. Localul este proprietatea comunei, clădit de 
locuitori în 1882.E£ de zid și gard, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna co- 

piilor. Are o sală: (7,60X5,20X2,90) și două camere pentru învăţător. Curtea (546m+) este ne- 
y împrejmuită. Grădina (546) este neîmprejmuită. Se6la nu are nici un venit.
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Copii! din Lupoi (500 m.), Baccioi (500 m.), Coroianu (500 in), Mărăcineni (1 kil. 500 m), 

DBotesci (2-kil.), Begu (2 kil.), Babeţu (500 m.) pot urma la şe6la din Pănătăă, unde, fiind peste 

tot 162 copil în vîrstă de şe6lă,ar trebui încă doi învăţători la şcola existentă. 

E nevoie de un local mat încăpător. 

La Valea-Fântânei (3 kil. 500 m), ar trebui să se înfiinţeze o șeâlă inferioră, la care ar 

pute, să urmeze şi copiii din Lacul-cu-Anini (+ kil.) și din Gbhilesci (3 kil. 800 m.), fiind în 

aceste trei cătune 76 copii în vîrstă de școlă. 

A doua, şedlă este la Sibiciu. Există de la 1882. Localul este proprietatea comunci. E de 

zid şi gard, nepotrivit, puţin încăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două 

săli: 1 (6,15X4,15X2,80), IL (6,1538,752,80) şi două camere pentru învăţător. Curtea (120) 

şi orădina (120m2) sunt împrejmuite cu ulucă. Şc6la nu are nici un venit. 

Copiii din Plăișoru (1 Kil.) şi din Diculesci (2 kil.) pot frecuenta şcâla din Sibiciu, unde, 

liind peste tot 136 copil în vîrstă pe școlă, ar trebui incă doi învăţători. 

E nevoie da se mări localul. 

19). Comuna Pătărlagele. (Venit: 5.210 Iei). Șepte cătune: Crângu, Vundăturile, Orjan, Ma- 

rătorile, Fătărlagele, Stroesci şi Văleanu. 

Sela este la Pătărlagele. listă de la 1891. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1889 cu ajutorul judeţului. E de lemn, pe temelie de piatră, nepotrivit, ncincăpător, dar la loc 

sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (6,20X1X3) și două camere pentru învtţător. 

Nu ce nici curte, nici grădină. Seola nu are nici un venit. 

Copiii din Crângu (L kil. 500 m.) și Văleanu (500 m.) pot urma la șc6la din Pătărlagele, 

unde, peste tot fiind 260 copil în vîrstă de șcedlă, ar trebui să se înfiinţeze încă o şeâlă cu doi 

învăţători, la şeola existentă fiind acum do! învăţători. 

Ar fi nemerit însă, da se înfiinţa acestă din urmă șcâlă la Văleanu, unde sunt 92 copil 

in vîrstă de școlă | 

La Orjani (+ kil.), fiind 27 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze o şcolă de 

cătun. , 

La Fundăturile (3 kil. 500 m), fiind 32 copii în virstă de şeolă, ar trebuui să se înliinţeze 

o şcâlă inferioră la care ar putea să urmeze și copiii din Murătorile. 

La Stroesci (3 kil. 500) sunt 13 copii în virstă de şeolă, care vor putea să urmeze la şcola 

ce sar înfiinţa la Văleanu. 

3). Comuna Rușavăţu. (Venit: 2.633 lei). Șese cătune: Muscel, Păliciu, Ripele, Rușuriţu- 

Tera şi Ursoaia. 

Şe6la este la Rușavăţu. Există de la 1885. Localul este oferit gratis șcâlei pentru un 

timp: mărginit. E de cărămidă, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. 

Are o sală: (4,75X4,30X2,50), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (1408".»:) este împrejmuită 

cu gard și zid. Grădina (4500m») este împrejmuită cu gard. Scsla nu are nică un venit. 

Copiii din Ursoaia pot urma uşor la șc6la din Rușavăţu, unde, fiind peste tot 128 copii 

în vîrstă de şeslă, ar trebui un al doilea învățător. 

E nevoie de un local. 

La Păliciu (3 kil), find 72 copii în vîrstă de șeolă, ar trebui să se înființeze o șeolă in- 

ferioră. 

La Muscel (3 kil. 72 m), fiind 49 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o ședlă 

inferidră. 

“La Ripele (4 kil. 730 m.), fiind 43 copii în vîrstă de şc6lă, ar trebui să se înfiinţeze o şcolă 

inferidră. 

La 'Tega (6 hil), fiind 5+ copii în vîrstă de școlă, ar trebui să se înființeze o şcolă in- 

ferioră.
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14). Comuna Sibiciu. (Venit: 1.800 lei). Două cătune: Gornelu şi Sibiciu, 

Şedla este între cele două cătune. Există de la 1855. Localul este proprietatea comunei. 

E de gard, lipit cu pămînt, nepotrivit, ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. 
Are o sală: (6,50X3,50X2,50), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. 
Sesla nu are nici un venit. 

Toţi copiii pot merge la acestă şeslă, unde, peste tot fiind 100 copii în vîrstă de șcslă, 
ar trebui un al doilea învăţător. 

E nevoie da se clădi un local sistematic și încăpttor. 

15). Comuna Valea-Muscelului. (Venit: 1.237 lei). Opt cătune: rusturișu, Culea-Chiojdului, 
AMăcișu, Malu-24lb, Manolesci, Alihăilesci, Muscelu şi Poiana. 

Nu există nici o șe6lă în acâstă comună, unde, fiind 106 copii în vîrstă de șc6lă, ar trebui 
să se înfiinţe cât mai curând la Muscelu o şcâlă superidră cu doi inv&ţători, la care ar putea 
să vie copiii din tâte cătunele, distanţele fiind. forte mici. 

16). Comuna Viperesci. (Vonit: 2.729 lei). Două cătune: Predesck și Viperesci, 

Șeola este la Viperesci. Există de la 1858, cu întreruperi. Localul este proprietatea comunei, 

clădit în 1888. E de gard de nuele, lipit cu pămînt, nepotrivit, la un loc cu primăria, neîncăpttor, 
dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,60X4,33X2,88) și o cameră pentru 
învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şe6la nu are nici un venit. 

Fiind la Viperesci 137 copil în vîrstă de şcslă, ar trebui un al doilea învăţător. 
La Predesci (2 Ril.), fiind 123 copii în vîrstă de şeâlă, ar trebui să sc înfiinţeze o şcâlă 

superidră cu doi învățători. 

PLASA CÂLNĂU 

53 cătune şi 11 şcole. 
Copii in vivstă de șeolă 3.151 (1.751 băieţi și 1.440 fete, 

1). Comuna Blăjani. (Venit: 1.591 lei). Două cătune: Diijani și Soresei. 
Şcola este la Blăjani. Există de la 1841. Localul este proprietatea comunei. Ii de gard, 

vechii, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 
(4,50X44,20X(2,25), IL (1X4,20X(2,25), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (256m») este ncîm- 
prejmuită. Grădină nu e. Se6la nu are nici un venit. 

La Blăjani, fiind 232 copii în vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător la școla 
existentă și să so mal înfiinţeze încă o şcâlă cu doi învățători. 

La Soresci (3 lil.), fiind 63 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o școlă in- 
ferioră. 

2). Comuna Cernătesci. (Venit: 3.385 lei). Şese cătune: Căldărușa, Cernătesci, Dălăesci, Să- 
poca, Valea-Puţului şi Zărnesci. 

Ședla este la Cernătesci. Există de la 1880. Localul este proprietatea comunei, clădit în 
1888. E de gard, lipit cu lut, neîncăpător, dar la loc sănătes și la îndemâna copiilor. Are o
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sală: (7X5,75X3) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (6367) și grădina (1960m-») sunt împrej- 

muite cu gard. Şc6la nu are nici un venit. 
Copiii din Valea- -Puţului (1 kil. 500 m.) pot u urma, la școla din Cernătesci, unde, fiind peste 

tot 139 copii în vîrstă de șc6lă, ar trebui un al doilea învăţător. 
La Mălăesci (2 kil. 100 m., dar comunicaţia grea din pricina riului Slănic), fiind 65 copii 

în virstă de șc6lă, ar trebui să se înfiinţeze o şeolă interidră. 
La Zărnesci (3 kil.), sar putea, înfiinţa o şcolă inferioră, la care ar - putea urma şi copiii 

din Căldăruşa (3 kil. 600 m.), fiind în aceste două cătune 70 copii în vîrstă de școlă. 

La Săpoca (3 il.), fiind 88 copii în virstă de şcolă, ar trebui să so înființeze o școlă in- 
ferisră. 

:, 

3). Comuna Cochirleanca. (Venit: 4.242 lei). Cinci cătune: Aria, Dobocu, Găjani, (Cochirleanc: 1) 

Păru şi Jtoșiori. 
Şcâla este la Găjani. Există de la 1881. Localul este închiriat. E de gard, nepotrivit, nc- 

încăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,80X3,70X2,60) fără locuinţă 

pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şcola are un venit de 212 let, din arendarea 

pămîntului. 

Fiind la Găjani 129 copii în vîrstă de şeolă, ar trebui un al doilea învățător. 

“E neapărată nevoie de un local. 
La Bobocu (4 lil. 500 m.), fiind 79 copii în vîrstă do șeâlă, ar trebui să se înfiinţeze o 

școlă inferidră. 
La Roşiori (3 kil. 500 m.), fiind 23 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înființeze o | 

şcolă de cătun. 

La, Aria (3 kil. 250 m.) și la Păru (£ kil.) nu sunt de cât 7 copil în virstă de şedlă., 

4). Qomuna Fundeni. (Venit: 2.538 lei). Trei cătune: Cuculeasa, Fundeni şi Luncăi. 

Sola este la Fundeni. Există de la 1884. Localul este clădit de d. I6n Marghiloman, do- 

nat comunei, însă fără forme. E de zid, destul de bun, neîncăpttor însă, la loc sănătos şi la 

îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (5,70XxX5X3,50), IL (5,70X5X3,50) şi trei camere pentru în- 

văţător. Curtea (85.7) este împrejmuită cu gard. Grădină nu ce. Şc6la nu are nici un venit, 

La Fundeni sunt 165 copii în vîrstă de șcâlă, iar la Luncă! (1 kil. [10 copil]; ar trebui 

deci, să se adaoge încă doi învăţători la şcola existentă, mărindu se localul. 

La Cuculeasa (10 lil.), fiind 41 copii în vîrstă de şeâlă, ar trebui să se înfiinţeze o şeslă 

inferidră. | 

5). Comuna Găvănesci. (Venit: 2.019 lei). Trei cătune: Baniţa, Măgura-Alică şi Găvcinesci. 

Şcola este la Găvănesci. Există de la 1856. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1856. E de gard, vechii, nepotrivit şi neîncăpttor, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor, 

Are o sală: (4,25X4X(2,25), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (130m+:) este împrejmuită cu 

gard. Grădina (500027) este neîmprejmuită. Şcola are un venit de 320 lei, din arendarea pă- 

miîntului. 

Copii! din Măgura-Mică (1 il) şi din Baniţa (2 kil. 200 m.) pot irocuenta şela din Gă- 

vănesci, unde, fiind peste tot 216 copii în vîrstă de școlă (din care 161 numai în Găvănesci), 

trebue un al doilea învățător la şedla existentă şi să se înființeze încă o şeâlă cu doi învt- 

țători. 
E nevoie da se clădi un local. 

6). Comuna Mărăcineni. (Venit: 7.057 lei). Şese cătune: Cepăţinesci, Cârlocoaiu, Mărăcineni, 

Mătesci, Potocenil-de-Jos şi Potocenit-de- Sus.
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Şcola este la Cârlovoaia. Există «le la 1892, cu întreruperi. Localul este proprietatea comunci, 

IE: de zid, destul de bun, ncîncăpător însă, la loc săniitos şi la îndemâna copiilor. Are trei săli: 

1 (7XX4,52XX2,82), 11 (6,35x3,95XX2,25), III (4,501 X2,25) și două camere pentru învăţător. Curtea 

(378m-»:) este împrejmuită cu ulucă. Grădina (3100".”) este împrejmuită cu uluci. Şe6la nu are 

nici un venit. 

Copiii din tote cătunele (afără de Mătesci) pot urma la şcola din Cârlovoaia, unde, peste 

iot fiind 279 copii în vîrstă de ședlă, în loc da se înființa tot în acest cătun încă o șcâlă cu 

doi învățători (la şedla existentă fiind acum doi), ar fi mai nemerit d'a se înființa acestă nouă 

şcâlă în cătunul Potocenii-de-Sus, unde vor putea să vie şi copiii din Potocenil-de-Jos, fiind 

în acoste două cătune 81 copii în vîrstă de şcâlă, iar la șe6la din Cârlovoaia să se adlaoge 

încă doi învăţători. 
La Mătescă (2 lil. 600 m.), fiind 121 copii în virstă de şcolă, ar trebui să.se înfiinţeze o 

şcolă superidră cu doi înveţători. 

'7). Comuna Săgeata. (Venit::5.806 lei). Cinci cătune: Beilicu, Coiteasca, Plernu, Săgeata şi Șeincascu. 

Scâla este la Săgeata. Există de la 1892. Localul este proprietatea comundi. E de zid, 

destul de bun, neîncăpător însă, la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are două săli: 

1 (8,20X6,20X3,70), 11 (8,20X6,20X38,70) și o cancelarie, fără locuinţă pentru învăţător. Nu e 

nică curte, nici grădină. Şc6la are un venit de 304 lei, din arendarea pămintului. 

Copiii din tâte cătunele pot urma la șe6la din Săgeata (distanţele fiind mai mică de 2 

il), unde, fiind peste tot 270 copil în vîrstă de şedlă, ar trebui un al doilea învățător la șcâla 

actuală şi să se înfiinţeze încă o şcolă cu doi învăţători. 

8). Comuna Scurtesci. (Venit: 5.203 lei). Şepte cătune: Scurtesei, Stâncesci, Ciocârlia, Vadul- 

Paşi, Dăjani, Dâmbroca şi Pocșănci. | 

Şc6la este situată între cătune. Există de la 1861. Localul este făcut de d. Chr. Zerlendi 

şi donat comunei cu forme. E de zid, bun, încăpător dacă se va clădi un al doilea local, la 

Joc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (11,50X5,40X(3,63), II (11,50 5,40(3,63) 

şi două camere pentru lucrul manual, fără locuinţă pentru învăţător, Curtea (14407) este îm- 

prejmuită cu uluci. Grădină nu ce. Şesla nu are nici un venit. 
Copiii din Stâncesci (1 kil. 325 m.) şi din Ciocârlia (1 il. 425 m.) pot urma la ședla din 

Scurtesci, unde, peste tot fiind 232 copil în vîrstă de șcdlă, ar trebui pe lângă şc6la actuală, care 

are doi învăţători, să se înființeze încă o şcâlă cu doi învăţători, 
La Vadul-Paşi (3 kil. 465 m), fiind 38 copi! în virstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze 

o şedlă inferidră. 
La Băjani (4 kil. 885 m.), fiind 22 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui să se înființeze o școlă 

de cătun. 
La Dâmbroca (3 lil. 200 m.), fiind 29 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze 

o școlă de cătun. 

La Focșănci (6 kil), fiind 84 copil în virstă, de șc6lă, sar putea înființă o şcdlă inferioră- 

9). Comuna Vadul-Sorescilor. (Venit: 2.387 lei). Două cătune: Clociți Vadul-Sorescilor. 
Șcâla este la Vadul-Sorescilor. Există de la 1879. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1885. E de gard, lipit cu pămînt, nepotrivit, neîncăpăter, dar la loc sănătos şi la îndemâna 
copiilor. Are o sală: (6X5,50)<42,50), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (1095»») este ncim- 
prejmuită. Grădină nu e. Şc6la are un venit de 306 lei, din arendarea pămîntului. 

Fiind la Vadul-Sorescilor 132 copii în vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea înv&ţător. 
“La Clociţi (2 Kil. 500 m.), fiind:65 copii în vîrstă de șeolă, ar trebui să se înființeze o 

şcolă inferioră.
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10). Comuna Zărnesci. (Venit: 1.835 lei). Trei. cătune: Ghisdilu, Luncașiă şi Zărnesăă. 

Şc6la este la Ghisdita. Există de la 1883. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1882. E do gard, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: 

_16,27X5,852,80), fără locuinţă pentru învățător. Nu c nici curte, nică grădină. Şc6la nu are 

nică un venit. 

Copiii din Zărnesci şi din Luncaşii (distanţele fiind mică și comunicaţia ușâră) pot [recuenta 

şcola din Ghisdita, unde, peste tot fiind 186 copil în vîrstă de şedlă, ur trebui încă doi învăţători. 

E nevoie d'a se clădi un local încăpttor. 

! , 

11). Comuna Zilișteanca. (Venit: 4.512 lei). Un-spre-dece cătune: Aliceni, Călugări, Coconurti, 

Guru-Călnăului, Iaimanalele, Poștea, Cârlan, Câlndu- Gârbotu, Călnăii- Găcanele, Sudiţii şi Zilișteancu. 

Şc6la, este la Zilişteanca. Există de la 1856. Sunt două localuri, unul proprietatea comunci, 

cel-alt închiriat, amîndouă rele şi neîncăpătore. Localul comunei are o curte de 722m-+ și coste 

împrejmuită cu uluci. Grădină nu e. Şedla are un venit de 600 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiii din Coconari (1 kil.) și din Ilaimanalele (1 il. '750 m). pot frecuenta ședla din Ziliş 

teanca, unde, liind peste tot 147 copii în virstă de şcolă, ar trehui un al treilea înv&ţător. 

E novoie de un local. 

La Aliceni (1 kil. 750 m.), ar trebui să se înfiinţeze o şcolă superioră cu trei învăţători, la 

care ar putea să urmeze şi copiil din Sudiţii, fiind în aceste două cătune 152 copii în virstă de 

scolă. 
! | 

La Poștea (2 kil. 750 miar trebui să se înființeze o școlă inferidră, fiind 86 copii în vîrstă 

de şcolă, 

La Călugări (3 kil. 500 m.), fiind 36 copit în virstă de șcâlă, dacă acești copii nu vor putea 

să urmeze la şedla ce sar înființa la Poştea, ar trebui să se înfiinţeze o şe6lă inferidră, unde 

ar putea veni şi copiii din Câlnăi Gârbova. 

La Gura-Câlnăului [9 kil. 500 m.), fiind 85 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să so înfiinţeze 

o şe6lă inferidră. ” 

La Câlnău-Găvanele (t kil. 750 m), numărul copiilor în vîrstă de școlă este neînsemnat. 

PLASA CĂLMĂȚUIU 

28 călune 11 şcole 

Copii în vîrstă de șegla 2.925 (1.535 băcţi şi 1.390 fete) 

1). Comuna Cioranca. (Venit: 5.410 lei). Patru cătune: Bugheni, Cioruueu, Limpezișiu şi Aforila- 

Danulă. 

Şcdla este la Movila-Banului. Există de la. 1887. Localul este. proprietatea comunci, clădit 

în 1882. E de gard, nepotrivit, neîncăpttor, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o 

sală: (8XX4,50X2,50) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (728%.7) este ncîmprejmuită.. Grădină 

nu e. Șc6la nu are nici un venit. 

Copiii din Bugheni (L kil. 300 m.) și din Cioranca (2 kil. 981 m.) pot veni la şcola din 

Movila-Panului, unde, fiind 145 copii în vîrstă de șceolă, ar trebui încă doi învețători. 

E nevoie da se clădi un local.
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La Limpezişu (5 kil.), fiind 5l copii în virstă de școlă, ar trebui să se înființeze o şedlă 
inferioră. 

Consiliul comunal a votat clădirea unei şcâle sistematice la Limpezişu. 

2). Comuna Costesci. (Venit: 3.968 lel). Patru cătune: Dudişteni, Costesci, Gomoesci şi Pietrosu: 

Şcola este la Costesci. Există de la 1852. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1864. 
de gard, vechiii, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două 

li: 1.(8X4X2,50), II (442,50), fără locuinţă pentru învețător. Nu e nici curte, nică orădină. 
Seola nu are nici un venit, 

Fiind la Costesci 100 copii în vîrstă de ședlă ar trebui un al doilea învăţător. 
La Pietrosu (1 kil. 175 m), fiind 95 copii, ar trebui să se înfiinţeze o şcoli superidră cu 

doi învăţători. 

La Budișteni (2 kil.), fiind 58 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui să se înființeze o șc6lă 
inlerioră. 

La Gomoesci (4 il.), fiind 34 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui să se înființeze o şeolă 
inleridră. 
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3). Comuna Cotorca. (Venit: 2.860 lei). Un cătun: Cotorea. 
Școla de la Cotorea există de la 1889. Localul este închiriat. E de gard, nepotrivit, la un 

loc cu primăria, ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (1XX4,35X 
2,60), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nică grădină. Sola nu are nici un venit. 

Fiind 110 copii în virstă de ședlă, ar trebui un al doilea învăţător. 
E nevoie da se clădi un local încăpător. | 

4). Comuna Gherăseni. (Venit: 5.864 lei). Cinci cătune: Dălaia, Breb anca, Cremeneu, Ghu- 
răseni şi Sudiţii. 

Școla este la Gheriseni. Există de la 1810. Localul este făcut și donat comunei în 18-10 
de proprietarul I. Gherasi. E de zid, destul de bun, neîncăpător însă, la loc sănătos şi la în- 
demâna copiilor. Are două săli: 1 (7,60X4,50X2,50), 11 (6X3,70X2,50), fără locuinţă pentru în- 
v&ţător. Curtea (1576*r) este împrejmuită cu zid. Grădină nu e. Şedla nu are nici un venit. 

Copiii din tote cătunele (afară de Bălaia şi Brebeanca, unde numărul copiilor este ncîn- 
semnat și cari cătune sunt la distanțele mai mari de 3 kil. de Gherăseni) pot urma la șc6la 
din Gherăseni, unde, fiind peste tot 481 copii în virstă de șc6lă, ar trebui un al treilea învt- 
țător la şcola actuală și să se înfiinţeze încă două şedle cu câte trei învățători. 

5). Comuna Glodeanu-Cârlig. (Venit: 6.700 1c1). Patru cătune: Cusota, Cărligul- Mare, Cârligul- 
Aic și Smârdan. | 

Şeola este la Casota. Există de la 1874. Localul este făcut și donat (însă nu cu tote for. 
mele) de d. Proc. Casoti în 1874. E de zid, destul de bun, încăpâtor pentru copiii din. Casota, 
la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (7,10X14,15)X(2,90), 11 (3,105<2,90X2,90) 
și o cameră pentru învăţător. Curtea (fârte mică) şi grădina (1220"-7-) sunt împrejmuite cu uluci. 
Şedla nu are nici un venit. 

La Casota sunt 76 copii în vîrstă do șeslă. 
La Cârligul-Mare (2 kil) şi Cârligul-Mic (3 kil.), fiind 175 copii în vîrstă do şeolă, ar trebui 

să so înfiinţeze la Cârligul-Mare o şcâlă superidră cu trei învăţători. 
La Smârdan (4 kil.), fiind 89 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze o școlă 

interioră.
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6). Comuna Glodeanu-Sărat. (Venit: 8.412 lei). Trei cătune: Cuyuritu, Florica şi Glodeanu-Sărut. 

Prima, școlă este la Glodeanu-Sărat. Există de la 1867. Localul este proprietatea comunei, 

clădit în 1860. E de gard, vechiii, nepotrivit, neîncăpător, dar la los sănătos şi la îndomânu 
copiilor. Are o sală (7,80Xx6X2,50), fără locuinţă pentru învățător. Curtea (192) şi grădina 

(1410"») sunt împrejmuite cu uluci. Șc6la are un venit de 401 lci, din arendarea pămîntului. 

Copiii din Culuritu (1 kil. 500.m.) pot urma.la şedla din Glodeanu-Sărat, unde fiind, peste 

tot 381 copii în vîrstă de șcălă, ar trebui să se transforme şedla inferidră existentă în şcolă 

superi6ră cu trei învăţători și să se înfiinţeze o altă şcolă superidră cu trei învățători. 

A doua șeslă este la Florica. Există de la 1891. Localul este făcut în 1890 și donat co- 

munci de d. P. Lupescu. [E de gard, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna 

copiilor. Are o sală (6,90X5,10X2,60) şi două camere pentru învăţător. Curtea (325.7) este îm- 
prejmuită cu ului. Grădină nu e. Sela are un venit de 113 Iei, din arendarea pămintului. 

Tiind la Florica 152 copii în vîrstă de șcslă, ar trebui să se adaoge încă doi învăţători 

la ședla existentă. 
E nevoie da se clădi un local. 

7). Comuna Glodeanu-Siliştea. (Venit: 4.886 lei). Un cătun: Glodeanu-Șiliştea. 
Sedla de la Glodeanu-Siliştea există de la 1886. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1866. E de zid, nesistematic, la un loc cu primăria, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la 

îndemâna copiilor. Are o sală: (10X(5,50X2,50), lără locuinţă pentru învăţător. Curtea (680) 

este neîmprejmuită. Grădina (965"»:) este împrejmuită cu uluci. Şcola nu are nici un venit. 
Fiind_270 copil în vîrstă de școlă, e nevoie d'a se adăoga un al doilea învăţător la școla 

existentă şi da se înființa încă o şc6lă cu doi învtțători. 

E neapărată nevoie da se clădi localuri încăpătore. 

8). Comuna Maxenu. (Venit: 2.998 lei). Un cătun: Marena. 
Sedla de la Maxenu există de la 1858. Localul este închiriat. [i de gard, lipit cu pămint, 

nepotrivit, ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (1,70X5,55X2,55), 

fără locuinţă pentru învăţător. Nu ce nici curte, nici grădină. Școla are un venit de 262 Iei, din 

arendarea pămîntului. 
- Fiind 191 copii în vîrstă de șeolă, ar trebui la Maxenu' încă doi învăţători. 

E nevoie da se clădi un local. 

9). Comuna Mihailesci. (Venit: 5.202 lei). Trei cătune: Colţăneni, Mărgineanu şi JMihăilesci. 

Șe6la este la Mihăilesci. Există de la 1881. Localul este proprietatea comunci, clădit în 

1880. E de gard, lipit cu pămînt, nepotrivit, ncîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are o sală 

(8,50X4X2,55) şi o cameră pentru învățător. Curte nu ce. Grădina (750%) e este împrejmuită cu 

uluci. Sola nu are nici un venit. 

Copiii din Colţineni (1 kil. 350 m.) pot urma cu înlesnire la ședla din Mihăilesci, unde 

fiind peste tot 157 copii în vîrstă de șcdlă, ar trebui încă doi învăţători. 

E nevoie da se clădi un local. 

La Mărgineanu (3 kil.), fiind G6 copii în vîrstă de școlă, ar trebui să se înfiinţeze e 0 școlă 

inferidră. 

10). Comuna Stilpu. (Venit: 4.389 lei). Două cătune: Balta-Plopu și Stâlpu. 

Şcâla este la Stilpu. Există de la 1835. Localul este proprietalea comunci, clădit în 1834 

de Alexandru Ghika. E de zid, nesistematie, ncîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna co-
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piilor. Are o sală (7,70X5,50X2,60), fără locuinţă pentru invete Nu. o nici curte, nici gră- 

dină. Șc6la nu are nici un venit. 

Fiind la Stilpu 260 copii în virstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător | a ŞCOla exis- 

tentă și să se înfiinţeze încă o şcolă cu doi învăţători. 

E nevoie de un local. 

La Balta-Plopu (9 lil. 500 m.), fiind 28 copii în virstă de școlă, ar trebui să se înființeze 
o şcolă de cătun. 

PLASA CÂMPU 

32 Cătune şi 13 Scole. 
Copii in virstă de școlă: 3.112 (1.704 băeţi şi 1.405 fete). 

1). Comuna Albesci. (Venit: 5.923 lei). Patru cătune: Cucaleți, Albesci, Călțuna, Latcieni 

şi Udaţi. 

Şcdla este la Cacaleţi. Există de la 1834. Localul este proprietatea comunei. îi de gard, 

lipit cu pămînt, vechiă, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are 

două să: I (4X4X2,50j, IL (1X:4XX2,50), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (1892) este 
ncimprejmuită. Grădina 1572m») este înconjurată cu şanţ. Șe6la nu are nici un venit. 

Copiii din tote cătunele pot irecuenta șesla din Cacaleţi, distanțele fiind mică și comuni: 
caţiile ușsre; fiind însă peste tot 200 copii în virstă de șcâlă, ar trebui un al doica înv&ţăter 
la șcOla ce există ad și să se înființeze, mai spre Udaţi, o altă șc6lă superidră cu «loi învăţători: 

E nevoie d'a se clădi localuri noul. 

2). Comuna Brădeanu. (Venit: 3.500 lei). Două cătune: Brădeanu și Mitropoliu. 

Șc6la, este la Brădeanu. Există de la 1866. Localul este proprietatea comunei. E de gard, 
vechiti, miserabil, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (6X5X2) 

fără, locuinţă pentru înv&ţător. Nu e nici curte, nici grădină. Sc6la nu are nică un venit. 
Fiind la Brădeanu 150 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui să se adauge încă doi învățători. 
E nevoie de un local. 
La Mitropolia (4 kil.), fiind 25 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să se sufiinţeze o școlă 

de cătun. 

3). Comuna Căldăresci. (Venit: 4.507 lei). Un cătun: Căldărosci. 
Sedla de la Căldăresci există de la 1870. Localul este clădit în 1892 cu ajutorul d-lui TD. l'a- 

ranga, proprietar. E de zid de cărămidă, destul de bun, neîncăpător însă, la loc sănătos și la 

îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (7,85X5X3,50), [1 (325X3K3 50) şi două camere pentru 
invă&ţător. Nu ce nici curte, nici grădină. Şedla nu are nici un venit. 

Fiind 133 copii în vîrstă de școlă, ar trebui un'al doilea înv&ţător. 
Ar Îi nevoie da se mări localul actual. 

4). Comuna Caragelele. (Venit: 4.965 lei). Un cătun: Curagelele. 
Școla este la Caragelele. lixistă de la 1863. Localul este închiriat. IE. de gard, vechiii, ne- 

potrivit, ncîncăpttor, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sali: (119,50), fără
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locuinţă pentru învăţător. Curtea (1014) este împrejmuită cu uluci. Grădina (3000»:) este nc- 

împrejmuită. Şcola are un venit de 323 lei, din arendarea pămîntului. 

Fiind 100 copii în vîrstă de şeolă, ar trebui un al doilea învăţător, 

[E nevoie de un local. | 

5). Comuna Cilibia. (Venit: 4.552 lei). Patru cătune: Călderușa, Cilibiu, Mânzu și Ao- 

vila Oil. 
Scola este la Gilibia. Există de la 1886. Localul este închiriat. E de gard, nepotrivit, ne: 

încăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,20X(14,50X(3), fâră locuinţă 
pentru învăţător. Curtea (590m») este împrejmuită cu uluci. Grădina (5000) este închiriată. 
Sc6la are un venit de 277 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiii din Mânzu (| kil.) pot urma la ședla din Cilibia, unde sunt peste tot 91 copii în 

virslă de şcolă. 
[; nevoie de un local. 

La Movila-Oil (5 il), fiind 44 copii în vîrstă de șcslă, ar trebui să se înfiinţeze o școlă 

inlerioră. 
La Căldărușa (3 kil.), fiind 18 copii în vîrstă de șc6lă, ar trebui să so înfiinţeze n șeolă 

de cătun. 

6). Comuna Cotul-Cioarei. (Venit: 4.260 lei). Patru cătune: Băhac, Bălteni, Cotul-Cioarei 
și Poselti. - 

Se6la este la Cotul-Cioarei. [Există de la 1864. I.ocalul este proprietatea comunei, clădit în 
1886. E do ard, lipit cu pămînt, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna co- 
piilor. Are o sală: (9,70x4,10x2,55), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (25057) este îm- 

prejmuită cu gard. Grădină nu e. Şeola are un venit 2 120 lei, din arendarea pămîntului. (Mai 

posedă încă două pogone date de d. inginer Urescu). 
Copiii din Bălhac (| kil.) şi din Rosetti (1 kil. 500 m.) pot frecuenta șeola din Cotul-Cioarei, 

unde, fiind peste tot 228 copil în vîrstă de șeolă, trebue să se adaoge un al doilea învăţător 

la șeola oxistentă şi să se înființeze încă o şeolă cu doi învățători. 

[2 nevoie de localuri noui. 
La Bălteni (5 lil.) nu sunt de cât 9 copil în vîrstă de școlă. 

7). Comuna Largu. (Venit: 2.585 leii. Trei cătune: Largu, Sătuceni şi Scărlătesci. 
Șeola este Ja Largu, Există de la 1891. Localul este închiriat. E de gard, lipit eu pămînt, 

nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală; (SXAX2), fără 

locuinţă pentru învățător. Nu e nici curte, nici grădină. Şcola nu are nici un venit. 

Toţi copiii din tote cătunele pot urma la școla din Largu, unde, fiind peste 120 copil în 

vîrstă de ședlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

]: nevoie da; se clădi un.local. 

8). Comuna Luciu (Venit::5.608 lei). Un cătun: Luciu. 
Sedla de la Luciu există de la 1890. Localul este proprietatea comunci, clădit în 1879. 1 

de gard, lipit cu pămînt, nepotrivit, neîncăpitor, dar la loe sănătos și la îndemâna copiilor. 

Are două săli: 1 (4,18X3,90X2,15), IL (4,10X4,05X2,15), fără locuinţă pentru, învăţător. ] Nu e 

nică curte, nici erădină. Şedla nu are nici un venit. 

Fiind 135 copii în vîrstă de şeolă, ar trebui un al doilea învăţător. 

Ar fi nevoie da se clădi un local mai încăpător.
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9). Comuna Meteleu. (Venit: 71.589 lei). Trei cătune: Arcanu, Lipănescu și Seutelnicii. 

Şeola este la Scutelnicii. [Există de la 1887. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

18S6. E de zid, destul de bun și încăpitor dacă se va muta primăria în altă parte, la loc să- 
nătos şi la, îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (7,60X7X(3), IL (6,80X5,30X3) şi două camere 
pentru învăţător. Curtea (72"P) şi grădina (72*2) sunt împrejmuite cu uluci. Șc6la are un venit. 
de 255 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiii din Lipănescu (1 kil. 300 m). pot urma cu înlesnire la şe6la din Metelei, unde, 
fiind peste tot 138 copii în virstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

La Arcanu (5 kil. 700 m.), fiind 54 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înființeze o 
şcoli. inleridră. 

10). Comuna Padina. (Venit: 15.000 lei). Un cătun: Padina. 
Şedla de la Padina există de la 1835. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1880. 

E de gard, lipit cu pămînt, miserabil, nepotrivit și neîncăpător, dar, la loc sănătos și la înde- 
mâna copiilor. Are trei săli: 1 (7,70X6,65X2,90), IL (6,65XX4X(2,90), III (6,05X5,25X2,90), fără 
locuinţă pentru învățător. Curtea (6252) este împrejmuită cu uluci. Grădina (2500. este îm- 
prejmuită cu şanţ. Şc6la nu are nici un venit. | | 

Fiind 495 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui pe lângă şe6la existentă, care are trei învt- 
țători, să se înfiinţeze încă două şesle cu câte trei învățători. 

I» nevoie d'a se clădi localuri noui. 

11). Comuna Pogoanele. (Venit: 26.017 lei). Un cătun: Pogoanele. 
Șeola, de la Pogoanele există de la 1867.Localul este proprietatea comunci, clădit în 1862. 

JI de zid, nesistematic, încăpător însă dacă se va clădi un al alt local, la loc sănătos și la 
îndemâna copiilor. Are trei săli: 1 (9,95X7,15X3,08), 11 (6,90X5,48X3,08), NI (6,90X5,15X3,08), 
fără locuinţă pentru învățător. Pentru clasa a II s'a închiriat un local în sat. Curtea (1800m.»-) 
și grădina (5000m) sunt împrejmuite cu uluci. Ședla nu are nici un venit. 

Fiind 615 copii în vîrstă de șcslă, ar trebui, transformându-se şcâla actuală care are patru 
învăţători în şcâlă cu trei învățători, să se mai înfiinţeze încă trei șe6le cu câte trei învățători. 

12). Comuna Smeeni. (Venit: 8.738 lei). Trei cătune: Joisica, Sălcioara Și Smeeni. 
Şc6la este la Smeeni. Există de la 1860. Localul este închiriat. E de gard, nepotrivit, ne- 

încăpător, la loc nesănătos şi nu la îndemâna copiilor. Are o sală (5X4,50X3) şi o cancelarie, 
lără locuinţă pentru învăţător. Curtea, (3002) este împrejmuită cu uluci. Grădină nu e. Şeola 
aro un venit de 272 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiii din Sălcioara (1 kil. 500 m.) pot urma la şedla din Smeeni, dar fiind la Smeeni 159 
copii în vîrstă de șcâlă și 66 la Sălcioara, e mal nemerit'd'a se adăoga doi învăţători la Smeeni 
și da se înfiinţa o şedlă inferidră la Sălcioara. 

La Moisica (3 kil.), fiind 60 copit'în vîrstă de şcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o școlă inferioră. 

13). Comuna Tăbăresci. (Venit: 5.229 lei). Patru cătune: Bentu, Gălbinaşi, Sutul-Noă şi Tă- 
băresci. 

Ședla este la Gălbinașt. Există de la 1887. Localul este proprietatea comunei. E de zid, : 
destul de bun, neîncăpător însă, fiind la un loc cu primăria, la loc sănătos și la îndemâna co- 
piilor. Are o sală: (6,70X5,40X3,20), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (6007) este neîm.- 
prejmuită. Grădina (50002) este închiriată. Şc6la are un venit do 286 lei, din arendarea pă- 
mîntului. 

| 
Copiii din Satul-Noit şi din 'Tăbăresci pot urma cu înlesnire la şedla din Gălbinaşi, unde, 

fiind peste tot 190 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui încă doi învăţători,
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I nevoie da se mări localul actual. 

Le Bentu (8 kil.) fiind 100 copii în vîrstă de ședlă, ar trebui să se înființeze o şcotă su. 

peridră cu doi învăţători. 

: PLASA PÂRSOCOV 
; 74 cătune și 10 secole 

Copii în virstă de șeolă 3.635 (1.997 băeţi și 1.638 fete). 

1). Comuna Bălănesci. (Venit: 3.600 lei). Patru cătune: Bălănesci, Cocărceni, Cozieni și 

Măvrculescy. 
Sedla, este la Cozieni. Localul este proprietatea comunei, clădit, în 1892, E de lemn, nepo- 

trivit, neîncăpitor, la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor, Are o sală: (5,25X4,63X2), 
un atelier de lucru manual şi două camere pentru învăţător. Curte nu e. Grădina (145m») este 

neîmprejmuită. Şc6la nu are nici un venit 
Fiind la Cozieni 134 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învăţător, 
Copii! din cele-l'alte cătune nu pot veni la şcâla din Cozieni, fiind comunicațiile grele. 

La Măreulesci, fiind 80 copil în vîrstă de școlă ar trebui să se înființeze o șelă inferidră. 
La Bălănesci, ar trebui să sc înființeze o șeolă superiGră cu dol învăţători, la care ar putea 

să vie şi copil din Cocărceni, fiind în aceste două cătune 122 copi! în vîrstă de şeolă. 

2), Comuna Bozioru. (Venit: 2.088 Iei). Pentru acestă comună, unde sunt 150 copii în vîrstă 

de şcolă, revisorul şcolar n'a înaintat formulare. Există o școlă inferiră, în prostă stare. Școla 

nu are nici un venit, 

3), Comuna Brăesci. (Venit: 882 Iei). Pentru acestă vomună, unde sunt 177 copii în vîrstă 

de şelă revisorul școlar n'a înaintat formulare. 

Nu există școlă în acestă comună. 

4). Comuna Cănesci. (Venit: 1.487 lei). Opt cătune: Glodu, Conţesci, Negoșina, Pieurile, Pâr- 
lila, Suchea, Valea-Dragomir şi Valea- Verde. 

Scola este la Valea-Verde. Există de la 1870. Localulul este: închiriat. E de gard, nepo: 

trivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (540X4,10X2,10) și 
o cameră pentru învăţător. Curte nu o. Grădina (1020m.) este împrejmuită cu gard. Şeola nu are. 
nici un venit. 

Copii! din Pârlita (2 kil.) din Conţesci (2 kil. 500 m) „și din Valea-lui-Dragomir (1 kil. 
500 m.) pot urma, la şedla din Valea-Verde, unde, sunt peste tot 86 copii în vîrstă de școlă. 

La Glodu (3 kil. 700 m), fiind 29 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui să să sc înființezeo 

școlă de cătun. - 
La Negoşina [+ kil. 350 m), fiind 79 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui să se înființeze o 

şcolă inferidră. 
La Suchea (5 kil. 500 m.), fiind 29 copil în vîrstă de şeslă, ar trebui să se înființeze o 

șcâlă de cătun. 
La Păcurile (3 kil. 500 m.), fiind 20 copii în vîrstă do şcedlă, ar trebui să se înfiinţeze o 

șeolă de cătun.
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5). Comuna Gura-Aninoasei. (Venit: 1.463 lei). Trei cătune: Cojanu, Rătesci şi Țitirligu. 

Nu există nici o șcâlă în acestă comună. 

E nevoie să se înființeze la Riătesci, o școlă superidră cu «doi învăţători, la care ar pulea 

să urmeze și copil din cele-l-alte cătune. 

Sunt peste tot 102 copii în vîrstă de șcâlă. 

6). Comuna Goidesci. (Venit: 1.357 Iei). Opt cătune: Drătilesci, Fundata, Goidesci, Tvăneţu, Tistriţu, 
Plaiul- Nucului, Ploștina şi Varlamci. 

Şedla, este la Brătilesci. Există de la 1892. Localul este făcut și donat în 1867 de d. A. 

Carp. E de gard, tencuit,. nepotrit, neîncăpător, dar la loe sănătos şi la îndemâna copiilor. Are 
o sală: (6,20X4,30X2,85) şi două camere pentru învăţător. Curlea (965%. este împrejmuită cu 
ulucă. Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit. 

Copiii din Ivănesci (750 m.) pot urma cu înlesnire la șeola din Brătilesci, unde, peste tot 
suut '76 copil în vîrstă de școlă. 

La Fundata (3 -kil), ar trebui să se înfiinţeze 0” școlă inferior, la - care ar putea să vic şi 

copiii din Goidesci, fiind în aceste doui cătune 43 copii în vîrstă de şcâlă. 
La Plaiul Nucului 4 kil., liind 31 „ecpii în vîrstă de șcâlă, ar trebui să se înfiinţeze. o 

șeolă inferidră. | | 
In cele- late cătune, numsrul copiilor în vîrstă de scolă, este neînsemnat, 

7). Comuna Măgura. (Venit: 5.335 lei). Trei cătune: Ciuta, Măgura și Unguriu. 
Sc6la este la Măgura. Există de la 1869. Localul este închiriat. E de zid, nepotrivit, ne- 

încăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (4,50X3,50X2,45), fără locuinţă 

pentru învăţător. Curtea (728*»:) este împrejmuită cu gard. Grădina (243»»:) este împrejmuită cu 
uluci. Şcola nu are nici un venit. 

La Măgura, fiind 163 copil în vîrstă de şeolă, ar trebui încă doi învăţători. 
[, nevoie da se clădi un local.- 
Comună ars depusă în acest scop o sumă de 4.173 lei. 
La Ciuta (3 Ril.), fiind 49 copil în vîvstă de şeolă, ar trebui să se înființeze o şeălă înferidrăi. 

La Unguriu (3 kil), fiind 181 copii în „vîrstă de școlă, ar trebui să se înființeze o șeolă 
superidră. cu trei învăţători, 

8). Comuna Odăile. (Venit: 1.539 Iei). S&se cătune: Cupul- Satului, Lacu, Piatra- Ali, Odăile 
Seoruşesci şi Valea-Vontânci. 

Nu există şeolă în acestă comună. 
Ar trebui să se înliințeze la Odăile o şcolă superioră cu doi învățători, la care vor putea 

veni și copii! din Lacu, Capul Satului, Piatra-Albă şi Scoroșesci, fiind în aceste cătune 102 copii 
în vîrstă de șeâlă. 

La Valea-Fontânci, fiind 50 copii în vîrstă de școli, ar rebui să so înființeze 0 școlă 
inferioră. 

9). Comuna Pâclele. (Venit: 3.087 lei). Trei cătune: Berca, Joseni și Pâelele. 
Şedla este la Berca. Există de la 1892. Localul este închiriat. E de zid, nesistematic, ne- 

încăpător, la loc sănătos, dar nu tocmai la îndemâna copiilor. Are o sală: (6xX5xX2,75), fără lo- 

cuinţă pentru învățător. Nu e nici curte, nici grădină. Şedla nu are nici un venit. 
Sunt la Berca 70 copii în vîrstă de șcâlă. 
La doseni (4 kil.), fiind 82 copii în vîrstă de școlă, ar trebui să se înfiinţezeo școlă inferiară. 
La Pâelele (8 kil. 500 m.), fiind 26 copil în virstă de şcOlă, ar trebui st se înfiinţeze 9) 

şcolă de cătun.
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10). Comuna Pârscov. (Venit: 6.247 'lc3). Patru cătune: Dădilu, Liaca- Frumousă, Pirscov-de- 

Jos și Pârscov-de-Sus. 
Şeola este la; Pârscov-de-Jos. Există de la 1832. Localul este închiriat. E de gard, nepotrivit, 

neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (7,50X3,87X2,18), fără lo- 

„cuință pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şeâla nu are nici un venit. 

Sunt la Pârscov-de-Jos 82 copii în vîrstă de şcâlă. 
La Pârscov-de-Sus (1 kil. 500 m. dar comunicaţia grea), fiind 178 copii în vîrstă de şcolă, 

„ar trebui să se înfiinţeze o şcolă superidră cu trei învăţători. 

La Lunca-Frumoasă (2 kil. 500 m. şi comunicaţia grea), fiind 132 copil în vîrstă de șe6lă, 

ar trebui să se înființeze o scâlă superidră cu do! învăţători. 
La Bădila (3 kil.), fiind 112 copil în virstă de șcslă, ar trebui să se înfiinţeze o şcolă su- 

perioră cu doi învățători. 

11). Comuna Pleșcoiu. (Venit: 5.471 lei). Patru cătune: Muscelu, Pleșesei, Pleșeoiu şi Urlători. 
Şedla este la Pleșcoiu. Există de la 1893. Localul este închiriat. I& de gard, nepotrivit, 

“neîncăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două săli: (5X6X5), Il (2X6X6), fără 

ocuință pentru învăţător. Curtea (8202) este împrejmuită cu gard. Grădină nu e. Şeola nu are 

- nică venit, 

La Pleşcoiu fiiind 172 copii în vîrstă de scoli, ar trebui un al treilea învtțător. 

E nevoie da se clădi un local. 

La Pleșesci, fiind 42 copil în vîrstă de şeolă, ar trebui să se înfiinţeze o şcolă inferidră. 

La Muscelu, fiind 44 copii în vîrstă de școlă- ar trebui să se înfiinţeze o școlă inferioră. 

La Urlători, fiind 86 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui să se înființeze o şcolă inferidră. 

12). Comuna Policiori. (Venit: 2.407 lei). Şeasc cătune: Policiori, Scorțoasa, Gura- Viei, Dăâlma, 

Plopeasca-de- Sus şi, Valea-lui- Dragomir. 
Şc6la este la Policiori. Există de la 1885. Localul este făcut şi donat comunei în 1885 

de reposatul Ion Marghiloman. E de zid, bun, încăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. 

Are două sali: 1 (5,70X5, 1TX38 „10), IL (6, 85x6x3, 40) şi două camere pentru învăţător. Curtea 

(328m») şi grădina (14642) sunt împrejmuite cu gard. Sela nu are nici un venit. 

Copii din Scorţoasa (1 il. 500 m.) pot urma la șesla din Policiori, unde, peste tot sunt 

120 copii în vîrstă de ședlă şi unde acum sunt doi învăţători. 

La Gura-Văei (2 lil. 250 m.), fiind 42 copii în virstă de şeolă, ar trebui să se înființeze 

o școlă inferidră. | a o 
La Plopeasca-de-Sus (5 kil. 250 m), fiind 77 copil în virstă de şcolă, ar trebui să se în- 

fiinţeze o şcolă inferidră. 
La Dâlma (7 kil. 250 m.), fiind 58 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze o 

școlă inferidră. 
La Valea luf-Dragomir, fiind 42 copii în vîrstă de şeolă, ar trebui să se înfiinţeze o școlă 

inferioră 

13). Comuna Robesci. (Venit: 975 lei). Trei cătune: Robesci, Stănilesci și Runcu. 

Nu există șcslă în acestă comună. 

Ar trebui să se înfiinţeze la Stănilesci o șc6lă superi6ră cu doi învtțători, la care ar putea 

să vie şi copiii din cele-l'alte două sate, fiind peste tot 102 copil în vîrstă de şcolă. 

14). Comuna Târcovu. (Venit : „900 lei). Patru „cătune: Gura-'Târcarului, Olrşesri, 'Lârcovu 

și 'Trestieni. ” , 

Nu există ședlă în acestă comună.
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Ar trebui să se înliințeze la Oleşesci o șcâlă inferidră, la care ar putea să vic cu înles- 

nire și copiii din cele-lalte cătune. 

Peste tot sunt 61 copii în vîrstă de șcslă. 

15). Comuna Trestia. (Venit: 3.325 lei). Trei-spre-dece cătune : Colfeni, Glodurile, Izvoru, Lun- 
gescă, Nistorescă, Pietraru, Pietrele, Punga, 'Leișu, Trestia, Ungureni, Valea-houtei și Valea- Banului. 

Şcdla este la Pietraru. Există de la 1892. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1890. 

E. de gard, tencuit, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o 
sală: (5,50X5X3,10) şi două camere pentru învățător. Curtea (71027) și grădina (100222) sunt 
împrejmuite cu gard. Şe6la nu are nici un venit. 

Copiil din tâte cătunele (afară de Trestia) pot urma la șcâla din Pietraru, unde, peste tot 
fiind 202 copii în vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător la șc6la existentă şi să se în- 
fiinţeze încă o şcslă cu doi învăţători. 

La, 'Trestia (4 kil.) nu sunt de cât 14 copii în vîrstă de școlă, pentru care sar putea înfiinţa 
„0 şcolă de cătun. 

16). Comuna Trestioara. (Venit: 897 lei). Cinci cătune: Albesci, Budesci, Chiliile, Ci evelesci și 
T'vestioara. 

Pentru acestă comună, unde sunt 168 copii în vîrstă de școlă şi unde nu este școlă, re- 
visorul şcolar nu a înaintat formulare. 

PLASA SĂRATA 

55 Cătune și 14 Şeole. 
Copii în virstă de şcolă: 8.935 (2.221 băcţi și 1.714 (ete). 

1). Comuna Cândesci. (Venit: 4.456 lei). Trei cătune: Cândescii- de-.Jos, Cândescii-de- Sus şi Scfucu- 
Scâla este'la Cândescii-de Jos. Ixistă cu întreruperi: de la 1825. Localul este proprietatea 

comunei, clădit de Hatmanul Mihăiţă Filipescu. E de zid, nesistematie, neîncăpător, dar la loc 

sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (8,40X4,402,45), 11 (4,40X4,05XX2,45), fără 
locuinţă pentru învăţător. Curtea (526) este împrejmuită cu zid. Grădină nu e. Scola nu are 
nici un venit. : 

"Fiind numai 88 copil în vîrstă de școlă la Cândescii-de-Jos , şeola din acest cătun ar trebui 

transformată în șcâlă inleridră, fiind acum. do! învățători. 

La Cândescil-de-Sus, fiind 202 copii în virstă de școlă, ar trebui să se înfiinţeze în acest 
cătun două șc6le superidre cu câte doi învăţători. 

La Sătucu (5 kil:), fiind 50 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să se infințeze o > şcâlă in- 
ferioră. 

2), Comuna Grăjdana. (Venit: 8.078 lei). Opt cătune: Barbu, Dărbucesci, Doru, Grăjdana, 

Izvoranu, Lanceni, Miluiţii şi Salcia. 

Școla este la Lunceni. Există de la 1875. Localul este clădit și donat comunei în 1856 
de monahul Ciprian din schitul Pantelimon. E de zid, nesistematic, neîncăpător, dar loc sănă- 

tos şi.la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,75X3,35X2,40) şi o cameră pentru învăţător. Curtea 
(635"2:) este împrejmuită cu uluci. Grădină nu e. Şe6la nu are nici un venit. | 

Copiii din Boru, Grăjdana, Miluiţii și Salcia pot urma la şedlă din Lunceni, unde, fiind 
peste tot 196 copil în vîrstă de școlă, ar trebui încă doi învăţători. 

E nevoie da se mări localul actual. 

La Barbu (3 kil. 400 m.), fiind 47 copii în vîrstă de şcolă ar trebui să se înființeze o 
şeoiă interioră.
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La Izvoranu (5 kil.), fiind 57 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui să se înființeze o şeolă 

inferioră. - 
La Bărbucescă (3 il. 700 m.) nu sunt de cât 7 copii în vîrstă de șcâlă. 

3). Comuna Gura- Nişcovului (Venit: 4.0960 lei). Cinci cătune: Cârlomănesci, aierea, Nişcovu, 

Săsenit-Noui şi Săsenii- Vechi. 
Şcâla este la Săsenii-Vechi. Există de la 1872. Localul este proprietatea, d-lui Cârlova, do- 

nat șclei pînă ce so va clădi un local propriii. E de cărămidă, nepotrivit, neîncăpător, dar la 

lov sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: [6,50x5,50X2,50) şi două camere pentru în- 

văţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şcola nu are nici un venit. 

Copiii din Nişcovu (1 kil. 500 m.) pot urma la șe6la din Săsenil-Vechi, unde, fiind peste 

tot 151 copii în vîrstă de şedlă, ar trebui încă doi învăţători. | | 

E nevoie da se clădi un local. 
La Cârlomănesci [2 lil. 750 m.), fiind 108 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înfiin- 

țeze o şedlă superidră cu doi învăţători. 
La Săsenil-Noui (2 kil.), fiind 83 copil în vîrstă de șeâlă, ar trebui să se înfiinţeze o şeolă 

interidră. 
La Mierea (2 kil. 250 md fiind 44 copil în virstă de şeolă, ar trebui să se "înfiinţeze ls) 

şcâlă inferidră. 

4). Comuna Gura-Sărăți. (Venit: 1.704 lei). Opt cătune: Atârnaţ, Colţesei, Ciuhoiu, Dobrilesci, 

Gura-Săvăţi, Izcorul-Dulce, Nenciulescă şi Valea-Boti. 
Prima şedlă este la Atârnaţi. Există de la 1866. Localul este proprietatea comunci. E de zid, 

bun, neîncăpător însă, fiind la un loc cu primăria, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are: 

o sală: (7X6X4), fără locuință pentru învăţător. Curtea (908m.P) este neîmprejmuită. Grădina 

(3660mr:) este neîmprejmuită. Șc6la are un venit de 152 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiil din Izvorul-Dulce (1 il.) pot frecuenta şedla din Atârnaţi,. unde, fiind peste tot 280 
copii în vîrstă de şedlă, ar trebui încă doi învăţători la „şeola existentă şi să se înfiinţeze încă 

o şedlă cu trei învățători. 

E neapărată nevoie ca primăria, să se mute întrun alt local. 

A doua şedlă; este la Valea-Boti.: Există de la 1868. Localul este proprietatea comunei. I 

de zid, destul de bun, nu tocmai încăpitor, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două 

săli: 1 (5,70X5XX2,80), IL (5,70X5X2,80) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (288”:7) este nc- 

. împrejmuită. Grădina (2500m-r) este neîmprejmuită. Şe6la are un venit de 218 ici, din arendarea 

pămîntului. 
Copii! din Dobrilesci (2 lil. 500 m.) şi din Gura Sărăţă (2 kli. 500 m.).pot urma la şesla 

din Valea-Boti, unde, peste tot fiind 1926 copii în vîrstă de şeslă, ar trebui un al doilea în- 

văţător. - 

La Nenoiulesci (3 kil. Lă fiind 75 copii în vîrstă de ședlă, ar trebui să se înfiinţeze « o şeolă 
„inferioră. 

In cele-Talte cătune, numtrul copiilor în vîrstă de şcolă este neînsemnat. 

5). Comuna Lipia. (Venit: 3.240 lei). Trei cătune: Lipia Ceaușu- Tatu şi: Valea-Puţului. 

Şeola este la Lipia. Există de la 1867. Localul este proprietatea comunci, clădit în 1860. 

LE parte de gard 5 parte de zid, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. 

Ara două săli: 1 (5,85X4,40X2,55), IL (7,20X5,60XX2,55), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea 

(154m»:) este împrejmuită cu uluci. Grădină nu e. Şedla nu are nici un venit. 

La Lipia, fiind 360 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui, fiind trei învăţători la școla exis= 

tentă, să se înființeze încă o şcolă cu trci învăţători.
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La Ceaușşu-Tatu (4 kil. 500 m, fiind 32 copil în vîrstă de școlă, sar putea înfiinţa o şcolă 

inferidră. 

La Valea-Puţului (4 lil. 500 mm; fiind 26 copil în vîrstă de şedlă, ar trebui să se înfiinţeze 

o școlă de cătun. 

6). Comuna Merei. (Venit: 3.513 lei). Două cătune: Mer și Valea-Puţului. 

Sc6la este la Morel Există de la 1872 şi funcţionăză în două localuri, amîndouă ale co- 

munei. Sunt două săli: 1 (9X4,50X(2,50), 11 (7X5X2,50) şi patru camere „pentru învă ițători. ] Nu 

sunt nici curţi, nici grădini. Şedla nu are nici un venit. 
Copiil din Valea-Puţului (800 m.) pot urma la şesla din Merci, unde, fiind peste tot 1814 

copil în vîrstă de șc6lă, ar trebui un al treilea învăţător. 
E nevoie d'a se clădi un local. 

7). Comuna Monteoru. (Venit: 4.809 lei). Două cătune: Pundul-Sărăţei şi Oyrăgile. 

Șcdla este la Fundul-Sărăţei. Există de la 1888. Localul este clădit de d. Gr..C. Monteoru. 

E de zid, sistematic, încăpător, la, loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are patru săli: 

I (?, 15X4,15X4), 11 (7,055,85X4), LII (7,15X4,17X4), IV (7 15X5,85X4) şi cinci camere pentru 

învăţător. Nu e nică curte, nici grădină. Șe6la nu are nici un venit. 

La Fundul-Sărăţei, fiind 187 copii în vîrstă. de ședlă, ar trebui un al treilea învăţător. 

La Ogrădile (4 kil. 500 m.), fiind 90 copil în vîrstă de șeolă, ar trebui să se înființeze o 

şeolă cu dol învăţători. 

8). Comuna Şarânga. (Venit: 2.955 lei). Trei cătune: Clondiru, Dara şi Șarânga. 

Şe6la este la Şarânga. [Există de la 1877. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1893. 

i de gard, lipit cu pămînt, nepotrivit, ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. 

Are o sală: (6,50x5,25X2,75), fără. locuinţă pentru învăţător. Curtea (60”») este ncîmprejmuită. 

Grădina (2596=.7.) este ncîmprejmuită. Șeola nu are nici un venit. 

La Şarânga, fiind aprope 204 copi în vîrstă de şcolă, ar trebui încă doi învăţători. 

La Dara (2 kil. 2000 m.), fiind 63 „copil în vîrstă „de şcâlă, ar trebui să să se înființeze 

o șc6lă inferidră. 

La Clondiru, fiind 80 copii în vîrstă de șc6lă, ar trebui să se înfiinţeze o şcâlă inferioră 

| 9. Comuna Simileasca. (Venit: 7.248 lei). Patru cătune: Bănceasca, Odaia- Banului, Similcasca 

și Spătaru. 

“Şedla este la Binceasca. Există de la 1889. Localul este închiriat. E de gard, lipit cu pă- 

mînt, nepotrivit, noîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: 

(5.95X5,70X2,60) şi două camere pentru învăţător. Curtea (20252) este neîmprejmuită. Grii- 

dina (2.400m»-) este neîmprejmuită şi departe de șeolă. Şeola are un venit de 555 lei, din aren- 

darea pămîntului. 

La, Binceasca, fiind 174 copil în vîrstă de șcslă, ar. trebui încă doi învățători. 

E nevoie da se clădi un local. 
La Simileasca, fiind 47 copil în vîrstă de şedlă, ar trebui să se înfiinţe o şcolă inferidră. 
La Odaia-Banului (12 lil), fiind 35 copii în vîrstă de şeslă, sar putea înfiinţa o șeolă 

inferidră. 

La Spătaru (11 kil)), fiind 84 copil în vîrstă de școlă, sar putea înființa o ședli inferidră. 
Mi se pare că sar putea contopi aceste două şesle din urmă, nu sunt însă sigur de dis- 

tanţa ce desparte cele două sate.
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10). Comuna Țintesci, (Venit: 3.108 lei). Două cătune: Pogoanele şi 'Țintesct. 

Şcâla este la 'Ţintesci. Există de la 1888. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1887. 

E de gard, în paiantă, tencuit cu var, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna 

copiilor. Are o sală: (8x73) şi o cameră pentru învățător. Curtea (896) esto împrejmuită 

cu scânduri. Grădină nu e. Şcâla nu tare nici un venit. 

Copiii din Pogoanele (500 m.) pot urma la şedla din 'Țintesci, unde, fiind peste tot 180 

copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui încă doi învăţători. 

E nevoie de un local. 

11). Comuna Tisau. (Venit: 5.475 lei). Nouă cătune: Glodu, Ilaleşiu, Linia-Ciolun, Pisculenă, 

S/. Gheorghe-Noă, isau, Vulea-Caprei şi Valcu-heu. 

Şc6la este la Valea-Rea. Există de la 1875. Localul este proprietatea Statului (Monastirea 

Bradu). E de zid, nesistematic şi neîncăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Arc o sală: 

($,25X4,30X2,60), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şe6la are un ve- 

nit de 20 lei, din aredarea pămîntului. 
Copiii din Haleşiu (400 m.), din Linia-Ciolan (1 lil. 600 m.) din Pisculeni (500 m.) şi din 

SI. Gheorghe-noi (1 lil. 800 m) pot urma la şc6la din Valea-Rea, unde, fiind peste tot 210 

copil în vîrstă de ședlă, ar trebui un al doilea învăţător la școla existentă şi să se înființeze 

încă 0 şcâlă cu doi învăţători. i _ | 

"La 'Tisau (3 il. 500 m.), fiind 85 copit în vîrstă de şedlă, ar trebui să se înfiinţeze o 

şcolă inferidră | 

La, Valea-Caprei (5 kil.), fiind 31 copil în vîrstă de școlă, ar trebui să se înființeze o şcolă 

inferidră. 
In cele-lalte cătune, numtrul copiilor este neînsemnat. 

12). Comuna Valea-Teancului. (Venit: 2.637 lei). Trei cătune: Aisip, Vulea- Teuncului şi 

Zoresci. | a 

Scdla este la Zoresci. Există de la 1864. Localul este proprietatea comunei. E de gard, 

lipit cu pămînt, nepotrivit, la un loc cu primăria, neîncăpător, la loc sănătos şi la îndemâna co- 

piilor. Are o sală: (450X450X2,50), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea, (598%) şi grădina 

(un pogon) sunt împrejmuite cu gard. Şc6la nu are nici un venit. (Grădina este închiriată de 

comună la un particular). , 

Copiii din tâte cătunele pot merge la şe6la din Zorescă, unde, fiind peste tot 225 copil în 

vîrstă de şcdlă, ar trebui un al doilea învățător la șc6la existentă și să se înființeze încă” o şcolă 

cu doi învăţători. 
E nevoie da se clădi localuri noui. 

13). Comuna Vernesci. (Venit: 3.360 lei). Trei cătune: Agudu, Clinciu şi Vernescă, | 

- Se6la este la Vernesci. Există de la 1894. Localul este proprietatea comunei. k de zid, 

nesistematie, la un loc cu primăria, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are 

o sală: [5,40X4,70X2,20), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (7300*») este neîmprejmuită. 

Grădină nu e. Sceola nu are nici un venit. 

Copiii din Agudu și din Clinciu pot ușor irecuenta ședla din Vernesci, unde, fiind peste 

tot 93 copil în vîrstă de şcedlă, ar trebui un al'doilea învăţător. 

IE nevoie de un local noii.
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PLAIUL SLĂNIC 

69 cătune şi 8 şcole. 

Copii în virstă de” șcâlă: 2.075 [1.234 Diicţi şi 8IL fete). 

1). Comuna Aldeni. (Venit: 828 lei). Trei cătune: Dăscălesci, Manasia şi Podeni. 

Şeola este la Dăscălesci. Există de la 1857. Localul este proprietatea comunei, clădit în 
1875. E de zid, nesistematic, la un loc cu primăria, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la în- 

demâna copiilor. Are o sală: (6X5X3), fără locuinţă pentru învăţător. Nu ce nici curte, nici 
grădină. Şe6la nu are nici un venit. 

La Dăscălesci sunt 56 copii în vîrstă de șcâlă. 

La Podeni, ar trebui să se înfiinţeze o șcâlă inferiGră, la care ar putea veni și copiii din 
Manasia, fiind în aceste două cătune 70 copii în virstă de școlă. 

Intre Podeni şi şe6la din Dăscălesci distanţa nu este prea mare, dar comunicaţia este grea. 

2). Comuna Băesci. (Venit: 1.088 lei). Trei cătune: Băesci, Ciucurele și Poponeţi. 

Nu mai există școlă în acestă comună de la 1876. 

Ar trebui să se înfiinţeze o școlă inferidră la Băesci, unde sunt 42 copii în virstă de şcolă 
şi o altă șcdlă interidră la Poponeţi, la care ar putea să urmeze şi copiii din Ciucurele, liind 
în aceste două cătune 49 copii în vîrstă de şcâlă. 

3). Comuna Beceni. (Venit: 2.003 ley). Trei cătune: Peceni, Gura-0ii şi Mărgăriţi. 

Nu există școlă în acâstă comună. 

Ar trebui să se înfiinţeze o şcâlă superidră cu doi învăţători la Beceni, la care ar putea 
veni şi copiii din cele l'alte cătune, fiind peste tot 110 copii în vîrstă de şcâlă. 

4). Comuna Beciu. (Venit: 750 lei). Cinci cătune: Băligoși, Balta, Deciu, Schitu, şi Tocilu. 

Scdla este la Balta. Există de la 1884. Localul este donat comunei. E de gard, nepotrivit, 

dar incăpător, la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are două săli: 1 (5,50X(4,50X2,25), 
II (3,5)X2,50)X2,25) şi o cameră pentru înv&ţător. Curtea, (2400"») și grădina (20007) sunt îm. 
prejmuite cu uluci. Şc6la nu are nici un venit. 

Copii din Băligoşi și din Tocila pot urma la ședla din Balta, unde sunt peste tot 84 
copii în virstă de şcolă. | 

La Beciu (3 kil. 500 m.), fiind 47 copii în virsti de şcolă, ar trebui să so înființeze o 
şcolă inferidră. 

La Schitu (1 kil.), fiind 23 copii în virstă de școlă, ar trebui să se înfiinţeze o școlă de 
cătun. 

5). Comuna Cărpiniștea. Patru cătune: Cărpinistea, Izcorul-Dulee, Valea-Hotavuluă şi Valeu- 
Părului. 

Școla este la Valea-Hotarului. Există de la 1889. Localul este proprietatea comunei. E de 

gard, lipit cu pămînt, nepotrivit, neîncăpător însă, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o 

sală: (7,45X4.20X 2,25), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (800=.»-) este împrejmuită cu uluci. 
Grădina (4000=») este împrejmuită cu gard și cu uluci. Sc6la are un venit de 208 lei, din 
arendarea pămîntului. 

Copiii din Cărpiniştea și din Valea-Părului pot urma la școla din Valca- ITotarului, căci di- 

stanţele sunt mici, dar comunicațiile sunt des întrerupte.
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Fiind pesto tot 202 copii în vîrstă de șcâlă, în loc da face două şcâle cu câte doi învt- 

țători la Valea Hotarului, unde nu sunt de cât 82 copil în vîrstă de şeolă, ar fi mal nemerit 

Wa transforma ședla de la Valea-Hotarului în şcâlă inferidră, astăqi fiind superidră cu doi în- 

vățători, şi da înfiinţa o şcâlă înferiâră la Cărpiniştea, unde sunt 42 copii în vîrstă de şcolă şi o 

altă şcâlă inferiâră la Valea-Părului, unde sunt 78 copii în virstă de şcolă. 

La Izvorul-Dulce (3 kil. 500 m.), fiind 108 copil in virstă do şcdlă, ar trebui să se se în- 

liinţeze o şe6lă superidră cu doi învăţători. | , 

6). Comuna Grabicina. (Venit: S71 lei). Două cătune: Grabicina-de-Jos şi Grabicina-de-Sus. 

Nu există nici o şcolă în acestă comună, unde sunt 126 copil în vîrstă do școlă. 

Ar trebui să se înfiinţeze la Grabicina-de-Jos o şcâlă superioră cu doi învăţători, lu care 

ar putea veni și copiii din Grabicina-de-sus (850 m.). 

Copiii urmeză astăqi la şedla din Balta, (comuna Beciu) situată la 3 Lil. 

71. Comuna Gura-Damienei. (Venit: 1.379 lei). Patru cătune: Cociobesci, Doyari, Ilorescă şi 

Damiana. 
Nu există şcolă în acestă comună. 

Ar trebui să se înființeze o școlă superioră cu doi învăţători la Damiana, unde ar putea 

veni şi copiii din Cociobesci și din Dogari, fiind peste tot 110 copii în virstă do școlă. | 

In cătunul Floresci (d: kil. 920 m), fiind 29 copii în virstă de șcâlă, ar trebui să so în- 

liinţeze o şeolă de cătun. 

8). Comuna Lopătari. (Venit: 1.700 Iei). Şâse cătune: Brebu, Chioresci, Terca-Cloșnu, Jurubesci, 

Laneile și Lopătari. | 

Sc6la este la Lopătari. Există de la 1885. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1885. 

E de gard, lipit cu pămînt, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. 

Are o sală: (8,60XX6,90X3) și două camere pentru învă cțător, Curtea, (180m-») este neimprejmuită, 

Grădină nu e. Şcola nu arc nici un venit. 

Copiil din Brebu, Jurubesci şi Chioresci pot frecuenta șc6la din Lopătari, unde, fiind peste 

“tot 153 copil în vîrstă de școlă, ar trebui încă doi învățători. 

La Luncile (5 kil.), fiind 40 copii în vîrstă de școlă, ar trebui să se înfiinţeze o școlă 

inleridră. 

La 'Perca-Cloşna (9 kil.), fiind 15 copii în vîrstă de șcdlă, ar trebui să se înființeze o școlă 

de cătun. 

9). Comuna Mănzălesci. (Venit: 1.645 le!). Trei spre-dece cătune: Dâsceni, Dușteu, Circșu 

Ghisdita, Grunju, Gura-Dădic, Mânzăleşei, Placăţu, Poiana. Vâleului, Săreny, Sghiabu, Trestioara şi 

Vulea-Lorculuti. 

Sc6la este la Sghiabu. Există de la 1883. Localul este închiriat. E de gard, nepotrivit, 

neîncăpător, la loc fârte nesănătos, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (6X4,80X2,10), fără 

locuinţă pentru învăţător. Curtea (200".r) este neîmprejmulită, Grădină nu e. Şe6la nu are nici 

un venit. 

Copiii din Plavăţu (L kil. 300 m) și din Cireșu (1 hil. 409 m) pot urma la şcâla din 

Swhiabu, unde, peste tot sunt 52 copil în virstă de șcâlă. 

La Gura-Dădic, fiind 41 copit în vîrstă de şclă, ar trebui să se înființeze o şcolă in- 

feriâră, unde ar putea veni şi copiii din Poiana-Vâlcului (19 copil). 

| La Buştea. (3 kil. 450 m.), fiind 24 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o 

“scâlă de cătun, la care ar putea veni și copiii din 'Trestioara (6 copil).
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La Mânzălesci (5 kil. 320 m.), fiind 28 copii în vîrstă «le şcâlă, ar trehui să se înfiinţeze 
o şcolă de cătun. - 

La Grunju (+ kil.), fiind 20 copii în vîrstă de şe6lă, ar trebui să sc înființeze o şcâlă de 
cătun. i 

In cele-lalte cătune, numărul copiilor în vîrstă de șcâlă este neînsemnat. 

10) Comuna Măresci. (Venit: 1.039 lei). Cinci cătune: «posturi, Cotourcu, Deșlii- Măresci, 
Ciomagii, şi Răghinesci. 

Nu există școlă în acestă comună de la 1881. | 
Ar trebui înfiinţată de o cam dată o șeslă interidră la Beșlii, la care ar veni și copil din Apo- 

stari, din Ciomagii (1 lil.) şi din Răghinesci (100 m.), fiind peste tot 96 copii în virstă de şcolă- 
La Cotoarea (3 kil), unde sunt 28 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înființeze v 

şcolă de cătun. 

z 

11). Comuna Nicolesci. (Venit: 3.762 lei). Cinci cătune: Coca-Autimiresci, Cocu-Nicolesci, 
Dogari, Petrăchesci și“ Podul-Muncei. i 

Șcâla este la Podul-Muncei. Există de la 1880. Localul este închiriat. E de gard, nepotrivit, 
încăpător însă, la loc sănătos, dar nu la îndemâna copiilor. Arc o sală: (5X5X2,30), fără lo- 
cuinţă pentru învăţător. Curtea (210.7) este împrejmuită cu scânduri. Grădină nu e. Şe6la nu 
are nici un venit. 

* Din causa rîului Slănic numai col '38 copii din Podul-Muncei pot urma regulat la şcolă. 
La Petrăchesci (2 lil. 180 m.) ar trebui să se înființeze o școlă superidră cu 'doi înv&ţă- 

tori, unde ar putea veni şi copiii din Dogari (3 kil. 800 m.), fiind în aceste două cătune 112 
„copil în vîrstă de ședlă. 

La Coca-Niculesci. (5 kil. 250 m.), fiind 35 copii vîrstă de Şcolă, ar trebui să se înființeze 
o şcolă inferidră. ' 

„La Coca-Antimiresci (6 kil 500 m.), fiind 28 copii în vîrstă de școlă, ar trebui să se în- 
fiinţeze o şe6lă de cătun. ! 

12).. Comuna Sărulesci. (Venit: 2.267 lei). Septe cătune: „perturi, Cărăluăă, Goicelu, Săru- 
lesci, 'Țurloesci, Valeu-Largă şi Vulcu. Stancei. 

„Pentru acâată comună, unde sunt 814 copii în vîrstă de șeolă și unde nu există şcolă, re- 
'visorul școlar nu a înaintat formulare. 

13). Comuna Vintilă-Vodă. (Venit: 2.692 lei). Nouă cătune: Dodinesci,  undul- Papei, Cura- 
L'opei, Izvoru-Boului, Lunca, Srbesci, Scheiă, Smeesci și Vintilă- Vodă. . 

Prima şcolă este la Vintilă-Vodă (șelă de cătun). Există de la 1893. Localul este proprie: 
tatea Statului. E de zid, forte ruinat, încăpător, la'loc sănătos și la îndemâna copiilor. Arc o 
sală: 15,55X7X(2,35) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (170»-7) este neîmprejmuită. Grădina 
[324m»-) este împrejmuită. Şedla nu are nici un .venit. 

Copii! din Bodinesci pot urma la șcâla din Vintilă-Vodă, unde, peste tot fiind 40 copil în 
virstă de șcâlă, ar trebui ca acâstă şeâlă să se transforme în şcolă inferidră. 

A doua șcâlă este la Schei. Localul este donat comunei de d..Alex. D. Pâcleanu. E de 
zid, destul de bun, puţin” încăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (4,95X 
3,95X2,55) şi două camere pentru învățător. Curtea (1120m») este împrejmuită cu gard. Gră- 

- dină nu e. Şe6la nu are nict un venit. 
Copiii din Lunca pot urma la șe6la din Schei, unde, peste tot sunt 60 copil în virstă de 

școlă. Este de observat că la Sche! nu sunt de cât 15 copii; deci ar fi mai bine ca şcâla să 
fie așezată la Lunca.
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La Gura-Popei, ar trebui să se înfiinţeze,o şcolă inferâră, la care ar putea să urmeze și 

copiii din Pundul-Popci şi din Izvorul-Boului, fiind în aceste trei cătune 66. copii: în virstă 

de şcslă. - SE | 

In cele-Talte cătune, numărul copiilor în vîrstă de şcâlă este neînsemnat. 
i 

PLASA TOHANI 

43 cătune 15 şedle 

Copii în virstă de şcolă 3.637 (1.957 băcţi şi 1.680 fete.) 

1). Comuna Amaru. (Venit: 7.043 1el), Cinci cătune: Amaru, Dulbunu, Miroși, Sinaia şi Seorțcanea 

Prima şcolă este la Amaru. Există de la 1881. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1$85. E de gard, lipit cu pămînt, nepotrivit, la un loc cu primăria, ncîncăpător, dar la loc 

sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (5X5X2,50), fără locuinţă pentru învăţător. Curte 

nu e. Grădina (5000m7) este neimprejmuită. Şesla nu are nici un venit, _ 

Copiii din Dulbanu (2 kil. 500 m.), din Scorţeanca (1 kil. 750 m) și din Sinaia (3 kil.) pot 

frecuenta'ședla din Amaru, unde, fiind peste tot 149 copii în vârstă de şeslă, ar trebui încă «doi 

înveţători. 

E nevoie de un local. 

A doua şedlă este la Miroși. Există de la 1869. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1868. E de gard, nepotrivit, noîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o 

sală: (5X4,50X2) şi o cameră pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şcola nu are 

nici un venit. 

Fiind 103 cpoii în vîrstă de şcâlă, ar trebui la Miroși un al doilea învăţător. 

E nevoie de un local. 

2). Comuna Baba-Ana. (Venit: 3.229 „Iei). Trei cătune: Paba-Anu-de-Jos, Babu-dna-de- Sus 

și Schioapa. | 

Sola este la Baba-Ana-de-Jos. Există de la 1886. Localul este proprietatea comunci, clădit 

în 1885. E de gard, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna, copiilor. Are o 

sală: (6X4,50X2,20), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (3190**:) coste împrejmuită cu șanț 

Grădină nu e. Şc6la are un venit de 185 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiii din Baba-Ana-de-Sus (500 m.) pot urma la şedla din Baba-Ana-de-Jos, unde, fiind 

pesto tot 1314 copii în. virstă de şcolă, ar trebui -un al doilea învăţător.. 

E nevoie de un local. . 

La Şchioapa (3 kil.), fiind 34 copii în vîrstă de şedlă, ar trebui. să se înfiinţeze o şeolă 

. inferioră, Ia 

3). Comuna Boldesci. (Venit: 2.691 lei). Două cătune: Boldesci şi Grădiștea. -.. - 

Şcla este la Boldesci. Există de la 1846. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1867. 

[E de gard, nepotrivit, neîncăp&tor, dar la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are '0 sală: 

(IX4X2), firă locuinţă pentru învăţător. Nu.e nici curte, nici grădină. Şcola are un venit de 255 

lei, din arendarea pămîntului. î. a 

Iiind la Boldesci 104 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învățător. .
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E nevoie de un local. - , 

La Grădiștea (3 lil. 500 m. şi comunicaţia grea), (iind 101 copii în vîrstă de școlă, ar trebui 
să se înfiiăţeze o șclă superioră cu doi învăţători. 

4). Comuna Breaza. (Venit: 3.857 lei). Patru cătune: Dădeni, Breaza, Drăgăicele şi Greccancu 
Şcola este la Breaza. Există, de la 1864. Localul este închiriat. E de gard, mizerabil, ne- 

încăpător, la loc sănătos, dar nu la îndemâna copiilor. Are o sală mică, fără locuinţă pentru 
învăţător. Curte nu e. Grădina (10.000».») este împrejmuită cu gard de nuele. Şc6la are un venit: 
de 228 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiii din Drăgăicele (1 kil. 500 m), din Greccanca (1 kil. 500 m.) şi din Bădeni (2 kil. 
250 m.) pot urma la şeola din Breaza, dar poporaţia școlară este prea mare şi e mat nemerit 
da se înființa câte o şodlă î în fie-care cătun. 

Ast-fel: 
Fiind la Breaza 265 copil în vîrstă de şcolă, trebuie să se adaoge un învăţător la 

existentă și să se înfiinţeze încă o şc6lă cu doi învăţători. 
La Bădeni, fiind %5 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui săse înfiinţeze de-ocamdatăo - 

inferidră. 
La, Drăgăicele, nefiind de cât 29 copii în vîrstă de șcslă, acești copil vor merge la școla 

din Breaza. 
La Greceanca, fiind 185 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui să se înființeze o şcâlă supe- 

rioră cu trei învățători. ! a 

mică, 

5), Comuna Clondiru. (Venit: 2.803 lei). Trei cătune: Arârnafi, Clondiru şi Dăltăreţi. 

şcola 

“scolă 

Şc6la este la Clondiru. Există de la 1834, cu Întreruperi. Localul este proprietatea comunci, 
clădit. în 1888. E de gard, nepotrivit, nciîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. 
Are o sală (5X4X2,50), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (1900) şi grădina (500022) sunt. 
împrejmuite cu gard. Şodla are un venit de 300 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiii din: Băltăreţi (700 m.) și din Atârnaţi (1 kil. 250 m.) pot urma la șesla, din Glondiru, 
unde, fiind peste tot 250 copii în vîrstă de șeslă, ar trebui un al doilea învăţător la şcola oxis- 
tentă şi să se înfiinţeze o altă școlă cu doi învățători.. 

E nevoie de localuri noui. 

6). Comuna Dara. (Venit: 3.199 le!). Două cătune: Ulmeni şi Vâlcelele: 
Şcola este la Ulmeni. Există de la 1883. Localul este proprietatea comunci, clădit în 1890. 

E de zid, nesistematic, neîncăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (7,50X5,50 
2,50), fără locuinţă pentru învățător. Curtea, (50”*-) este ncimprejmuită. Grădina (5000n.») este 
ncîmprejmuită. Șcâla nu are nici un venit. 

Fiind la Ulmeni 188 copii în virstă de școlă, ar trebui încă doi învăţători. 
E neapărată nevoie de un local. 
La "Vâlcelele (1 kil. 500 m..și comunicaţia întreruptă prin gărla Sărata), fiind 85 copii în 

virstă de şevlă, ar trebui să se înființeze o şcolă inferioră. 

1). Comuna Finţesci. (Venit: 1.190 lei). Un cătun. Pinţesci. 
Şeola de la Finţesci există de la 1834, cu întreruperi. Localul este proprietatea comunei. 

E de sară vechii, mizerabil, neîncăpător, la loc sănătos, dar nu la îndemâna copiilor. Are o sală 
fără locuinţă pentru, învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Scola nu are nică un venit. 

Fiind 190 copii în virstă de şcolă, ar trebui încă doi învăţători. 
I nevoie da se clădi în centrul cătunului un local noii.



  

    

JUDEȚUL BUZEU 

8). Comuna Săgeni-Vintileanca. (Venit: 5.082 lei). Trei cătune; Săgeni, Vintilcunca şi Săhăteni 

Şcâla este la Vintileanca. Există de la 1864. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1864. E de gard, lipit cu pămînt, mizerabil, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna co- 

piilor. Are o sală (6)3,60)2,30), fără locuinţă pentru învăţător. Curte nu e. Grădina (2 pogone) 

este neîmprejmuită. Șc6la are un venit de 438 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiii din Găgeni (3 il.) pot. frecuenta şcâla din Vintileanca, unde, fiind peste tot 108 

copii în vârstă de şcdlă, ar trebui un al doilea învățător. 

E neapărată nevoie da se clădi un local noii mai spre Găgeni. | 

La Săhăteni (7 til. 500 m.), fiind 71 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înființeze o 

şeolă inferidră. | 

y 

9). Comuna Jugureni. (Venit: 3.233 lei). Două cătune: Jugureni și Maryinca- Pădurci. 

Şc6la este la Jugureni. Există de Ja 1884. Localul este donat comunei. E de gard, tencuit, 

nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (10,57XX4,25X 

2,40), fără locuinţă pentru învățător. Curte nu e. Grădina (100.7) este împrejmuită cu gard de 

nuele. $c6la nu are nici un venit. | ! 

La Jugureni, fiind 161 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui încă dol învăţători. 

E: nevoie da se clădi un local. 

La Marginea-Pădurei (3 kil. 300 m.), fiind +4 copii în vîrstă do șcâlă, ar trebui să se în- 

fiinţeze o școlă inferioră. | 

10). Comuna Lapoşu. (Venit: 1.348 lei). Patru cătune: Lăpoșelu, Lapoșu, Pietricica şi Valea- 

Unghiul. o 

Şc6la este la Lapoşu. lixistă de la 1881. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1881. 

[: de gard, tencuit, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o 

sală: (8,35X5X2,40), fără locuinţă pentru învăţător Curtea (200”7) este ncîmprejmuită Grădina 

(200m-7) este ncîmprejmuită. Sedla nu are nici un venit. 

Copii! din Lăpoșelu (2 kil. 50 m.) şi din Pietricica (2 lil. 400 m. pot urma la şcola din 

Lapoşu, unde, fiind peste tot 209 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător la 

şcola existentă şi să se înfiinţeze încă o școlă cu doi învățători. 

E nevoie da se clădi localuri noui. IE 

La Valea-Unghiului (4 lil. 500 m.), fiind 12 copii în virstă de şcolă, ar trebui să se înfiin- 

țoze câte o şcolă inferidră. 

11); Comuna Năeni, (Venit: 1.842 lei). Trel cătune: Năeni, Proșca şi Tudorachesci. 

Sedla, este la Năeni. Există de la 1873. Localul este proprietatea comună. E de piatră, 

şi” gard, nepotrivit, la un loc cu primăria, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna co- 

piilor. Are două săli : 1 (3,50x3XX3), LI (8SX7X3), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, 

nici grădină. Se6la nu are nici un venit, 

Copiii din 'Tudorachesci (2 kil.) pot frecuenta şc6la din Năeni, unde, fiind pesto tot 143 

copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al treilea învăţător. 

I: nevoie da se clădi un local noi. 

La Proşea [comunicaţia grea), fiind 99 copii în virstă de şcolă, ar trebui să se înființeze 

o şeolă cu doi învățători. 

12). Comuna Pietroasa-de-Jos. (Venit: 2.329 lei). Două cătune: Oehiul-Doului şi Pietroasa-de-Jos. 

Şcâla, este la Pietroasa-de-Jos. Există de la 1879. Localul este proprietatea comunei. IE de 

zid, nesistematic, neîncăpttor, dar la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are două săli:
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I (7,10X6X2,75), 11 (6X3,70X2,15), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (225m») este ncimprej- 
muită. Grădină nu e. Scolă nu are nici un venit. 

Copii! din Ochiul-Boului (2 lil) pot veni la şesla din Pietroasa-de-Jos, unde, fiind peste tot 
218 copiiîn vîrstă de șcâlă, ar trebui pe lângă şebla actuală, care are doi învăţători, să se în- 
liinţeze o altă școlă cu doi învăţători. .. .. . 

E nevoie d'a se clădi un local mai spre Ochiul: Boulul. 

13). Comuna Petroasa-de-Sus. (Venit: 1.643 lei). Un cătun: Prtrousa-de-Sus. 
Nu există șc6lă în acestă comună. 

Fiind 149 copii în virstă de școlă, ar trebui să se înfiinţeze la Piotroasa-de-Sus o şcolă 
superioră cu trei învăţători. | 

Astăqi o parte din copiii de la Pietroasa-de-Sus urmeză la șc6la din Pietroasa-de-Jos. 

14). Comuna Tohani. (Venit: 4.651 lei). Patru cătune: Tohani, Tohăneanca, Gura- Vadului. şi 

Vulea-Seheilor. a | | 

Sela, este "Tohani. Există de la 1873. Localul este închiriat. E de piatră, nesistematic, ne: 

încăpător, dar la loc sănătăs și la îndemâna tuturor copiilor. Are două săli: 1 (10,80X4X2,51), 

II (4X4X3) şi două camere pentru învăţător, Curte nu e. Grădina (5000m-+-) este împrejmuită cu 

“gard. Sc6la nu are nici un venit. 

Comunicaţia fiind uşoră, copiil din 'Pohăneanca și din Gura-Vadului pot urma lașcâla din 

Tohani, unde, fiind peste tot 244 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui pe lângă şesla actuală, care 

are astădi doi învăţători, să se înfiinţeze o altă școlă cu doi învățători. 
De vreme .ce însă, nu sunt la Tohani de cât 63 copil în vîrstă de școlă, la Gura-Vadului 

102 și la Tohăneanca 79, e mai nemerit d'a lăsa șc6la din Tohani, aşa cum se găsesce numai 

pentru copiii din Tohani şi din Tohăneanca şi da se înfiinţa o şcâlă superidră cu doi 'învăţă- 
tori la Gura-Vadului. 

La Valea-Scheilor (comunicaţia întreruptă), fiind 5? copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să 
se înliinţeze o șc6lă inforidră. 

15). Comuna Vispesci. (Venit: 2.000 le). Patru cătune: Fontâncle, Văleanca, Vîfu şi Vispescă 

Șeola este la Vispesci. Există de la 1864. Localul este proprietatea comunei. E de gari 
lipit cu pămînt, vechiit, mizerabil, neîncăpător, la loc sănătos, dur nu la îndemâna copiilor. Are 
o sală mică, fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şc6la nu are nici 
un venit. 

Copiii din Văleanca (350 m.) pot urma la şedla din Vispesci, unde, peste tot fiind 153 
copii în vîrstă de şcolă, ar trebui încă doi învăţători. 

E neapărată nevoie d'a se clădi un local. 
La Virfu (3 lil. 500 m.), ar trebui să se înliinţeze o șeolă de cătun, la care ar pulea veni 

și copiii din Fontânele, fiind în aceste două cătune 27 copil în vîrstă de şcolă.
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RESUMAT 

Pentru o deplină aplicare a legci asupra învățămîntului primar, ar trebui să se înfiinţeze 

în tot judeţul Duzăii: , 

„30 şedle de cătun ; 

100 ședle înferidre cu un învățător ; 

42 -ședle superidre cu doi înrățători ; 

16 şcole superidre cu treă învăţători. 

i 
li 

Ar mai fi nevoie de a se transforma: 1 șc6lă de cătun în şe6lă inferidră, 1 şcolă inferioră 

în şeolă de cătun, 35 şcâlo inferidre în şcole superi6re cu doi: învăţători, 30 şedle inferidre 

în şedle superidre cu trei învăţători, 2 şcle superidre cu doi învăţători în şedle interidre, 7 școle 

superidre cu doi învăţători în şeâle superidre cu trei învățători și 1 şc6lă superiră cu patru 

învăţători în şeolă superiâră cu trei învățători. 

Astăqi avem în acest judeţ 97 şedle, din cari: 1 de cătun, 19 inferiâre, 14 superidre cu 

doi învăţători, 2 superidre cu trei învăţători şi 1 superi6ră cu patru învăţători. 

In diua când legea actuală va fi pe deplin aplicată vom avea 285 șesle, din cari: 31 de 

cătun, 116 înferiore, 82 superidre cu doi învăţători şi 56 suporidre cu trei învăţători. 

F.D.
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Numărul copiilor de Români împărţiţi în şese categorii Numiri copite categari CA 

| paz || es E lo 9 | "E încap 

=2 ssza iei Copil (in ] Copil cart ” 25 mă Sa in 

E a îs2 = - 3 z afară de ce COPII primesc TOTALUL 5 3 ERa a să sc6)ă | 

= 32 za oa mat mart) | AMÂN. : E &e s'a gaz == 

2 | 3 £ = az 23 ££ 28 cart nn fre- AMANAȚI |instrucţiunea! acestor şese ca- z Ş Z s£3 = a gaz 

212| 22 | seueg ga cuentâză sad tn afară | 9 3 e |laadi i 3 2 a 

PLASA |2|5| 5 | Egees| sa” | acela acum ie qeola aim | Legorii za lzd55| 958 lesă 
31515 295 23 ort-cara ar fi] EXCLUȘI : 7 î3 |lage 5 o a 

= 3 8 E [33 a s | sis distanța ȘI |! acest cătun din urmă $ E S La şa 3 se 

E E | ie e Doe ee — Da a PRE =3 a 

2|£|>| = = > 2 a > 3 I=lolzlo|3 a |53s 
SIls Igls 319 = | 215 1213|23 2 e s lslzisIi1l3|2I| 3 leză 

nlA | |o > o pei o 3 O > o x [3 3 O o B|OoINRBIOIRI.E o 332 

= | aj = La ca tz că ta m a E [za ca [za E | lea | ra | | E na 

CTT al al aere | 
Plaiul Buzău . [126] 19] 95 3 Sal) 231| 716! 882! S11| 921; 130 103! 35, 13: 2.616 2.103, 4149] —! —! 83| 5] 8i 5| 18] 59 

: : ! ' | 

| i i | N] | 

Plasa Câlnăti . | 33] 11] 10 _| z45l 159| 511! 71| 383 181| 10, 19i 82 10/1751 ua) 3.191] 3) 1| 5i 7| 8 8 16| S00 

! ! i : | i 

| | Au | 
oa Călmăţuiii] 28| 11| 11| —|| 736 149| 336 356 486 50, 42! 15 i 1.535| 1.890, 2.925] 4 2 2 3] Gl di 11| 758 

: | i 

| ll ||] 
« Câmpului] 32| 13] 22 | 096 107 481 soi 290 435| 42 25| 4] 18| 1.704] 1.408 3112] 6! 3119] 17125; 20 15| Sr 

| | | | 

Plaiul Pârseov.| 72| 10 3! —] 664| 252| 735! 781| 519 583| 20. 13| 26 9| 1.997] 1.638| 3.635! 2 Ț — —| 2: — 2 GH 

                                          
|] | 

Plasa Sărata . | 55] 11] 33 1| 825 239, 746 i 320. 6î9| 47| 11| 4] 19 9.921 1.7141 3.935] 11 | 9 31131 G 1911.138 

j i | ||| 
Plaiul Slăinie . | 69] $|19 1 108 “ 117 SS 514| 361| 55 44| 61 i 1.934! SI 20% i 2 | — 1 23 3| 334 

|] PL | 

Plasa Tohani . 43] 15] 44 ! 882 182 506 099| 495 744 64 30| 33! 141 1.957 1.680 3.637] 1 | 3 1 4 1 d 882| 
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5.607 3.851 4.830; ses) 300, 251 aj | 12.914l07.239 28| 10 39, 3 6 
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Cp 1 [ ['  ÎUNUMBLE GOPIILOR DE ROMÂNI IMPARȚIȚI IN ŞESE CATEGORII 

Ş E Copil retea made e St, Copii Copie cari TOTALUL 

2 | 6 |indatoraţia Ver-carearfi | rinți Ro- care nu te amânați instrucţiu- acestor 

2] COMUNA CĂTUNUL |'E | & | maturma |ditemța ce | mamtearr | cnenteză // saa [| aară de | șesecategoriI 
= 5 5 un an vanul de teză. cola |! OEI CAre ar excluși | eo || din urmă 

a | | ă|l=alălala|= ja] js lAl|zls= 

Plaiul Buzău | 

1] Calvini . .. . .[ Bășcenii-de-Sus 9] 1] 6] —] 36 ș 99 “a 61 2) 12 4 4| —I| 218| 160| 318 

2| Cătina . . . . |Piatra-Corbului 10| 1] 40| 1 40 i 64 82| 14 18, G : 5| —!| 169| 106| 275 

3] Chiojdu. . . .[Chiojdu. ... 5 1| 2] —| 84 i G6| 81| 37 28 5 ) 2| —|| 196| 120| 316 

4 Cislău Cislău . 4 1 1 — 54 9 81| 96 66 73 ll 16 1| — 214| 194. 408 

95| Col ..... Colţi. .... —| —| 38| 2| 51 su 43| 31 a4 2 5 3 4| 9] 148! 110 253 

6| Gura-Teghi . . [| Gura-Teghi. . 11| 1] 23) — 33 - —| = 63 zi 1 2 —| —I| 120| 73| 193 

1| Mărunţişu. . . | Mărunţişu 9 1] 1] —| 76 d GI] 90| 38 zi ui 3 3| 4] 190, 173| 363 

8| Mlagetu. . . . [Mlagetu za) a = a J 20 «d sa 2 a| 2! si —] sai] 21| exe 

9] Nehoiaşu . . .|Priporul . . . 160 1] 1 _ 40 d 21 sl 63 so 42 23 2| —| 175| 135| 310 

10| Păltineni . . .Păltineni . . . 124 1] 1 _| 65 a 51 o 92 100, 4 3 —| 11 216) 189! 401 

“ui (Pănătău e. Pănătău .. A 4 1 1] —| 39 : i 15 00 4 : — 126| 112| 2385 

Poe a ÎSipieiu e.) 1 7 —] ai 5 3 5] 10 51| 4 3 2 — 72| 64| 136 

19| Pătârlagele . . | Pătârlagele . . 11| 6 — 68 u 13 zi 89 a 8 2 2 : 216| 208| 424 

13| Rușavăţu . . . | Ruşavăţu. ci 1] 2] —| 64 a] 1: 56! 68 sl 10| 6] 3] al 198| 145! 316 

14| Sibiciu . . . .[Sibiciu. . .. 2) 1] — _ 51 j 10 a 10) A 12 2 -— j 83| 17| 109 

15| Val.-Muscelului | Muscelu — . e S| —] -- _ — - 34 si 17 ra 1 2 1 _ 53| 53 106 

16| Viperesci . . |, Viperesci . . » 2) 1 1 _ qi 5] 53 -d 21 RI 13 zi 1| ] 136| 124| 260 

„Total. » +] 126] 15| 95| 31 ss 231| 716) 882 sI] 921) 180) 108] 33 13) 2.646/2.103 1.749, 

Plasa Câlnău 

1] Blăjani . . . [Blăjani. 2 1] 3 — 7 Ni 49 74] 99 55 — —l 4 — 166 190, 293 

Cornătesci, . . | Cernătesci . . G| 1] 7 _ TG) 4] 2 o 35| 49 s8 1 4 1 202| 150! 352 

3] Cochirleanca .|Găjani. ... 5) | a _ 42]. sal 38 sl Il 38| 1 _| 2 _| 196 sal 235 

4] Fundeni . . .| Fundeni . . . s| a] —| —| sa] 22] au ai 23 2 7 3 — , 116 109 216 

5| Găvănosci. . + | Găvănesci . . 3) 1] 1| -— 51 ! 33 d 29 10 2 _ — _ 119| 97| 216 

6] Mărăcineni . . | Carlovoaia. . . Gl 1] 6 —| 91 18 77 oa 41 56 “ J 1 — 229 ri) 100 

17| Săgeata . . . [Săgeata .. . 5| a] 5 —] 6: i 16 NI 18| 30! 2 _ 1] 2 148 122 270 

8| Scurtesci . . .|Scurtesci. . . 1] 1] 2| —1 100 58 4+ cu 42 45 — _ — J 188 167| 335 

9] Yad.-Sorescilor | Vad.-Sorescilor 2) 1] 3 —j 57 — 41 si a 23| 1 3 G 1 rol Ge, 19 

10| Zărnescă . . .[Ghisdita ... | 3 a] 6 —] 65| 31 15 ss) 15 a] | oi 207] oi as6, 
11| Zilișteanca Zilișteanca . . 11| 1] di —| 60 si 62 rad T? 93! il g G A 221 245| 166; 

Total. , | 53] zi IT) —] 745| 159 st1| z71) 383, 481] 40 19) 22 1061.73141.4410,3.191       
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iNnmărul copiilor străini împărţiţi în două categorii IP Copil cari urmâză la şeâla acun - 
gor Caţi copil |-—— 

Sncap După statistica anului 1893—94 

Copil străin! cart Sn şcâlă 
Copil străinI car! || sunt în..virstă de po TATUL 

urmâză şcâla |Işcola numtrând aril Pi za8, Copii inserişi Copil presenti || copir presențI 
acum şi pe celamânați stedini $a 3 1a Septembrie în luna +0 luna Maiă . OBSERVAȚIUNI 

saă excluşi 5 & g _ 1893 Decembrie | 
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= — = =] = Boa na i 38 6 
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1 i 
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| ! ! | « Form. Ii nu conţine date statistice 
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_ — A — _ 2 S0 48 1 « si | s | 5! 059 nea P nu conţine date statistice 
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NUMELE COPIILOR DE ROMÂNI IMPĂRȚIȚI IN ŞESE CATEGORII 
L 

S i Copi | 
e 3 Copil Posctii Copil, mat atasă da cer Copii || Copir cari TUTALUL 

mar! ” A + 

_ £ “5 | îndatoraţi acer zinyi no. a amânață tnbteucţiu- acestor 
a i Tinu nt6z. Si .. 

, COMUNA CĂTUNUL i 4 man siana Se | meononteză îreouenie 4 || sati pe în | şese categorii 
a 5 3 || tunul de şeâla orlcare ar fi || excluși |lacest cătun din urmă 

e >> 3 | şcâlă distanța . 
3 = |£ II 
9 2121 > "= bă "2 'z Ze |$ 5 *1*lgzlsigislzlelslsisislelel|elslE 
A A|eală|=|ă|e|ă|eăl=ălalăle|= 

TI ro — 
Piasa Câmpu | 

| | 

| i | 
; | 

Albescă . . . .[] Cacaleţi ... . 4 1] —| —] 85 1 35 sa 20 33| 1| 1| 4  1| 95, 105| 200 
(i | | 

92| Brădeanu . . Brădeanu .. 2] 1] 3 — 43 2) 26 44| 241 33| —| —i —| —I 96! 79 1 

| 
3| Căldăresci . .] Căldăresci . . [= 1| 1| —| —| 24| —. 27 30 15 17 ' 10| —| —| "706; 57 188 

i | 
4| Caragelele. . .| Caragelele . . 1] 1] — _ 23| i 92 21 6 » | —| —| —| 83, 47 100 

I E 

Cilibia .... | Cilibia... 4 1] 2] —| 72] 10; 8 25 d i — | 86| 49 180 
5 | 

Cotul-Cioarei . | Cotul-Cioarei . 4 1] 3 SI — 5 10 36 4 8 3 4 — 14 90 SI] 
|, | , 

Largu ....]| Largu... 3] 1] | —| 39 38 20 1 4] S| —| —| — _ 63, 57 120 
E | 

| Luciu ....([ Luciu... 1] 1 1| — 40 13: 21 30| 18 18 3 — 1 J * 36 135 

! | 
S| Meteleă. . . .] Scutelhicii. . 3 1 2 _ 51 6, 49 101 35 25 “ i 4 ! MS, 4 su 

Padina ... [Padina ... 1|.a| —| -1l 120: 22: 6s 181 su si] a a] la 23 252| 195 
i ! i | | | 

Pogoanele . .| Pogoanele . . 1 af 117 389, 115 160| 15| 2 13 19 2 81| 822| 293] 015 
o i | 

Smeeni. .. .| Smeeni ... 31| — - 53| 11: 49 73] 38 55 4 : | — 134] 141| 285 

i: (8 
Tabăresci . , . | Gălbinaşi . . 4 1 — — 66| —! 51 so! 55| 56 — 1 — ! 152 133| 290 

i: i i 

m | TI a a TI 
Total. . .[| 321 131 11| —! "736| 149 6) di 356| 486 2 “ 15 A 104 1 4085.11 

| i i i                       
Plasa Călmățuiu 

      
  

            
  

Cioranca . . +] Movila-Banului 4 1 — - 5 zi i 38| 16 22 1, | —| 1 110 Se) 19%, 

„Costesci ; . .[ Costesti... |. 4] 1] 2 7 52). 3 21 80! 67 i 3 3 2 .—| 1 149 287, 

Cotorea ...[Cotorea ... | 1] 1] — — ss) 3 o 8 5 ul a J al azi 8 110) 

Gherăseni . .| Gherăseni . . 5| 1 4 — 99 3 ze 153 65 85 8 i — . 252 52 484 

Glodeanu-Cârlig| Caseta ... | | a J -| ri]. 0 2 si 18; » 2 a] —| -] 168| 172] 340 
|Glodeanu-Strat | Florica... „A | ! — a — = | 20 ui] 3 - 1 —| 6] 66! 232 
Ana + + |Glodeanu-Sărat/ i 2 i 6 2 104| 114| 34| 15| 1 12! —|  —N 208] 176] 38t+ 

Glodeanu-Silişt. | Glodeanu-Silişt. 1 1 — —. 96 15 38; zi 12 50 4 | —| _—!] 150| 120| 270 

Maxcnu ...|[Maxenu .., 1 1 s — 47 J «l ci 25 si 1 _ 1| — 93| 98 191 

Mihăilescă . . + | Mihăilesci . . 3] 1 a-l 68 a. zl 89 7 ni 2 | —| —L 100| 123| 223 

Stilpu .-..[Sulpu.... 2| 1 _| _ 64 _ 10, o 15| 3 18 10! — i) 164| 124| 288 

Total. . | as) m ii i cori 107] 4S1 Soz, 200! 185) pi 28, 4 s3/1ă).500)o so           
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Numărul copiilor străini împărțiți în două categorii | Câţr copil Copil care urmăză şesla acm i 

| incap După statistica anului 1$93— 94 
| Copil străin! cart în şcâlă 

Copil străini car | sunt în viretă de o pATUL a | Conir A 
urmeză şelă || sc6la numârând || Celor Cou cate | i opil înscrişi opil presen! Copil 1 : . acuta ŞIpe cer amânaţi || ori! de copil E 3! | 1a Septembrie tn Iana ed OBSERVAȚIUNI 

Bad excluşt străini .E8. 1693 Decembrie 
9% 57 

= == z 5 e3 
1 [=] pusă 

= o = o |Z|o | es z|o|slZiocIlElZiolE 
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A | , i Lu i "i i ! i i | 
a — 1 10 [6 — 16 = i = 1]. os 

, i “i | | i ! ! i — Io] o | 50, 2 ela 2 45 2 a 41 
: i ! II III A 2 li | e. a, | 20! 83 —| 35| 18 — a 

i i oa pi aul A SI A —i = —| — 10 | 22 % al 29. i 30 5 6| 11 
l | | II IRI = - —| = —| 70 | 5 2 ar 50, 7, 57 i 7 58 

i : | pl aa 56 1 —| ui au — oi su —| si 
: î ' ' ; | 2 - , ţie _ _ _ — = = = 10 56 97 53 — -! — 20, 9! 2 Form. F nu conține date statistice pe 

: pad | ai 2 Go [a 22 3 — 3 2 12| 16 
| 4 | [ : ; i - i ] : HI ! t ! | 

a 0 | 0 si di ao o 40, 303| 10 
| î : i ! IRU i il 1 — 5 6, d G 15| 160 | 91 20, 113101 20, 12 9 1t| 10: 

i i ! ” ! i 2 2 8 6: 10 3 18 — [ast 33 20! 140, 13! 163 531 35 166 
1 i Pa = 60 | 60, 3 63! 57, 3 — su] i FE! 
] i | ji = ss - Si 70 — 00 ol — 5 N | il i 1] 

| | i ! | 7 j 
G! al sol 17! 25 o0l 45) Sa _| | 2 2 _| —! _ = = pp | LI] II 

— N 7 —! 7 —] = 70 | 66 —| 66, 54 7 5 50 —! 50 
ji | | 

| —! | i | — 40 %5 2 30, 25 2 30; 28 1| 29 
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! — 1 IL 2 1 3 100 11| 3! 20: 104 j 109, dl 25| 56 ! i | 
1j | —| —i 1! 1 2 10 180, GO 190: &6 s) îi! —| = — Form. F nu conţine date statistice pe 

| | i. i - * | - —] - | 2] 25 1 18| 65; 40 —| 40/26 —| 26 
i. ji —| A | -— | = 75 z 280) 14 i 70| 52 1] 58 

| i a — 2 1] 38| 9 | 80 o 10 74 13 STI GU 16. 77 
: i | | ! : d ai [oo — 50 18 —| 18| 82: — 92 

! | | | | i ! 
—: — —: A =] — 72 — —| — 6, al 62) 36 2 58 Form. na conține pate tatietice je 
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„| | pdl pi | 24 2! >, 3! 6, d: 1 758 = — == 

i : | A MI INI IE MN          



  

    

  

_NUMELE COPIILOR DE ROMANI IMPARȚIȚI IN ȘESE CATEGORII 
  

  

  

  
  

  

            
  

  
  

  

                

  
  

            

  

  
    

        

      

  

  

  
            

  
        

  

  

  

    
        

|. - 
3 5 Copin ez mata aftidect Copii amet, TOTALUL 

| comuta | căzu [E | ŞÎ maree | geti Jeanne | eee ea, [A2ati[ inca de” | acestor ese 
ză II || uman | BAeitee| eventeza | seta acun] excluşi | stă din | categorii 
3 5 ă şcâla şcola & distanța) 

: ji Ele Ess e Es ElelEleIE]a|E 
Plaiul Pârscov. | | ; | | 

1| Vălănesci . Cozieni .. . » 34| a — —| 18, 1] 103) 12: ăi 39 -] --! ui 172] 164] 336 
2] Brăescă. : Brăesci . —| | =] 52 16 35 19 15, 10. — — — = 102 zi 177 

3| Câinesci. . . .| Valca-Verde . S| a] —! —| za] 50| 24 33: 32 31 — 1 1 —| 198| 115! 243 

3] Gura-Aninoasci | Rătesci 31 — i 15 15! %| sal — — 10; 38| 50 ze 102 

5| Goidescă Bratilesci sa a oa a 36! 39 as) aa cool 70 17 
6| Măgura . . . . | Măgura 3 a] = — 56 : s1 122| 59 59 1 3 —! sil 200 195) 398 
7] Odăiele ... . .| Odăiele Sa = | = co) oo a 2 | | oa] cul 152 
8) Pâclele . . Berea .... | sa 2 n 6 4 10) 0, 69] 3 — ul a] 9 sa 118 
9| Pârscov. . . . | Pârscov-de-Jos 3) 1] = = 70 3 152 190 92 i 6 > 2 i 302 202 504 

10| Pleşcoiu. "Pleșcoiu . . 1 = Al 10, 63 00, 34 2 | i 078) aa, a 
11| Policiori. . . .| Policiori.. . . G 1] —| — sI! 50| s1| 82 68 si — — — — 185 119 334 
12| Robesci. . Stănilesci 3] —| = = 6 - 17 24| 23 20 — — _ -| 58 sl 102 

"13| Tarcovu Oleșesci .. . 3] = _| — -| 28 27| 3 3 —| = — - 31 30 GI 

14| Trestia . . . .] Pietraru . . 13| a] — | 41 — 3 50) 29 sa] 6 3 1 - 114 a 216 
15| 'Trestioara. . . | 'Trestioara 5) | = —] 65 s 21 20] a si — - — — a 168) 
16| Bozioru. . . .| Bozioru .. . —| a] — 21 55] 36 33| 13; 10. i —! —— = os! ] 150, 

Total | 74] 10) “3; i 66 252] 135 181) 549 583! 20) 13! ati zona 635, 

Plasa Sărată 
1| Cândesci . . Ciindeseit-de-Jos 31 — — 62 18| 72 sti 52 6) 2 | —| =] 188, 12 310 
2| Grajdana . + „| Luneeni | 8] | —[ —| do ai 1930, 6 36, 2 - 1] 1 170| 182) 307, 
3] Gura-Niscovului| Săsenii-Vechi . 5) 1] 9 - 68 5 90 108, 33 “n 8 1] 13 — 221] os 389, 

(Gura-Săraţi . = Valea-Botii. „| | a] —| —[ 40] 20| sal 46 32 16, 27 —| 129 13) 2 
1: a Atârnaţi . T, 2 _ 59 J 36 68, 39 5, 1] -— —| 10] 157 193 ul 
5| Lipia. .... Lipia 3] a] — —| 93 i) 124 93 22) 33, 4 L 5 2 218 zu a | 
G| Merei. .... Mer ... 2 a] = | 2 30| 16 i 14 2, 3 o] sei 46, 184 

7] Monteoru . Fundul-Sărăţei 2 1 i | 73 38, 43 38 29 20, 1 1| 2 , 19 128! 917 

8| Șarânga Șarânga . 3 1 2 —! 6 | 5 si 76 a 6 - 2 ] i 158) 347 
9| Simileasca Bănceasca . 4 1 4 —|| 57 23| 4 sa 33 “| 8 2 14 2) 165, sa] 290 

10] 'Țintesci. . Țintesci .. . 2 1 4 1 +0 3 a) 27| 25| 28) — — 1 | 101 79 180! 
1] Tisa. .... Valea-Rea. . . 91 3 —| 59 8, (i c Gl su! 5 1 — = 20%) 189, 3 E 
12| Valea-Teancului| Zoresci. . . . | 3 a] 7 —] 87 - 750 2 30 , —| 2) —i 145,80 20, 
13| Vernesci Vernesăă . . . al al 2 aul cu i cul ll ai sal ul 93 

Total . .| 55| 14 EL) 1] s28) a) 76! 805! 520 61| 1] 1] 47] 19 2: 2211. TI 985)
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JUDEŢUL CONSTANȚA 
| 12.544 (6.954 băieţi și 5.590 fete). Statistica actuală. 

Copii în virstă de șeâlă | 0996 (5,949 » și » 5.047) Statistica din 1891. 

PLASA CONSTANŢA 

28 cătune şi 10 şcsle, 

Copii în virstă de şcolă: 1.078 (1.009 băieţi şi GG9 fete). 

1). Comuna Cara-Harman. (Venit: 4.665 lei). Trei cătune: Cara-Ilarman, Pelitlia şi Traian. 
Prima școlă este la Cara-llarman. Există de la 1892. Localul este proprietatea comunei, 

clădit do obștea locuitorilor în 1881. E din piatră, destul de bun și încăpător» dacă se mai face 
o sală, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (9X'9X3) şi o cameră pentru învă- 
țător. Curtea (7507) este împrejmuită cu zid. Grădina (50002) este împrejmuită cu şanţ. Scola 
are un venit de 90 lei, din arendarea pămîntuluy. 

La Cara-llarman, fiind 9 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător, 
î. doua şedlă este la Pelitlia. Există de la 1888. Localul este proprietatea cătunului, clădit 

de d. P. Holban în 1865. E de cărămidă nearsă, destul de bun, încăpător, la loc sănătos și la 
îndemâna, copiilor. Are o sală : (9,50X8,50X3), cinci camere şi un antreti pentru învăţiitor. Curtea 
(1010”») şi grădina (11947) sunt împrejmuite cu zid şi scânduri. Șcsla are un venit de 85 
lei, din arendarea pămîntului. . 

Copii! din Traian (2 kil.) pot merge la acestă școlă, unde, peste tot sunt S4 copil în virstă 
de școlă. 

2). Comuna Cara-Murat. (Venit: 7.138 le). Un cătun: Cara-Murat, 
Şeola de la Cara-Murat există de la 1880. Localul este proprietatea comunei, clădit de 

obştea locuitorilor în 1880. E de cărămidă nearsă, încăpttor, la loc sănătos şi la îndemâna co- 
piilor. Arc două săli: 1 (8X43,20X3,50), 11 (8X4,503,50) şi trei camere pentru învăţător. Curtea 
(3200*») și grădina (3000m+:) sunt ncîmprejmuite. Şc6la are un venit de 60 lei, din arendarea 
pămîntului. 

La Cara-Murat, fiind 245 copil în vîrstă de șc6lă și la şeâla existentă, fiind acum doi în- 
văţători, ar trebui să se înfiinţeze încă o șcâlă cu doi învățători. 

Tot de către obştea locuitorilor sa construit în 1893 un local sistematic şi încăpător,
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3). Comuna Carol |. (Venit: 9.442 lei). Două cătune: Carol 1 şi Dorobanţu. 

Prima șcâlă este la Carol I. Există de la, 1883. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1881. E de cărămidă ncarsă, la un loc cu primăria, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc să 

nătos şi la îndemâna, copiilor. Are o sală: (83X6X3,50) și două camere pentru învăţător. Curtea 

(5000m-2:) este împrejmuită cu șanț. Grădina (5000) este neîmprejmuită. Şcola are un venit 

de 90 lei, din arendarea pămîntului. 

La, Carol 1, fiind 161 copii în. vîrstă de şcolă, ar trebui un al treilea învâţător. 

Locuitorii acestui cătun, a construit un local sistematic şi încăpător. 

A doua școlă este la Dorobanţu. Localul este proprietatea comunei, clădit de locuitori în 

1885. E de cărămidă și piatră, destul de bun şi încăpător dacă se mai face o a doua sală, la loc 

sănătos și la îndomâna copiilor. Are o sală: (LLXSX1) şi patru camere pentru învăţător. Curtea 

(6400m.7-) este împrejmuită cu șanț. Grădina (5000) este neîmprejmuită. Şcola are un venit de 

90 Ici, din arendarea pămîntului. 

La Dorobanţu, fiind 98 copii în vîrstă de şcâlă, ar trehui un al doilea învăţător. 

d 

4). Comuna Cicrâcci. Septe cătune: Mamaia, Pulazu- Mic, Carargie, Cogealia, Caracoiun, Ci- 

crâcci şi 'Taşaul. | 

Nu există şeslă. 
La Cicâreci fiind 60 copii în vîrstă de-scâlă, ar trebui să se înființeze o școlă inferioră. 

In cătunul Mamaia, fiind 25 copii în vîrstă de șclă, ar trebui să se înfiinţeze o şeolă de cătun. 

In cătunul Palazu-Mic, fiind 19 copii în vîrstă de școlă, ar trobui să se înfiinţeze o şcolă 

de cătun. 

In cătunul Cavargic, fiind 30 copii, ar trebui să se înfiinţeze o școlă inferidră. 

In cătunul Cogealia, fiind 60 copii în vîrstă de şeolă, ar trebui să se înfiinţeze o școlă 

inloridră, 

In cătunul Caracoiun, fiind 70 copii în vîrstă do școlă, ar trebui să se înființeze o şeolă 

inloiroră. . „. " N 

„In cătunul 'Tașaul, fiind 56 copii în vîrstă de școli, ar trebui să se înfiinţze o școlă inferioră 

'5). Comuna Gargalic. (Venit: 6.042 lei). Trei cătune: Gargalic- Aare, Gargalte- Mic şi Şahman. 

Prima şeâlă este la Gargalic-Mare. Există de la 1888. Localul este proprietatea obștei lo- 

cuitorilor, elădit în '1886. E de zid, destul de bun, la un loc cu primăria, încăpător, la loc să- 

nătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (10,90X.7,80X13,70) şi două camere pentru învăţător. 

Curtea, la un loc cu 'grădina (619722), este împrejmuită cu zid. Sedla are un venit de 90 lei, 

din arendarea pămîntului. | a, i ” 

La Gargalic-Mare sunt 84 copil în vîrstă de şcolă. 

A doua şedlă este la Gargalic-Mic, Există de la 1881. Localul este proprietatea obștei lo- 

cuitorilor, clădit în 1880. E de zid, destul de bun, încăpător, lu loc sănătos şi la îndemâna co- 

piilor. Arco sală: (147X,10XX3,40), o cancelarie şi două camere pentru învăţător. Curtea (16382) 

este împrejmuită cu zid. Grădina face parte din curte. Şeola are un venit de 150 lei, din aren- 

darea pămîntului. 

La, Gargalic-Mic sunt 84 copil în vîrstă de şcolă. | 

In cătunul Sahman (3 kil 500 m.), nu sunt de cât 12 copii în vîrstă de școlă, pentru cari - 

sar putea înfiinţa o şcolă de cătun. 

6). Comuna Hasancea. (Venit: 3.000 lei). Două cătune: Hasaucea şi Mahomelcea. 

Nu este șceâlă. | 

La. Iasancea, fiind 67 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o școlă inferidră, 

La, Mahometeca, fiind 18 copii în vîrstă de şedlă, ar trebui să se înfiinţeze o şeoli. de cătun.
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7). Comuna Murfatlar. (Venit: 6.500 lei). Un cătun : Murfatlar 

Nu este şedlă. 
La Murlatlar, fiind 36 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze 0 şcolă de inferidră. 

8). Comuna Omurcea. (Venit: 4420 lei). Două cătune: Nazarcea şi Omurcea. 
Şcola este la Nazareea. Localul este proprietatea comunei, clădit de obştea locuitorilor, în 1890. 

E din piatră, noi, destul de bun, încăpitor pentru copiii din Nazarcea, la loc sănătos şi la 
îndemâna copiilor. Are o sală: [6,82X5,88X3,92) şi trei camere mici pentru învăţător. Curtea 
este nedeterminată. Grădină nu e. Șcla are un venit de 80 lei, din arendarea pămîntului. 

La Nazarcea sunt 36 copii în vîrstă de şedlă. 
In ciitunul Omureea, unde sunt 58 copii în virstă de șcâlă, ar trebui să se înființeze e 

școlă inferioră. 

9). Comuna Osmanfacâ. (Venit: 7.000 lei). Trei cătune: „4 ulei, Tibechioi şi Osmanfucă. 
Seola este la Osmanfacă. Există de la 1892. Localul este închiriat. E de cărămidă ncarsă 

şi acoperit cu olane, mizerabil, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna co- 
piilor. Are o sală: (6,60X4,10X2,50), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină, 
Şcola are un venit de 85 lei, din arendarea pămîntului. 

La Osmanfacă sunt 73 copii în vîrstă de școlă. 
I, neapărată nevoie de un local noi. 
La Abdulah (6 il. 500 m), fiind 39 copil în virstă de șcâlă, ar trebui să so înfiinţeze o 

școlă inferidră. 
La Ebechioi (4 lil, 300 m), nu sunt de cât 8 copii în virstă de șeslă. 

9). Comuna Pazarlia. (Venit: 6.911 lei). Patru cătune: Ghelingec, Ister, Pazarlia şi Șeremet. 
Șceola este la Pazarlia. Există de la 1890. Localul este proprietatea locuitorilor. E de: că- 

rămidă nearsă, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(7X4X(2,50) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (18007) este împrejmuită cu scânduri, însă 
nu t6tă. Grădini nu e. Școla are un venit de 80 Iei, din arendarea pămîntului. 

Copiii :din Ister (2 kil. 500 m.) pot merge la şeâla din Pazarlia, unde, peste tot sunt 87 
copii în vîrstă de şeolă. | 

In cătunul Ghelingec (3 lil. 500 m), fiind 62 copil în virstă de șcâlă, ar trebui să so în- 
fiinţeze o şedlă inferioră. | | 

In cătunul Șeremet (6 kil.), nu sunt decât 12 copil în vîrstă de ședlă, pentru cari s'ar putea 
înfiinţa o şeolă de cătun.
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PLASA HÂRŞOVA 
32 cătune și 21 şeole. 

Copii în virstă de șeolă: 3.580 (1.930 băeţi și 1.030 fete). * 

1). Comuna Calfa. (Venit: 11.005 lei). Şese cătune: Calfa, Curugea, Iaidar, Mahometcea, Rah- 
man și AMamazanchioi. 

Prima școlă este la Calfa. Există de la 1892. Localul este închiriat. E de cărămidă nearsă, 
nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (4,50X3,40.X2,50) 
şi o cameră mică pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădini. Şedla are un venit de 50 lei, 
din arendarea pămîntului. 

La Calfa sunt 69 copii în virstă de școlă. 
E neapărată nevoie de un local noă. 
In cătunul Ramazanchioi (3 kil. şi comunicaţia grea), fiind 21 copii în vîrstă de şcolă, ar 

trebui să se înființeze o şcâlă de cătun. 
A doua șcâlă este la Curugea. Există de la 1892. Localul este oferit gratis de un sătean, 

pînă în anul acesta. E de gard, vechii, la un loc cu proprictarul, nepotrivit şi neîncăpător, 
dar deşi la loc sănătos nu e la îndemâna copiilor. Are o sală: (5,20X4,552.20), fără locuinţă 
pentru înv&ţător. Nu e nici curte, nici grădină. Șcâla are un venit de 50 lei, din arendarea 
pămîntului. | Sa 

La Curagca sunt 83 copii în vîrstă de şeolă. 
„E neapărată nevoie de un local not. | 
In cătunul Mahometcea (3 kil. 969), fiind 39 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să se în- 

iinţeze o șcâlă interidră. 

„A treia şoolă este la Rahman. Există de la 1881. Localul este proprietatea comunei, clădit 
în 1884. E de zid, destul de bun, neîncăpător însă, la loc sănătos, dar nu la îndemâna tuturor 
copiilor. Are o sală: (3 X 8 X 3) şi trei camere pentru învățător. Curtea, (5000»».) este împrej: 
muită cu scânduri și şanţ. Grădină nu e. Şcâla are un venit de 60 Iei, din arendarea pămîntului. 

Copiii din Haidar (2 kil. 800 pot m.) pot merge la acestă șcâlă, unde, peste tot fiind 153 
copii în vîrstă de școlă, ar trebui încă doi învăţători, dar comunicaţia între aceste două citune 
fiind cam anevoi6să iarna, ar fi mai nemerit de a se adăoga un al doilea învăţător la Rahman, 
unde sunt 100 copii şi d'a se înființa la Haidar, unde sunt 53 copii, o șcâlă inferidră. 

La localul actual, ar trebui o a doua sală. 

2). Comuna Groapa-Ciobanului. (Venit: 4691 ll). Un cătun: Groapa-Ciobanuluri. 
Școla de la Groapa-Ciobanului există de la 1880. Localul este proprietatea comunei, 

clădit în 1880. E de cărămidă nearsă, destul de bun, neîncăpător însă, la loc stinătos şi la în- 
demâna copiilor. Are două săli: 1 (7,30X7X2,75), II (5X4,60X2,75), două camere şi o bucătărie 
pentru învăţător. Curtea (256"») şi grădina (1.570: sunt împrejmuite cu gard. Se6la are un 
venit de 60 lei, din arendarea pămîntului. 

“La Groapa-Ciobanului, fiind 156 copit în vîrstă de șcdlă, ar trebui un al treilea învăţător 

3). Comuna Dăeni. (Venit: 5.104 lei). Un cătun: Dăeni. 
y Șeola de la Dăeni există de la 1878. Localul este proprietatea comunei, clădit de obştea 

locuitorilor în 1880. E de cărămidă nearsă, cu totul ruinat, nepotrivit și ncîncăpător, dar la în- 
demâna copiilor. Are două săli: 1 (10X6X14,50), II (10X6.X4,50) și patru camere mici pentru
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învăţător. Curtea (300m-7.) este împrejmuită cu gard de nuele. Grădina (450.7) esto împrejmuită cu 
zid şi gard. Şe6la are un venit de 30 lei, din arendarea pămîntului. 

“La Dăeni, fiind 308 copii în vîrstă de școlă, ar trebui un al treilea învăţător la școla exis- 
tentă şi să se înfiinţeze încă o șcâlă cu trei învăţători. 

E nevoie de localuri nout. | 

4). Comuna Gârliciu. (Venit: 6.584 lei). Un cătun: Gârliciu. 
La Gârliciu sunt două şcâlc [de băcţi şi lete), cari ar trebui împreunate. Localurile sunt pro- 
prietăţile comunei. Sunt: unul de cărămidă nearsă și altul în paiantă, destul de bune, dar ncîn- 
căpătore, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Ai câte o sală, [9,25X6,95X2,65), (5090x 
5,60X2.92) şi câte, două camere pentru învăţător. Curțile (7814 și 414») sunt împrejmuite cu 
gard. Grădina localului şedlei de băeţi (2737) este împrejmuită cu zăbrelo, cel de fete nu 
are. Șeola are un venit de 10 lei, din arendarea pămîntului. | 

La Gârliciu, fiind 227 copii în vîrstă de şeâlă, ar trebui ca pe lângă școla existentă care 
astăzi are doi învăţători, să se înfiinţeze încă o șcâlă cu doi învăţători. 

E nevoie de localuri noui. 

5). Comuna Ghizdăresci. (Venit: 4.000 lei). Două cătune: Ghizdăvescă și Tvchilesci. 
Scola este la Ghizdăresci. Există de la 1892. Localul este proprietatea comunei. E de 

nuele, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: 
(5.60X4,14X3) și două, camere pentru învăţător. Curtea (1507) este împrejmuită. Grădină 
nu €. Școla are un venit de 100 lei, din arendarea pămîntului. 

La Ghizdăresei, fiind 105 copii în vîrstă de şeslă, ar trebui un al doilea învățător. 
In cătunul Tichilesci (6 kil. 280 m.), fiind 57 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să se în- 

fiinţeze o șcâlă inferidră.. 

6). Comuna Ostrovu. (Venit: 4.000 lei). Două cătune: Aigar- Ahmed și Ostrovu. 
Prima șc6lă este la Aigar-Ahmed. Localul este închiriat. E de gard, lipit cu pămînt, nepo- 

trivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Arc o sală: (8,20X4,30X3) şi 
o cameră pentru învățător. Curtea nu e. Grădina (1 pogon) esto împrejmuită cu şanţ. Scola are 
un venit de 80 lei, din arendarea pămîntului. 

“La Aigar-Ahmed, fiind 94 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 
E neapărată nevoie de un local noi. 
A doua şcdlă este la Ostrovu. Există de la 1879. Localul este proprietatea comunei. E de nule, 

vechii, ruinat, mizerabil, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănatos și la îndemâna copiilor. 
Are o sală: (3X6,50X3) şi două camere pentru învăţător. Curtea (660.2) și grădina (286=.r) sunt 
împrejmuite cu gard de scânduri. Sc6la nu are nici un venit. 

La Ostrovu, fiind 189 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui încă dor: învăţători. 
E neapărată nevoie de un local noi. 

7). Comuna Saraiu. (Venit: 5.670 lei). Patru cătne: Balgiu, Carapelit, Dulgheru și Saraiu, 
Prima școlă este la Dulgheru. lixistă de la 1881. Localul este proprietatea comunei. E din 

piatră, destul de bun, neîncăpător însă, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(7,35X6,25X3,68), o cameră și o bucătărie pentru învăţător, Curtea (8124) este împrejmuită 
numai. în faţă cu scânduri. Grădină nu e. Șc6la nu are nică un venit, arenda pămîntului fiind 
încasată de primărie. | | 

La Dulgheru, fiind 140 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui încă doi înveţători. 
[, nevoie de a se mări localul.
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In cătunul Carapelit (3 kil. 100 m.), fiind 4 copii în virstă de şcolă, ar trebui să se în- 

fiinţeze o şeolă inferidră, unde ar putea veni şi cei 34 copii din Balgiu, distanța fiind de 2 kil. 

A doua şcâlă este la Saraiu. Există de la 1881. Localul este proprietatea comunei, clădit 

cu ajutorul locuitorilor în 1883. E de cărămidă nearsă, nepotrivit și ncîncăpător, dar la loc 

sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (9,32X7,93X3,47) şi două camere pentru înveţător. 

Curtea, (2484) este împrejmuită cu gard de nuele. Grădină nu e. Școla are un venit de 51 

lei, din arendarea pămîntului. | 

La. Saraiu, fiind 200 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător la școla cxis- 

tententă şi să se înfiinţeze încă o șcâlă cu doi învățători. 

E nevoie de oa doua sală la localul actual şi de clădirea unul al doilea. 

8). Comuna Şiriu. Nouă cătune: Cartal, Evchessel, 'Terzichioi, Satischioi, Ceatul-Orman, Șiriu, 

Capugiu, Muslu-Deă şi AMusluiu. 
„ Prima șc6lă este la Cartal. Există de la 1885. Localul este proprietatea comunei, clădit de 

obştea locuitorilor în 1886. E de piatră, acoperit cu olane, sistematic, însă neîncăpttor, la |loc 

sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (7.35X6,25X3.28), două camere şi o bucătărie pen- 

tru învăţător. Curtea (1000m.2) este împrejmuită cu gard de nuele. Grădină nu e. Şc6la arc un 

venit de 50 lei, din arendarea pămîntului. 

La Cartal, fiind 216 copil în vîrstă de șc6lă, ar trebui un al doilea învăţător la școla oxis- 

tentă și să se înfiinţeze încă o şcedlă cu doi învăţători. 

In cătunul Erchessel, fiind 48 copii în vîrstă de şeolă, ar trebui să se înființeze o şcolă 

inferi6ră. 
In cătunul 'Terzichioi, fiind 57 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o școlă 

inferi6ră. 

In cătunul Șiriu, fiind 19 copii în virstă de şcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o şeolă de cătun. 

In cătunul Muslu-Bei, fiind 72 copii în vîrstă de şceâlă, ar trebui să se înfiinţeze o școlă 

inferidră. | 

Ia cătunul Musluiu, fiind 16 copii în vîrstă de șeâlă, ar trebui să se înființeze o șodlă de cătun. 

A doua șcâlă este la Ceatal-Orman. Există din 1891. Localul este închiriat. E de vălătuci 

cu paie, mizerabil, neîncăpttor, dar la îndemâna, copiilor. Are o sală: (5X4X2,50), fără locuinţă 

pentru învăţător. Curtea este comună cu a proprietarului și este împrejmuită cu gard de nuele. 

Grădini nu'e. Şc6la are un venit de 65 let, din arendarea pămîntului. 

Fiind 215 copii în vîrstă de șcdlă, ar trebui un al doilea învăţător la școla există şi să 

se înființeze încă o şedlă cu doi învăţători. 
E nevoie de localuri noui. 

A treia școlă este la Satischioi. Există de la 1891. Localul este închiriat, neîncăpător, dar 

Ja îndemâna copiilor. Are o sală: (1X5X2,70) şi o mică cameră pentru învăţător. Nu ce nică 

curte, nici grădină. Şc6la are un venit de 60 lei, din arendarea pămîntului. 

Fiind 148 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui încă doi învăţători. 

E neapărată nevoie de un local noi. 

A patra şcâlă este în Capugiu. Există de la 1890. Localul sa construit în 1892. E de 

piatră, sistematic, dar neîncăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (7X5X4) şi 

trei camere pentru învățător. Nu e nici curte, nici grădină. Şeola are un venit de 50 lei, din 

arendarea pămîntului. 

lu acest cătun fiind 193 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui încă doi învăţători. 

9). Comuna Topal. Două cătune: Topul şi Doazcic. | 

Prima şcâlă este la Topal. Există de la 1878. Localul este proprietatea comunci, clădit 

de locuitori în 1879. E de piatră, acoperit cu tablă, nepotrivit, încăpător dacă se mai face o 

a treia sală, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli: I (11X8X4), Il (7X0X3)
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şi patru camere pentru învăţător. Curtea şi grădina (mici) sunt împrejmuite cu gard de nuele. 

Sc6la are un venit de 60 lei, din arendarea pămîntului. 
La 'Topal fiind 200 copii de scală, ar trebui cel puţin un al treilea învăţător şi deci oa 

treia, sală. 

A doua şcâlă este la, Boazcie. Există de la 1882. Localul este clădit de locuitori. E de 

cărămidă nearsă, acoperit cu stuf, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o 

sală: (6X4X2,70) şi două camere pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Șodla are un 

venit de 40 lei, din arendarea pămîntului. 
In acest cătun fiind 98 copil în vîrstă de şcolă, a ar trebui un al doilea învăţitor. 

E nevoie de un local. 

10). Comuna Topolog. Două cătune: Topolog şi Doiran. 
Prima șcâlă oste Ja Topolog. Există de la 1881: Localul este făcut de locuitori. E de gard 

de nuele, miserabil, ruinat şi neîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are o sală:' (6X5X3,20) 

și două camere pentru învăţător. Curtea (10002) este împrejmuită cu gard de nuole. Grădină 

nu e. $c6la are un venit de 80 lei, din arendarea pămîntului. 
Fiind 128 copii în virstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

A doua şcâlă este la Doiran. Există de la 1892; Localul este închiriat, ruinat, nepotrivit 

și ncîncăpitor. Are o sală: (4X4X2 10), fără locuinţă pentru învăţător, Nu e nici curte, nici 

grădină. $c6la are un venit de 80 lei, din arendarea pămîntului. 

Sunt 55 copil în virstă de şcâlă. 

11). Comuna Urumbei. Două cătune: Urumbei şi Făgărașul- Noii. 
Prima șcâlă este la Urumbei. [Există de la 1881. Localul este proprietatea comunei. E ruinat 

ncîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: !4,50X4X2,15) şi trei camere pentru învă- 

țător. Curtea (2000) este împrejmuită cu gard de nuele. Grădină nu e. Școla are un venit 

de 70 lei, din arendarea pămîntului. 

Sunt '176 copii în virstă de șcâlă. 

A doua şodlă este la Făgăraşul-Noii. Există de la 1883. Localul este proprietatea comuntci, 

clădit de obștea locuitorilor în 1887. E de piatră, învelit cu olanc, destul «dle bun, neîncăpător 

însă, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (7X7X3,25) și trei camere pentru în- 

vățător. Curtea (1000m-7) este îngrădită cu gard de nucle. Grădini nu e. Şe6la are un venit do 

50 lei, din arendarea pămîntului. 

Fiind 117 copil în virstă de şeslă, ar trebui un al doilea învăţător și deci o a doua sală.
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PLASA MANGALIA 

45 cătune şi 1 şcole. 
Copii iu virstă de şcolă: 1.551 (923 băieţi şi 628 [elo). 

1)... Comuna Agemler. (Venit: 1.000 lei). Trei cătune: Agemler, Cioban-Issu şi Sofulur. 
Nu este şcâlă. 

La Agemler, fiind. 57 copil, ar trebui să se > înființeze o şcolă inleridră,. 

La Cioban-lssa (25 copii), ar trebui să se înființeze o şcolă de cătun. 

La Sofular sunt numai 5 copii. 

„ Şcâla .ce ar trebui să se înființeze la Agemler, va avea un venit de 50 lei, din aren- 
darea pămîntului. 

2). Comuna Azaplar. (Venit: 4.955 lei). Patru cătune: Azaplar, Carachioi, Iirchiler şi Musla/aci. 

Nu este şcâlă. | i 

Ar trebui să se înființeze o șcdlă inlerioră la Azaplar, unde sunt 47 copii în vîrstă de șcâlă. 
Acâstă școlă va avea un venit de 50 lei, din arendarea pămîntului. 
De asemenea, la Carachioi (7 kil. de Azaplar), fiind 24 copii în vîrstă de şeolă ar trebui 

să se înfiinţeze o șcâlă de cătun. Ş 
In cele-l-alte două cătune (5 kil., nu sunt de cât 5 copii în vîrstă de șcdlă. 

3). Comuna Cara-Omer. Șese cătune: Cara-Omes, Calfa-Chioi, Canli-Cicur, Cerchez-Chioi, 
Docuz-Aaci şi Chiuvenli. 

Nu este şcslă, 
| In cătunele Caza-Omer, fiind 60 copii și în Ghiuvenli, 55 ar trebui si so înființeze câte. 
o şcâlă inferidră. 

In cătenele Calfa-Chioi (15 copii) şi Canli-Cicur (28 copii) ar trebui să se înfiinţeze câte 
o șcâlă de cătun. 

"In celo-l-alte cătune, numărul copiilor în vîrstă de şcâlă este neînsemnat. 

4). Comuna Chiragi. ese cătune: Chiragi, Acargea, Cudi- Chioi, Hoşcadiu, Deli- Uruc, și Veluli. 

Nu există șcâlă. | 
În cătunul Chiragi (60 copii), ar : trebui să se înfiinţeze o şelă inferioră, iar în Cadi-Chioi 

(12 copil), Deli-Uruci (12 copii) şi în Velali (25 copii) ar trebui câte o şcâlă de cătun. 
In cătunele Acargea și Hoşcadiu, numărul copiilor în vîrstă de şcolă este neînsemnat. 

5). Comuna Edil-Chioi. Patru cătune: Fdil-Chioi, Amzacă, Enge-Mahale şi Uzuular. 
Nu există şcolă. 

Fiind la Eail-Chioi 80 copii, la Amzaci 42 copii, la Enge-Mahale 45 copii şi la Uzumlar 
35 copil, ar trebui să se înfiinţeze câte o şedlă inferidră în fie-care cătun. 

6). Comuna Biuiuc-Enghez. (Venit: 4.870 lei). Trei cătune: Casieei, Cueiue-Enghez și Biuiue- 
Înghez,
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Nu este şcolă. 

La Biuiuc-Enghez, fiind 24 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui să se înființeze o şcolă de 

cătun, unde ar putea, veni şi cci 5 copii din Cuciuc-lEnghez (1 lil.), 

Acâstă școlă va, avea un venit de 50 lei, din arendarea pămîntului. 

La Casieci (3 lil. 50 m. de Enghez), fiind 21 copii, ar trebui de asemenea să se înființeze 
o şcolă de cătun. 

1). Comuna Gheringec. (Venit: 4.122 lei). Trei cătune: Ascilar, Copucei şi Gheringec.: 

Şcola este la Gheringec. Există de la 1892. Localul este proprietatea comunei, clădit de 
locuitori în 1892. E de cărămidă şi de piatră, noi, destul de bun, ncîncăpttor însă, la loc să- 
nătos și la îndemâna copiilor Are o sală: (10,67X6,79X4,07) şi patru camere pentru învăţător. 
Curtea (1200) și grădina (10800n») sunt împrejmuite cu şanţ, Şedla are un venit de 100 lei 

din arendarea pămîntului. 

La Gheringec, fiind 107 copii în virstă de șcslă, ar trebui un al doilea învăţor și deci 
a doua, sală. 

In cătunul Ascilar (3 kil.), nu este de cât un singur copil în virstă de șcdlă, care ar putea 
morge la şceâla din Gheringec. 

In cătunul Copucci (6 kil. 25 m.), fiind 10 copii în virstă de școlă, ar trebui să se înfiin- 

țeze o şcâli inferioră. | 

8). Comuna Mangalia. Două cătune: Doud-Maii şi Mangalia. 

Școla de la Mangalia s'a înființat în 1878 şi funcţionează în două localuri, ambele proprietăţile 
oomunci. Sunt de piatră, neîncăpătâre, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. At câte o sală (8X 

73), (105,06X2,05) şi câte trei camere pentru învățător. Curțile sunt mici de tot. Şcola 
nu are nici un venit. - 

La Mangalia, fiind 141 copil în vîrstă de șe6lă, ai ar trebui încă doi învăţători. 
E nevoie a se construi un noit local. 

In cătunul Două-Maii, fiind numai lipoveni scapeţi, nu există nici un copil în vîrstă de şcolă, 

9). Comuna Musurat. (Venit: 5.883 lei). Trei cătune; Duiuc-Muvatan, Chiuciuc- Auratan şi 

„Musat. 

Școla de la Musurat a fost deschisă pentru prima 6ră în 1892 şi acum închisă din anul trecut 
din lipsă de învăţător. 

La Musurat, fiind 66 copii în virstă de Şcolă, ar trebui să se deschidă școla (inferioră) 
cât mai curând. 

La Chiciuc-Muratan (8 kil.), ar trebui să se înfiinţeze o şc6lă de cătun, unde ar putea veni 
şi copiii din Buiuc-Muratan (9 kil. de Musurat), în ambele cătune fiind 28 copii în virstă de şcolă 

10). Comuna Osmancea. (Venit: 2.000 lei). Un cătun: Osmancea. 
Nu este școlă. 

La Osmancea, fiind 36 copil în virstă de şcâlă, ar trebui să se înființeze o şeslă interidră. 

Acâstă școlă va avea un venit de 50 lei, din arendarea pămîntului. 

11). Comuna Sarlghiol. Cinci cătune: Acbaşi, Agila» și Sarighiol, Cecige;'și Curu-aei-culu. 

Nu există școlă.
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In cătunele Sarighiol (locuită de nemți) cu 60 copii în virstă de șcâlă şi Avilar cu 50 
copii în virsttă de șcâlă, ar trebui să se înființeze câte o ședlă interioră. 

In cătunele Acbași cu 29 copil şi Cara-aci-cula cu 16 copil, ar trebui să se înfiinţeze 
câte o şedlă de cătun. 

La Cecige sunt numai 9 copii în vîrstă de şcâlă. 

12). Comuna Tatlageac. Două ciitune: Tutlageac-Mure și Tutlugeac-Alic. 
Nu există școlă. 
In cătunul Tatlageac-Mare, fiind 63 copii de şeslă, ar trebui să se înliinţeze o şeolă in- 

ferioră; iar în Tatlageac-Mic, fiind 20 copii, ar trebui să se înființeze o şeolă de cătun. 

13). Comuna Topraisâri. (Venit: 4.017 lei). Un cătun: 'Zopraisari. 
Școla de la Tropaisari există de la 1893. Localul este proprietatea locuitorilor, clădit în 

1893. E din piatră, acoperit cu tinichea, noă, destul de bun, la un loc cu primăria, încăpător, 
la loc sănătos și la, îndemâma, copiilor. Are o sală (20,20X7,10X4,15) şi două camere pentru 
învăţător. Curtea (2000m-P-) şi grădina (3000m-») sunt împrejmuite cu șanț. Sedla are un veniţ 
de 60 lei din arendarea pămîntului. 

Şe6la de la 'Topraisari unde sunt 70 copii în viestă de școlă, şi unde sunt acum doi în 
vețători, ar trebui transformată, în șeolă inferiră. 

"14). Comuna Tuzla. (Venit: 6.608 lei). Două cătune: Porveli, Tuzla şi Mange- P unor. 
Șodla este la 'Tuzia. Există de la 1885. Localul este proprietatea obștei locuitorilor, clădit 

în 1884. E din piatră, nepotrivit și neîncăpttor, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Arc o 
sală (6X6X3) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (1500x:») este împrejmuită cu zid de piatră 
Grădină nu e. Şc6la are un venit de 85 lei,-din arendarea pămîntului. 

„La Tuzla, unde sunt 53 copil în vîrstă de șcâlă, s'a construit de către obștea locuitorilor 
un local sistematic şi încăpător. 

In cătunul Perveli (14 kil.), fiind 82 copii în virstă de șce6lă, ar trebui să se înființeze o 
școlă inferidră. 

La Mange-Punar, sunt numai 7 copii în vîrstă de școli. 

PLASA MEDGEDIA 

35 cătune și 13 școle 

Copiii în vîrstă do șeslă: 2.032 (1.079 băieţi şi 953 fete). 

1). Comuna Ala-Capâ. Venit: 6.503 lei). 'TVrei cătune: Ala-Cupă, Chiostel şi Docuz- Aglu. 
Seola este la Docuz-Oglu. Există de la 1889. Localul este proprietatea satului, clădit de 

locuitori în 1892. E de piatră, destul de bun, încăpător dacă se mai face o sală, la loc sănătos 
și la îndemâna copiilor. Are o sală (10X7X4) și două camere pentru învăţător. Curtea (6900m-».) 
și grădina (50007) sunt împrejmuite cu piatră şi șanț. Scola are un venit de 90 lei, din aren- 
darea pămîntului. .-
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La Docuz-Oglu, fiind 126 copii în vîrstă de şedlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

In cătunele Ala-Capă (10 kil. [69 copii]) și Chiostel (4 kil. 372 m. [39 copil]), ar trobui 

să se înființeze câte o şcolă infericră. | e 

2). Comuna Biul-Biul. Trei cătune: Biul-Biul- Mic, Diul- Biul- Mare şi Endel:- Carachiol. 

Nu există școlă. | 

In cătunul Biul-Biul-Mic, fiind 59 copii în vîrstă do școlă, ar.trebui să se înfiinţeze o 

şcâlă inferidră. 
In cătunul Biul-Biul:Mare, fiind 20 copii în vîrstă de şelă și în cătunul Endelk-Carachio!, 

fiind 25 copii de şedlă, ar trebui să se înfiinţeze câte o şeslă de cătun. 

3). Comuna Caratai. Un cătun: Caratai. 

Nu există şosliă. 

Fiind 67 copil în vîrstă de şeâlă, ar trebui să se înființeze o şeolă inferidră, 

3). Comuna Cocargea. (Venit: 3.000 lei). Doui cătune: Alibci-Ceni» şi Cocargea. 

ŞeGla este la Cocargea. Există de la 1882. Localul este proprietatea comunei, clădit de lv- 

cuitori. E de zid, destul de bun, încăptitor, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor din Cocargea: 

Are o sală (83 X 5.X 3,50) şi două camere pentru învăţător. Curtea (2000=») este împrej- 

muită cu zid. Grădină nu e. Sela nu are acum nici un venit, pămîntul ce posedă nefiind 

arendat. 
La Cocargea sunt 33 copil în virstă de şcolă. 

La Alibei-Ceair (25 kil.), fiind 22 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze o şcolă 

de cătun. - ” ' 

4). Comuna Cobadinu. Un cătun: Cobadinu. 

Nu este şcâlă. 

Fiind 50 copil în vîrstă de ședlă, ar trebui să se înfiinţeze o șe6lă inferioră. 

5). Comuna Cochirleni. (Venit: 5.500 lei). Doui cătune: Cochirleni şi Ivrines. 

Prima şedlă este la Cochirleni. Există de 1870. Localul este proprietatea obștei locuitorilor, 

clădit în 1879. E de piatră, destul de bun, încăpător dacă se face o a treia sală, la loc nesânătos, 

dar la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (6,50X5,71X(3,50), II (6,50X5,71X(3,50) patru camere 

și două bucătării! pentru învăţător. Curtea (9472) este împrejmuită cu uluci. Grădină nu c. 

Scdla are un venit de 70 Iei, din arendarea pămîntului. 
La Chochirleni, fiind 141 copil în vîrstă de ședlă, ar. trebui un al treilea învăţător. 

A doua şcâlă este lu Ivrinez. Există de la 1892. Localul este închiriat. E de cărămidă 

ncarsă, nepotrivit și ncîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală 

(5X.3,50X.2,50), fără locuinţă pentru înveţător. Nu e nici curte, nică grădină. Şc6la are un venit 

de 0 lei, din arendarea pămîntului. 

Sunt 64 copii în vîrstă de şcolă. 

E ncapărată nevoie de un local noii. 

. 

6). Comuna Mahmud-Cuius. (Venit: 11.000 lei). Şese cătune: Amzalia, Cuceamae, Idris- Citiutss 

Mahinud- Cuius, Mivcea- Vodă şi Peştera. a.
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Scola este la Mahmud-Cuius. Există de la 1890. Localul este proprietatea comunei, clădit 
de obștea locuitorilor în 1892, [2 de piatră, destul de bun, încăpător, la loc sănătos și la în- 
demâna copiilor. Are o sală: (7,50Xx4,50X3,50) și două camere pentru învăţător. Curtea (500»+:-) 
este împrejmuită cu zid de piatră. Grădina (0000”»-) este împrejmuită cu șanț. Şc6la are un 
venit de 240 lei, din arendarea pămîntului. 

La Mahmud-Cuius sunt 44 copii în vîrstă de şcâlă. 
In cătunul Peştera (4 lil. 350 m. [98 copil], ar trebui să se înființeze o şcolă superioră 

cu doi învăţători, unde ar putea veni şi cel 36 copil din Amzalia (5 kil 400 m. de Mahmud-Cuius). 
In cătunele Idris (4 kil. 249 m. [20 copil]) Și Caceamac (7 kil. 300 m. [27 copil)) ar trebui 

să se înfiinţeze câte o şedlă de cătun. | | 
La Mircea-Vodă (4 il. 150 m.) sunt numa! 10 copil în vîrstă de școlă. 

[72
] 

7). Comuna Rasova. (Venit: 9.034 lei). Două cătune: Rasova și Pluchehiot. 
Prima școlă este la Rasova. Există de la 1879. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1879. E de piatră, destul de bun, încăpător dacă se mai clădesce un local, la loc sănătos 
şi la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (11,45X 8,15 3,14), Il (11,60X8X(3,14) și trei camere 
pentru învăţător. Curtea (2331mr.) este neîmprejmuită. Grădină nu e. Șebla are un venit de 120 
lei din arendarea pămîntului. | 

Viind 253 copil în vîrstă de şedlă, ar trebui, fiind deja doi învăţători la şe6la existentă, 
să se înfiinţeze încă o şcâlă cu doi învăţătări. 

A doua școlă este la Vlachchor. Există de la 1880. Localul este clădit de judeţ cu ajutorul 
locuitorilor în 1880. E destul de bun, încăpător dacă se mal face o sală, la loc sănătos şi la, 
îndemâna copiilor. Are o sală: (9,49X6,80X3,50) şi tre! camere pentru în văţător, Curtea” (3266m.r:) 
și grădina (4500*») sunt împrejmuite cu şanţ. ŞeGla are un venit de 160 let, din arendarea 
pămîntului. 

Iiind 106 copii în vîrstă de șcedlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

8). Comuna Seimeni. (Venit: 5.779 lei). Doui cătune: Seimeniy-Aari și Seimeniy-Alici. 
Prima șc6lă esto la Seimenil-Mari, Există de la 1878. Localul este proprietatea comunei 

clădit de locuitori în 1879. E de piatră și cărămidă nearsă, acoperit cu olane, nesistematic, în- 
căpitor dacă se mal face o sală, la loc siniitos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (7X6X3) 
și două camere mici pentru învăţător. Curtea (1352) și grădina |500*7) sunt împrejmuite cu 
gard de nuele. Şc6la are un venit de 65 ley, din arendarea pămîntului. 

Fiind 125 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 
A doua şcâlă este la Seimenil-Mici. Există de la 1879. Localul este proprietatea locuitorilor, 

clădit în 1879. E de cărămidă nearsă, acoperit cu olane, destul de bun, încăpător dacă se mai 
face o sală, la loc sănătos Și la îndemâna copiilor. Are o sală: (8X7X3,50) și trei camere pentru 
învățător. Curtea (576.7) este împrejmuită cu gard de nuele. Grădina este la un loc cu curtea. 
Școla are un venit de 65 lei, din arendarea pămîntului. 

Fiind 102 copii în virstă do șcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

9). Comuna Taspunar. (Venit: 7.170 lei). Patru cătune: Dăltăgesei, Chior-Cisme, Surageu şi 
Juspunar. 

Prima şcolă este la Chior-Cisme. Localul este proprietatea cătunului. [2 de gard, lipit cu 
pămînt, mizerabil, nepotrivit, neîncăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(618,50) și o cameră pentru înveţător. Curtea, (150*»:) este împrejmuită cu erilaj de lemn. 
Cirădină nu e. Sedla are un venit de 80 Iei, din arendarea pămîntului. ” 

La Chior-Cisme sunt S1 copii în vîrstă de școlă. 
[, nevoie de un local noii.
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A doua șeolă .este la 'Taspunar. Localul este proprietatea comunci. Ii de pămînt amestecat 
cu paie și acoperit cu stuf, nepotrivit dar ncîncăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. 
Are o sală: (3X4)X3), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea are 500". Grădină nu e. Şe6la 
are un venit de 90 lei, din arendarea pămîntului. 

- La 'Taspunar sunt 32 «copii în vîrstă de șeolă. . 
In cătunul Saragea (13 kil. (24 copii]), ar trebui să se înființeze o școlă de cătun.: 
La Băltăgesci (9 lil), sunt numai 4 copii în vîrstă do șeslă. 

7 

10). Comuna Tortoman. (Venit: 8.121 lei). Nouă cătune: Derin-Chioi, Azizia, Celebichioi, De- 
venchioy, Defcea, Tahria, 'Tortoman, Satu Noii și Giabuc. 

Prima școlă este la Celebi-Chioi. Există de la 1893. Localul este proprietatea cătunului, 
clădit în 1892. E de cărămidă şi piatră, destul de bun, încăpător pentru copiii din Celebi-Chioi, 
la. loc sănătos şi la îndemâna copiilor din Celebi- Chiot. Are o sală: (9,85 X 6,85 X 4) şi patru 
camere pentru învățător. Curtea (2000*»:) este împrejmuită cu piatră. Grădina (5200m+:) este îm- 

prejmuită cu şanţ. Şcola are un venit de 142 lei, din arendarea pămîntului. 
La Celebi-Chioi sunt 77 copil în vîrstă de şcolă. 
La Satul-Noă (4 kil. 500 m. [46 copit]) și la Tacria (5 Ril. 400 m. [33 copil]), ar trebui să 

sc înfiinţeze câte o școlă inferidră. 

La Azizia (6 il. 600 m. [20 copii]), ar trebui să se înfiinţeze o şcâlă de cătun. 
La Derenchioi sunt numai S$ copii în vîrstă de șeolă. 
A doua școlă este la 'Tortoman. Există de la 1888. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1885. [ de cărămidă ncarsă, nepotrivit, încăpător dacă se face o a doua sală, la loc sănătos 
și la îndemâna copiilor din Tortoman. Are o sală: (7,30X5X2,75) şi două camere pentru în- 
văţător. Curtea (8057) este împrejmuită cu scânduri. Grădina (6000m.”) este împrejmuită cu 
șanț. Şedla are ca venit arenda pămîntului. 
"La 'Tortoman, fiind 104 copii în vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea învâţător. 

In cătunele Defcea (4 il. 706 m. [27 copii) și Giabacu (5 kil. 728 m. [27 copii)), ar trebui 
să se înfiinţeze câte o: școlă de cătun. 

PLASA SILISTRA-NOUĂ 
„91 cătune şi 11 șcâle. 

Copii în virstă de șeslă,: 1.005 (1.058 Diieţi și 817 fete). 

1). Comuna Almaliu. (Venit: 5.450 lei) Un cătun: malta. - 

Șc6la de la, Almaliu există de la 1882. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1880. 
[, de piatră, destul de bun, neîncăpător însă, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două 
săli: 1 (11X9X4), II (11X2)X4) şi patru camere pentru învăţători. Gurtea (11707) este împrejmuită, 
cu gard: de nuele. Grădina are 1600»». Şce6la are un venit de 50 lei, din arendarea pămîntului. 

Fiind 290 copii în virstă de șcâlă, ar trebui un al treilea învăţător la șeola existentă și 
să se înfiinţeze încă o șeolă cu trei învăţători. 

Il nevoie de un al doilea local şi de a se mai face o a treia sală la localul existent,
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2). Comuna Bugeac. (Venit: 3.270 lei). Un cătun: "Pugeac. . 
Sedla de la Bugeac există de la 1879. Localul este proprietatea comunci, clădit de locuitori în 

1879. [3 de cărămidă nearsă, destul de bun, neîncăpător însă, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. 
Are o sală: (7X6X3,50) și trei camere pentru învăţător. Curtea (13027) și grădina (510*»-) sunt 
împrejmuite cu gard de nuele. Şedla are un venit de 50 lei din arendarea pămîntului, 

Sunt 87 copii în vîrstă de şcolă. 

3). Comuna Canlia. (Venit: 5.565 lei). Un cătun: Canlia. 
- Scola de la Canliaexistă de la 1881. Localul este proprietatea comunei, clădit de obştea 

locuitorilor în 1882. [ de piatră, destul de bun, neîncăpător însă, la loc sănătos şi la îndemâna 

copiilor. Are o-sală: (11,60X8,65X4), o cancelarie şi trei camere pentru învăţător. Curtea (410.7) 
este împrejmuită cu gard de nuele. Grădina (25007) este împrejmuită cu șanț. Şcola are un 

venit «de 90 lei, din arendarea pămîntului. 

Fiind 154 copii în vîrstă. de șeslă, ar trebui încă doi învăţători. 
Il nevoie de a se mări localul. 

4). Comuna Caranlic. (Venit: 4.500 1c)). Două cătune: Caranlie şi Curu-Orman. 

Şedla este la Curanlie. Există de la 1881. Localul este proprietatea comunei, clădit de lo- 
cuitori în 1882. E de piatră, destul de bun, încăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. 
Are o sală: (11,40X8,55X4) şi două camere pentru învăţător. Curtea, la un loc cu grădina 
(5000”'), este împrejmuită cu gard de nuele. Şeola are un venit de 100 ler, din arendarea pă 
mîntului. 

La Caranlic sunt 72 copii în vîrstă de șcâlă, 
La Curu-Orman (6 kil. 35), fiind 18 copil în vivstă de șeolă, ar trebui să se înfiinţeze o 

şcolă de cătun. 

5). Comuna Carvanu. (Venit: 4.155 lei).. Trei cătune: Carranu-Mure, Carranu- Mic şi Velichioi. 
Şeola este la Carvanu-Mic. Există de la 1892, Localul este proprietatea Statului. E de nuele, 

nepotrivit și neîncipător, dar deși la loc sănătos nu e la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: 
(9,60X4,80X(2,10) și două camere pentru învăţător. Curtea (202217) și grădina (800m.+:) sunt îm- 
prejmuite cu gard do nuele. Şedla are un venit de 150 lei, din arendarea pămîntului. 

In Carvanu-Mic sunt 58 copil. 

In Carvanu-Mare, departe de i kil. 300 m. sunt 40 copii, care pot veni la șc6la din Carvanu- 
Mie, unde ar trebui un al doilea învâţător. 

In cătuna Velichioi, fiind 52 copil în virstă de şcolă, ar trebui să se înființeze o şcolă inferidră 
Acest cătun de și nu e departe de Carvanu-Mare de cât de 3 Hil., totuși copil nu pot veni 

la şeola din Carvanu-Mic în casul când sar muta la Carbanu-Mare, fiind-eă comunicaţia este 
forte dificită, fiind dealuri și păduri. 

6). Comuna Esechioi, (Venit: 5.000 el). Două cătune: Cuingiuc și Jisechioi. 
Prima școlă este la Cuingiuc. [Există de la 1892. Localul este proprietatea comunei. E de 

nucle, la un loc cu biserica, nepotrivit şi neincăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna co- 
piilor. Are o sală: (6,60X4,65)X2,65), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea'(G42m») este împrej- 
muilă cu gard. Grădină nu e. Ședla are un venit de 50 leă, din arendarea pămîntului. 

Fiind 98 copil în vîrstă de șeolă, ar trebui un al doilea înveţător. 
[, neapărată nevoie de un local noi. 

.
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A doua şcoli este la Esechioi. :IExistă de la 1883.-Localul „este proprietatea comunei. E 

de nuele, nepotrivit și neîncăpitor, dar loc sănătos și la îndemăna tuturor copiilor. Are o sală: 
(5.70X5,45X2,30) și două camere pentru învăţător. Curtea (1674) și grădina (6372) sunt 

împrejmuite cu mărăcini. Şeola arejun venit 50 lei, din arendarea pămîntului. 

Fiind 112 copii. în vivstă de școlă, ar trebui un al doilea învățător. 
E nevoie de un local. 

1). Comuna Galiţa. (Venit: 5.320 lei). Două cătune: Galiţa şi Gânliţa.: . ., 
„Prima, școlă este la Galiţa.: Există de la 1884. Localul este proprietatea comunei, clădit de 

locuitori. E de nucle, vechiă, nepotrivit: şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna tuturor 

copiilor.. Are o sală: (4,503,50X.2,50) şi duuă camere mici pentru învăţător. Curtea, forte mică, 

este împrejmuită cu gard. Grădină nu e. Şc6la are un venit de 85 lei, din arendarea pămîntului. 

Sunt 70 copii în vîrstă de şcâlă. 
A doua șcâlă este la Gârliţa. Există de la 1885 - Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1885. E de piatră, destul de bun, încăpttor, la loc sănătos. și la îndemâna copiilor. Are două 
săli: I (12XX9X4), IL (1294) și patru camere pentru învăţător. Curtea (1607) este împrej- 

muită cu scânduri. Grădina are 264mP:, Scola are un venit de 50 Iei, din arendarea pămîntului. 

Fiind 92 copii în vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător. 
. 

83). Comuna Lipnița. (Venit: 6.300 lei). Două cătune: Costugea și Lipnița. 

Prima şcolă este la Coslugea. Există de la 1879. Localul este proprietatea comunei, clădit 

de obştea locuitorilor în 1879. E de lemn și piatră, sistematic, neîncăpător însă, la loc sănătos și 

la îndemâna copiilor. Are o sală: (8,50X7,05X/3,50) și trei camere pentru învăţător, Curtea (1106) 

este împrejmuită cu gard de spini. Grădina (3960) este neîmprejmuită. Şedla are un venit 

de 52 let, din arendarea pămîntului. 

Fiind 100 copii în vîrstă de școlă. ar trebui un al doilea învăţător. 

A doua ședlă este la Lipnița. Există de la 1881. Localul este proprietatea comunei, clădit 

de locuitori în 1882. E de zid, destul de bun, încăpător dacă se ma! face o sală, la loc sănătos 

şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (11,60X8,62X.3,92), o cancelarie şi: două camere pentru în-. 

văţător. Curtea (460”») este împrejmuită cu scânduri şi nuele. Grădina (5000m:) este împrej- 

muită cu șanț. Școla are un venit de 60 lei din arendarea pămîntului. 

liind 124 copii în virstă de șcâlă, ar trehui un al doilea învăţător. 

9). Comuna Ghiuvegea. (Venit: 3.410 lei). 
Pentru acestă comună, unde sunt 40 copii în vîrstă de şeolă și unde nu este șeolă, re- 

visorul şcolar nu a înaintat tormulare. 

10). Comuna Oltina. (Venit: 5.180 lei). Doui cătune: Oltina și Câște. 
Sc6la de la Oltina există de la 1879. Localul este proprietatea comunei. E de nuele, sis- 

tematic, încăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două „săli: I (7,85X7,70X2,65) 

II (5,55X5,55X2,65) şi trel camere pentru învăţător. Curtea (960m») şi grădina, (19602) sunt 

împrejmuite cu gard de nuele. Şe6la are un venit de 150 lei, din arendarea pămîntului. 

Fiind 100 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebm un al doilea învățător. 
E nevoie de un. local. 

La Câşla (22 copii), ar trebui să se înființeze o şeolă de cătun.
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11). Comuna Parachioi. (Venit: 5.930 lei). Un cătun: Purachioi. 

Sc6la de la Parachioi există de: la 1879. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1881, 

de locuitori. E de piatră, destul de bun, încăpttor 'dacă se mai face o sală, la loc. sănătos și 

la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 [10X(5,26X14), UI (10X5,90X4), o caricelarie și două camere 

pentru învățător. Curtea, (1440) este împrejmuită cu gard de nucle. Grădina (5000) este 

împrejmuită cu șanț. Șc6la are un venit de 50 lei, din arendarea pămîntului. 
Fiind '197 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al treilea învăţător. 

12). Comuna Regep-Cuius. (Venit 3.500 lei). Două cătune: Begep-Cuius şi 'Teche- Deeși. 

Şcolu nu este încă deschisă, localul donat de def. general Ipătescu, nefiind terminat. Acest 

local e de piatră și nuele, având două săli, cari ar trebui împreunate, și două camere pentru 

înv&ţător. Curtea (200 m.) este împrejmuită cu gard de nucle. Grădină nu e. Şeola nu are nici 

un venit. 
Terminându-se localul ce este situat în cătunul Teche-Dereşi, unde ar putea veni și copiil 

din Regep-Cuius, ar trebui să se deschidă ședla (inferioră) cât mail curend. 
Sunt peste tot 52 copit'în. vîrstă de şcolă. 

13). Comuna Satu-Noii.. (Venit: 5.310 lei). Doui cătune: Pânjoaia şi Satu-Noă. 

Şc6la este Ja Satu-Noii. Există de la 1880. Localul este proprietatea, comunei, clădit de 

locuitori în 1879. E de nuele, aprâpe sistematic, încăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor 

din Satu-Noi. Are trei să: 1 (6,90X7,63X2,91), IL (5,75X4,50X2,91), III (4,80X3,18X2,91), lără 
loeninţă pentru învăţător. Curtea (6272) este împrejmuită cu gard de nuele. Grădina are 

94» Sedla are un venit de 89 lei, din arendarea pămîntului. 
La, Satu-Noii, unde sunt 104 copii în vîrstă de ședlă, sunt acum doi învăţători. 
La Pârjoaia (5 kil. 750%». [23 copii], ar trebui să se înfiinfinţeze o ședlă de cătun. 

PLASA TRAJAN 

45 cătune, și G şcole. 
Copii în virstă de şcolă 1.798 (955 băcți și 843 fite). 

1), Comuna Aliman. (Venit: .2.300. lei) Un cătun: Aliman. 

Şeola de la Aliman există de la 1879. Localul este proprietatea comunei. E de piatră, al 
un loc cu primăria, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are trei săli: 

I (4,50X4X2), II (3X2,50X3), IN (3X3X3), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (423m2) și gră- 

dina sunt împrejmuito cu gard. Şedla are un venit de 50 lei, din arendarea pămîntului. 
Fiind 114 copii în virstă de şcolă, ar trebui un al doilea învățător. 
E nevoie de un local noi. 

2). Comuna Asarlic. (Venit: 3.200 lei). Trei cătune: Asarlic, Gherin-Cuius şi Chiol-Punar, 

Şcola este la Asarlic;:Existi de la 1887. Localul 'este propritatea comunei, clădit în 1886. 
E de piatră, destul de bun, încăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor din Asarlic.” Are
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o sală (9X.10,50X3,50) şi patru camere. pentru învăţător. Curtea (1932) este împrejmuită cu 

gard de nuele. Grădina (2000n»-) este împrejmuită cu șanț și mărăcini. Şe6la are un venit de 

50 lei, din arendarea pămîntului. ; : 
La Asarlic sunt 58 copii în vîrstă de școlă. 
In cătunul Ghiol-Punar (9 kil.), fiind 52 copii, ar trebui să se înființeze o şcolă inferidră. 

In cătunul Cherin-Cuius (11 lil), fiind 16 copii în vîrstă de șeâlă, ar trebui să se înfiin- 
țeze o șeolă de cătun. 

: , 
li 

3). Comuna Bairamdede. Un cătun: Bairamdede. 
Nu este șcălă, 

Fiind 614 copii în vîrstă de școlă, ar trebui să se înfiinţeze o şcolă inferi6ră. 

. Comuna Beilic. (Venit: 5 235 lei). Trei cătune: Bac-Cuius, Deilic şi Demircea. 
Sat este la Beilic. Există de la 1879. Localul este proprietatea obşte! locuitorilor, clădit 

în 1879. E de piatră, destul de bun, încăpător, la loc nu tocmai sănătos, dar la îndemâna co- 

piilor din Beilic. Are două săli: 1 (8,74X5,75X3,15), LL (8,74X5,75X3,45), două camere şi o bu- 

cătărie pentru învăţător. Curtea (1270»-») este împrejmuită cu gard de nuele. Grădina (50002») 
este împrejmuită cu șanț. Şcola are un venit de 60 lei, din arendarea pămîntului. 

La Beilic, unde sunt 114 copil în vîrstă de ședlă, sunt acum doi învăţători. 
In cătunele -Bac-Cuius (? kil. 400 m. [18 copii] și Demircea 4 il. 900 m. [23 copii]), ar 

trebui să se înființeze câte o școlă de cătun. 

. Comuna Carabacă. Patru cătune: Beșuul, Curabucă, Cherlic-Punar și Guugagia. 
Na este şcolă. 

In cătunul Corubacă, fiind 70 copii în virstă de șeslă, ar trebui să se înființeze o șeslă 
inferiGră. 

In cătunul Beșaul, fiind 65 copii în vîrstă de şeâlă, ar trebui să se înființeze o şeolă inferidră. 

In cătunele Gaugagia (20 copii) şi Chertic- Punar (1 copii), ar trebui să se înfiinţeze câte 
o școli de cătun. 

6). Comuna Cuzgun. (Venit: 5.112 lei). Frei cătune: Cara-Amat, Cuzgun şi Urluia. 

Şeola este la Cuzgun. Există de la 1879. Localul este proprietatea comunei, clădit de 
obştea locuitorilor în 1882. E de zid, destul de bun, încipător, la loc sănătos și la îndemâna 
copiilor. Are două săli: 1 (8,50X(5,85X(3,63), 11 (8,50X5,85X3,60) şi două camere pentru învtțător. 
Curtea (10502) şi grădina (450) sunt împrejmuite cu gard de nuele. Sc6la are un venit de 
10 lei, din arendarea. pămîntului. 

La Cuzgun sunt 80 copii în virstă de şeolă. 
La Urluia (8 kil. 620 m. [26 copil]), ar trebui să se înființeze o școlă de cătun. 

La, Cara-Amat (4 kil. 740 m) sunt numai 10 copil în virstă de şcâlă. 

7). Comuna Cavaclar. Două cătune: Caruclar şi dfangacl. 

Nu este şcolă. : 

La Cavaclar,. fiind 75 copil în vîrstă de şeolă, ar. trebui să se înfiinţeze o şcâlă inferioră 
și să se clădească un local cu două săli de clasă, 

La Mangaci, fiind 58 copii în vîrstă de șeolă, ar trebui să se înființeze o ședlă interidră. 

:
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8). Comuna Cazil-Murat. Patru cătune: Cuzil-Murat, Becter, Merdecenli- Panar și 'erzi-Veli. 

Nu este școlă. | 
In cătunul Eazil-Murat, fiind 65 copii în vîrstă de şeolă, ar trebui să se înființeze o școlă 

inferidră, îar în cătunele Merdevenli-Punar (15 copi!) şi Terzi-Veli (1-+ copil), câte o şcolă de cătun. 

In cătunul Becter sunt numai 7 copil în vîrstă de șeolă. 

9). Comuna Chioseler. Două cătune: Chioseler şi Porungea. 

Nu este şcolă,. 

La Chioseler, fiind 60 copil în vîrstă de şeslă, ar trebui să se înființeze o școlă inlerioră. 

La Burugea, fiind numai 15 copii în vîrstă de școlă, ar trebui să se înfiinţeze o șeolă 

de cătun. 

10). Comuna Dobromir. (Venit: 5.000 lei), Două cătune: Dobromir-din-Deal şi Dobromir- 

din- Vale. | 

Şeola este la Dobromir-din-Vale. Există de la 1883, Localul este proprietatea comunei, 

clădit în 1882. E de zid, sistematic, încăpător, la loe sănătos și la îndemâna copiilor. Are o 

sală: (13X103,50) şi două camere mici pentru învăţător. Curtea, (85002) este împrejmuită cu 

gard de nuelo. Grădina (8000) este împrejmuită cu șanț. Şcola are un venit de 120 lei din 

arendarea pămîntului. 

La Dobromir-din-Vale, fiind 128 copi! în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea înv&ţător. 

La Dobromir-din-Deal, (3 kil. 600 m.), fiind 60 copir în vîrstă de ședlă, ar trebui să se 

înființeze o şeblă inferioră. 

| 11). Comuna Enigea. Scpte cătune: Fnigea, Adam-hlissi, Muleiora, Polucei, dragi, Lusuf, 

Funar și 'Lalașman. | 
Nu este şeolă, | 
In cătuna Mulciov, find GO" copil în vîrstă de școli, ar trebui să se înființeze o șeolă 

inferioră. | | | 

In cele-Lalto cătune, numărul copiilor în virstă de școlă e neinsemnat. 

19). Comuna Enișenlia. Cinci cătune: Enișenluia, 'Teche-Chioi, Nasradin, Bazîrghean Ciucur- Chiol. 

Nu este şcolă. | 

Cei 45 copii din Enișenlia, pot merge la cola din Asarlic, fiind o distanţă numai de 2 Hil. 

In cătunul Teche-Chiot, fiind 68 copil în vîrstă de școlă, ar trebui să se înfiinţeze o școlă 

inferidră. 

In cătunul Bazîrghean, fiind 50 copil în vîrstă de școlă, ar trebui să se înfiinţeze o șeolă 

inferiră. 
a 

In cătunul Nasradin, fiind 48 copil în vîrstă de șeolă, ar trebui să se înființeze 0 şeolă 

inferioră. 

In cătunul Ciucur-Chiof, sunt numai 7 copil în virstă de şeolă. 

13). Comuna Hairanchioi. S&pte cătune: J/airanchioi, Demiicca, Pas-Punar, Malcoci, Cara- dei, 

Slender şi Serendic. 

Nu este şeslă. 

In cătuna Ilairanzhior, fiind 38 copil în vîrstă de școlă, ar trebui să se înființeze o școlă 

inferioră. | 
In cătunele Demireea (18 copii), Pas-Punar (It copil) și Malcoci (15 copil), ar trehui să se 

înfiinţeze câte o ședlă de cătun. 

In Cora-Aci, Skender şi Sevendic, numtrul capiilor în vîrstă de şeolă, este neînsemnat
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14). Comuna Mărleanu. (Venit: 2 895 lei). Un cătun: AMărlecnu. 
Şedla de la Mărleanu există de la 1879. Localul este proprietatea comunei, E de piatră, 

acoperit cu olane, la un loc cu primăria nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la în- 
demâna copiilor. Are două săli: 1 (1X5X3), IL (3X3,20X3) şi o cameră pentru învăţător. Curte 

nu €. Grădina (50002) este împrejmuită cu şanţ. Șc6la, are un venit de '70 lei, din arendarea 
pămîntului. 

Fiind 167 copii în virstă de şedlă, ar trebui încă doi învăţători. 
I: neapărată nevoie de un local noii, sait ză se mute primăria. 

Ă RESUMAT 

Pentru o deplină aplicare a legi asupra învățămîntului primar, ar trebui să se înfiinţeze 
în tot judeţul Constanţa: 

15 şcole de cătun; 

59 şedle înferidre cu 1 înrățător ; 
7 şcole saperidre cu 2 învățători; 
2 şcole superidre cu 3 înctțători. 

Ar mai trebui să se transforme: 26 şedle inferidre în şcole superiore cu doi învățători, 
7 şcole inferire în ședle superidre cu trei învăţători, 7 şcâle superidre cu doi învățători în 
şcole superidre cu trei învăţători şi 1 superidră cu doi învăţători în șcâlă inferioră. 

Astăi avem în acest judeţ 68 școle, din cari: 55 inferidre și 13 superidre cu doi învățători. 

In qiua când legea actuală va fi pe deplin aplicată, vom avea 177 şeble, din cari: 45 do 

cătun, 78 inferidre, 38 superidre cu doi învăţători şi 16 superidre cu trel învăţători. 

F.D.



  

JUDEȚUL CONSTANȚA 
Lo —————. 

RECAPITULAŢIE 

  

  
  
    

        

            

  

  

    

      

              

  
    

mărul noii Pomâni înnărtită în câan antoni "Numărul copiilor străini îm- | Cau _______Num&rul copiilur de Români împărţiţi în şese categorii __— Părți în donă categorii | 
“ E se e3 | s'a 

i = sai | CAR încap 
= E: | EI S = 5 | SS | Copil (in | COPII | Copil car! | TOTALUL 3 E Fe Șz în] E a ses | ma afară de cer] i | 9 9 iaz = Sia şc6lă * S 3 52 li c33 i Y Y | primesc i » ZI E 5 ză , 5 3 e | Egg EEG | mal mar) |AMÂNAȚI 'nustruetiuneai Ze lEzăzi 335 |-— 

2|5|5E | met mBăg cart nu fre- i acestor șâse ca-| î $ 7562] Za sas 3 = | Ea | iezi E" || cuenteza | end în afară ||” Ş Muia Z E lansa! 2 32 = Şi PLASA 2|=| = | eşese | za | sedla acumi * o șcâla dinii tegorii 2 j-ss*|l 838 al = 12? Z 3 *o = E X-eare ar fi! ȘI ” , EI 23 s o o |z SE | 229 E o or ! xouşa | | 7 39 o i o = e =1|35|853 | S3a e ] Sas distanța | acest cătun din urmă $ E Se | 35 3 23 
= Dr al === => 2 == eliza oi = lili zielz 2 > a | = z l= = > 3 ez: =|=|5I21I 5 io e O e 9 e 1 3 = o e = zIiZlzIslzie = |8*99 Iaz 33| BI o loa > | z Dia Ils o 2 IZIPlzIPlzlol| e |ăzzi SII = Sfelăl=iă la; NA || | a |ajălz| e [age 

E [o Ip EIN | Plasa Constanţa] 25| 10| Y 5: 475 311 2141 164| 190 100: 29 2 89 1.099 669: 1.678] --: —! 96 97 96 57 153] Gl: | j | ! | j ! | i ! ! . i ; “ i ! i i i | „ ! i " 

  

  
. “| i i i , a  lârşova. | 32| 21] 30 in. 900! 447| 892 463, 531! 21.930 1.650. 3.550] 1! 4 d 45 Si 18 1.399 

  46 so] 285 « Mangalia. | so] | 14 5 464 362! 207 160, 169) 2 923 68, Lao] 1113: 
«  Medgidia.| 35] 13] o — 570! a) 198. 232: 271     ! ii | i 

2, BB, « > 10) 933: 2.032] — jl 3 1'3 

      

| 
| 
| 

  

    
| 2 5] 128 

|: |] i i: i a Silistra-N.| 211 14] 24! 10 i 5, TI 192, 992i 352 49 70 — — 1.058 S17) 1.903] — — | 903 ii , ! ! i ! i MI , 
II i | pi L DI i | »  Trajan .| 45| 6l13 e Si! 48] 175, 147. 179 22 160 pi 2 95, 813: 1.798] — — — — — = = 420 ! : : | i i ; ) 
      Total general . [205| GS| 93; 2846102184, l. 33! 1.298; d. Ol. „892 i 1 174 185 pi „954 po 

I__i j | Li       | 
Lo ol | a] 

|   
12544 : es 07 0 ră 250] 1.979, 

| !   
   



  

    

  

  

    
  

  

    

  

  

  

    

  

    

  

  

    

  

  

  

      
  

  
    

      
  

          
          

  

    
    

  

  

  

  

  

  

  

    

      
        

  

Ei NUMELE COPIILOR DB ROMÂNI IMPARȚIȚI. IN ȘESE SE CATECORIL., 

N 

| || com jetta zur Spital cm |emzan] moratou 
| 2 | |maatoraţrai Să cure arti || rinţi Ro- |care nu fre- amânaţi atrucțiu- acestor | 

5 COMUNA CĂTUNUL [5 | £ | marurma | oeteczi ae rect] eat | sai | E şese categorii ; 

5 5 5 ua aa tuaoa le + teză şeola ZE ! PR eta din ucmă 

i dial 8|= ZASS |a |ă|zIB|sir | 

| Plasa Constanţa i | | | | | | | | | 

| 1| Cara-Murat.. -] Cara-Murat . aa 5309 oa i 3 ali 131 14) 245 

i CaroL 1 + Carol 1. A a 1 = sol 320 10: 15 d ao — 103| ss! 161: 

No Dorobanţu. .j| | 1 sa) aa 7 i 8 xl 22 a] i ca si 98 

| 3| Cicrâcci . Cicrăcei . . . | — — -| 19, n) 48 16, 39 i — - —| =: 166 184 320; 

a | Cara-Harman | Cara-llarman ) 3 1 — -] - 17 — —] — ] 13 G 33 — "i 23 94 

|» Peletlia. J 1| 6 i 18, 13 - —| — 7 5 6 | —| 60 2) si 

|Gargalic: Gargalic-Mare )| „| 1 — 30 26, G 12 , — : —| 48 36 st 

|» Gargalie-Mic - | | a 38 16 2 6, 15 10) — 1] a] = 57 29, 9% 

6] llasancea . . .| Iasancea 2 | 35 = 1 di == — ] | A6| 89 85, 

1| Omurcea . . .| Nazarcea, 2 1 1 _| 10 i 2 =: a6i 28| 1] —| =] —. 60 sul 9 

S| Murfatlar . Murfatlar 1| =] — i 12 16 5 ai | | a 19 36, 

9| Osmanfacă Osmanfavă . , 3|. 1] — -i 2 8 : : 20, ai 2 Ş 36 — 81 99 120 

10| Pazarlia. . . .| Pazaria - » aa = i sa si ao 9 29] aul d 2 EI 3.108; sl Gu 

Total. . | 25] 10| 9 5) 18 sub 64) 150 160: 20 25) so) 31.00: 009 1.675 

Plasa Hârșova 

[a e Calia. | 1 72810) n 10 ii 10| 22| —| — 58 82 90 

| » Curugea . lo) a —i — 2 2 917, 18 26) io —i 55 67 122 

» Rahman +» | d | 2 0 ac ai oi oi ar 3 oi | sol sal 158 

2] Dăeni. . Dăcni ....- 1| 1] 5 G s5 40! ul 22) 19 m 2 24] — _] 19) 150 305| 

3] Gânliciu. . ... | Gărliciu . . . a oi zi 25 23! o 54! 26; 56] 2 i — | 109! 118; 227 

4|Groapa Ciobanului[Groapa Ciobanului] 1| 1] 5 19, 4 al si. 24] 25! 5 —| 1 _ 92: 64 156! 

5) Ghizdăresci . . | Ghizdărescă. 2] a] pi — 30' 2 20 10, so) 36) — 1 — —| 93 72 169! 

| f Ostrovu Ostrovu .. 1] | 1] — _| 1 13 oa a ze 29| 1 A 2 i 112: 70 TI) 

| O Aigar-Amet |. | 1] — —| ol 18 2 10; 9 soi — | 10! —i 56! 38 ai 

i (Sara Saaiu. | a] 2 = is 20| 13i 35: 33 „do di | -| 102| 98| 200 

iu» Dulgheru. -:. ) 1 | as pi la ad o a | —| =, 130, 108) 218) 

| i Gartal . | = a] = = 12089, o 70. a, mia 1 — - 227| 201| 425! 

3 Capugiu . ..i 1| — —i op 38) 15. 50) 3 =! ii 198 70 195, 

| |» Ceatal-Orman. ol 1 i —! 216 36, 45 501 J 3 1, 123 92 215 

Satishioi . . - —| 1 = — 52 s _ —r 29 39, —! _ — — 101! 47 149) 

| promt Topolog . . A 1] — —| 35,17] 20 24:10, 14, 2 — - Ti 57| 128] 

LU» Doiran . . .. J 1 — —| 18 10; 4 8, d s) 1 —i — — 29 26: 55 

10 4 opalu . . . .| Topalu. . a , 1 : — GO, 14; — —i si 56, 3 2. — - 98, 102 2%, 

UL» Boazeie . .J| 7] 1] 2 — 35, i — 18 5) a | aj aj 98 

“ui Urumbel Urumbei. . a 3 1] — — 25 20! 9 11 l 9 — — 1 — 36 40 "6 

i » Făsăr răsul-Noii./ oa plau SI i „| di i = 63 sal san 

Total. . | 32| 21 30 Ti 900 TU se 460) sai] 675, ot, 49, 21! za. 930 14630 8.60 

 



  

  
        

    

  

  

  

  

  

  

      

  

  

    

    

  

  

  
    

    
  

  

    

              
        

'Xomărul copiilor străini împărțiți în două categorii Căţt copil Copil cari urmâză la şeolu acut 
Î e E PI Ri e e apa a aaa Ta = 

| |] ! ! : incap După statistica anului 1893—94 
, i! Copil străini cari |] Ș în geâiă = i 

Copil străiul car! | sunt în virstă de || ATU 2 E | | 
urmâză şcâla ||şeâla numărând! ce or ouă cate- = ao Copil înscriși Copii presenţi Cupil prezenți acum şi pe celamânaţi | gorit de copil 2 la Septembrie ta luna su una Mad OBSERVATIUNI 

saă excluși | străini g Ze, 1353 Decembrie . 

z305 | TD > | ză ez 3 e | => o Zlo|E | Zsa Z|o | ElZicslEelzilel|e 
E | | £ 2 IE ISIS list |zisle ls | SIEIS : & z | si [Ela la ze SE 

: Ț Ț y i . | | IEI | i | | | i | a ant a i a . -- pa Form, P ine dat tistic ' _ —h 80, 8: s0, 15. 128 100 —! 2 —: : | 33 ST? 40 2) GY pe Sera conţine data xta is ice 
' E : | : | | ! , — == 70 | i —| = 40 24 4 26 2 G0] Item. 
a _| _| —| 100 — -| = aul 10 34 26 10, 30| 1den. 
_ _ _ A | _l _ _ _| 2 _ - _ —i — _| —] Nu este șeslă, 

! ţ " | “ 

l | i | YVorm, P nu conți istic 
! ; > ie - - ! 3 .P ține date atatistice — — — — — | — 82 —| —| i 20, 17 i 21| i, UI po Septembrie. pi ! : | == GO | i | i 97 12| 49 84 10 43| dem. 

ţ ! 1 4 ' ! 

= 54 —] —| = 95 or] a2i 14 620|. en 
i i i ! | : i ! ” ' =Q i = GO | = i —i 37 29! 59 40 18! ȘI] dem. 

: | i : | ! , - 
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-. —: —: _ -| —i — — — a Nu este șeslă, 
i : . i | , . 

: ! . : . a ! = . . « | Form. P ine date statistica ! —! -—, 16, 9, 16 9: 95 10 Ei dl Că bi 23 sul 3 1 pe Septembrie, conţine «late atatistie 

a i _| —| = 10 | = —| = 82 840 81 9 40| dem. 
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1 ; ! ! [e i ! 

i or 9 1: 2 1 3 63 _- —| — 206 10 36! 94 $  32jForm.F nu conţine date statistice pe ! | ! | ! | ! ! , . | ; Septembnie. 
ț : — —, —| mi = 10 ml 15 15, 36| 20 19 .39 1dera 

| i DE i] i | —) —_ —! ial ; . a ai ai 9! 92| 08 =. 5 d | : J: 1 1 64 | | 13 - = 25 1 i: 45 dem 
! ! 2: Aa ' PE a» | Form, F nu conţine date statiatica pe —| iii E Ti 140 i ” sI] i 115 1 | Septembrie și ia. 

i os | = = = 28 18, 46 23,18) 28 2, i | i | pi " | i a = 55| = = 429 2 6 2 să 
| i i ; = zi 32 a ! | —| _ | — — — 45 | — — sa “ 3 5) di 37 d A | : i pei) ! ! | 7 ! al ma: » . s | — | l; — i! — 1 96 i 42, 36 18 5 îi 16 d ?, 

| i ; ; RI 0 o | — .— —! Et 30 =! — 20, 16! 26| 18 15) 33 vyj ! i i , i i | ! s 

D200) sa lana zi] ji ce FII 
! i ) ! i ; , | i 
i 70 | i - 42 10 59| 48 9 ări lu g , ' | ; ; i | | _ „i 

! — | —| = — S-a di! 15 69, + 16; 57 A a 
! . , “ | ! 4 | | i Fa 

— i —i i — —| — GO —| a BG SI qi 97 6! 33 pă | TE | | : aa — —| E — = 5 — = | al oi —| i 
! i : ! i i | RI II, i 50 | 45 7 59| 99 4. 421 50 GG 36 ! | i | i i | ' ; P ! : : | | _i RA _ _ PCI IE 50 ip! 14 45; oi i 99 Form. F nu conţine date statistice po ph ; E i | . | Li i “ j -- - Septembrie. , 
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i —| — _l al = 80 i ss] 42: 89: o] 18 39| Form. F nu conţine dato atatistica pei | - . Ț = ” | 7 Septembrie, i 

| 1 . 4 ji zi s 18] 1.399 | i - — — | — | i . i , i i i ” i



    

    

      

  

  

    

    
  

  

  
  

  

          

    

                          

  

    

    

  

    

  

              

NUMERUL COPIILOR. DE; ROMÂNI IMPĂNȚIȚI IN ESB CATEGORII. | 
Capii Coe teză Îi ni ii „fe ag cer Copii Cozi cast TOTALUI, | 

E | |mantoragea Ercaro arh zinți Bo- |. ara) | amânaţi | instrueţiu- costal | 

2] couxa | că [ELE [morene See | ma cae | eee aa e a 
IM Em Iti rca [Pe ee [sd seetecer 
£ =|2|z|slg elglelzisislelzlslzlele 

- 

Plasa Mangalia | | | | | 

| Agemnter - - -] Agemler. - - | 3] -2| = | 20 26] 360 12] 3 al 48 29 S7, 

2] Azaplar. ... Azaplar a. 3 —|— = 3 16 1 ai GI i -- —| — —| 15 a 76 

3] Gheringee. . .] Gheringec .. | | a] | = 23 12) 19 20 aa asi a a | —] sz er sis 

4] Cara-Omer . .| Cara-Omer. . G| — 31 a 65 55 2 n d Îi | 99 = 17 

5] Mangalia . . Mangalia . . 2 d 2 26 G 12 11 21| 3 1 7 2] 73 68 11 

G| Chiragi  -.. „| Ohiragt. . . - 6 —| == 39 “i 21 i 7 2) — - — _ 67 sa 124 

1] Musurat. . . .| Musurat.. . - Bo — 20. ' 28 | — — 39 —|| 7 7 n 

Si Tatdageac. . .[| Tatlageac-Mare 9 | 22] = 98; zi, ui 15) — | — — -1 | B 10, 8 

9| Sariohiol . . .| Sarighiol -. | 5] —| 8 21 63, 85] 19 15) Bo — | o 80, 170 

10 Osmancea. . .Î Osmancea 1| =] — - 10 ui [ : — —| — - — - 21 15, 36; 

11| Buiuc-Enghez | Buiue-Enghez. | 5] —| =] —/ 38 10) 11| s 3 —i || a2 2820, 

e] pai-ehior. . | ai-Onior -. | a] | a 2] 2 oz 25 26: si ai -| — | 106.99. 205 

13] 'Topraisari. . . 'Topraisari . 1] 1 - — ] i al j „i i 1 18 —| 83| 1 70 

14| Tuzla... . Tuzla... 2| 1 — „| 19; = | _| sl 16] .] _ _ —i| 76] 16 gi 

Total . | ss] 14| a]. 5: 164-862! 207] 160: 169; 96, 5! -a: cr] 2 928 628.1 591| 

Piasa Medgidia 

1| Aacopă. . ... Docuz-Oglu. PB 2 —! 18 55] 1 2 3 15) % 1 ui 1: 130, 104. 234 

9] Biul-Biul .. | Beiul-Beiul-Mie. | 3] —| — 95 sei 16, 18; A 7! — = - - 50. sul ou 

3] Caratai . . ..| Caratai. . .. | 1] —| — - al 1; aj 10, a o — J — = 26 31 i 

3] Cocargea. . . . Cocargea. . oa = ] 3, 1 2 10, 18 2 26 - 28 97 oi 

> Cobadinu î.. Cobadinu . | 1| —| — -! Ni 17 5 6 | = — = -i i 2 ul 

d | Cochirleni . | Chochirleni. ) a 1] — i 4, 24 "1 | 14, '5 NI 5 2 — 6S, za 141: 

| a | Ivrinez. j 1| — - 169 6 i s Bl - —! — 20 34 ci 

7] Mahmud-Cuius. Mahmud-Cuius. Gu — — 62 a 6 : i Ba —:; 140 103 auzl 

|| Rasova - î.. Rasova. . , a! | | 1] — _ 75 ie 17 E. 5 2 2 _ — : 129, so osal 

Sa vaita | 2 a aloca ol apa i 2 2 ori R ss 

9 (Seimeni. a. Srimeni-mart . ) | J. 1] i — 0 — N zi - 20 , d — 2 co S | 

e | Seimenimici | [a 82 fapt 0062 102 
| ( Taspunar. „| Taspunar, » . y 1| — - 2 —. ă 6 14 13| i -- — — 10 = 60! 

„10 a... | Chior-Cisme | 1 = —: 2, 52 ss —| = - 2 - Il] sal sal 

['Tortoman A “Tortoman ) y | == 23 8 10, i 2 30, 3 | — - 89 a 5 

| ceiionioiu . | N E E IC IEI E E 18 
Total. „|: Bă] 1] 3 — 87 833; 108, 2321 971] 874, 22 19: 10 9107) vogl 02!



  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

          
  

  

  

      
  
  

    
  

    
        

  

  

    
  

      
    

Namăraul copiilor străini împărţiţi în donă categorii Câţi copir Ă Copii carc urmeză şedla acum. i 
DI IRI IT a e a ani 

ț încap După statistica anului 1593—94 || Copil străiut cant în şc6lă 
! Copil străini cart || sunt tn virată de TOTALUL | | | | urma6ză şcâlă |! şeâla numărând celor două cate- | 22 Copit inscrişi Copil presențI “Copil presenţi ” : acum şipe celamânaţi || Sorit de copil [pi la Septembrie în luna în luna Mait OBSERVATIUNI - | aaa excluşt străini Ş5e 1893 Decembria , | st iz | = ze a - — — — A aa cd 65 Pi = oz — — - E lesl le lzielel|ez:* [zlolzs lgzlelEelzle|g PE O. 9 lo o.|.o 223 să o 9 | O O | 9 9 LE | 5 | ăla |s|E|g lă|zle|ă|e|e ț 

' i ! ' ! - IL IL j | ! N | | . i ! 4 ! | — — — a — = o = | Nu este pecra, | Il | l- .. i | — --! —! —) = — i i ol al 1 ae, ! ! ! ! ! i | ' ! i | ! ! : 1 i 
Pi | .! - ! — —,, — = — s0 33 02: 00, 13 2 15113 2 15 | i , ! —: —: —! — 2] 2 — i _i . ii 2 am, 

i “ Pr 4 “ 1 E , ! . pa! ere Yu | ÎL pe no Q d Yorm. F nu conţine date statistice 
| 1 135, 1) 3636, 82| ai = i i ij îi "15,26, 71] e Septembrie. | i ; ! ! i l- ! j —i —. — PE — la al 2 Nu esto se6lă, ! ! i Ri ! : . | : i : | : | — —.! — a —— | LI 2 Idetn, | i” a iai | | —! —! —: — i a — lia i 2 i 2 em, . i ! i : | ! ii o | ! — —! _! at a — il a i — — --] 1dem. 

| ! ! ! i | | | i i j | | | | ; | pl ! — —i —_ aj = -. —| = azi a | il | Rem. 
: ! | , . | ! n ! : " — — —j — a ii — tai = —| —] Dem, . ! ' | ! ; | ” ph | Pl _ —i —| i — — — = — | = nem. ? 1 i 

; . . 1 ' , , ! | : - : ! i ! i . - Form. F nu conține date statistice 
| — =] | i 7 — 10 —i = = = —i 10| 6 1] pe Septembrie, j : | i II IE IE 
——— DI A a i ia lol 9! —Î 19] ae 

- erai . 2 ! 
| 

D056 6 se] oa | aia 7 

i —: —i — = —] S9 iH 16 60; + 12 289 Form. F nu conține date s'atistice 
| ! i i : | | | : | , - | pe Septembrie. 
| —, = —j —| = | — — ! o i “ol | Nu esto geclă, : j | | ! ! i | : i —! —! ij = — oo ci 2 | 1aem, [ă t : ' i i | ' ; ) | | i | : i - ; ! 

i: _: al Îi > ; ! _ - | Form, F”nu conţine date statistice , | ; i A : 21 NR ÎN a : 7 i U, . 15 pe Septembrie și lecembrie, Î ; și i ! , ' 4 i . “ 1 | . : 
-- — —] — = —— _— -- Tm = Ju este geslă, | ' i ! i Ri ! 

: i i , i ! . i | . a ; .[. 
, ' ! an os ai . Yorm, F nu conţine date statistice 

— — — | i 2 i . 9: (n 3! | Ei | i i s0 12 25 0, -, 15 Ha pe Septembrie. ! . 
—! i -i | 23 o _ 2 loa 8: | Form. F nu conține date statistice | A E - 7 ” — î 4 "pe Septembrie și Decembrie. | ! i EI ; . , . , se 
—! i — i x _ _ pe 9 9 Form. F nu conține date statistice | | 1 ! J l; 1 50 ai 19 4 23, 20 +; 24 va Septembrie. ! 

: ”] — —! i — 100 507 86! 13! 39 37 76 dem. ! ; , , i. ) : i | | | ! ! ! i | —| —, == S4 Yi DU 27 6, 85 1dem. i ! , ] | ! ] | 4 o e i o 459 0 89 i au Item. i “| ' ! i | : " | ! | | i | , - = aa! i, loco iaz o al ao ao ami Na Ă i i . ' ! : i | To bo 9 9 aa RD DN E ! i 2: _ PE II N « _ i ai ; 97] Form. F nu conține date statistice 
i : ] | ! 30 i — - | , a 6 di pe Septembrie şi Decembrie. a ; ! „ij : , : i | ş < | [d —j —, —! — i — ij — ( i __l 9 3 2 MIE Form. F nu conţine date statistice | . „i | Ă I | 10 | 9 | i 18, ! 25 pe Septembrie, 

. . « 
” I e - . re 

pt 5 Ii 1 4 80 | i — —l 26: 1 azi 23 13: 6 1dem, ; 

- ! : : i ! - 28 i : i solo [ZII  
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| 3 5 Copit ante Copil mal afet Ad cer Copii [i Copir car | TOTALUL 

. 3 Ş | indatoraţi tears arf "sinyr aa Tae amânaţi interueț-| acestor 

„|. COMUNA CĂTUNUL [E | 77 | ma vata eaeate ee] teznenteza catea | SH „| gtâi din $65 categorii 
Ş 5 3 | tunul de sola — |loricare af excluși |lacest cătun din urmă 

= 3 3|> = =|ol>lolzlelz za & 

Pi 1 i | | i II NI II 
asa Silistra-nouă | | | i ; i | i | 

1] Almaliu. . . „[Almaliu: . 1 14 — i SI, 11, 28, «6, 21; 4, 12; 10. —! — H$, i 290, 

2] Rugeac . . . . | Buseac a zl sii a oi a-i 35! 12! s7! 
| Canlia Canlia aj a] — — 0 2 — -| 2 aj oi i -— sa 2 154 
3] Carvanu Carvanu-Mie aj = 20006 i aa e — 12 - — si 150 
5] Caranlie Caranlie a = > o os 19 = = Br) si to 

Esechioi Eseehio. + || | a] — 3 pl — — 1 a2 - = —: z i 12) 

i, Cuingime e Îi i ul BT 00 0898, 

ÎpGârita » - - -[Gânita. . A i - — 2 9 — — 2 2! i 6, —| 2 . v2 

TI Galia...) 20 6, i 12 — = =! -i i) 6 70, 

-$ Ghiuvegea. — —| — - —, 7 —! —i = 18: —, 7 - — 2 15 %, 

| | Lipnița - Lipnița - . . | 1 2 — 2 | — - 16 2 2; — — -] i = 12, 

|» Coslugea. » -Î| [a] = =: 39 18 = — 7 20, 10, 10. — — 5295) 128 

10]. Oltina Oltina 0 asa aaa i 4 122 

11| Parahioi Parahioi . . 1 1 9 5, 30 34| —! — sl 32] 18 22| —! _ 101 9%, 191| 

12| Regep-Cuius . | Techederesi 2 — 1: — 1s 8, Ti 7: — - — i — - 30, 2 52 

13| Satul-Nou. . . ISatul-Noii a și 33| | _ i sl si ai _] _ ca GI ZI 

Total | 21| za 23: 10, 622 283| 71) 182: 292 302, ul 170, —i 11.058! B47,1.905, 

Plasa Traian 

1| Aliman... Aliman. 1. 1 — — 30, i 1! - 5 si ” —| — | 56, 5 a 

- 2] Asarlie . Asarlie.. . . | 1 4 202 202 0 20 28 —! 2 -| =! cu 62, 126 

3l Dairamdede ... |Bairamdede. . | 1] —[.—! —! 29 i “13i 18; | = - -! = ai sul a 

4) Bilic. ... |bellic. ... a aj ai - si is 4 8; a ai 9 y _ -i al 7 180 

5| CGarabacă . . .|Carabacă. . . | “| — _| — 5 = "25 23) si 5 _| — _| — si s-! 109; 

6] Guzgun Guzgun 3 1 G, - 37, 92 - a 2 —| - _! - 60 zel au 

7] Dobromir . . . [Dobromirain-Vale| 2] 1] —! — 20 sul 12 630 3 ] G, ! 1 100) ssi 88 
$| IHairan-Chioi Iairan-Chioi . | — _| - 4 sa 14 s 7 2 — _ _ i sl 10 y5; 

9 Cavaclar Cavaclar . . . 2 — - - Go, 1 1 2 3 J — | —i î o 15 

10] Cazil-Murat . . | Cazil-Murat.. - A Ba 16 6, 9, 2 7 = cal 3, 101! 

„11| Chioseler . . .[Onioseler. .. | 2] — _ 2 ii 2, l 9 G i —| = —| — 38 x z 

12] Enigea . . . . | Mulciov.. .. = 2 a 4 18, 1 3 - — i — % 1292 

i 13 Enişenlia . . . | Teche-Chioi. . 35| = - —: 70 63 13 24, 6 3! —, — — --, 128 oul 218 

"14| Mănleanu Mărleanu . . a oo la po i ali o sal zl 167 
Total so] 6] 18! 2 571. 448! 175 147: 179 932 16 12 1 2 093: 481708) 
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Numărul copiilor străini împărţiţi în donă categorii Câţi copil Copii eare urmeză şcola acul. 

| ! incap pupă statistiea anului 1593 — 94 

| i! Copit străin! cari în 'ge6lă | = 

„Copil strfint cari ] sunt în virstă de || TOTALUL og | : 

i urmeză gedla !sc6l% numărând jeelor două cate- ae Copil inscriși Copil presenţi | Copil presenț 

| acum Îsi pe cel amânaţi er ii copil E 3 la Septembrie în luna 4 Duna Maiti OBSERVAȚIUNI . 

! pai excluşi străinl ga 1893 Decembrie | | 
Pa | = DZ = = za 2 = = = => 

gielygle =|s|g 53: lelelelzlelzlzla|g 

! : ! ! : i ! i 
! i i | 

Si. pi | ÎI IN E 
: —_: —i — = 2 — A 140 - --! — — 11, 1390; 18 G 2 puii, couţine date statistice 

i : | i l Pau gi 
i — | = | — 30 | 48, 37 s0 BB 20 | 24]. 

i | | i i | ! „| 

, ! , pi ICN 
Pa ol = go | — — — GIj 15 S4 59 20, 79] 1dem. 

pi N pi 
= — - | || — a 840 ii 26 Mem 

: ! | i pn 

! —. i — _ i — — o 19, 16 35.19, 1) 34| Idem, 
1 

1 

| : ! ! | 
, . ay! i 5 
i = = | 0 = oa 20] tem: 

i | ! i ! : 

— i — i 20 i 4 4 o 2] 99| acm. 
! ! ! | i : : 

„. i Dai dl , 

i — _- - —! i s2 i — _ di 17 54 3 10 19| dem. 
? y j i | | | i i | 

= 86 | 027 16 8 20 9 29] em. 
| | 

- — — | — _l -- — _| _ _| -— —; — = =] Su este pestă. 

: | i : ( al ru | Form, F nu conține date statist 
— i = ll —: i — i —— — PI 7 ! a. = .L A A „ pe 

7 80 | 5 “ GW) 10 15) somarea i 

AI II: , ' | | 
. - ll —] — s0 —] 88 12| 48 10 6 28] dem. 

4 | : ” | ; 

— — — i — 100 —| — 99 wi ji s 31, ri d4| dem. 

„kt 
i : 

Li ! . a= al mpi - 
i Boa ar — ct | oo. a6, 31| Si 

i i ; | i 
| : ' | i 

| — — — - | _ — — = — ai] =] Nu esto şeclă, 

| pi [ Lo 
! “| i 4 | a j! OQ: 4 te n] Form, F. nu conţine date statistice 

— — — — ll pi 90. 18. 98 48. 48, S6 pe Septembrie. * ţ 

| : „. i ! "| II Ia III 
_: —! —] = 35 | 9 4 OSI 93 2' By] Form... nu conţine date statizttce 

| | ! , : | ' | | | | po Septembrie, 
. - . 4 

— _ 2 ii = 30 | = — 22 11, “ 23! 16, 09| aer 

o | 
| — — — | _ i — - m —[ Nu este şcolă, 

! , ţ Î h ! ' NR . 

- — - _ ll — 9% 2 50! 15! 93| 43 41! 81| Form. F nu conţine date statistice: 

| 
: ! | i | | pe Septembrie. 

—, —, —, | —— — — -! — —il —| — — = Nu oste şe6lă. 

| | Ă i | ' | 

i 7 =] — 70 0 10 S0| 35 25; GO 35 25 60 
. | 1 

! | | |! : | | , - 

—: — —i = al — 120 IG 10| 51 32] 58| —! —!| —] FornsF. nu conţine date statistice! 

| ! ! i 1 | i pe Maiă. | 

. 
i i | 

—! — -! ” -- pp i _ — —!] _- — 7] — —| Nu este ge6lă, 

: ; N 
| 1 ” i j | 

_ — — | —| — — - — —| — —i - — =] lam. 
: 4 n 4 . 

— — —, — o — = —! —: — — —l = — 1dem.. 

| Si | li | 
— 2 —, -— —_— — — — 2 —i —] .- — — — -- ]dem. 

i : i j | 
: | j 

ti — —, — — — — — po — — — — — — — 1dem.: 

| i | : i | 
, —: — —| | = — = _| a | am. 

| i | | | ! „ul 

| 7 —: —i i a 2 50 A Se — sI! 3 36. 37 946 Form. F. nu conţine date statistice! 

«| Ţ 7 
pe Septembrie. | 

 



JUDEŢUL COVURLUI 
Copii tă d ca | 11.297 (6.170 băieţi şi 5.127 fete). Statistica actuală. 

opii în virstă de șcSlă: | y6o0 (4899 » şi 41730 » ). Statistica din 1891. 

PLASA HORINCEA 

29 Cătune şi 15 Secole, 

Copii în virstă de şcâlă: 2.006 (1.414 băieţi și 1.102 fete). 

1). Comuna Balintesci (Venit: 3.500 lei). Patru cătune: Balintesci, Cioinagi, Ghibărţeni şi 

Pochişcani. 
Şc6la este la Balintesci. Există de la 1871. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1865; e de vălătuci, vechiă, neîncăpător, la un ioc cu primăria, dar e situat în centrul cătu- 

nului. Are o sală de (7,8X4,3X2,39) fără locuinţă pentru înveţător. Curtea, (9457) este împrej-! 

muită cu gard de nuele. Grădina (5000) este neimprejmuită. Scola nu are nici un venit. 
Copiii din cătunele Ghibărţeni (1 kil.) şi Pochişcani (2 kil.) pot frecuenta șebla de la Ba- 

lintesci, unde fiind peste tot 111 copii în vîrstă de şeolă ar trebui doi învățători. 

In cătunul Cioinagi nu este nici un copil în vîrstă de şedlă. 

2). Comuna Cavadinesci. (Venit: 7.070 lei), Trei cătune: Caradinesci, Grăpeni şi Ruyineni. 

Seola este la Cavadinesci. Există de la' 1865 și funcţioneză în două localuri din cari unul 
este proprietatea comunei şi se află la un loc cu primăria şi altul este închiriat. Sunt de viă- 

lătuci, nepotrivite, mizerabile şi neîncăpătore, dar deși la loc sănătos nu sunt tocmai la înde- 

mâna copiilor. Localul ce este proprietatea comunei are o sală (6,90XX4,50X2,45) şi cel închi- 

riat două: L (4,607<3,61XX2,45), IL (4,54X3,51X2,35), ambele fără locuinţă pentru învăţători. 

Curtea localului unde se află primăria (216m»:) este neîmprejmuită, iar localul cel închiriat nu 
are curte. Grădină nu e la nici unul din localuri. Sc6la nu are nici un venit. 

Starea localurilor fiind forte mizerabilă, e neapărată nevoie de a se construi unul noii. 

Copiil din cătunul Rugineni (800 m.) — deşi comunicaţia este puţin lesniciosă din causa 
ripilor și u văilor — pot urma la şcola de la Ga vadinesel unde peste tot fiind 367 copii în 

vîrstă de șeolă, ar trebui un al treilea învăţător la ședla existentă și să se înființeze încă o şedlă 

cu trei învăţători. 

In cătunul Grăpeni (2 ki. 700 m.) comunicaţia fiind asemenea cu a cătunului Rugineni, 
ar trebui să se înfiinţeze o şcolă inferidră. 

Sunt 35 copii în vîrstă de școlă. 

3). Comuna Gănesci. (Venit: 5.895 lei). Două cătune: Comănesi și i Gănesei. 

Şeola este la Gănesci. Există de la 1865 și funcţioneză în două localuri, ambele închiriate. 

Localurile sunt nepotrivite, destul de încăpătore, dar deși construite la loc sănătos nu sunt
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la îndemâna copiilor. Ati patru săli: 1 (435Xx4,30XX2,34), II 14,10X3X2,34), NI (4,40X3,75X2,22) 

IV (4,40X3,80X2,29), fără locuinţă pentru învăţători. Nu ai nică curte, nici grădină. Şcola nu 

are nici un venit. La Gănesci, fiind 265 copii în vîrstă de şeolă şi la școla existentă, fiind 

acum dol învăţători, ar trebui să se înfiinţeze încă o şeslă cu doi învăţători. 

E. neapărată nevoie de a se construi un local noi. | 

Copiil din cătunul Comănesci (| lil. 859 m.) nu pot urma la şedla de la Gănesci, comu- 

nicaţia fiind anevoi6să din causa multor deluri şi rîpi; fiind însă 72 copii în vîrstă de școlă, 

ar trebui să se înfiinţeze o şcâlă inferioră. 

4). Comuna Lupesci. (Venit: 8.043 lei). Trei cătune: Ghireasea, Laupesci şi Mânzătescă. 

Şc6la este la Lupescl. Există de la 1867. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1805. 

E de vălătuci, vechii, nepotrivit, dar destul de încăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. 

Are o sală (6X4X3), fără locuinţă pentru învățător. Nu e nică curte, nică grădină. Sedla nu are 

nici un venit. 

La Lupesci nu sunt de cât 81 copii în vîrstă de școli. 

Copiii din cătunele Ghireasca, (3 kil) şi Mânzătesci (2 lil) nu pot frecuenta șeola de la 

„Lupesci, comunicaţia fiind anevoissă din causa a două rîpi mari, deci, la Ghireasca, fiind 4 

copil în vîrstă de şeolă și la Mânzătesci 82, ar trebui să se înfiinţeze în-ambele cătune câte o 

şcolă inferioră. 

5). Comuna Măluşteni. (Venit: 4.106 lei) Un cătun: Măluşteni. 

Şcola de la Măluşteni există de la 1868. Localul este proprietatea comunci, clădit în 1865. 

E de vălătuci, acoperit ci șindrilă, neîncăpător, dar la îndemâna tuturor. Are două săli: I (4. 

3,83X2,35,) II (4XX3,35X2,25), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea, (216”7) servesce şi de gră- 

dină și este împrejmuită cu gard de nuele. Sc6la nu are nici un venit. | 

La Măluşteni, fiind 153 copii în vîrstă, de șeolă, ar trebui încă doi învăţători. i 

6). Comuna Prodănesci. (Venit: 3.800 lei). Trei cătune: Prodănesci, Puvicană şi Săseni. 

Şedla este la, Prodinesci. Există de la 1865. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1873. E de vălătuci, vechiu, la un loc cu primăria, ncîncăpător, dar la loc sănitos şi la înde- 

mâna copiilor. Are o sală (6,50X.3,50X.2,50), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (75m7) şi 

grădina (75m2) sunt împrejmuite cu gard de nucle. Şeola nu are nici un venit. 

Copii! din tote cătunele pot urma la ședla de la Prodănesci, unde, peste tot fiind 192; 

copii în vîrstă de şcolă, ar trebui încă doi învăţători. 

E neapărată nevoie de un local noi. 

7). Comuna Rogojeni. (Venit: 10.349 lei). Trei cătune. Chirilesci, Rogojeni şi Văleni. 

Prima șcâlă este la Rogojeni. Există de la 1870. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1888. E -de vălătuci lipit cu pămînt amestecat cu paie, la un loc cu primăria, destul de în- 

căpător, la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are două săli: I (1,1 x3,25XX2,18), II (10,25X 

5,75X4), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea, (1.160»») şi grădina (4.524m»:) sunt împrejmuite 

cu gard de nuele. Şe6la nu are nică un venit. | | 

La Rogojeni, fiind 131 copii în vîrstă de şeolă, ar trebui un al doilea învăţător. 

A doua şelă este la Chirilesci. Există de la 1866. Localul este proprietatea comunci, 

clădit în 1864. [E de vălătuci lipit cu pămînt amestecat cu paie, ncîncăpător, la loc sinătos și la 

îndemâna copiilor. Are o'sală (8X6X4) şiio cameră pentru învăţător. Nu e nici curte, nică grădină. 

Şedla nu are nică un venit. , 

La Chirilesci, fiind. 178 copii în virstă de şcolă, ar trebui încă doi învăţători.



JUDEȚUL, COVURLUI 

A treia şeolă este la Vădeni. Există de la 1888. Localul este închiriat. E de vălătuci lipit 
cu pămînt amestecat.cu paie, destul de încăpător, dar deși la loc sănătos nu e la îndemâna co- 
piilor. Are două săli: I (4,1X3, 52X2, 18), Il (10,25X5,75X4) şi o cameră pentru învăţător. Nu 

e nici curte, nici grădină. Șc6la are un venit de 124 lei, din arendarea pămîntului. 

Ar fi nemerit a se muta șc6la în localul Statului, care fiind în centrul cătunului, ar fi la 
îndemâna copiilor. 

La Vădeni nu sunt de cât 82 copii în vîrstă de șeolă. 

8). Comuna Slivna. (Venit: 3.700 lei). Două cătune: Onciu şi Slicna. 
Şcola este la Slivna.; Există de la 1868. Localul este închiriat. E de vălătuci acoperit cu 

stuf, neîncăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (5X(3,25(2,33) şi o cameră 

pentru învăţător. Curtea (8027) oste împrejmuită cu gard de nuele. Grădină nu e. Şc6la nu are 

nici un venit. 
La Slivna, fiind 139 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 
In cătunul Onciu (3 kil. 400 m. și comunicaţia puţin anevoiosă), numtrul copiilor este 

neînsemnat. 

9). Comuna Tirgul-Beresci. (Venit: 15.000 lei). Cinci cătune: Aldesci, Merca, Șipotele, Tirgul- 

Devesci şi Satul-Deresci. 
| Prima şeolă este la Tiegul-Beresci. E Există de la 1883. Localul este închiriat. E de zid, la 
un loc cu primăria, destul de incap&tor, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli: 

1 (6,25 X 6,10 X 3,70), IL (6,20X5,82X(3,70) şi trei camere pentru învăţător. Curtea (520m».) este 
împrejmuită cu scânduri. Grădină nu e. Șeola nu are nici un venit. 

Copil din cătunul Merea (1 kil. 500 m.) pot urma la şedla de la Tirgul-Beresci, unde peste 

tot fiind 133 copii în vivstă de şedlă, ar trebui un al doilea învăţător. 
A doua scâlă este la Aldesci. Există de la 1871. Localul este proprietatea comunei. E d6 

vălătuci, la un loc cu primăria, destul de încăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are 
o sală: (1,50XX4,50X2,60) şi o cameră pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Școla nu 

are nici un venit. 
Copiii din cătunul Şipotele (2 kil.) pot uşor urma la şeola de la Aldesci. 
Peste tot nu sunt de cât 63 copii în vîrstă de șeâlă. 

A treia şcâlă este la Satul-Beresci. Există de la 1867. Localul este proprietatea comunei. 

E de vălătuci, la un loc cu primăria, neîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (862,65) 
și o cameră pentru învăţător. Curtea (04”-P) este împrejmuită cu gard de nuele. Grădină nu e. 

Sedla nu are nici un venit. 
La Satul-Beresci, fiind 160 copii în virstă de șeolă, ar trebui un al treilea învățător. 

10). Comuna Țuţcani. (Venit: 9.503 lei). Trei cătune: Aanastireni, Săpeni şi Țuteani. 
Prima şedlă este la 'Țuţeani. Există de la 1891. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1889. E de vălătuci lipit cu pămînt, neîncăpttor, la loc sănătos și dar la îndemâna copiilor. Are 

o sală: (12 X 5,10 X 3,30) şi trei camere e pentru înv&ţător. Curtea are (105m»). Grădină nu ce. 

Şcola nu are nici un venit. 
Copiii din cătunul Monastireni (1 kil. 670 m.) pot urma la şcola de la 'Țuţeani, unde peste 

tot fiind 201 copii în vîrstă de şeâlă, ar trebui încă doi învăţători. 
A doua şeolă este la Săpeni. Există de la 1891. Localul 'este oferit de preotul Spiridon 

Borsu. E de vălătuci, neîncăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (6X5X2,40) 

şi o cameră pentru învățător. Curtea, forte mică, este neîmprejmuită: Grădină nuc. Şeola nu 

are nici un venit. E 

La Săpeni, fiind 101 copii în vîrstă de ședlă, ar trebui un al doilea învăţător.
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PLASA PRUT U 

28 citune şi 18 şcole. ” 

Copii în virstă de şeolă 3.310 (1.686 băieţi şi 1.624 fete). 

1). Comuna Băneasa. (Venit: 6.121 lei). Un cătun: Băneasa. 

Şedla de la Băneasa există de la 1867. -Localul este proprietatea comunei prin donnaţiune. 

R de lemn lipit cu pămînt, neîncipător, la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală 

(7XX5,60X3) şi trei camere pentru învăţător. Curtea (108m-2-) şi grădina (88m7) sunt împrejmuite 

cu scânduri. Şcola nu are nici un venit. 

La" Băneasa, fiind 197 copii în vîrstă de șeslă, ar trebui încă doi învăţători. 

2). Comuna Bujor. (Vonit: 16.000 lei). Cinci cătune : Golăşci, Moscu, Puţichioaia, Tivqul- Dujor 

și Umbrăresci. 
- Sa - 

„Prima școlă este la Golăşei. Există de la 1867. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1864. E de vălătuci, nepotrivit, mizerabil şi neîncăpător. Are 0 sală 16X4X2,30) şi două ca- 

mere pentru învăţători. Nu e nici curte, nici grădină. Se6la nu are nici un venit. 

Copiii din cătunul Bujor (350 m) pot ușor frecuenta şeola de la Golăşei, 'unde peste tot 

find 144 copil în vîrstă de şcolă sunt acum doi învăţători, 

E neapărată nevoie de un local noii. | | 

In cătunul Umbrărescă (2 il. 850 m. și comunicaţia anevoi6să), fiind 100 copii în vîrstă 

de șeolă, ar trebui să se înfiinţeze o şcolă cu doi învăţători. 

A doua şcolă este la Moscu. lxistă de la 1865. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1868. E de vălătucă, neîncăpttor, dar la îndemâna copiilor. Are o sală (3,50X45-<2.50) şi o camerii 

pentru învăţător. Curtea (30m») este împrejmuită cu gard. Grădină nu e. Şeola nu are nici un venit. 

La Moscu, fiind 125 copii în vîrstă de şeslă, ar trebui un al doilea învăţător. 

A treia şeolă este la Puţichioaia: Există de la 1881. Localul este proprietatea comunei, 

clădit în 1861. E de vălătuci, vechii şi neîncăpător. Are o sală (6 X 4 XX. 250) şi două camere 

pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şc6la nu are nici un venit. 

La Puţichioia, fiind 106 copii în vîrstă de şeolă, ar trebui un al doilea înveţător. 

3). Comuna Fârţănesci. (Venit: 12.005 Iei). Un cătun: Pârțănesci. 

Scola, de lu Fârţănesci existi de la 1867. Localul este proprietatea comunci, clădit în 1895. 

R de cărămidă, destul de bun şi încăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are -patru 

săli: 1 (7,85X5,75X4), Il (7,75X350X4), II (7.85X5,75X4), IV (7,75X.5,50X4) şi patru camere 

pentru învăţător. Curte nu are până acum. Grădina (3 prăjini) este neîmprejmuită. Şcola nu are 

pici un venit. 

La Fârţinesei, fiind 243 copii în vîrstă de şcolă, ar trehui un al doilea învăţător la școla 

existentă şi să se înființeze încă o şeolă en doi învăţători. 

4). Comuna Foltesci. (Venit: 15.000 lei). Trei cătune: Tântânele, Foltesci şi Stoican. 

Prima şeolă este la Fântânele: Localul este închiriat. E de- lemn lipit cu pămînt, neîncă- 

pător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are'o sali: (435XX3,20XX2,60), şi o cameră pentru 

învăţător. Curte nu e. Grădina (504.7) este împrejmuită cu gard de stuf. Seola nu are nici 

un venit. a 

La Fântânele nu sunt de cât 87 copii în vîrstă de ședlă. 

E neapărată nevoie de un local noii. 
| | 

A doua şeolă este la loltesci. Există de lu 1865. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1890. E de cărimidă, noi, destul de bun şi încăpttor, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor.
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Are două săli: (9,07X5,15X3,85), IL (3,50X5,15X3,89) şi şase camere pentru învăţători. Curtea 
(2091m-») este împrejmuită cu scânduri. Grădina (798.2) este împrejmuită cu gard de stuf. Şcola 

nu are nici un venit. 
La Yoltesci, sunt acum doi învăţători, fiind însă 140 copii în virstă de șcâlă, ar trebui un 

“al treilea învăţător. EI 

A treia şcolă esto la Stoicant, Există de la 1889. Localul este închiriat, E de zid, neîncă- 

pitor, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,514,912,40) şi două camere mici 
pentru învăţător. Curtea, (96m-») este ncîmprejmuită. Grădină nu ce. Şcola nu are nici un venit. 

„La Stoicani nu sunt de cât 73 copii în virstă do școlă. 
E neapărată nevoie de a se clădi un local. 

) 

5). Comuna Frumușiţa. (Venit: 17.000 Iei). Patru cătuno: Fvumișiţe, Ijdileni, Scânteeseă și 

Tcimăouni. | 
Prima ședlă este la Frumuşiţa. Există de la 1864. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1890. E de vălătuci, tencuit cu var, destul do bun, încăpător, la loc sănătos şi la. îndemâna 

copiilor. Are două săli: I (7,50X6X3,45), IL (7,25X6X3,45) şi șease camere pentru învăţărori. 

Curtea (2100»»:) este împrejmuită în faţă cu grilaj şi în cele-lalte părţi cu scânduri. . Grădină 

nu e. Şcola nu are nici un venit. 
„La Frumușşiţa,. unde sunt 101 copii în virstă de. șcâlă, sunt acum doi învăţători. 

In cătunul Ijdileni (3 kil.), fiind 56 copii în vîrstă de şeslă, ar trebui să se înfiinţeze o 

scolă inferidră. | | i 

Do asemenea în cătunul Tămăoani (3 kil.), fiind S1 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui să 

se înfiinţeze o şcolă inferidră. . - | 
A doua. școlă este la Scânteesci. Există de la 1868. Localul este închiriat. E de vălătuci, 

neîncăpător, dar îndemâna copiilor. Are o sală: (4,50 X 4,85 X 2,50) şi o cameră pentru. învt- 

țător. Curtea (75m.») este împrejmuită cu scânduri.. Grădină nu e. Șc6la nu are nici un venit. 

La Scânteesci nu sunt de cât 103 copii în vîrstă de școlă. 
I, neapărată nevoie de a se construi un locul. 

bă 

6). Comuna Jorăsci. (Venit: 5.916 lei). Trei cătune: Jonăscă, Lunea şi Zărnesci. 

Scdla este la Jorăsci. Există de la 1866. . 
Şodla este acum închisă. 

Copiii din cătunul Zărnesci (2 lil: 800 m) pot ușor frecuenta şcola din Jorăsci, ce aritrebui 

să se deschidă cât mal curând. .. E i , 

Fiind peste tot 338 copii în virstă de șcâlă, ar trebui ca, pe lângă șcâla de la Jorăsci,. care 

ar trebui să aibă doi învăţători, să se mai înfiinţeze încă o şeslă. cu doi înv&ţători.. 

In cătunul Lunca (6 kil. 400), [iind 39 copii în virstă de şcola, ar trebui să se. înființeze 

o şcolă inferidră. 

7). Comuna Măstăcani. (Venit: 11.430 let). Trei cătune: Chiraftei, Drăculesci şi Măstăcan)y. 

Scola este la Măstăcani. Localul e de zid, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos şi la 

îndemâna tuturor copiilor. Are patru săli: I (5,65X3,20X3,60), 1 (4,80X3,20X3,60), III (5,65X 

5,60X:3,60), IV (5,65X3,80X3,60), fără locuinţă pentru învăţător. Nu'e nici. curte, nici grădină. 

Sela nu are nici un venit. 
Copiii din cătunul Chiraftei (300 m.) pot ușor frecuenta şcâla de la Măstăcani, unde peste 

tot sunt 415 copii în virstă de școli și unde acum sunt trei învățători, ar trebui să se înființeze 
încă o şelă cu trei învăţători. 

Construirea unui local noii e deja hotărâtă. 

In cătunul Drăculesci (3 lil. 800) nu e nici un copil în vîrstă de școlă,



JUDEȚUL COVURLUI 

8). Comuna Oancea. (Venit: 13.196 lei). Două cătune: Oancea şi Slobozia- Ouncea. 

Şcdla este la Oancea. Există de la 1891. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1890 

de soţii Michail şi Elisa Stroescu. E de zid, noii, destul de bun şi încăpttor dacă se mai clă- 

desee un local, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Arc trei săli: 1 (11,10xX6,30XX4,21), II 

(10,30x6,35XX4,21), III (7,71XX6,35x<4,21), o cancelarie şi trei camere pentru învăţători. Curtea 

(L.047m-2:) este imprejmuită în faţă cu grilaj și în cele lalte părţi cu scânduri. Grădină nu e. 

Scolă nu are nici un venit. 
| 

Copiii din cătunnl Slobozia-Oancea (2 il. '700 m.) pot frecuenta șcdla de la Oancea, unde, peste 

tot fiind 371 copil în vîrstă de școlă, și la şedla existentă fiind deja trei învăţători, ar trebui 

să se înfiinţeze încă o școlă cu trei învăţători. 

9). Comuna Şiviţa. (Venit: 11.445 lei). Două cătune: Șiviţa şi Tatarca. 

Prima șeâlă este la Şiviţa. Există de la 1886 și funcţionâză în două localuri. Localurile 

sunt (cel închiriat şi la un loc cu primăria) de vălătuci (cel care este proprietatea comunci) 

şi de cărămidă, neîncăpătâre, mizerabile și nu sunt la îndemâna tuturor copiilor. A câte o 

două săli: 1 (7,50X5,25XX3,65), II (6,20X3,90X 2,60), fără locuinţă pentru învățătoai. Curtea, (379%») 

şi grădina (975*») localului, ce este proprietatea comunei sunt împrejmuite cu scânduri. Cel-lalt 

local nu are nici curte, nici grădină. Şcola nu are nici un venit. 

La Şiviţa, unde sunt 189 copii în vîrstă de șeâlă şi unde acum sunt doi înv&ţători, ar 

trebui un al treilea. | 

| E neapărată nevoie de a se clădi un local noi. 

A doua şedlă este la Tatarca. Există de mult. Localul este închiriat. E în paiantă, la un 

loc cu proprietarul, nepotrivit, neîncăpător și nu e la îndemâna copiilor. Are o sală (4,6XX4,7X29), 

fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Sela nu are nici un venit. 

La 'Tatarca nu sunt decât 75 copii în vîrstă de şcolă. 

E neapărată, nevoie de a se clădi un local. 

10). Comuna Vlădesci. (Venit: '7.500 lei). Patru cătune: Brănescă, Păşcany, Roșcană şi Vlădesci. 

Prima şcâlă este la. Brănesci. Există de la 1882. Localul este închiriat. E de vălătuci, ne- 

încăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (452,60), fără locuinţă pentru 

învățător, Nu e nici curte, nici grădină. Şc6la nu are nici un venit. 

La, Brănesci, fiind 89 copii în vîrstă de şcslă, ar trebui un al doilea învăţător. 

A doua șcâlă este la Roșcani. Există de la 1879. Localul este închiriat. E de vălătuci, ne- 

încăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli: 1(5,6X5,2Xx2;5), 11 (4,2X3,5X2,5) 

fără locuinţă pentru învățător. Curtea (500=2) și grădina (412m:») sunt împrejmuite cu gard de 

spini. Şcâla nu are nici un venit. 

La Roşeani, fiind 111 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învâţător. 

A treia, şcâlă este la Vlădesci. Există dela 1865. Localul este închiriat. E în paiantă cu vălă- 

tuci, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (47X 

44244), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şcola nu are nici un venit. 

Copiil din cătunul Păşeani (2 kil. 600 m.) pot frecuenta şcla de la Vlădesci, unde peste 

tot fiind 145 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător.
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PLASA SIRETU 

"32 Gătune şi 18.Sc6le. | 
Copii în virstă de șeâlă 2.941 (1.600 băieţi şi 1.344 fete.) 

1). Comuna Braniscea. (Venit: 10.056 lei). Patru cătune: L.ozovu, Șerbescă, Șerbescil- Vechi şi 

Traian. 

Prima, şcolă este la Serbesci. Există de la 1858 şi funoţioneză în două localuri, unui pro- 

prictatea comunei şi altul inchiriat. Sunt de zid, destul de potrivite şi încăpătâre, la loc sănătos 

și la îndemâna copiilor. At tre! săli: 1 (EX6X3), II (GXIX3), IL (6X4XX3) şi câte două camere 

de fie-care local pentru învăţător. Curtea (65022) şi grădina (3370”»:) sunt împrejmuite cu scân- 

duri şi gard. Şc6la are un venit de 420 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiii din cătunul Lozova (2 kil.) pot frecuenta şcâla de la Şerbesci. 

In ambele cătune, fiind 191 copii în virstă de şcolă şi la șe6la existentă fiind deja doY 

învăţători, ar trebui un al treilea. | 

Ar trebui ca al doilea local ce este inchiriat să se cumpere de la Stat, de Gre-ce moşia se 

vinde în loturi la săteni. 

A doua şeslă este la Traian Există de la, 1892. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1892. [2 de zid, noi, destul de potrivit și încăpător. Are o sală (6X5X(3), două camere, un 

antreă, o bucătărie și o magazie pentru învăţător. Curtea (1200%») şi grădina (1200"P-) sunt 

împrejmuite cu scânduri. Șcla are un venit de 200 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiii din cătunul Şerbescii-Vechi (1 kil) pot uşor frecuenta școla de la Traian. 

Peste tot nu sunt de cât 56 copii în virstă de şceolă. 

2). Comuna Cuca. (Venit: 11.689 lei) Cinci cătune: Cotros, Cuca, Mavromol, Oasele şi Slobozia- 

Ventura. | 

Prima şcâlă este la Cuca. Există de la 1890. Localul 'este proprietatea comunri, clădit în 

1889. E de vălătuci, încăpător dacă se ma! face o sală, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. 

Are o sală: (12,65xX5,10x3,66) şi trei camere pentru învăţător. Curtea și grădina, i6rte mici, sunt 

împrejmuite cu scânduri. Şcola are un venit de 105 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiii din cătunele Cotros (1 lil. 400,m.), Mavromol (200 m.) și Slobozia-Ventura (200 m.) 

pot uşor frecuenta şcâla de la Cuca, unde peste tot fiind 152 copil în vîrstă de școlă, ar trebui 

cel puţin un al doilea învățător. 

A doua şcâlă este la Oasele. Există de la 1870. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1864. E de vătătuci, vechii, nepotrivit şi neincăpător, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: 

15,95X.3,45X2,65) şi două camere pentru învățător. Nu e nică curte, nici grădină. Şcla nu are 

nici un venit. 

La Oasele, fiind 214 copil în vîrstă de ședlă, ar trebui un al doilea învăţător la şeola 

existentă şi să se înfiinţeze încă o ședlă cu doi învăţători. 

3). Comuna Filesci. (Venit: 21.253 lei). şepte cătune: Bărboși, Pilesci, Movileni, Satul Costi, 

Smârdan, Șendreni şi Viile-de-pe-Cătușu. 

Prima șcâlă este la Tilesci. Există de la 1870. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1882. E de zid, destul de potrivit și încăpător, la loc nesănătos, dar la îndemâna copiilor. 

Are două săli: IL (7X3,55X3,63), IL (6,06X3,15X3,63) şi două camere pentru învățători. Curtea 

(900"») şi grădina (2473*») sunt imprejmuite cu scânduri. Sc6la nu are nici un venit. 

Copiii din cătunul Viile-de-pe-Cătușa (2 kil.) pot ușor Irecuenta şedla de la Filescă, unde 

peste tot nu sunt decât 76 copii în vîrstă de ședlă.
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In cătunul Smârdan (6 il.), fiind 26 copil în vîrstă de şe6lă, ar trebui să se înfiinţeze o 

şcâlă de cătun. 

A doua șcâlă este la Satul-Costi. Există de la 1873, Localul este proprietatea comunei. 

clădit în 1891. E de gard lipit cu pămînt şi amestecat cu paie, încăpător și la îndemâna copiilor, 

Are o sală: (12,65X5X4) fără locuinţă pentru învăţător. Curtea [2605m2) este împrejmuită cu 

scânduri. Grădină nu c. Şe6la nu are nici un venit. 

La Satul-Costi nu sunt de cât 19 copil în virstă do şeolă. 

A „treia șcâlă este la Şendreni. lxistă: de la 1867. Localul este proprietatea comunci, clădit 

în 1864. E de cărămidă, neîncăpător, la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are v sală: 

(6,5X41,5X2,85), fără locuinţă pentru învățător. Curtea (5752) şi grădina (1-425»7) sunt imprejmuite 

cu scânduri. Se6la.nu are nici un venit. 

Copii! din cătunele Barboși (2 kil. 800 m.) și Movileni (3 kil.) pot frecuenta şcâla de la 

Şendreni, comunicaţia fiind ușoră. 

Peste tot fiind 121 copil în virstă de șcâlă, ar trebui la Şendreni un al doilea învăţător. 

4). Comuna Independenţa. (Venit: 11.838 lei). Patru cătune, Braina, Independenţa, Izcourele 

şi Vasile: Alexandri. 

Şcâla este la Indepeadenţa. Localul este proprietatea comunci, clădit în 1887. E de vălă- 

tuci, destul de potrivit, neîncăpitor, dar la îndemâna copiilor. Are două sali (9X6X3,50), 

11 (7X6X3,50) şi trei camere pentru învățător. Curtea (100=»:) și grădina (300) sunt împrej- 

muite cu gard do nuele. $c6la nu are nici un venit. Copiii din cătunele Braina (1 ki. 400 m.) 

pot uşor frecuenta școla de la Independenţa. 

In ambele. cătune, fiind 399 copil în vîrstă de şcolă şi la şcola existentă fiind acum doi în- 

văţători, ar trebui un al treilea și să se înfiinţeze încă o şcâlă cu trei învăţători. 

In cătunul Vasile-Alexandri (3 kil. 200 n.), fiind 34 copil în vîrstă de șeolă, ar trebui să se 

înfiinţeze o-şcolă de cătun. 
In cătunul Isvârele (7 kil. 200 m.) nu sunt decât 5 copii în vîrstă de școlă. 

5). Comuna Mânjina. (Venit: 6.113 lei). Un cătun. Mânjina. 

Scola de la Mânjina există de la 1870. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1864. 

E de vălătuci, vechiii, nepotrivit și neîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are o sală (5X1X3), 

fără locuinţă pentru înveţător. Nu e nică curte, nici grădină. Seola nu are nici un venit, 

I.a Mânjina, fiind 135 copil în vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător, 

[: neapărată nevoie de a se clădi un local. 

6). Comuna Piscu. (Venit: 11.494 1cl). Două cătune. Piscu și Vameșu. 

Sela este la Piscu. Există do la 1860. Localul este proprietatea comunei, clădit de Stat 

in 1859. E de zid, vechii, neîncăpător și nu e la îndemâna copiilor. Are o sală (6,50X5,37XX2,55) 

și tre! camere mici pentru învăţător. Curtea şi grădina la un loc (2.1652+) sunt împrejmuite cu 

gard de nuele. Şesla are un venit de 210 lei, din arendarea pămîntului. 

La Piscu, fiind 233 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea înve&ţător la școlu existentă 

şi să se înfiinţeze încă o şcolă cu doi învățători. 

E neapărata nevoie de-a se clădi un local mal la centrul cătunului, căci atunci ar [i și 

la îndemâna copiilor. . . 

In cătunul Vameșu (5 kil. 500 m.) fiind 36 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înliin- 

țeze o şcoli inferidră. 

7). Comuna Slobozia-Chonachi. (Venit: 9.S87 lei). Două cătune. Cuzu- Vodă. și Slobozia- 

Conachi,
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Prima șcâlă este la Cuza-Vodă. Există de la 1887. Localul este închiriat. E de gard lipit 

cu pămînt amestecat cu paic, ncîncăpător, sistematic, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. 

Are o sală (3X3,50X2,60) și două camere pentru învăţător. Curtea (1.800) şi grădina (1.500"+) 

sunt împrejmuite cu gard, însă nu de tote tâte părţile. Şcola aro un venit de 156 Ici, din arendarea 

pămîntului. 
La Cuza-Vodă, fiind 198 copil în virstă de școli, ar trebui un al doilea învăţător. 

A doua șcâlă este la Slobozia-Conachi. Există de la 1865.-L;ocalul este proprietatea comu- 

nek, cladit în 1882. E de lemn şi vălătuci, neîncăpător,: sistematic, la, loc siinătos şi la îndemâna 

copiilor. Are o sală (5,60x5,06X3) şi două camere pentru învățător. Curtea (|. 000%) şi grădina 

(1.550"») sunt împrejmuite 'cu scânduri. Şcola nu are nici un venit, ci. 

La Slobozia-Conachi, fiind 231 copii în vîvstă de școlă,:ar trebui un al: doilea învățător 

la șcâla existentă și să se înființeze încă o şcolă cu: doi învăţători... “ 

$). Comuna Pechea. (Venit: 20.845 lei). Un cătun: Pechea. 
Sela de la Pechea există de la 1889. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1881. 

E do zid, destul de bun, neîncăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are trei săli: 
I ($, 306, 10943,85), Il (6, 686, 103,85), III ($,75X6,10X3,85). o cancelarie, cinci camere şi patru 
anti-camere pentru învăţători. Curtea (20-15*.2) este împrejmuită în faţă cu grilaj.do lemn. și în 
cele-lalte părţi cu scânduri. Grădina (2824m.7) este împrejmuită cu scânduri. Șc6la nu are nici 

un venit. . - - 

La Pechea, unde sunt 435 copil în . vîrstă de școlă şi la şcăla existentă fiind. acum treci 

învăţători, ar trebui să se înfiinţeze încă o şedlă cu trei învățători. 

9). Comuna Tulucesci. (Venit:.21.515 lei). Şese cătune: Cișmele, Costache-Negri, - Odaiu-lui- 

Manolachi, Slobozia-Movilei, 'Pulucesci. şi Venători. 
Prima șcâlă este la Cişmele. Există de la 1885. Localul este închiriat, E de vălătuci, în- 

căpător şi la îndemâna copiilor. Are o sală (8X 4X 3) şi o cameră pentru învățător. Curtea 
(1085=-7) este împrejmuită cu scânduri. Grădină nu e. Se6la are un venit de 240 Ici;din aren- 

darea pămîntului. | 

La Cișmele nu sunt de cât 76 copii în virstă de școlă. , 
A doua şeslă este la Costachi-Negri. Există, de la 1890. Localul este: închiriat. E de vă- 

lătuci, destul de încăpător. și la îndemâna copiilor. Are o sală (10X(10X(3) şi o cameră pentru 
învăţător. Curtea (10857) este împrejmuită cu scânduri și gard de stuf. Grădină-nu ce. Şcâla 

are un. venit de 240 lei, din arendarea pămîntului. 
La Costachi-Negri nu sunt de cât 47 copii în vîrstă de şcolă. .. 
A treia șcâlă este la Odaia-lui-Manolachi. Localul este proprietatea comunei. [ de cără- 

midă, nepotrivit, destul de încăpător, dar nu e la îndemâna copiilor. Are o sală (16X3X3) și 
două camere pentru învățător. Nu e nici curte, nici grădină. Şc6la nu are nici un venit. 

Copiii din cătunul Slobozia-Movila (1 Ril. 500 m.) pot urma cu înlesnire la șc6la de la Odaia: 
lui-Manolachi, unde peste tot nu sunt de cât 67 copii în vîrstă de șcâlă. 

E. neapărată. nevoie. de a se clădi un local mat 'la centrul cătunului, căci atunci ar [i la în- 

demâna copiilor din ambele cătune. 
A patra şcolă este la Tulucesci. Există de la 1867. Localul este proprietatea comunci, clădit 

în 1883. E de cărămidă, destul de bun, încăpător. dacă se mai clădesce un local şi la îndemâna 

copiilor. Are o sală (13,15X4,45X3,53), o cancelarie și o cameră pentru învăţător. Curtea (2737m-r-) 

este împrejmuită cu scânduri. Grădina face parte din curte. ŞeGla are ca venit arenda pămîntului. 
La 'Tulucesci, unde sunt 1$6 copil în viestă de șeolă și la șeola existentă fiind acum doi 

învăţători, ar trebui un al treilea. - 
A cincea școli este la Vânători. Există de la 1887. Localul este închiriaf: E de vălătuci, 

destul de potrivit şi încăpător. Are o sală: (4X4,75X2,10) şi o cameră pentru învăţător. Curtea 

(350) şi grădina (735"»:) sunt împrejmuite cu gard. Şc6la are un venit de 210 Iei, din aren- 
darea pămîntului. 

La Venători nu sunt de cât 43 copii în vîrstă de școlă.
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PLASA ZIMBRU 

14 cătune și 10 şcole. 

Copii in virstă de școli: 2.431 (1.135 băieţi și 999 fete) 

1). Comuna Băleni. (Venit: 10.150 lei). Două cătune: Dălent și Ziyuncea. 

Şcola este la Băleni. Există de la 1891. Localul este donat de principele Uh. M. Cantacu- 

zino. E de vălătuci, destul de bun, neîncăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are 

două sali: 1 (19,70 45,12 X +), IL (8X5X1) și trei camere pentru învăţător. Curtea (25002) şi 

grădina (2500»») sunt împrejmuite cu scânduri. Seola are un venit de 124 lei, din arendarca 

piumîntului. 
La Băleni, unde sunt 307 copii în virstă de școlă și la ședla existentă liind acum doi în- 

văţători, ar trebui un al treilea şi să se înfiinţeze încă o școlă cu trei învăţători. 

In cătunul Zăgancea (6 kil. 180 m.) nu este de cât un singur copil în virstă de şcolă. 

2). Comuna Bursucani. |Venit: 3.132 Jei). Două cătune: Jursueani și Zimbru. 

Sc6la este la Bursucani. [ixistă de la 1879. Localul este proprietatea comunei, clădit in 

1864. E de pimînt, vechiii, nepotrivit, la un loc cu primăria, neîncăpător, dar loc sănătos și la 

îndemâna copiilor. Are o sală: (7,50X-AIX3), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (100»») este 

neîmprejmuită. Grădină nu ce. Șe6la nu are nici un venit. 

Copiil din cătunul Zimbru (2 kil.) pot Irecuenta şcla de la Bursucani, unde, peste tot fiind 

91 copil în virstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

3. Comuna Crăesci. (Venit: 5.743 lei). Un cătun: Cresc. 

Șc6la de la Crăesci există de la 1867. Localul este proprietatea comunei, clădit în 186%. 

E “de nuele, acoperit cu scânduri nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna 

copiilor. Are o sală: 6,80X4,;25X2,60), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nică gră- 

dină. Sc6la nu are nici un venit. 

La Crăesci, fiind 179 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui încă doi învăţători 

4). Comuna Cudalbi. (Venit: 114.914 lei). Un cătun: Cudalle. 

Seola de la Cudalbi funcţioneză în două localuri, ambele proprietăţile comunei și suul: 

unul dc bîrne şi cărămidă și altul de birne cu vălătuci, nepotrivite și ncîncăpătore, dar la loc să 

nătos şi la îndemâna copiilor. Ati trei sali și cinci camere pentru învăţători. Nu e nici curte, 

nică grădină. Școla nu are nici un venit. 

La Cudalhi, unde sunt 880 copil în vîrstă de școlă şi la șcOla existentă fiind acum trei 

inveţători, ar trebui să se înființeze cel puţin încă trei școle cu câte 3 învăţători. 

5). Comuna Măcișeni. (Venit: 6.071 lei). Trei cătune: Corni, Măcișăni şi Urlesci. 

Prima șeolă este la Corni. Există de la 1892. Localul este proprietatea comunei, ctădit în 

1891. E de zid, noii, destul de potrivit, încăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are 

două săli: 1 (7X1X3,50), LL (5,25X6X.3,50) și trei camere cu sală pentru învăţător. Curtea (1.515) 

și grădina (3.1502) sunt împrejmuite cu șanț. Șeola nu are nici un venit. 

La Corni nu sunt de cât 79 copil în vîrstă de şcâlă. 

A doua: șeslă este la Măcişeni. Există de la 1890. Localul este închiriat. [E de vălătuci, 

neîncăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (1X8,25X2,50), fără locuinţă pen- 

tru învăţător. Curtea (1.500+:) este neîmprejmuită. Grădină nu e. Sela nu are nici un venit. 

La Măcișeni, fiind 92 copii în virstă de şcolă, ar trebui un al doilea înv&țător.
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A treia şedla este la Urlesci. Există de la 1889. Localul este proprietatea comunei, clădit 
in 1889. E de: vălătuci, încăpător, la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: 
(6XX4,50 X 2,50) şi două camere pentru învăţător. Nu e nică curte, nici grădină. Şc6la nu are 
nici un venit. ! 

La Urlesci nu sunt decât, 50 copii în virstă de şcolă. 

6). Comuna Smulți. (Venit: 12.836 lei). Două cătune: Gornesci şi Smulţi. 

Şc6la este la Smulţi. Există de la 1860. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1890. 

E de zid, noi, destul de' potrivit, ncîncăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două 
să: 1 (5,50X5,10X3,80), IL (10,80X5,50X.3,80) şi şease camere pentru învăţători. Curtea, (500m-»-) 

este neîmprejmuită. Grădină nu e. Sc6la nu are nici un venit. 
Copiii din cătunul Gornesci (3 kil.) cari sunt în număr de 8 pot urma lu. cola de la 

Smulţi. 
Peste tot fiind 295 copii în virstă de școlă și la școla existentă fiind deja doi învăţători, 

ar trebui să se înființeze încă o şcolă cu doi învăţători. 

1). Comuna Tirgul-Drăgușeni, (Venit: 6.605 Iei). Două cătune: Drăgușeni- Tîrg şi Ghinyhesc). 
Sedla este la Drăguşeni-Tirg. [Există de la 1868 și 'funcţioneză în două localuri; unul pro- 

prietatea comunei şi altul închiriat. Sunt în paiantă şi de vălătuci, neîncăpătore, la loc sănătos 

și la îndemâna copiilor. Aii două săli: 1 (7,5X4,5X2,5), 11 (10,3X3,8xx2,1) și patru camere mici 
pentru învăţători. Curtea (60027) erădina (30002), sunt împrejmuite cu gard de nuele. Şcola 

nu are nici un venit. ' 
La Drăgușenii-Tirg, unde sunt 158 copii în vîrstă de ședlă și la șe6la existentă fiind acum 

doi învăţători, ar trebui un al treilea. 
In cătunul Ghinghesci (4 lil), fiind 31 copil în vîrstă de școlă, ar trebui să se înfiinţeze 

o școlă de cătun. 

E neapărată nevoie de a se clădi un local. 

8). Comuna Vârlezi. (Venit: 10.031 lei). Un cătun: Vârlezi. 
Şe6la de la Vârlezi există de la 1865 şi funcţioneză în două localuri, unul proprietatea, 

comunei și altul închiriat. Sunt de vălătucă acoperite cu tablă, neîncăpătore, la loc sănătos și 
la îndemâna copiilor. A trei săli: 1 (5,90X5,70X2,60), 11 (5,59X4,09X(2,50), LII (5,0-£X<:4,90X(2,70) 

și două camere la localul cel închiriat pentru învăţător. Curtea localului ce este: proprietatea 

comunei (15412) este ncimprejmuită, iar a celui închiriat (1009=») este împrejmuită cu gard 

de nuele. Grădini nu aă. Scâla nu are nici un venit. 
La Vârlezi, unde sunt 271 copii în virstă de ședlă și la şcola existentă fiind acum trol 

învăţători, ar trebui să se înfiinţeze încă o şcolă inferioră. 

E nevoie de a se clădi un local.



JUDEŢUL COVURLUI 

RESUMAT 

Pentru o deplină aplicare a legei asupra învețămintului primar ar [i nevoe de a se înființa 

in tot judeţul Covurlui: 

9 cole de cătun, 

9 şcole înferivre, 

10 șesle superidre cu doi încițători, 

9 ședle superidre cu trei îutițători, 

şi, tot-de-odată, de a se translorma 19 şe6le inferiore în şeâle superi6re cu doi învăţători, de a 

se transforma 9 şcâle superiâre cu doi învăţători în şcole superiore cu irei, și 6 şcole inferiore 

în școle superidre cu trei. | 

Avem astăi 61 de ședle, din care 43 inferiore, 13 superidre cu 2 învățători şi 5 superiore 

cu 3 învățători. 

In giua când legea actuală va fi pe deplin aplicată, vom avea 91 şcâle din cari: 3 șcâle 

de cătun, 33 inferire, 35 superire cu doi învăţători și 20 superidre cu trei Învâţători. 

F.D. 

— e
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JUDEȚUL DÂMBOVIŢA 
Copii în vîrstă de scslă: | 21.932 (15.212 băieţi și 12.720 fete). Statistica actuală. 

P , "1 92.493 (111786 » și 10.637» ). Statistica din 1891. 

PLASA BOLINTIN 

47 Cătune și -16 Scale, : 
Copii în virstă de ședlă: 4.188 (2.232 băieţi și 1.956 fete). 

1). Comuna Braniștea. (Venit: 6.755 lei). 'Trei cătune: Braniștea, Podul-Nizi şi Săveni. 
Școla este la Braniștea. Există, de la 1860. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1885. [E de cărămidă, neîncăpător şi nesistematic, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor, Are 
o sală (7,30X(6,20X3) şi o cameră mică pentru învăţător, Curtea (626m+) nu este împrejmuită. 
Grădină nu e. Şedla are un venit de 255 Iei, din arendarea pămîntului. 

La, Braniștea, fiind 302 copii în virstă de şedlă, ar trebui un al doilea învăţător și să se 
înființeze încă o ședlă cu doi învăţători. 

Cătunele Podu-Rizi (3 kil. 800 m.) şi Săvesci (4 kil. 350 m.) ar putea forma un noit centru 
școlar, dacă sar înfiinţa la Podu-Rizi, cel puţin o şcolă inferidră, fiind 109 copii în vîrstă de 
şeslă. 

2, Comuna Cornetu. (Venit : 7.093 lei). Două cătune: Cornetu şi Boteni). 
Şcola este la Cornetu. Există de la 1887. Localul este proprietatea, comunei, clădit în 1886. 

[: de cărămidă, tencuit cu var, neîncăpător, şi puțin sistematic, la loc sănătos și la îndemâna 
copiilor. Are o sală (8,850X4,82X2,75) şi o cameră pentru învățător. Nu e nici curte, nici orădină. 
Seola nu are nici un venit. Ă | 

La Cornetu, fiind peste 200 copii în virstă de ședlă, ar trebui încă doi învăţători. 
In cătunul Boteni (5 kil.), fiind 157 copii în vîrstă do șcâlă (83 băieţi şi 74 fete), ar trebui 

o școlă superidră cu 3 învăţători. 

3). Comuna Costesci. (Venit: 4.270 Iei). Cinci cătune: Bucuria, Costesci- Vatra, Gușaţi, Me- 
visu și Puju-cu-Salcia. | 

Şcola este la Bicurdia. Există de la 1858. Localul este proprietatea comunei prin dona- 
yu țiune. [2 de nuele, nepotrivit neîncăpător, la loc sănătos, dar nu tocmai la îndemâna copiilor.



JUDEȚUL DÂMBOVIŢA 

Axe o sală (7XX5,25X2,45), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (400.2) nu este împrejmuită. 

Grădină nu c. Şedla nu are nici un venit. | 

Copiii din cătunele Costesci și Merişu, pot uşor [recuenta ședla de la Bucuria, unde, fiind 

139 copii în vîrstă de șeâlă (63 băieţi și 76 fete), ar trebui un al doilea învăţător. 

Copiii din cătunul Puţu-cu-Salcia pot uşor frecuenta șe6la ce ar trebui să se înfiinţeze lu 

Poroinica, (comuna Mogoşani, plasa Cobia). 

Copiii din cătunul Guşaţi, cari sunt întrun numer forte mic, nu pot Îrecuenta șeola de la 

Bucurdia, comunicaţia fiind f6rte anevoiosă. 

4). Comuna Crovu. (Venit: 3.901 lei). Patru cătune: Crovu, Miulesci, Voinesci şi Zidu. 

Sodla este la Crovu. Există de la 1887, când sa și clădit. Localul este proprietatea co- 

munci. E de zid, neîncăpător, și nesistematic, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are 

o sală (6,80X5,10X2,70), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea |190”»:) este împrejmuită cu scân- 

duri. Grădina (356) nu este împrejmuită. Şe6la nu are nici un venit. 

Copiii din tâte cătunele comunci pot frecuenta șe6la de la Crovu, unde, fiind 332 copii 

în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător și să se înființeze încă o ședlă cu doi învățători. 

5).: Comuna Găiseni. (Venit: 6.030 lei). Două cătune: Cărpenişu şi Găiseni. 

Şc6la este la Găiseni. Există de la 1886. Localul este proprietatea comunei. I de zid, ne- 

încăpător şi nesistematic. Arc o sală (6,25X6,05X2,45), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea 

(B96m-) nu este împrejmuită. Grădină nu e. Şeola nu are nici un venit. 

Copiii din cătunul Cărpenişu (2 kil. 848 m) pot ușor frecuenta şeola de la Găiseni, unde, 

fiind 282 copii în vîrstă de şeolă (149 băieţi și 133 fete), ar trebui un al doilea învăţător și să 

se mai înființeze încă o școlă cu doi învăţători. 

6). Comuna Ghinesci. (Venit: 2.208 lei). Două cătune: Cârciuma- Vișan şi Ghinesci. 

Şcola este la Ghinesci. Există de la 1869. Localul este propietatea comunei clădit în 1880. 

E de zid, neîncăpător și nesistematic, deși la loc sănătos nu este la îndemâna copiilor. Are o 

sală (7XX5,20X2,78), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (173"» este împrejmuită cu scânduri. 

Grădină nu e. Şcola nu are nici un venit. | 

Copiii din cătunul Bănesci (comuna Bolovani, plasa Gherghani) pot mai ușor frecuenta 

șcâla 'de la Ghinesci, unde, fiind peste 150 copii în vîrstă de școli ar trebui cel puţin un 

al doilea învăţător. | 
Copiii din cătunul Cârciuma-Vişan (4 kil. 590 m.), pot uşor frecuenta șevla de la Gura- 

Suţei (comuna Gura-Suţei). 

1. Comuna Gura-Suţei. (Venit: 4.382 lei). Un cătun: CGura-Suţă. 

Şedla de la Gura-Suţei există de la 1848. Localul e proprietatea comunei, clădit în 1865. 

1 de zid în paiantă, vechii, neîncăpător şi nesistematic, dar la loc sănătos și la îndemâna tutulor - 

copiilor. Are o sală [(9X6X2), fără locuinţă pentru înveţător. Curtea (498) nu este împrejmuită. 

Grădină nu e. Sedla are un venit de 154 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiii din cătunul Cârciuma-Vișan (comuna Ghinesci) pot uşor frecuenta șe6la de la Gura- 

Suţei, unde, fiind 159 copiii în vîrstă de școlă (83 băieţi și 16 fete), ar trebui încă 2 învăţători. 

8). Comuna Mărunţișu. !Venit:. 3.470 Iei). Patru cătune: Malraeaua, Mărunţişu, Posiţia şi 

Tonşani. A 

Nu este şedlă în acestă comună.
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Fiind în tote cătunele 144 copii în vîrstă de şedlă ar trebui să se e înființeze la Mărunţişu 
o şedlă superidră cu doi învățători. La acestă şelă ar putea veni şi copiii din cătunele Matra- 
caua, Posiţia și Tomșani, precum şi cei din cătunul Mărunţișu (comuna Titu). 

x 

9). Comuna Mătăsaru. (Venit: 4.973 lei). Patru cătune: Creţulesci,: Mătăsaru, Odaia-'Luvculuy 
și Pănesci. 

Şcola este la Mătăsaru. Iixistă de la 1879. Localul este proprietatea comunei. E de gard, 
neîncăpător, şi forte miserabil, dar la loc nesănătos, însă, la îndemâna copiilor. Are o sală (4,40 
X3,55X2, 18, fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Șeola are un venit 
de 153, lei din arendarea pămîntului. 

Copiii din cătunele Creţulesci (1 kil. $75 m.) şi Odaia-Tureului (2 kil. 300 m.) pot. ușor fre- 
cuenta șe6la de la Mătăsaru, unde, fiind 222 copii în vîrstă de ședlă, ar trebui un al doilea în- 
vețător şi să se mai înfiinţeze încă:0 şcolă cu doi învățători. | 

In cătunul Pănesci (3 kil. 468 m.), fiind 44 copii în vîrstă de şedli, ar trebui o seoă inferidră. 

10). Comuna Odobesci. (Venit: 3.110 lei). Un cătun: Odobesci. 
Școla de la Odobesci există de la 1886. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1885. 

E. de zid, neîncăpător şi nesistomatic, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(7.40 X 5,60 X 2,60) fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (22027) este neîmprejmuită. Grădina 
(1900m»:) este neîmprejmuită. Şe6la nu are nici un venit. 

La Odobesci, fiind 248 copii în vîrstă de şcolă (114 Diieţi și 134), ar trebui un al doilea 
învăţător și să se înfiinţeze încă o școlă cu doi învățători. 

11). Comuna Perșinari. (Venit: 3.840 lei). Un cătun: Perșinară. 
Școla de la Perșinari există de la 1857. Localul este proprietatea comunei, clădit în 187.4. 

E de zid în paiantă, neincăpător şi nesistemetie. Are o sală: (7,10 X 4,50 X 2,50) şi o cameră 
pentru învăţător. Nu e nici curte nici grădină. Sedla nu are nici un venit. 

La Perşinari, fiind 164 copil în vîrstă de școlă, ar trebui încă doi învăţători. 

12). Comuna Potlogi-Sat. (Venit: 7.900 lei). Două cătun:. Pologi-Ruvali și Vlăsceni. 
Prima școlă este la Potlogi-Rurali. Există de la 1864. Localul este proprietatea comunci, 

clădit în 1892. E de zid, destul de încăpător, la loc sinătos şi la îndemâna copiilor, Are trei 
săli: I (7X6X4), Il (7X6X3), IL (7X4X3,5), două camere şi o bucătărie pentru învăţător. Curtea 
(1200".7) este împrejmuită cu scânduri. Grădina este plantată cu arbori și flori. Şe6la nu are 
nici un venit. 

La Potlogi-Rurali, fiind 302 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui să se înfiinţeze încă o 
ședlă cu doi învăţători, (sunt acum doi învăţători). 

A doua şc6lă este la Vlăsceni. Există de la 1893. Localul este proprietatea comunei prin 
donaţiune. E de gard, nepotrivit, neîncăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o salt: 
(7X550X(3), lără locuinţă pentru învățător. Curtea şi grădina aii (1224mP). Şodla nu are nici 
un venit. 

La Vlăsceni, fiind 232 copii în virstă de școlă (113 băieţi şi 119 fete) ar trebui un al „doi 
lea învăţător şi să se mai înființeze încă o șcâlă cu doi învăţători. 

13). Comuna Potlogi-Tirg. (Venit: 4.518 lei). Un catun: Potlogi-Lirg, 
Șeola de la Potlogi-Tirg există de la 1873. Localul este proprietatea coinunei, clădit, în 

1892. E de zid, destul de bun. 

Nu sunt de cât 51 copii în virstă de şeslă.
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14). Comuna Produlesci. (Venit: 5.253 lei). “Vrei cătune: Iiroseeui, Costesci şi Produlescă, 

Ședla este la Produlesci. Există de la 1810. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1872. E de gard, nepotrivit, ncîncăpător, şi, deși la loc sănătos, nu este la îndemâna copiilor. 

Are o sală: (9XX4,95X2,30), fără locuinţă pentru înv&ţător. Curtea (186” ») este împrejmuită cu 

gard. Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit. 

Copiii din cătunul Brosceni, pot merge la şc6la din Produlesci, unde, fiind 195 copil în 

vîrstă de șcâlă, ar trebui încă doi învăţători. 

In cătunul Costesci (4 kil), fiind 57 copii în virstă de școlă, ar țrebui să se înfiinţeze o 

şcolă, inferidră. 

15). Comuna Sperieţeni. (Venit: 1.220 lei). Un cătun: Sperieţeni. 

Nu e şeolă în acestă comună. 

Fiind 86 copii în vîrstă de şeolă, ar trebui să so înființeze la Sperieţeni cel puţin o școlă 

inferidră. 

16). Comuna Titu. “Wenit: 11.500 lei). opt cătune: Codreanu, Dâmbovielira, Gara, usca, Ilu- 

gidica, Mărunțişu, Plopu și 'Tirgul-Litu. 

Scâla, este la Tirgul-Titu. Există de la 1860. Localul este proprietatea ae clădit în 

1885. E de zid, nesistematie, dar încăpător, şi la loc sănătos. Are trei săli: 1 (7,80X5, 70X2,94) 

II (7,55X4,15X3,86), IIL (7,55X4,15X3,86), fără locuinţă pentru învăţători. Nu e nici curte nică 

grădină. Se6la nu are nici un venit. 

Copiii din cătunele Codreanu (20 m.), Plopu (1 k 30 m), Fusca (1 kil. 35 m.), Gara (2 kil. 70 m), 

și Ilagidica (1 kil. 510 m.) pot uşor frecuenta ședla de la Tirgul-Titu, unde, fiind 244 copii în 

vîrstă de şedlă, ar trebui doi învăţători la școla existentă și să so înființeze încă o șc6lă cu doi 

învăţători (astădi sunt 3 învățători). 

Copiii din cătunul Mărunţișu [3 kil. 560 m), pot uşor frecuenta școla ce sar înfiinţa la Mă- 

runţișu (comuna Mărunţișu). 

In cătunul Dumbrăviora (3 lil. 400 m ) fiind 68 copii vîrstă de şeolă, ar. trebui o școlă 

inferioră. 

1%). Comuna Văcăresci- de-Răstoacă. (Venit: 2.008 lei). Trei cătune: Mora-Crovului, Strâm- 

beanu şi Pitaru. i 

Sedla este la Pitaru. Există de mult. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1879. 

E de gard, neîncăpător, nepotrivit, la un loc cu primăria, dar la centru. Are o sală (5X4, 85X2, 14), 

fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (1817) este neîmprejmuită. Grădina (4100”: ») este împrej- 

muită cu gard. Şedla nu are nici nn venit. 

Copiii din "cătunele M6ra-Crovului (2 kil. 740 m.) și Strâmbeanu (1 kil.380 m.) pot ire- 

cuenta şedla de la Pitaru unde, fiind 188 copii în vîrstă de școlă, ar trebui încă doi învăţători.
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PLASA COBIA 
ț 

70 cătune şi 20 şeole. 

Copii in vîrstă, de şedlă: 3.171 (2.108 băieţi și 1.033 fete.) 

1). Comuna Bădulesci. (Venit: 2.324 lei). Un cătun: Dădulescă (cu trei cătune mici strinse 

la un loc), Cătunul-de-la- Vale, Miesci şi Puricesci). . 

Şc6la esto lai Bădulesci. Există, de la 1880. Localul este închiriat. E de zid în paiantă, ne- 

potrivit, ncîncăpitor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor Are două săli: cl. —il (3,87X5,70X 

237), cl. III—I1V (2,60X5,70X(2,37), fără locuinţă pentru învățător. Curtea nu este împrejmuită. 

Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit. 

- Cătunele Miesci, Cătunul-de-la-Vale şi Puricesci sunt lipite de Bădulesci astlel în cât copiii 

pot uşor frecuenta șcâla, unde, fiind 188 copii în vîrstă do şoolă [97 băieţi şi 91 let), ar 

trebui încă doi învăţători. 

2). Comuna Brosceni. (Venit: 2.300 lei). Două cătune: Drosceniic-Jos şi Broscenit-de-Sus. 

“Sedla de la Broşcenii-de-Sus nu iuncţioneză. Există de la 1885. Localul este donat comunei 

de d. Vilhelm Oppler. E de zid, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos, nu este la îndemân: 

copiilor. Aro o sală: (4X3,93X2,50), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nică curte nici grădină. 

Şc6la nu are nici un venit. 

Având în vedere numărul de copii co sunt în cele două cătune, şcola va rtmâne inleridră. 

E nevoie (a se numi un îavăţător. 

3). Comuna Cobia. (Venit: 4.637 lei). Patru-spre-dece cătune: Arsurile, Blidari, Dumbuia. 

Burduşani, Călugăreni, Capșuna, Copăcei, Crăciunesci, Făgetul, Irasinul-din-Deal, Trasinul-din- Vale, 

(ihcorghițescă, Gura-Porculii și Monastirea. | 

Prima şeslă este la Gheorghiţesci. Există de la 1885. Localul este proprietatea comunti, 

clădit în 1885. E de gard, nepotrivit, neîncăpător, deşi la loc sănătos, nu oste la îndemâna copiilor. 

Are două săli: cl. I—I1 (6,50X5X(2,50), cl. II—1V (8X3X2,50), fără locuinţă pentru învt- 

(ător. Curtea nu este împrejmuită. Grădina, (4102) este împrejmuită cu gard. Şcola nu are nici 

un venit. - 

Copiii din cătuneie Bumbuia (1 kil. 512 m.), Căpşuna (2 lil. 300 m.), Crăciunesci (1 kil. 600 m.) 

Gura-Porcului (1 kil. 210 m), Călugăreni (150 m.) şi Monastirea (1 kil. 615 m.) pot uşor [recuenta 

ședla' de la Gheorghiţesci, unde, fiind 363 copii în virstă de şelă, ar trebui (este deja un al 

doilea învăţător) să se înfiinţeze încă o şeslă cu doi învăţători. 

Citunele Arsurilo (4 kil. 780m) și lăgetul (3 kil..500 m.) ar putea forma un noit centru 

școlăr, dacă s'ar înființa în unul din aceste cătune o şcolă interioră. 

„A doua şeslă este la Frăsinul-din-Deal. Există de la 1893. Localul este închiriat. E de 

gard, nepotrivit, ncîncăpător, dar la loc sănătos, însă nu la îndemâna copiilor. Are o sală (65X 

X2), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea nu este împrejmuită. Grădină nu e. Şcola nu are 

nici un venit. 

Copiii din cătunele Frasinul-din-Vale, Copăcel şi cei din Mislea (comuna Luceni, plasa Dâm- 

.boviţa), pot uşor frecuenta șc6la do la I'rasinul-din-Deal, care este astădi şodlă de cătun, și unde: 

fiind 196 copil în vîrstă de ședlă, ar trebui să sc înființeze o şeslă supericră cu trei învăţători” 

4). Comuna Cojocaru. (Venit: 1.1744 lei). 'Frei cătune : Chirca, Cojocaru și Merit. 

Sedla este la Merii. Există de la 1891. Localul este donat comunci de d. [On Știrbulescu. 

-E de zid, ncîncipător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală [5,58X5,06X3) şi o
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cameră pentru învăţător. Curtea (1200*.») și grădina sunt Împrejmuile cu gard. Şcâla nu are 
nici un venit. 

Copiii din cătunele Cojocaru (1 kil. 918 m.) şi Chirca (1: ki. 896 m), pot uşor frecuenta ședla 
de la Merii, unde, fiind 141 copii în vîrstă de șeâlă, ar trebui cel puţin un al doilea învăţător. 

5). Comuna Crângurile. (Venit: 1.600 Iei). Trei cătune: Crângurile-de-Jos, Crângurile-de-Sus 
şi Dăfesci. | 

Școla este la Crângurile-de-Jos. Există de la, 1853. Localul este proprictatea comunei, clădit 
în 1867. E de zid în paiantă,. vechii, nepotrivit, neîncăpător, la loc sănătos, însă nu la în- 
demâna copiilor. Are o sală (7,25X14,50X2,25) fără locuință pentru învăţător. Curtea (336m.r)), 
nu este împrejmuită. Grădină nu e. Şcla nu are nici un venit. 

Copiil din cătunele Crângurile-de-Sus (1 lil. 390 m. şi Răţesci (2 kil. 770 m.) pot uşor 
frecuonta şc6la de la Crângurile-de-Jos,; unde, fiind 198 copii în vîrstă de șc6lă, ar trebui încă 
doi învăţători. 

6). Comuna Dragodana. (Venit : 3.350 lei). Cinci cătune: Burduca, Cuparu, Dragodanu, AMerii 
şi Păunei. 

Şcola, esto la Dragodana. Există de la 1891. Localul este proprietatea comunei, clădit în 
1884. E de zid în paiantă, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna . copiilor. 
Are două săli: cl. —II (5,90X5,55X2,25), el. I—III (4,65X3,78X2,25), fără locuință pentru în- 
vățător. Curtea (1252m-+:) este neîmprejmuită. Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit. 

Copiii din cătunul Cuparu pot ușor frecuenta, șcsla de la Dragodana, unde, fiind 235 copil 
în vîrstă de şclă (120 băieţi şi 115 fete), ar.trebui un al doilea învățător și să se înființeze 
încă o șc6lă cu doi învtţători. . 

In cătunul Burduca, care este la 2 lil. 500 m. şi care are comunicaţia anevoiâsă cu Dra- 
godana, fiind 92 copii în vîrstă de șcâlă (47 băieţi și 47 fete), ar trebui să se înfiinţeze cel 
puţin 0 șc6lă inferidră. | 

Copiii din cătunul Merii pot ușor frecuenta, ședla de la Merit (comuna Cojocaru). 
De asemenea, copiii din cătunul Păunci pot uşor frecucnta școla de la Piciorul-de-Munte 

(comuna Picioru-de-Munte). 

? 

7). Comuna Glâmbocata. (Venit: 2.340 lei). 'Trei cătune: Călugărița, Dăntiă, și: Glâmbocula. 
Şedla este la Glâmbocata. Există, de la 1886. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1884. E parte de zid şi parte de gard, nepotrivit, ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna 
copiilor. Are o sală (9,88X4,80X2,42), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (880m»-) nu este 
împrejmuită. Grădină nu e. Șcâla nu.are nici un venit. 

Copiii din cătunul Călugăriţa (1 kil. 9 m.) pot uşor irecuenta șcOla de la Glimbocata, 
"unde, fiind 170 copil în vîrstă de şcâlă (87 băieţi şi 83 fete), ar trebui încă doi învățători. 

In cătunul Bântăii, ce se află la o distanţă de 5 kil. 301 m. de Glâmbocata, şi unde sunt 
55 copii în vîrstă de șclă (22 băieţi şi 12 fete) ar trebui să se înfiinţeze o şcâlă inferidră, unde 
ar putea .ușor veni și copiii din cătunul Malul. 

8). Comuna Greci. (Venit: 4.270 lei). Patru cătune: Greci, Izvor, Pelrescă şi Zivoiul-Orbului. 
Şcola este la Petresci. Există de la 1880. Localul este închiriat. E în paiantă, nepotrivit, 

ncîncăpător și la loc nesătos. Are o sală (6,80X3,40X.2,30), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea 
(500) nu este împrejmuită. Grădină nu e. Şc6la, nu are nici un. venit. 

Copiii din cătunul Greci (2 kil., pot uşor frecuenta șcâla de la Petresci, unde, fiind peste 
200 copii în vîrstă de șc6lă, ar trebui încă doi învăţători. - 

La cătunul Izvor (4 kil. 900 m] ar trebui să se înfiinţeze o şc6lă de cătun. 
Copiil din cătunul Zăvoiul-Orbului pot ușor frecuenta şc6la de la Mogoşani (comuna Mogoșani)-
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9). Comuna Gura-Foi. (Venit: 1.661 lei). Un cătun: Guru-Boi. 

Şcsla de la Gura-loi există de la 1887. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1885. 

E de gard lipit cu pămînt, ncîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: 

(7.20 X 441 X 2,50), fără locuinţă ipontru învăţător. Nu e nici curte nici grădină. Șe6la nu are 

nici un venit. ; | 

La Gura-loi, fiind 117 copiii în vîrstă de şedlă (68 băieţi şi 49 fote), ar trebui un al doilea 

învățător. 

10). Comuna'lonesci. (Venit: 2.012 Iei). ee cătune: Gheorghescă, Ionescă şi Pulade. 

cola este la Ionesci. Există de la 1891. Localul este donat comunei pentru 4 ani do în- 

vățătorul I. Diamandescu. E de zid, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are 

-o sală: (8,40X3,90X2,20), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea este împrejmuită cu scânduri. 

Grădină nu e. Scâla nu are nici un venit. 

Copiii din cătunele Gheorghesci (2 il. 500 m.) şi Palade (1 il. S0 m.) pot uşor frecuenta șe6la 

de la Ionesei, unde, fiind 129 copiii în vîrstă de şeâlă (82 băieţi şi 47 fete) ar trebui un al doilea 

învăţător. 

11). Comuna Mogoșani. (Venit: 3.810 lei). "Trei cătune: Mogoșană, Poroinica şi 'Leteviu. 

cola este la Mogoșani. Există de la 1886. Lotalul este proprietatea comunei, clădit în 1885. 

E de zid în paiantă, nepotrivit, dar încăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală 

şi o cameră pentru învăţător servind şi de cancelarie. Curtea este ncîmprejmuită. Grădină nu e: 

Scola nu are nici un venit. 
La Mogoșani nu sunt de cât 56 copii în virstă de şcâlă. 

Copiii din cătunul Zăvoiul-Orbului (comuna Greci) pot ușor frecuenta şeola de la Mogoşani 

In cătunul 'Tetcoiu (3 lil. 400 m.) fiind 27 copii în vîrstă de șeolă, ar trebui să se în- 

liinţeze o şcolă de cătun. , 

De asemenea, în cătunul Poroinica (3 kil. 300 m.), fiind 32 copil în vivstă de şeslă, ar 

trebui să se înfiinţeze o şedlă inloridră, unde ar putea uşor veni şi copiil: din cătunul Puţu- 

"țeu-Salcie comuna Costesci, plasa Bolintinu). 

12). Comuna Morteni. (Venit:.4.745 loi). Patru cătune: Cacore, Drăghescu, Morlenă şi Vul- 

turcancu, | - 

Şedla este la Morteni. Există de la 1885. Localul este proprietatea comunci, clădit în 1884. 

E de nuele lipite cu pămînt, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. 

Are'o sală” (5,85X7,60X13,60), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (6380m.») este neîmprejmuită. 

Grădină nu e. Şc6la are un venit de S2 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiii din cătunele Cacova [1 kil. 500 m.) şi Drăghescu (2 kil. 100 m.) pot uşor irecuenta 

sc6la de la Morteni, unde, fiind 345 copii în vîrstă de şeâlă (191 băieţi şi 15 fete), ar trebui 

încă un învăţător la şcâla oxistontă şi să se înfiinţeze o altă şe6lă cu doi învăţători. 

In cătunul Vultureanca, ce se află la o distanță do 5 il. de Morteni, ar trebui să se în- 

liinţezo o ședlă de cătun unde ar putea uşor veni şi copiii din cătunul hăscăcţi-Drăohinesca, 

plasa Golesci, judeţul Argeş). 

4 

13). Comuna Pătrdia. (Venit: 4.725 lei). Septe cătune: Bulotescu, Ciupu-AMenciulescu, Ciupu- 

Macrvodolu, Pitrdia-din-Deul, Pitrdia-diu- Vale, Potlogeni-din- Deul şi Potlogeni-diu- Vale. 

Şedla, esto la Pătrdia-din-Vale. Există de la 1871. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1887. E de zid, neîncăpător, nepotrivit la un loc cu Primăria dar la loc sănătos și la îndemâna 

copiilor. Are o sală: (8,55 X 5,60 X 2,90), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (6207) este 

neîmprejmuită. Grădină nu e. Şe6la are un venit de 187 lei, din arendarea pămîntului.
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Copiii din cătunul Potlogeni-din-Vale (1 kil. 390 m.), pot uşor [recuonta şcâla de la Pătrâia- 
din-Vale, unde, fiind 101 copii în vîrstă de șcâlă (57 băieţi și 45 fete), ar trebui un al doilea 
învăţător. 

Cătunele Ciupa-Mavrodolu (4 kil. 194 m), Ciupa-Mănciulescu (6 kil. 502 m), Pâtroia-din- 
Deal (1 kil. 390 m.), și Potlogeni-din-Deal (4 kil. 375 m., cari aii în total 102 copii în vîrstă 
de șc6lă, ar putea forma un noi centru şcolar, dacă sar înființa într'unul din aceste cătune o 
ac6lă inferidră. | | | 

In cătunul Balotsca, ce se află la distanţă de (6 kil. 119 m.) de Petr6ia-din-Vale, fiind 20 
copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o șcâlă de cătun. 

14). Comuna Petresci. (Venit 2.060 lei). Două cătune: Petresci-Croitoră și Ragu, 
Prima şodlă este la Petresci-Croitori. Există do la 1891. Localul este proprietatea co- 

munci. E de gard, nepotrivit, neîncipător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o salii 
(8,15X3XX3,14), fără locuinţă pentru învăţător. Şc6la are un venit de 40 lei, din arendarea: pă- 
-mîntului. 

La Petresci-Croitori, fiind 155 copii în vivstă de şcolă (90 băieţi şi 65 fete), ar trebui încă 
doi învăţători. 

A doua şedlă la Ragu. Există do la 1884. Localul este proprietatea comunei, clădit în 
1882. E de zid, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli: cl. I-II 
[5,38X4X(8,26), el. IN-—IV (2,94XX:1XX3,26) şi două camere pentru învățător. Nu e nici curte, nici 
grădină. Șc6la are un venit de 40 lei din arendarea pămîntului. 

Sunt 85 copii în vîrstă de șcâlă. 

15). Comuna Picioru-de-Munte. (Venit 1.200 lei). Un cătun: Picioru-de-Munte. 
Șeola de la Picioru-de-Munte există de la 1882. Localul este închiriat. E de zid, neîncă- 

pător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (7X5XX3) fără locuinţă peutru învăţător 
Nu e nici curte,.nici grădină. Şc6la nu are nici un venit. | 

- Copiii din cătunul Păunei (comuna. Dragodana) pot uşor frecuenta șcâla de la Picioru- 
de-Munte. 

„Fiind peste 100 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui, la Picioru-de-Muute, un al doilea învăţător: 

16). Comuna Puntea-de-Greci. (Venit 2.613 lei). Un cătun: Puntea-de-Greel. 
Nu este şcolă în acâstă comună. | 
Fiind 140 copil în vîrstă de șcslă (70 băieţi şi 70 fete), ar trebui să se înființeze, la Puntea. 

„de-Greci, o șeslă superiră cu doi învăţători. | 

17). Comuna Uliesci. (Venit: 5.450 lei). Dece cătune. Bărâceni, Coda-Izcorului, Dogari, Fun- 
durile, Jugureni, Monăstidra, Olteni, Stavropolia, Zinca şi Uliesci. 

Șeola este la Fundurile. Există de la 1880. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1885. 
IE, de zid, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (6,15X 
1,85X2,85), şi două camere pentru învățător. Curtea (7007) este împrejmuită cu scânduri şi 
servesce și de grădină. Şcola are un venit de 85 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiii din cătunele Monăstidra (4 kil. 200 m.), Olteni (1 kil. 300 m.) şi Jugureni (2 il. 400 m.), 
pot ușor frecuenta ședla de la l'undurile, unde, fiind 116 copil în vîrstă de şcolă ar trebui un 
al doilea învăţător. | | 

In cătunele Stavropolia (3 kil. 500 m.) Bărăceni, Zinca (2 lil. 800 m.) şi Coda-Isvorului 
(5 kil. 300 m.), numărul copiilor e neînsemnat. Da _ 

In cătunul Uliesci 4 kil. 200 m.), ar trebui să se înfiinţeze o șcâlă de inferidră unde ar putea 
ușor veni și copii! din cătunul Dogari. Sunt 33 copii în vîrstă de şedlă (22 băieţi. și 11 fete).
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18). Comuna Valea-Mare. (Venit: 1.569 lei). Trei cătune. Păsescă, Primejlari şi Palea-lare. 

Se6la este la Băsesci. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1879. E de gard lipit 
cu pămînt, nepotrivit; ncîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Aro o sală (4,20X 

4,25X2,15), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte nici grădină. Şce6la nu are nici un 
venit. | 

Copiii din cătunele Primojdari i (2 ţil. 700 m.) şi Valea-Mare (109 m.) pot uşor frecuenta școla 

de la Băsescă, unde, fiind 167 copii în vîrstă de școlă (84 băieţi și S3 fete), ar trebui încă doi 
învăţători. 

PLAIUL DÂMBOVIȚA 

, 38 Călune și 13 Şcole 

Copii in virstă de şcolă: 2.696 (1.430 băcţi și 1.266 fete), 

1). Comuna Bărbuleţu. (Venit: 4.379 le)). Două cătune: Bărbulețu și Pesesct. 
Scola e la Bărbuleţu. Există de la 1886. Localul este proprietatea comunci, clădit în 1885. 

E de zid, încăpător, dacă se mai clădesce un local, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are 

două săli cl. II (8X5,35X3), el. II-IV (5,12X5,33X3) şi o cameră pentru învăţător. Nu e nici 
curte nici grădină. Şe6la nu are nici nu venit. 

Copiii din cătunul Băsesci (3 lil.) pot frecuenta ședla de la Bărbuleţu, unde, fiind 224 

copil în vîrstă de școlă (109 băcţi şi 115 fete), ar trebui un al doilea învățător și să se mai 

înfiinţeze încă o ședlă cu doi învățători. 

2). Comuna Boţesci. (Venit: 2.260 lei). Patru cătune: Bofesci, Cândeser, Greci și Valeu- Mare. 
Sedla este la Boţesci. Există de la la 1884. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1870. E de Dîrne, -neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (7,15X, 
5,50X2,40), şi două camere pentru învăţător. Curtea (1495":”) nu este împrejmuită. Grădină nu 

este. Scola nu are nici un venit, 
Copiii din cătunul Greci (2 kil. 390 m.) pot uşor frecuenta șesla de la Boţesci, unde, fiinul 

219 copil în vîrstă de școlă (115 băieţi și 194 fete) ar trebui un al doilea învăţător şi să se în- 

[iinţeze încă o școlă cu doi învățători. 
Cătunele Cândesci (4 lil. 200 m.) şi Valea-Mare (6 lil. 300 m), unde sunt 88 copii în virstă 

de şcolă (17 băieţi şi 41 fete), ar putea forma un noii centru şcolar, înființându-se la Cândesci o 

şeolă inlerioră. 

3). Comuna Cândesci. (Venit 2.183 lei). Trei cătune: Anișuni, Cândescă și Dragodănesei. 

Prima șeâlă esto la Cândescă. Există de la 1858. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1888. E de birne, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Arc o 

sală (7,35X5,10X2,60), fără locuinţă pentru învăţător. Nu-e nică curte nică grădină. Scola nu are 

nici un venit. 

Copiil din cătunul Anișani (1 kil. S24 m.) pot uşor frecuenta şedla de la Cândesci, unde, 

fiind 165 copii în vîrstă de ședlă (96 băioţi și 69 fete), artrebui încă doi învăţători. 
A doua şeolă este la Drăgodănesci. Există de la 1888. Localul este proprietatea comunci, 

clădit în 1887. E de bârne tencuite cu var, neîncăpător și nesistematic, dar la loc sănătos şi
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la îndemâna copiilor. Are o sală (6,20X5,65X2,70), lără locuinţă pentru învăţător. Curte și gră 
dină nu este. Scola nu are nici un venit. 

La Drăgodănesci, liind 110 copii în vîrstă de şeolă (53 băieţi şi 58 [ete), ar trebui un al 
doilea învăţător. 

4). Comuna Gemenea. (Venit 2.314 lei). Trei cătune: Brătulesei, Cupul-Custeă şi Oncescu. 

Scola este la Brătulesci. Există de la 1859. Localul este proprietatea comuni, clădit în 
1885. E de zidi acoperit cu șindrilă, neîncăpător, deși la loc sănătos, nu este la îndemâna co- 
piilor, Are o sală (7,839X7,86X2,80) şi o cameră mică pentru învăţător. Curtea (3702»:) nu este 
împrejmuită. Grădină nu e. Sc6la nu are nici un venit. | 

Copiii din cătunul Oncescu (2 kil. 600 m.) pot ușor frecuonta șcâla de la Brătulesci, unde 
liind 131 copii în vîrstă de șcâlă (67 băieţi și G4 fete), ar trebui un al doilea învățător. 

In cătunul Capul-Câstei, ce se află la o distanță de 5 kil. 600 m. de Brătulesci, şi unde 
sunt 58 copii în vîrstă de şedlă.(39 băieţi şi 19 fete), ar trebui o şeslă inferidră, unde ar putea 
ușor veni şi copiii din cătunul Runceasa (comuna Lincăi, judeţul Muscel). 

5). Comuna Izvorele : (Venit 2.624 lei). Patru cătune: Jzcgrele, Mungina, Suduleni şi Lunca. 
Scola este la Izv6relo.Există de la 1865. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1885. 

E de zid, destul de - bun, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală 
(6,65X6,10X13,50), fără locuinţă penru învățător. Nu e nică curte nici grădină. Sc6la nu are 
nici un venit. 

Copiii din tâte cătunele pot uşor frecuenta şesla de la Izv6rele, unde, fiind însă 186 copii 
în virstă de șcâlă, ar trebui incă doi învăţători. 

6). Comuna “'Mănesci, (Venit 4.942 lei). Cinci cătune: Gheboeni, Mănesci, Drăgeinescii- Peimînleni 
Drăgănesciă- Ungureni şi Pârvulesci. ă | 

Scola este la Mănesci. Există de la 1861. Localul. este proprietatea comunei, clădită în 1886- 
E de gard, nepotrivit, neincăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (691X 
4,51X2,65), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (727) este împrejmuită. Grădina (150: =) este 
împrejmuită cu zăbrele de stejar. Scâla nu are nici un venit. 

Copiii din tote cătunele potii frecuentă şedla de la Miănesci, unde, (ind 287 copii în vîrstă 
“de şcolă (153 băieţi și 154 fete), ar trebui 'un al doilea înveţător și să se mai înliinţeze- încă o 
școlă cu doi înv&țători. 

1). Comuna Petrari. (Venit: 2.962 lei). Nouă cătune: «4unișu- După-Deul, Gura-Lărbulețului, 
Manga, Mlăcile, Petrari, Șipotul, Strâmba şi Valea Glodului. | | 

Școla este lă Petrari. Există de la 1835. Localul este clădit de judeţ în 1879. Ii de zid 
vechiii și ruinat, încăpător, la, loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are trei săli: 1 (7, 456,53 X3,90), 
IL (7,65X6,50X(3,90), [IL (7,50X7,50X(3,80) şi patru camere pontru învăţător. Curtea şi „grădina 
(5012m.») sunt ncîmprejmurite, Şedla nu are nici un venit. 

Copiii din cătunele Alunişu, După-Deal Mlăcile, Şipotul, Strâmba, şi Valea-Glodului pot uşor 
frecuenta șc6la de la Petrari, unde, fiind 175 copii în virstă de școlă, ar trebui încă doi învăţători. 

„In cătunul Gura-Bărbuleţului ce se ailă la o distanţă de 3 kil. de Petrari și unde sunt 61 
copii în vîrstă do șcâlă (27 băieţi şi 31 fete), ar trebui o şcolă inferidrii. 

In cătunul Manga (4 kil), unde sunt 72 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui de asemenea 
să se înființeze o şc6lă inferidră. 

8). Comuna Priboiu. (Venit: 1.100 lei). Două cătune: Priboi şi Starzeni. 
Şc6la este la Priboiu. Există de la 1882. Localul este proprietatea comunci, clădit în 1888, 

E de zid, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (6,40X6X(3, 16)
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fără locuinţă pontru învăţător. Curtea (4482) nu este împrejmuită. Grădină nu e. Şcola nu are 

nici un venit. 

Copiii din cătunul Sturzeni (2 kil. 371 m) pot uşor frecuenta ședla de la Priboiu, unde, 

liind 149 copil în vîrstă de şeolă (62 băieţi şi 87 fete), ar trebui un al doilea învățător. 

9). Comuna Riul-Alb. (Venit: 3.248 lei). Două cătune Diîul- Al şi Duncu. | 

Sc6la este la Rîul-Alb. Există de la 1877. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1877. 

E de bârne, ncîncăpător, și nesistematic, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală 

(716:X 5 X2,61), fără locuinţă pentru învăţător. Curte şi grădină. nu este. Şc6la nu arc nici 

un venit. ; 

Copiii din Runcu pot merge. cu înlesnire la şc6la din Riul-Alb. 

La Rîul-Alb, fiind 195 copil în vîrstă de şcolă (102 băieţi şi 93 (ete), ar trebui încă doi 

învăţători, . 

10). Comuna Tătărani. (Venit: 3.850 lei). Două cătune: Căprioru şi Tătărani. 

Prima şcâlă este la Tătărani. Există de la 1848. Localul este proprietatea învățătorului și 

esto oferit gratuit pînă la terminarea localului ce se află în lucrare. E de zid în paiantă, neîn- 

căpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două săli: cel. 1'(7,40X4,90X(3,30), cl. 1 

(720X5X2,80), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (1652) este împrejmuită cu' gard. Grădină 

nu e. Se6la nu are nici un venit. ” - : o 

La "Tătărani, fiind 157 copil în vîrstă de șcâlă (93 băieţi și 64 fete), ar trebui încă un al 

doilea învăţător. 

A doua şcâlă este la Căprioru. Există de la 1818. Localul este proprietatea comunei. E 

de zid în paiantă, nepotrivit, neîncăpător, la un loc cu primăria, dar la loc sănătos şi la înde- 

mâna copiilor. Are o sală (7X5,30X2,80), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea, forte mică, este 

împrejmuită numai în trei părţi. Grădină nu e. cola nu are nici un venit. | 

La, Căprioru, fiind 231 copii în vîrstă de şedlă (122 băieţi și 109 fete), ar trebui un al doilea 

învăţător şi să se mai înființeze încă o șcâlă cu doi învățători. 

11). Comuna Voinesci. (Venit: 1.731 iei). Două cătune: Pulănescă și Voinesti. 

Se6la este la Voinesci. Există de la 1844. Localul este proprietatea comunci, clădit în 1866. 

[ de gard tencuit, vechii, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală 

(1,10X4X2,10), fără locuinţă pentru Învățător, Curtea, nu este împrejmuită. Grădină nu e. Sc6la 

nu are nici un venit. 

Copiii din cătunul Burlănesci (2 kil. 960 m.) pot ușor frecuenta şc6la de la Voinesci, unde, 

fiind 188 copii în vîrstă de şc6lă (102 băicţi şi 86 fete), ar trebui încă doi învăţători.
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PLASA DÂMBOVIŢA. 
di Cătune și 13 șcsle. 

Cupii în virstă de şcoli: 3.553 (1.928 băieţi și 1.025 fete). 

1). Comuna Bogaţii. (Venit: 3.764 lei). Trei cătune: Bogaţii, Chiţescă şi Suseni. 
Şcdla este la Bogaţi. Există de la 1839. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1887. 

E de id neîncăpător dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli: el. I-II (7,90 
x5, 38x2 40), cl. II—IV (4,92X5,88X2,40), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte nici 
erădină. Şedla nu are nici un venit. 

Copiii din cătunul Chiţesci, (2 kil.), pot ușor frecuenta şcâla de la Bogaţii, unde, fiind 487 
copii în vîrstă de șcâlă, de vreme ce sunt deja doi învăţători la șesla existontă, ar trebui să se 
înfiinţeze încă o şe6lă cu doi învăţători. 

-In cătunul Suseni, ce se află la o distanţă de 4 kil. 165 m. de Bogaţii, şi unde sunt 69 
copii în vîrstă de şcedlă, ar trebui să se înființeze o şcâlă inferidră. 

2). Comuna Butoiu. (Venit: 1.517 lei). 'Irei cătune: Dutoiu-de-Jos, Dutoiu-dle-sus și Vuleu-Dadei. 
Şcola este la Butoiu-de-Jos. lxistă de la 1890. Localul este proprietatea Statului, clădit în 

1989. E de zid, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală mică și o 
cameră pentru învăţător. Nu e nici curte nici grădină. Ședla nu are nici un venit. 

Copiii din cătunul Valea-Dadei (2 lil. 542 m.) pot uşor frecuenta șcâla de la Butoiu-do-Jos, 
unde sunt 96 copii în virstă. 

In cătunul Butoiu-de-Sus ce se află lao distanţă de 3 kil. 317 m. de Butoiu- de-Jos, şi unde 
sunt 78 copii în vîrstă de șcâlă (39 băieţi şi 39 fete), ar trebui să se înființeze o șodlă inferioră. 

3). Comuna Colanul. (Venit: 4151 lei). Opt e cătun: Colanul, Dimoiu, Dunbrata, JLătrăeaoa, Ni- 
sipurile, Priseaca, Udrescă şi Ulmi. 

Ședla, este la Colanul. lixistă de. la 1883. Localul este Lea Ta comunci, clădit în 1883. 
E de zid, destul de încăpător şi la centrul satului. Are o sală: (6,95)<5,75)X(2,95) şi o cameră pentru 
Învățător. Curtea (104.».) este împrejmuită cu scânduri. Grădină nu e. Sc6la nu are nică un venit. 

Copiii din cătunele Udresci (1 RIL.) şi Dumbrava (1 kil.) pot ușor frecuenta ședla de la 
Colanul, unde sunt peste tot 80 copii în vîrstă de şcâlă. 

Oătunele Ulmi (3 kil.) și Priseaca (6 il.) ar putea forma un noii centru şcolar înfiinţându- -se 
într'unul din aceste cătune, o școlă cu doi învăţători, fiind 146 copii în virstă de şcolă (77 bă- 
icți şi 69 fete). 

In cătunele Mătrăcaoa [5 kil.), Nisipurile ($ il) şi. Dinoiu (10 kil.) numerul copiilor în 
vîrstă de şcolă este puţin însemnat. 

4). Comuna Dragomiresci. (Venit 3.193 lei). Două cătune: Dăcindeni și Dragomiresci, 
Ședla este la Dragomiresci. Esistă de la 1868. Localul este proprietatea, comunei, clădit 

în 1889. E de zid, neîncăpător, dar la loc. sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (7,05X 
5,20X 2,70), lără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte nicl grădină. Şcola nu are nici un venit. 

Copiii din cătunul Dăcindeni (1 il. 600 m.) pot uşor frecuenta șe6la de la Dragomiresci, 
unde, fiind 169 copii în vîrstă de școlă (90 băieţi și 79 fete), ar trebui încă doi învăţători. 

5). Comuna Hulubesci. (Venit: 2.655 lei). 1] vei cătune: Găinesci, Jlululesci şi Strâmbu. 
Şcola este la Iulubesci. Există de la 1872. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1871. 

E de “zid, nepotrivit, nciricăipător, și, deși la loc sănătos, nu este la îndemâna copiilor. Are o 

7
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sală (7X6X(3), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (100 m») nu este împrejmuită. Grădină nu 

e. cola nu are nici un venit. ” 

Copiii din cătunul Găinesci (500 m.) pot ușor recuenta şcola, de la Ilulubesci, unde, fiind 

219 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea - învăţător şi să se înfiinţeze încă 0 șc6lă 

cu doi învăţători. , 

Copiii din cătunul Strâmbu (L il. 500 m.) nu pot frecunta şcola de la Ilulubosci, comu- 

nicaţia, fiind anovoi6să. In acest cătun, fiind 151 copii în vîrstă de șeolă (72 băieţi şi 79 fete), 

ar trebui să se înființeze o şcâlă cu doi învăţători. 

6). Comuna Lucieni (Venit: 4.323 lei). Şepte cătune: Geangoesci, Tacieni, Dlislea, Mora, Jlo- 

goșesci, Râncăciovu şi Ungureni. 

Şcola este la Ungureni. Există de la 1874. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1886. 

E de zid, încăpător la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli: ol. I-II 7,20X7,25X3,16), 

cl. II-IV (7,25 X 495 X 3,16), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea 600 +) şi grădina (760 m2 

sunt împrejmuite cu șanț. Şcola are un venit de 186 lei, din arendarea pămîntului. 

La Ungureni, unde sunt 102 copii în vîrstă de şc6lă, există deja, un al doilea învăţător. 

Copiii din cătunele Geangoesci, Mora, Mogoșesci, Râncăciovu și Ungureni, nu pot frecuenta . 

şcOla de la Ungureni, fiind comunicaţia anevoidsă. Aceste cătune, avend o populaţie școlară de. 

272 copii, ar putea forma un noii centru școlar, înființându-se într'unul din aceste cătune două 

şcole cu câte doi învăţători. 

Copiii din- cătunul Mislea ar putea uşor irecuenta școla ce sar înfiinţa în cătunul Frasinul- 

din-Deal (eomuna Cobia, plasa Cobiaj. | 

De asemenea, copiii din cătunul Lucieni ar putea uşor frecuenta şedla ce sar înfiinţa în 

cătunul Ciurari (comuna Văcărari). 

7). Comuna Ludesci. (Venit 4.100 Iei). Trei cătune: Ludesci, Scheiu și 'Lelesci. 

Prime şedlă este la Ludesci. Există de la 1850. Localul este închiriat. I5 de zid în paiantă, 

acoperit cu şindrilă, încăpător, dacă sar clădi încă un local, la loc sănătos şi la îndemână copiilor. 

Are două săli: el. FIL (4,76X3,07X2,42), el. II-IV (4,76X(3,96X2,42), fără locuinţă pentru învt- 

țător, Nu e nici curte nici grădină. Scola nu are nici un venit. | 

Copiii din cătunele Telescă (1060 m.) pot ușor frecuenta şela, do la Ludesci, unde, fiind 

233 copil în' vîrstă de ședlă, ar trebui un al doilea învăţător şi să se mai înfiinţeze o altă şcolă 

cu doi învățători. 

A doua șeâlă este la Scheiu. Iixistă de la 1893. Localul esto închiriat. E de birnc, nepo- 

trivit- și neîncăpător. Are o sală (5X.4,50X2,20), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (810m.7) 

este împrejmuită cu gard. Grădină nu e. Sc6la nu are nici un venit. 

La Scheiii, fiind 171 copii în vîrstă de șeolă (93 băieţi şi 78 fete), ar trebui: încă doi în 

vețători. 

8). Comuna Raciu. (Venit 1.400 1e3). Două cătune: Jtaciu şi Siliştea. 

Sola este la Raciu. Există de la 1859. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1885. 

E de zid în paiantă, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (6,20X 

485XX2,75), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (26007) nu este împrejmuită. Grădină nu e 

Seola nu are nici un venit. Mi 

Copiil din cătunul Siliştea (2 il. 700 m.) pot uşor frecuenta şcola, de la Raciu, unde, fiind 

"164 copii în vîrstă de şcolă (83 băieţi şi S1 fete), ar trebui încă doi învâţători. 

9). Comuna Şotânga. (Venit 4.100 lei): 'Trel cătune: Goleasca, Șolânga și Teişu. 

Sedla esto la Sotânga. Există de la 1845. Localul este donat comunei de d. Dem. Dobro- 

canu. E de zid, acoperit cu tablă, ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are
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o sală (7,12X5,10X2,86), o cameră și o bucătărie pentru învăţător. Curtea (313) nu este îm- 
prejmuită. Grădina (164) este împrejmuită cu gard. Şcola aro un venit de 110 lei, din aren- 
darea pămîntului. 

Copiii din cătunul Goleasca (2 kil. 1-12 m.) pot uşor irecuenta şcâla de la Şotânga, unde, fiind 
261 copii în virstă de șc6lă (133 băieţi şi 128 fete), ar trebui un al doilea învăţător Și să se mal 
înfiinţeze încă o șeolă cu doi învățători. 

In cătunul Teișu, ce se află la o distanță de 3 kil. 100 m. de Şotânga, și unde sunt 7? 
copil în vîrstă de școlă (41 băieţi și 34 fete), ar trebui să se înființeze o şcâlă. inferidră. 

10). Comuna Șuţa-Sâca. (Venit 2.503 lei). Patru cătune: Boboci, Olteni, Piditrenă şi Șuţa-Secă. 
Scola e la Olteni. Există de la 1892. Localul este proprietatea comunei. E de zid în paiantă, 

nepotrivit, la un loc cu primăria, ncîncăpător, dar la loc siinătos şi la îndemâna copiilor. Are 
o sală (6,80X6,60X3,25) şi două camere pentru învăţător, însă sunt ocupate de primărie. Curtea 
(749*P) nu este împrejmuită. Grădină nu este. Şe6la are un venit de 192 lei, din arendarea pă- 
mîntului. 

Copiil din câtunul Șuţa-Sccă (2 kil) pot uşor frecuenta ședla de la Olteni, unde, fiind 
251 copii în vîvstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător şi să mai înființeze încă o școlă 
cu doi învăţători. 

Cătunele Bobocii (5 lil.) şi Pădurenii (6 il. 200 m.) ar putea forma un noii centru școlar, 
înfiinţându. -se o şcolă inferioră la Boboci, ambele cătune având 40 copii în vîrstă de șeolă (20 
băieţi și 20 fete). | . 

11). Comuna Văcăresci. (Venit: 4.830 lei). Patru cătune. Bâjescă, Dungesci, Ciuvari şi Păcăresei. 
Ședla este la Văcăresci. Există de la 1864. Localul este proprietatea comunei. Clădit în 

1886. [ de zid, încăpător, dacă se clădesce încă un local, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. 
Are două săli: cl. L-Il (7,60X5,70X2,79), el. II-IV (5, T10X1X2,79), fără locuinţă pentru în- 

vățător. Curtea (1168 2) este împrejmuită cu scânduri. Grădină nu e. Sela nu are nici un 
venit. 

Copiii din cătunele 'Băjesci (1 kil. 200 m.) și Bungetu (2 kil. 400 m.) pot uşor frecuenta 
şoola de la Văcăresci, unde, fiind 252 copil în vîrstă de școlă (137 băieţi și 115 fete), ar trebui, 
este deja un al doilea învăţător, să se înfiinţeze încă o șodlă cu doi învăţători. 

In cătunul Ciurari, ce se află la:0 distanță de 3 kil. 600 m. de Văciresci, şi unde sunt 52 
copil în vîrstă de școlă (24 băioţi și 28 fete), ar trebui să se înființeze o şcâlă inferiără, unde 
ar putea ușor veni şi copiil din cătunul Lucieni (comuna Lucieni). 

12). Comuna Valea-Caselor. (Venit: 1.212 lei). Două cătune. Palea-Caselor şi Saru. 
„Şeola este la Valea-Caselor. Există de la 1892. Localul este proprietatea comunci, clădit 

în 1884. E de gard lipit cu pămînt, nepotrivit, încăpător, la loc siiniitos şi la îndemâna copiilor. 
Are o sală (10,26X4,37X2,17), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte nici grădină. Șc6la 
nu are nici un venit. 

Fiind 142 copii în vîrstă de șeslă, ar trebui, la Valea-Caselor, un al doilea: învățător. 
Copii! din cătunele Șaru (2 kil. 906 m.) nu pot frecuenta şcola de la Valea: Caselor, căci 

comunicațiile sunt anevoiose. Fiind 48 copii în vîrstă de şeslă, ar trebui o școlă inferioră la Șaru.
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PLASA DEALULUI 

„38 Călune şi 17 Şcole 

' Copii în vîrstă We școlă: 3.180 (2.024 băieţi și 1.756 fete.) 

1). Comuna Adânca. (Venit: 2.374 lei). Două cătune. Adânca și Bucșani. 

cola. este la Adânca. Există de la 1885. Localul este proprietatea comunci, clădit în 1881. 

E de zid în paiantă, noîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna, copiilor. Are o sală (6,74X 

6,58X3), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (1502) este împrejmuită cu gard și scânduri. 

Grădina (184) este împrejmuită cu scânduri. Şcola are un venit de 124 lei, din arendareu 

pămîntului. | Pa | 

Copiii din cătunul Bucșani pot uşor frecuenta școla. de la Adâneca, unde, fiind 211 copil 

în vivstă de şedlă, ar trebui un al doilea învăţitor și să so mai înființeze încă o şeolă eu doi 

învăţători. ” 

2). Comuna Anin6sa. (Venit: 2.307 lei). Un cătun: Anindsa. | 

Scâla este la Aninosa. Există de la 1889. Localul este proprietatea comunci; clădit în 1889. 

F; de zid în paiantă, neîncăpător dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (6X5X3), 

făvă locuinţă pentru învăţător. Curtea (60 m») este neîmprejmuită. Seola nu are nică un venit. 

La Aninosa, fiind 139 copii în vîrstă de șeâlă (63 Dăcţi și 76 fete), er trebui un al doilea 

învățător. 

3). Comuna Bucșani. (Venit: 4.666 lei). Trei cătune: Bucșani, Jăbeni și Adânea. 

„Sedla este la Bucșani. Există de la 1875. Localul este proprietatea comunei, donat în 1874. 

IE de zid, încăpător dacă se mai elădesce un local de şeslă, la loc sănătos şi la îndemâna tuturor co- 

piilor. Are două săli: el. I—I11(9X6X3), cl. III-IV (5X3X83), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e 

nici curte nici grădină. Sela nu are nici un venit. ” | 

Copiii din cătunele Ilăbeni [560 m. pot uşor frecuenta șeola de la Bucșani, unde, fiind 

pesto 257 copii în vîrstă de şcedlă, ar trebui să se înființeze încă o ședlă cu doi învățători (sunt 

sunt acum 2 învăţători la şeola existentă). 

In cătunul Adânea (d kil. 388 m.) nu sunt de cât 5 copii în vîrstă do școlă.... 

4). Comuna Cazacii. (Venit: 5.410 (lei). Cinci cătune: Brătesci-de-/os, Brătesci-de- Sus, Cazacii, 

Movila şi Nucetar. , 

Prima, şsolă este la Cazaci. Există de la 1883. Localul este proprietatea comunci, clădit în. 

1882..E de zid, acoperit cu tablă, destul de încăpiitor, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are 

o sală (6,70%12,65X5), şi o cameră pentru învăţător. Curte și grădină nu e. Şe6la nu are nici 

un venit. 
Sunt 79 copii în vîrstă de şcolă. | 

Cătunele Brătesci-de-Jos (3 kil.) și Brătesci-de-Sus (5 kil.), avend 55 copii în vîrstă de șeolă, 

ar putea forma un noi centru şcolar, înființându-se o ședlă inferiră la Brătesci-de-Jos. 

A doua şedlă esto la Nucet.. Iixistă de la 1860. Localul este proprietatea comunci, e clădit 

în 1890. [i do zid, acoperit cu scânduri, neîncăpitor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor, 

„Are o sală (5,47XX5,42X(2,46) şi o cameră pentru învăţător. Curtea este forte mică şi neîmprej- 

muită. Grădină nu e. Şeola nu are nici un venit. 
La Nucet, fiind 105 copii în vîrstă de şceolă, ar trebui un al doilea învăţător. 

Copiii din cătunul Movila,—având comunicaţia cu şedlu de la Nucet puţin lesniciosă, deşi 

distanța este numai de 1/, kil., — pot uşor frecuenta școla de la Mircea-Vodă (comuna Mircea- 

Vodă), distanţa fiind torte mică şi comunicaţia uşoră.
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5). Comuna Colibași. (Venit: 2051 leii. “T'rel cătune: Cipcuesri, Coliluzi şi Visu, 
Seola este la Colibași. Există de la 1880. Localul este proprietatea comunel, clădit în 1586, 

E, de zid, nepotrivit, destul de încăpător şi la un loc cu priinăria. Are o sală: 65161527) si o 
cameră pentru inveţător. Curtea. este neimprejmuită. Grădină nu e. Scola nu are nic un venit, 

La Colibaşi sunt 59 copil în virstă de scolă (50 băieţi și 39 fetel, 
In cătunul Ciocoescl, care deși la o distanţă de 1 il. 100 m. de Colibași, fiind comunicaţia a: 

nevoiosă, ar trebui să se înființeze o şeslă inferioră, unde ar putea veni uşor şi copiil din că- 
tunul “Tisa (3 Mil. 250 m. de Colibași). In aceste două cătune sunt 15 copil în virstă de șeolă (24 
hăieţi şi 18 ete). 

6). Comuna ComișanI. (Venit: 3.361 le). Două cătune: Comisani şi Pătru. 
Şeola de la Comişani există de la 1555. Localul este proprietatea comunei, clădit. la 1885, 

E de zid în paiantă, acoperit cu tablă, ncîncăpător, la un loc cu primăria, dar la loc sănătos 
şi la îndemâna copiilor. Are o sală (6,50X6,0X2,80) şi o cameră mică pentru înveţător. Cur- 
tea (2502) este neimprejmuită. Grădină nu e. Șeola nu are nici un venit. 

Copiit din Văleni pot urma cu înlesnire la ședla din Comişant. | 
La Comişani, fiind 229 copilin vîrstă de șeolă (114 băieţi şi 115 fete), ar trebui un al doi” 

lea învățător şi să se mal înfiinţeze încă o scolă cu dof înveţători, 

î). Comuna Doicesci (Venit: 1,355 161). Patru cătune: Doiecsci, Doluni, (ușani și Săbeni. 
Șeola este la Doicescl. Iixistă de la 1877. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1885. 

E de zid în paiantă, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: 656X 
BD0X2,86) şi o cameră pentru înveţător care servesce şi pentru cancelarie. Curtea (53n2) este 
neîmprejmuită. Grădină nu e. Sedla nu are nici un venit, 

Copiil din cătunul Dolani 2 kil. 700 m) pot uşor freenenta gedla de la Doicesc, unde, 
fiind 213 copil în virstă de şcolă (110 băieţi și 103 fete), ar trebui un al doilea învețător şi să 
se înfiinţeze încă o şcolă cu dor înveţători, 

In cătunul Ciușoiii (3 kil. 630 m), fiind 25 copit în vîrstă de școli (15 băieţi şi 12 fete), 
ar trebui să se înfiinţeze o şcolă de cătun, 

De asemenea, în cătunul Sâtenr (3 Hil. 200), fiind Gl copil în virstă de şcolă 196 băieţi și 
25 fete), ar trebui să se înfiinţeze o şcolă inferioră. 

$). Comuna Glodeni. !Venit: 3.551 le). Două cătune: Glodeni şi Iuiculețe le. 
Seola este la Glodeni. Există de la 1884. Localul este proprietatea comunei, clădit în INSD. 

E de zid, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (XC DT XI fară 
locuinţă pentru învețător. Curtea (12imrj exte neimprejmuită. Grădină nu e. Sela nu are nici 
un venit. 

Fiind, în cele două cătune, 350 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui la Glodeni un al doilea 
învăţător, și, în cătunul Lăculeţele, ar trebui si se înfiinţeze o şcâlă cu dor înveţători, 

%). Comuna Gura-Ocniţer. (Venit: 1.951 le. Un cătun: (sura Oenifri. 
Scola este la Gura-Ocniţel. Există de la 1833. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

57. [ de zid. în paiantă, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: 
SAD X26 şi o cameră pentru invețător. Curtea (505%) este neimprejmuită. Grădină nu 

e. Școla nu are nici un venit. 

   
“Copii din cătunul Gorgotent (comuna Răsvad) pot user frecuenta şebla de la Gura-Ocnitel, 

unde, fiind 152 copit în vîrstă de şeolă, ar trebui încă dol inveţători,
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10). Comuna Hăbeni. (Venit: 2.600 lei). Trei cătune: 7/ăbeni, Racoviţa şi hăţoia. 
Şedla este la Racoviţa. Există de la 1860. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1884. 

I, de zid în paiantă, neîncăpător, însă, deşi la loc sănătos, nu e la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(1X6X3), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e niet curte nici grădină. Sc6la nu are nici un venit. 

Copiii din cătunul Hăleni (1, lil. 260 m.) pot uşor frecuenta şcâla, de Ia Racoviţa, unde, 
fiind 219 copil în vîrstă de școlă (109 băieţi și 110 fete), ar trebui un al doilea învăţător și 

să se înfiinţeze încă o şedlă cu doi învăţători. 

“In cătunul Răţoia (5 il. 220 m), fiind 29 copii în iată de șeolă (14 băieţi și 15 fete), 
ar trebui să se înfiinţeze o ședlă de cătun. 

11). Comuna Lazurile. (Venit: 2.734 lei). Două cătune: Lazurile și Pisericeni. 

Şcola de la Lazurile există de la 1886. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1885. 
[: de zid în paiantă, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (5,50X 
4,98X2,85), şi o cameră mică pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şe6la nu are nici 
un venit. 

Copiii din Bisericeni pot frecuenta şc6la din Lazurile, unde, fiind 130 copil în vivstă de 
școlă (59 băieţi şi 71 fete), ar trebui un al doilea învăţător. 

12). Comuna Mircea-Vodă. (Venit: 3.057 let). Un cătun: Aircea- Vodă, 
Şcola de la Mircea-Vodă există de la 1887. Localul este inchiriat. E de lemn, nepotrivit, 

destul de încăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (8X4X( 2,25), fără 
locuinţă pentru învăţător. Curtea (475 m:2-) este împrejmuită cu scânduri. Grădină nu e. Șe6la 
are un venit de 60 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiii din cătunul Movila (comuna Cazacii) pot ușor frecuenta școla de la Mircea-V odă, 
unde sunt 85 copii în virstă de şcolă. 

13. Comuna Ocniţa. (Venit: 3.335 lei). Două cătune: Ocniţa şi Gorgota. 

Şeola este ia Ocniţa. Există de la 1886. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1885. 
[ de zid, la un loc cu Primăria, neînciipător, însă, deşi la loc sănătos, nu e la îndemâna copiilor 

Are o sală (6,88X6,21X3), şi o cameră pentru învăţător, cele-alte fiind ocupate 'de primăric. 
Curtea şi grădina (3762 m) sunt neîmprejmuite. Şcola nu are nici un venit. 

La Ocniţa, fiind 227 copil în virstă de şcâlă (120 băieţi și 107 fete), ar trebui un al doilea 
învăţător şi să se înființeze încă o şodlă cu doi învățători. 

In cătunul Gorgota (5 kil. 680 m.), fiind 116 copil în vîrstă de șc6lă (63 băieţi şi 59 fete), 

ar trebui să se înființeze o șodlă cu doi învăţători. 

14). Comuna Răsvadu. (Venit: 3.839 lei). Patru cătune: Gorgoleni, Răsead, Răseadu- de-Jos și 

Răsvadu-de- Sus. Aa | 
„Şedla este la Răsvadu-de-Jos. Există de la 1872. Localul este proprictatea comunei, clădit 

în 1882. E de zid în paiantă, neîncăpător dar la loc sănătos. Are tre! săli: 1 (5,50X5,50X(3,29) 
II (5,50X(3,80X320), III (6,10 X 5,50 3,20), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (12022) îm- 
prejmuită cu şipci de brad. Grădină nu e. Şeola nu are nici un venit. 

| Copiii din cătunele Rasvad şi Răsvadu-de-Sus (2 lil.) pot uşor frecuenta şcola de la Răsvadu, 
de-los, unde, fiind 434 copii în vîrstă de ședlă (245 băieţi şi 189 fete), ar trebui cel puţin încă 
doi învăţători la şcâla existentă și să se: înființeze încă o şcâlă cu trei învățători. 

Copiil din cătunul Gorgoteni “pot „uşor frecuenta ședla de la Gura-Oeniţei (comuna Gura 

Ocniţei). 

15) Comuna Săcueni. (Venit: 2.743 lei). Un cătun: Săcueni. 

Şedla este la Săcueni. Există de la 1886. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1838. 

E de zid în paiantă și acoperit eu tablă, neîncăpător, dar la loc sinătos şi la îndemâna copiilor 

2
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Are o sală [7X(7X(3,15), și o cameră pentru învăţător. Curtea și grădina (1670m7) sunt neîm- 
prejmuite. Şc6la are un venit de 340 lei, din arendarea pămîntului. 

La Şăcueni, fiind 180 copii în vîrstă de școlă (98 băieţi şi 82 fete), ar trohui încă doi 
învăţători. 

16. Comuna Viforita. (Venit: 4.700 lei). Două cătune: JMahalaoa și Viforita. 
Şc6la este la Viforita. Există de la 1883. I.ocalul este proprietatea comunei clădit la 1882 ; 

E de zid, ncîncăpător şi ne sistematic, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (6,25 
X4,55X 2,48), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (7392m»:) este împrejmuită cu gard. Grădină 
nu c€. Sc6la nu are nici un venit. 

Copiii din cătunul Mahalaoa (2 kil. 320 m.) pot ușor frecuenta șeola de la Viforita, unde, 
fiind 281 copii în vîrstă, de șcâlă, ar trebui încă un al doilea învăţător şi să so înfiinţeze încă 

o şcolă cu do! învăţători. 

PLASA GHERGANI. 

36 Cătune şi 14 Scole.. 

Copii în vîrstă de șeolă 3.146 (1.790 băieţi şi 1.356 fete.) 

1). Comuna Bălteni. (Venit: 3.843 lei), Trei cătune: Bălteni, Călugăreni şi Stănesci. 
Şedla este la Bălteni. Există de la 1889. Localul este donat de d. Iorgu Scrif. E de gard 

de nuele, nepotrivit, ncîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (5,10X 

4,90Xx2,30), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (1092m.») este împrejmuită cu scânduri. Gră- 

dină nu e. Şcâla nu are nici un venit. 
Copii din cătunul Ileleşteii (comuna Conţesci) (1 kil.) pot uşor frecuenta șeola de la Dăl- 

teni, unde sunt 96 copii în vîrstă de școlă. 
Cătunele Călugăreni (5 lil.), Stănesci (4 kil.) şi Călugăreni din comuna Conţesci, cari aii 

vre-o 50 copii în vîrstă de şcolă, ar putea alcătui un noii centru școlar înființându-se, la Călugăreni- 

Bălteni, o şcolă inferioră. 

2). Comuna Bâldana. (Venit: 2.511 Iei). Două cătune: Pâldana şi Fundata. 

Nu există şcolă în acestă comună. 
“Cătunele Bâldana și Fundata ati 105 copii în vîrstă de școlă, ar trebui deci să se înfiin- 

țeze la Bâldana o şeslă cu «doi învăţători. | 

3). Comuna Bolovani. (Venit: 4.876 lei). Şese citune: Adunați, Dănesci, Deșteldia, PBolorani, 
Crângaşi şi Mora-Nouă. 

Şcola, este la Bolovani. Există de la 1857. Localul este proprictatea comunei, clădit în 1862. 
[i de zid în paiantă, acoperit cu şindrilă, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. 

Are o sală (10,60X4,57XX2,60), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (1092mr:) este împrejmuită 
cu scânduri. Grădină nu e. Sc6la are un venit de 212 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiii din cătunele Adunați, Crângaşi şi MOra: -Nouă, distanţa fiind maiemică de 3 [il 
și comunicaţia ușâră, pot lrecuenta şela de la RBolovani, unde, fiind 180 “copii în vîrstă de 

școlă, ar trebui încă dot! învăţători. !
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Copiii din cătunul Bănesci ar putea ușor frecuenta. şcola ce sar înfiinţa la Ghinesci (co- 

muna Ghinescă). e 

In cătunul Beşteldia (1 kil. 200 m.), fiind 36 copil în vîrstă do șoeolă, ar trebui să se în- 

fiinţeze o şedlă inferidră. i 

4). Comuna Brezoaile. (Venit: 4.000 lei). Două cătune: Drezoaile-Clucerului şi Diezouile- 

Brăiloiă. | 
Scdla este la Brezdile-Clucerului. Există de la 18144. Localul este proprietatea comunei. Ii 

de zid, neîncăpător, dar la loc sănătos şi nu tocmal la îndemâna copiilor. Are o sală '(5,70X 

5,30X2,10), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea aro 2500n»-. Grădină nu e. Şeolu nu are 

nici un venit. a 

Copii! din cătunul Brezaoile-Brăiloiii (distanța mai mică de 3 kil. şi comunicaţia ușoră), 

pot Irecuenta şedla de la Brezoaile-Clucerului, unde, fiind 175 copii în vîrstă de șcâlă (U0 băieţi 

și S5 fete), ar trebui încă doi învăţători, 

5). Comuna Conţesci. (Venit: 3.660 lei). Patru cătune: Călugăreni, Conţesci-de-Jos, Conţesci- 

de-Sus şi Heleşteu. 

Ședla este la Conţesci-do-Sus. Există de la 1858. Localul este proprietatea comunci, clădit 

în 1877. E de zid în paiantă încăpător, dacă se mal clădesce încă un local, la loc sănătos 

și la îndemâna copiilor. Are o sală (3X5X2,95), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (628) 

este împrejmuită cu şipei do scândură. Grădină nu e. Şcâla nu are nici un venit, 

Copiii din cătunul Conţesci-de-Jos (1 kil. 510 m.), pot uşor frecuenta șcâla de la Conţesti- 

de-Sus, unde, fiind 223 copil în vîrstă de şcâlă (116 băieţi și 107 fete), ar trehui un al doilea 

învăţător şi să se mal înființeze încă o șeolă cu doi învăţători. 

“Copiii din cătunul Călugăreni (6 kil. 176 m.), ar putea uşor frecucnta şc6la ce s'ar înfiinţa 

în cătunul Călugăreni (comuna Bălteni). 

De asemenea copii! din cătunul Ileleşteii (3 lil. 836 m.) pot uşor frecuenta şodla de lu 

Bălteni (comuna Dălteni). 

6). Comuna Ghergani. (Venit: 6.666 lei) Cinci cătune: Dălănescă, Colacu, Ghergani, Muvrodinu 

și Săbiesci. 

Prima şcâlă este la Ghergani. Există de la 1879. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1988. E de zid, nu tocmai încăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Aro o sală 

(8,65Xx3,852,82), şi două camere pentru învăţător. Curtea are 498". Grădină nu e. Scola nu 

are nici un venit. | 

Copiii din cătunul Mavrodinu (1 kil.) pot uşor frecuenta şedla de la Ghergani, unde, fiind 

121 copil în vîrstă de şeslă, ar trebui un al doilea învăţător. 

A doua şelă este la Colacu. Există de la 1884. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1888. E de zid, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna tutulor copiilor. Are o 

sală (7,20X(5,803,40) şi trei camere pentru învățător. Curtea (270m») este neîmprejmuită. Grădină 

nu c. Sc6la nu are nici un venit. | 

Copiii din cătunele Bălănesci (1 kil. 500 m.) și Săbiescă (1 kil. 500 m.) pot uşor frecuenta 

școla de la Colacu, unde, fiind 175 copii în vîrstă de şeâlă, ar trebui încă doi învăţători. 

7). Comuna Lunguleţu. (Venit: 4.822 Iei) Un cătun: Lunguleţu. 

Şcâla de la Lunguleţu. există, de la 1873, Localul este proprietatea comunei, clădit în 1875- 

E de zid, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală. (5,79X5,79X2,88)
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şi o cameră pentru învăţător. Curtea (787) este ncîmprejmuită. Grădină nu e. Şcâla nu are 
nici un venit, 

La Lunguleţu, fiind 312 copii în vîrstă de şeolă, ar trebui un al doilea învăţător şi să so 
înființeze încă o şcolă cu doi învățători. 

8). Comuna Podul-Bărbierului. (Venit : 5.102 lei). Un. cătun: Podul-Bărbierulu. 
" Şedla 'de la, Podul-Bărbierului, există dela 1880. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1892. E de zid şi destul de bun, deşi puţin încăpător. Are o sală (8SX6X3), și două camere 
pentru învăţător. Curtea (2562) este împrejmuită cu gard. Grădină nu e. Școla are un venit 
de 241 lei, din arendarea pămîntului. 

La Podul-Bărbierului, fiind 185. copii în vîrstă de ședlă, ar trebui încă doi învăţători. 

9). Comuna Poiana-de-Jos. (Venit: 2.951 lei). Un cătun: Poiana-de-Jos. 
„_Şedla de la Poiana-de-Jos există ide la 1854. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1886. E de nuele lipite cu pămînt, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. 
Are o sală (6,7X05,802x2,60), fără locuinţă pentru învățător. Curtea și grădina (1670) sunt 
neîmprejmuite. Şc6la nu are nici un venit. - 

La Poiana-de-Jos, fiind 212 copit în vîrstă de şcdlă, ar trebui un al doilea învăţător şi să 
se mai înfiinţeze încă o şeolă cu doi învăţători. 

10). Comuna Poiana-de-Sus. (Venit: 4.055 lei). “Vrei cătune: Buzoianu, Poiana-de-Sus şi Se- 
căturile. 

Şcola este la Poiana-de-Sus. Există de la 1845. Localul este închiriat. E do cărămidă, neîn- 
căpător şi aprope în ruină, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (8,60X4,80 
X2,50) fără locuinţă pentru învățător. Curtea (3177) este împrejmuită cu uluci.: Grădina esto 
răi împrejmuită. Şe6la nu are nici un venit. | 

Copiii din cătunul Secăturile (712 m.) pot uşor trecuenta şela de la Poiana-de-Sus, undc, 
fiind 232 copii în vîrstă de şcolă (128 băieţi și 101 fete), ar trebui un al doilea învăţător şi să 
se înfiinţeze încă o ședlă cu doi învățători. 

E neapărată nevoie de un local noi. 
Copiii din cătunul Buzoianu (6 kil. 967 m.) pot uşor frecuenta şcâla de la Slobozia-Mora 

(comuna Slobozia-Mâra), distanţa fiind mai mică de 1 kil. și comunicaţia ușoră. 

11). Comuna Românesci. (Venit: 3.665 lei) Un cătun: Românesct, 
Şcola de la Românesc! există de la 1888. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1885. 

E de gard tencuit cu var şi acoperit cu tablă, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la 
îndemâna copiilor. Are o sală: (4,89 X 4,70 X 2,51), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea este 
neîmprejmuită. Grădină nu e. Sc6la nu are nici un venit. 

La Românesci, fiind 180 copii în vîrstă do şcâlă, ar trebui încă doi învățători. 

12). Comuna Sărdanu. (Venit: 3.429 lei). Trei cătune: Sărdanu, Daiculesci şi Oreasca. 
Şedla este la Sărdanu. Există de la 1883. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1881. 

E de zid, acoperit cu şindrilă, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o 
sală: [6,14X4,36)X(2,30) fără locuinţă pentru învăţător. Nu « nici curte nici grădină. $c6la are 
un venit de 408 lei, din arendarea pămîntului. | 

Copiii din cătunele Raiculesci și Oreasca (2 kil. 218 m.) pot ușor frecuenta șcOla de la 
Sărdanu unde, fiind 230 copiii în vîrstă de șe6lă, ar trebui un al doilea învățător și să se mai 
înființeze încă o şcâlă cu doi învățători,
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13). Comuna Slobozia-Mâra. (Venit: 3.316 lei). Un cătun: Slobozia-Alora.- | 

Școla de la Slobozia-M6ra, există de la 1850. Localul este proprietatea comunti, clădit 

în 1873. E de zid, neîncăpător dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (5,20X 

5,05X(2,34), fără locuinţă pentru învățător. Curtea (200=») și grădina (161.2) sunt împrejmuite 

cu scânduri, gard şi șanț. 'Sc6la nu are nici un venit. 

Copiii din cătunul Buzoianu din comuna Poiana-de-Sus (distanţa fiind mai mică de un 1 

Vil. şi comunicaţia ușoră), pot frecuenta şedla de la Slobozia-M6ra, unde, fiind 310 copii în vîrstă 

de şcâlă (157 băieţi şi 153 fete), ar trebui un al doilea învăţător și să se înliinţeze încă o şcolă 

cu doi înv&ţători. | 
; , 

14). Comuna Vizuresci. (Venit: 5.140 lei). Trei cătune: Ghimpați, Priseucu și Vizuresci. 

Şc6la esto la Vizuresci. Există de la 1888. Localul este donat comunei de d-nii fraţii 

Anton şi Epaminonda Dumitru, cu acte în regulă. E de ciirimidă, neîncăpător, dar la loc sănătos 

Are o sală (6X6X3), şi două camere pentru învăţător. Curtea este neîmprejmuită. Grădină nu. 

e. Şedla nu are nici un venit. 

Copii din cătunul Ghimpați (2 kil.) pot ușor frecuenta șc6la de la Vizuresci, unde, fiind 

100 copil în vârstă de şcâlă, ar trebui încă doi învăţători. 

In cătunul Priseaca (comunicaţia e anevoi6să cu șe6la), [iind peste 70 copii în virstă de 

şcolă, ar trebui să se înfiinţeze o școlă inferidră. 
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60 cătune și 18 școle. 

Copii în virstă de șcâlă: 3.979 (2.108 băieţi şi 1.871 fete). 

1). Comuna Bela. (Venit 1.624 Ich). Patru cătune: Dela, Brosceni, Nistoresci și unei. 

Sedla este la Bela. Există de lu 1859. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1885. 

[ de. zid şi piatră, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: [6,65X, 

5,86X2,90), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nică curte nici grădină. Şe6la nu are nici 

un venit. . 
Copiii din tâte cătunele acestei comune pot uşor frecuenta ședla de la Bela, unde, fiind 170 

copii în vîrstă de școlă, ar trebui încă doi învăţători, 

2). Comuna Besdeadu. (Venit: 5.520 lei). Patru cătune: DBesdeadu, Costişate, Dâmata și Vu- 

lcu-Leurzi. E 

Prima, şcâlă este la Besdeadu. Există de la 1834. Localul este proprietatea comunei, clă- 

dit în 1867. E de zid, încăpător, dacă s'ar mai clădi un local, la loc sănătos, dar nu tocmai la 

îndemâna copiilor. Are trei săli: 1 (7,61X5,65X.2,85), II (7,30X3,25X.2,85) III (7,25X3,15X2,80) 

fără locuinţă pentru învăţători. Curtea (1052») este împrejmuită cu scânduri. Grădina (2180) 

este împrejmuită cu gard de nuele. Şc6la nu are nici un venit. 

La Besdeadu, fiind 406 copii în vîrstă de şc6lă (216 băieţi și 190 fete), ar trebui încă un 

învățător (sunt acum doi) şi să se înfiinţeze încă o şeolă cu doi învăţători.
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Cătunele Râmata (£ kil.) şi Costişata (6 il), avend 62 copii în vistă de șeolă (31 băieţi 
și BL fete), ar putea forma un noii centru școlar, dacă sar înfiinţa întrunul din aceste cătune 
o şc6lă inferidră. 

A doua școlă este la Valca-Leurzi. Există de la 1889. Localul este proprietatea comunei. 
I: de birne, nepotrivit, ncîncăpător, dar la loc stinătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (7,55X 
495X2,50), și o camoră pentru învăţător. Curtea (850m+.) este împrejmuită cu scânduri. Grădină 
nu €. Sc6la nu are nici un venit. 

La Valea-Leurqi, fiind 117 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător. 

3). Comuna Brănesci. (Venit: 2.643 lei). Trei cătune: J/rănescă, Litculețele, Brănescă şi Scarlenta. 
Școla este la DBrănesci. Există de la 1870. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1970, 

E, de zid în paiantă, acoperit cu șindrilă, neîncăpător, miserabil, dar la loc sănătos şi la înde- 
mâna copiilor, Are o sală (6,10X6X2,70), și o cameră pentru învăţător. Curtea (244) este 
împrejmuită cu zăbrele şi servesce și de obor de vite. Grădină nu e. Șc6la nu are nici un venit: 

Copiit din cătunele Lăculeţele-Brănesel (1 kil. 368 m.) și Scarlcuta (1 lil. 850 m.) pre- 
cum și cei din Puci6sa (comuna Șerhănesci-Poduri) pot uşor frecuenta ședla de la Brănesci 
unde, fiind 233 copil în vîrstă de șcâlă (119 băieţi şi 114 fete), ar trebui un al doilea învăţător 
și să se mal înființeze încă o șelă cu doi învăţători. 

4). Comuna Cucuteni. (Venit: 2.678 let). Patru cătune: Cucuteni, Aicolăesci, Vulcuna-de-Jos şi 
Vuleana-de-Sus. 

Ședla este la Vulcana-de-Jos. Există de la 1885. Localul esto donat comunei de un locuitor, 
clădit în 1886. E de birne, ncîncăpător, la loc nesănătos și nu la îndemâna copiilor. Aro o sală 
($X6X3) şi o cancelarie, fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şcola 
nu aro nick un venit. 

Copiii din cătunele Nicolăesci și Vulcana-de-Sus (2 lil. 750 m.) pot ușor frecuenta ședla do 
la Vulcana-de-Jos, unde, fiind 188 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui încă doi învăţători. 

In cătunul Cucuteni, ce se află la o distanţă de 3 il. 500 m. de Vulcana-de-los, și unde sunt 
100 copiii în virstă de şcolă (50 băicţi și 50 fete), ar trebui cel puţin o şcblă inferidră. 

5). Comuna Moroeni. (Venit 3.430 le). Trei cătune: Juscelu, Moroeni și Pucheni. 
Ședla este la Moroeni. Există de la 1$86. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1885, 

Ii de zid, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc siinitos și la îndemâna copiilor. Are o sală 
(6X5X14) fără locuinţă pentru învăţător. Nu c nici curte, nică grădină. Şe6la nu are nici un venit. 

Ia Moroeni, fiind 226 copil în vîrstă de şeolă (121 băieţi și 105 fete), ar trebui să se în- 
liinţeze două şcâle cu câte do! învăţători. 

Copiil din cătunul Pucheni (2 Kil. 500 m.) nu pot de cât cu grecii să frecuenteze școla de 
la Moroeni, căci comunicaţia nu este tocmai ușGră; numărul acestor copil este neînsemnat. 

In cătunul Muscelu, ce se allă situat la o distanţă de 5 kil. ar trebui să se înființeze ov 
şcolă de cătun. 

A 

6). Comuna Moţăeni. (Venit: 2.255 lei). 'Froi cătune: Periroesci, Tieni și Moţăeni. . 
Prima şcolă este la Moţăeni. Există de la 1981. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1$8$. IE de vălătuci, nepotrivit şi ncîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. 
Are o sală (4,8X4,70X2,40) fără locuinţă pentru învăţător. Curtea este neîmprejmuită. Grădină 
nu €. Şe6la nu are nici un venit. | 

La Moţăeni, fiind 112 copil în vîrstă de şcolă (62 băieţi și 50 Iete), ar trebui un al doilea 
învăţător. 

A doua școli e lu Ilieni. Iixistă de la 1887. Localul este proprietatea comunei. E de zid,
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ncîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (6,60X(5,05XX2,90), două ca- 

mere neocupate de nimeni și o cameră pentru învăţător. Nu e nici curte nici grădină. Şcola 

nu are nici un venit. 

La Fieni sunt 90 copii în vîrstă de şedlă (41 băieţi şi 39 fete). 

Copiii din cătunul Berivoesăi, deşi distanţa nu este de cât de 840 m., nu pot Irecuentu 

ședla, de laFioni, comunicaţia fiind împedicată de rîul Ialomiţa. Fiind 25 copil în virstă de şcolă 

(14 băieţi și 11 fete), ar trebui să se înființeze acolo o ședlă de cătun. 

7). Comuna Petroșița. (Venit: 3.130 lei). Trei cătune: „Adunați, Petroșița şi Valea-Țiţei. 

Şc6la este la Petroşiţa. Există de la 1848. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1874. 

E de cărămidă şi piatră, dar la loc nesănătos. Are două săli: 1 (7,40X(5,60X3), II (6,50X4,80X2) 

şi o cameră pentru învăţător. Curtea (648>) este neîmprejmuită. Grădină nu e. Scola nu are 

nici un venit. 
, 

Copiii din cătunul Adunați şi Valea-Ţiţei (2 kil. 500 m.) pot uşor frecuonta şcâla de lu Pe- 

troșiţa, unde, fiind 203 copii, ar trebui (fiind deja doi învăţători) să se înfiinţeze încă o şcolă 

cu doi învățători. 

8). Comuna Runcu. (Vonit: 2475 lei). S6se cătune: Bădeni, Drebu, Costesci, Terestrele, Piatra- 

pei şi Pruncu. 
i 

Şeola este la Piatra-Epei. Există de la 18148. Localul este donat comunei de d. Const. Gh. 

Politimos. E de bîrne, nepotrivit, încăpător, și, deşi la loc stinătos nu e la îndemâna copiilor. 

Are o sală (6,08X5,90X2,62), fără locuinţă pentru învăţător. Nu ce nici curte nici grădină. Scola 

nu are nici un venit. 

Sunt abia 80 copii în vîrstă de şceolă. Sa 

Copiii din cătunele Bădeni |L kil. 280 m.), Costesci (288 m.) și l'erestrele (1 il. 80 m.) 

nu pot frecuenta şcola de la Piatra-Epei, comunicaţia fiind frte anevoidsă. Aceste cătune ar 

putea forma un noii centru şcolar, înființându-se la Bădeni de o cam dată o şcolă cu doi învăţători, 

fiind 119 copii în vîrstă de şeolă (60 băieţi şi 59 fete). 

De asemenea, cătunele Brebu (6 kil. 973 m.) şi Runcu (2 kil.6G1 m.), ar putea forma un 

alt centru şcolar, înființându-se la Runcu o şcolă superioră cu doi învăţători, fiind 152 copil în 

vîrstă de școlă (83 băieţi şi 69 fete). 

9). Comuna Șerbănesci-Poduri. (Venit: 11.130 lei). Nouă cătune: Bela, Diaconesci, Glodeni, 

Malurile, Minculesci, Podurile-de-Jos, Podurile-de-Sus, Pucioasa şi Șerbănesci. 

Şcâla, este la Şerbinesci. Există de la 1831. Localul este clădit de judeţ în 1879. E de 

zid, destul de bun, încăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are treci săli: (7,60X7,55 

X4,20), II (7,60XX6,50X4,20), EL (7,60X6,50XX4.20) o cancelarie şi trei camere pentru învăţători. 

Curtea (9257) este împrejmuită cu gard şi - scânduri. Grădina . [5002n.) nu este împrejmuită. . 

Sc6la are un venit de 20 lei, din arendarea pămîntului. | | Ie 

Copiii din cătunele Podurile-de-Sus (300 m.) și Podurilo-de-Jos (3 kil.), pot uşor recuenta 

şeâla de la Şerbănesci, unde fiind 182 copii în vîrstă de şelă, ar trebui, (fiind deja unal doilea 

învăţător), să se înființeze încă o şodlă cu doi învăţători. , Ie | 

Copiii din cătunul Pucoaisa, pot ușor frecuenta ședla. de la, Brănesci (comuna Brănesci). 

Cătunele Bela (1 kil. 500 m) şi Miculesci (2 il), avend comunicaţia ancvoi6să cu şcola, 

ar putea forma un noi centru şcolar înființându-se la Miculesci o ședlă inferiră căci sunt 96 

copil în vîrstă de șcâlă. e Ma 

De asemenea cătunele, Diaconesci (2 kil. 400 m.) Glodeni (+ kil.) şi Malusile (7 kil.) ar putea 

forma un alt centru şcolar, dacă sar înființa la Glodeni, o școlă superidră, cu 2 învăţători, 

find 116 copii în vîrstă de şcolă. i
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10). Comuna Țiţa. (Venit: 3.282 lei). Două cătune: Buciumeni şi Țifa. 
Prima şcolă este la “Ţiţa. Există de la 1833. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1882. Ie de zid și piatră, neincăpător, dar la loc nesănătos. Are o sală: (6,60X4,20X 2,73 

lără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte nici grădină. Seola nu are nici un venit. 

„La 'Ţiţa, fiind 128 copil în vîrstă de şeolă ar trebui un al doilea învăţător. 
A doua școlă este la Buciumeni. Există de la 1893. Localul este închiriat. E de gard ten- 

cuit cu var, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (5,88 

X3,78X2,20) fără locuinţă. pentru învăţător. Nu are nici curte nici grădină. Şcola nu are nici 
un venit. 

La Buciumeni, fiind 145 copii în vîrstă de șeolă (72 băieţi și 73 fete), ar trebui cel puţin 
un al doilea înveţător. 

11) Comuna Urseiu. (Venit: 1.505 lei). Două cătune: Puturosu și Urseiu, 
Şcola este la Urseiu. Există de la 1883. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1882, 

E de birne, nepotrivit, ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (5,76 
X 4,90 X 2,50) fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte nici grădină. Seola nu are nici 
un venit. 

La Urseiu, fiind 136 copi! în vîrstă de şcolă (66 băieţi şi 70 fete), ar trebui un al doilea 
învăţător. 

In cătunul Puturosu (3 lil. 54 m), fiind 41 copil în vîrstă de şcolă (20 băieţi şi 21 fete), 
ar trebui să se înființeze o șeolă interidră, unde ar putea uşor veni și copiil din cătunul Pu- 
turosu (comuna Vișinesci), în care sunt 18 copii în vîrstă de șcâlă. 

12). Comuna Valea-Lungă. (Venit: 2.500 lei). Cinci cătune: Gorgota, Ogrea, Strâmbu, Stubcicle 
Palea- Lungă și Tisa. - | 

Ședla este la Gorgota. Există de la 1880. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1888. 
3 de gard, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (7,68X7,25X(3,26) 

și o cameră mică pentru învăţător. Curtea (288m+-) nu este împrejmuită. Grădină nu e. Şedla nu 
are nici un venit. 

Copiii din cătunele Valea-Lungă Ogrea (2 kil. 750 m.) și Valea-Lungă (comuna Valca-Lungă 
plaiul Prahova, judeţul Prahova) (500 m.) pot uşor frecuenta șeâla de la Gorgota, unde, fiind, 
144 copil în vîrstă de şcolă ar trebui cel puţin un al doilea învăţător. 

Cătunele Ștubeiele-Tisa (3 lil. 400 m.) și Strâmbu (2 il. 500 m.), ar putea forma un noă 
centru şcolar, înființându-se la Ștubeiele-Tisa, de o cam, dată o școlă inferidră, fiind 111 copil 
în vîrstă de şeslă. 

—
 

13). Comuna Virfurile. (Venit: 1.978 lei). Şepte cătune: Cârlănesci, Cojoiă, Stătesci, Strâmbu, 
Șurița, Valea-hea şi Vî/urile. 

Şcolă este la Virfurile. Există de la 1834. Localul este proprietatea comunei, clădit la 1885. 
E de biîrne, încăpător, dar Ia loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (7,08X6,19X 
2,55), IL (5,43X6,19X2,55), fără locuinţă pontru învăţător. Nu e nici curte nici grădină. Şeola 
nu are nici un venit. 

La Vîrfurile sunt 108 copil în vîrstă de şeslă şi ar trebui un al doilea învăţător. 
Cătunele Cârlănesci (2 kil), Cojoiu (2 kil) și Valea-Rea (1 kil.), avend comunicaţia anero- 

iusă cu Virfurile, ar putea forma un noii centru școlar, înființându-se la Valea-Rea o ședlă in- 
feridră, fiind peste tot 86 copil în vîrstă de şcolă. | 

De asemenea, cătunele Stătesci (2 lil.) Strâmbu (3 il.) şi Șuviţa (2 lil.), ar putea forma un 
alt centru școlar, înființându-se la Stătescă o șcâlă infericră, fiind peste tot 106 copii în vîrstă 
de şeolă, ! ” 
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14). Comuna Vişinesci. (Venit: 1.599 lei). Două cătuue: Puturosu şi  Vișinesci.. 

Şcâla este la Vișinesci. Există de la 1890. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1890, 

E de birne, neîncăpător şila loc nu, tocmai sănătos. Are o sală (6,50X(6,50X(3,10), și o cameră 

pentru învăţător. ' Curtea (1927) este împrejmuită cu scânduri. Grădină: nu e. Șe6la nu are 

nici un venit. a 0 

La Vişinesci;: fiind 117 copiil în vîrstă de șcâlă (62 băicţi şi:55 fete), ar trebui un al doilea 

învăţător. - a a 

Copil din cătunul Puturosu (3 kil. 016 m), unde sunt 18 copii în-vîrstă de școlă, pot uşor 

frecuenta șe6la de la Puturosu (comuna Urseiu). 

15). Comuna Vulcana-Pandele. (Venit: 1.599 lei). "Vrei cătune: Făgețelu, Gura- Vulcani şi Pandelea, 

Sc6la este la Pandelea. Există de la 1885. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1884. E de zid în paiantă, nepotrivit, neîncăpător, dar .la loc sănătos şi la îndemâna copiilor 

Are o sală [5,81X5,58X2,75), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte nici grădină. Şce6la 

nu are nici un venit. | A 

Copiii din cătunele Făgețelu [1 kil) și Gura-Vuleani (2 kil.) pot ușor frecuenta școla de 

la Pandelea, unde, fiind 242 copil în vîrstă de şedlă, ar trebui un al doilea învăţător şi să se 

înfiinţeze încă o șeslă cu doi învăţători, i 
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, 37 cătune şi 13 şcole. 

- Copii în virstă de şeolă: 2.849 (1.592 băieţi și 1.257 fete) 

1). Comuna Băleni-Serbi. (Venit : 2.820 lei). Un cătun: Păleni-Serli. 

Şcola, este la Băleni-Scrbi. Există de la 1859. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1885. E de zid, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (7,23X(5,70X2,92), 

fâră locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte nici grădină. Sc6la nu are nici un venit. 

„La Băleni-Sârbi fiind 246 copil în vîrstă de şcâlă (120 băieţi şi 126 fete), ar trebui unal 

" doilea învăţător și să se mal înfiinţeze încă o şedlă cu doi învăţători. Ic 

2). Comuna Băleni-Români. (Venit: 2.820 lei). Un cătun: DBăleni- Români. 

“ Şesla este la Băleni-Români. Există de la 1859. Localul este propritatea comunei, clădit 

în 1885. E de zid, încăpător, dacă sar mai clădi un local, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. 

Are două săli: (7,25X4,69xx3,31), IL (4,69X4,66X3,31), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea 

(672m») este împrejmuită cu scânduri. Grădină nu e. Şedla n'are nici un venit. 

La Băleni-Români, find 222 copil în vîrstă de şcâlă (121 băieţi și 101 fete), ar trebui un 

al doilea învăţător şi să se înfiinţeze încă o şeșlă cu: doi învăţători. 

3). Comuna Bilciuresci. (Venit: 5.955 lei). Patru cătune. Bilciuresci, Cloşearu, Socetu și Suseni. 

Şodla 'este la: Bilciuresci. Există de la 1890. Localul este proprietatea comunei; clădit în 

1889. E de cărămidă, încăpător, dacă sar clădi un al doilea local, și sistematic... Are tel săli 

el. LI (11X7X4), cl. ICUIXIXA), cl. III (8X5,25X3), cinci camere pentru învăţători şi tre! pen- 
=
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tru serviciu. Grădina, (7237m».) are o singură împrejmuire laterală cu scânduri de stejar. Școla 

are un venit de 2.610 lei, din arendarea moșie) donată școlei de decedatul proprietar Chiriţă 

Vasilescu. i 

Copiii din cătunele Cloşcaru, Socetu şi Suseni pot irecuenta ședla de la Bilciuresci dis- 

tanţa fiind mal mică de 3 kil. şi comunicaţia ușoră. 
La Bilciuresci, unde sunt acum trel învățători, fiind 257 copii în vîrstă de șeolă (142 

băieţi şi 115 fete), ar trebui numai doi învățători la șe6la existentă și să se înființeze încă 

o şcolă cu doi învăţători. LS 

1. € Comuna Cătunu. (Venit: 4.901 lei). Ginci cătune: Bujor caca, Butimanu, Cătunu, Jlodăresci 

şi Ochiul- Boului. 

Şcdla este la Cătunu. Există de la 1835. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1885. 

[E de zid, neîncăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (10,90XX5,60X3,50), şi 

o cameră pentru învăţător. ) Nu e nici curte nici grădină. Şc6la nu are nici uh venit. - 

Copiii din cătunele Bujoreanca și Butimanu, pot uşor frecuenta, șe6la de la cătun, distanţa 

fiind mai mică de 3 kil. şi comunicaţia uşoră. La Cătunu, fiind 189 copii în vîrstă de șeolă, ar 

trebui încă doi învăţători. 

Cătunele Ilodărăsci şi Ochiul-Boului, fiind situate la o distanţă mai mare de 3 kil. de 

Cătunu şi avend 121 copii în vîrstă de şedlă ar putea forma un noii centru şcolar, înfiinţându- 

se într'unul din aceste cătune o șeolă cu 2 învățători. 

5). Comuna Cojasca. (Venit: 6.115 lei). “re cătune: Cojasca, Pudari şi Fontânele. 

Şcâla eşte la Cojasca. Iixistă de la 1856. Localul este proprietatea comunei, clădit in 1885. 

E de zid, încăpător, dacă se clădesce un al doilea local, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. 

Are două săli: 1 (7,50X(5,60X.3,60), II (7,30X4X 3,20), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (200 +) 

şi grădina (4704 m») sunt împrejmuite cu gard de nuele. Şcola nu are nici un venit. 

Copii! din cătunul Fontânele pot frecuenta școla de la Cojasca, unde, fiind 339 copii în 

vîrstă de şcolă ar trebui (sunt acum doi învățători), săse mal înființeze încă o şcolă cu dol învăţători. 

6). Comuna Cornăţelu. (Venit: 4.690 lei). Cinci cătune: Cocoșu, Cornăţelu, Corni, Slolozia și 

Veleni. 

cola este la Cornățel. Există de la 1880. E de gard, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc 

sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (8XX4,65X2,85), şi o cameră pentru invtţător. Nu 

e nici curte nici grădină. Şc6la nu are nici un venit. | | 

Copiil din cătunele Corni, Slobozia și Veleni pot frecuenta șc6la de la Cornăţelu, unde 

fiind 150 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui încă doi învăţători. 

“In cătunul Cocoşu, ce se află la o distanţă de 5 kil. 368im. de Cornăţelu, și unde sunt 

46 copii în vîrstă de școlă, ar trebui să se înfiinţeze o şclă inferioră. 

1). Comuna: Cornesci. (Venit: 5.300 lei). Trei cătune: Pârtescă, Pornescl şi Unyureni.. 

cola este la Cornesci. Există de la 1850. Localul este proprietatea comunci, clădit în 1885. 

2 de lemn, nepotrivit, neîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are o sală (7,68)K5,68X.2,10), fără 

locuinţă pentru învăţător. Curte (19m-P) este împrejmuită cu scânduri. Grădină nu e. Şe6la nu 

_are nici un venit. 

Copiii din cătunele Cârtesca și Ungureni pot Irecuenta şcâla de la Cornescl, distanţa fiind 

mai mică de 3 kil. şi comunicaţia ușoră. 

La Cornesci,: fiind 182 copil în vîrstă de șc6lă, ar trebui încă doi înv vităitor.
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14). Comuna Vișinesci. (Venit: 1.599 lei). Două cătuue: Puturosu şi Vișinescă. | 

Şcâla este la Vişinesci. Există de la 1890. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1890. 

E de biîrne, neiîncăpător şila loc nu tocmai sănătos. Are o sală (6,50)X(6,50X3,10), și o cameră 

pentru învăţător. Curtea, (1927) este împrejmuită cu scânduri. Grădină nu e. Şcdla nu are 

nici un venit. a e că 

La, Vişinesci, fiind 117 copiii în vîrstă de şcolă (62 băieţi şi 55 fete), ar trebui un al doilea 

învăţător. - Să SE i. ar A 

Copil din cătunul Puturosu (3 kil. 016 m, unde sunt 18 copii în vîrstă, de școlă, pot uşor 

frecuenta şcâla de:la Puturosu (comuna Urseiu). 

15). Comuna Vulcana-Pandele. (Venit: 1.599 le), Trei cătune: Lăgețelu, Gura- Vulcani și Pandelea, 

-Se6la este la Pandelea. Există de la 1885. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1884. E de zid în paiantă, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna: copiilor 

Are o sală (5,81X5,58X2,75), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte nici grădină. Şcola 

nu are nici un venit. | | | 

Copiii din cătunele. Făgețelu (1. kil.) şi Gura-Vulcani (2 kil.) pot uşor frecuenta şcola de 

la Pandelea, unde, fiind 942 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător şi să se 

înfiinţeze încă o şe6lă cu dot. învăţători. - a 

PLASA IALOMIȚA 

37 cătune şi 13 şcâle. 

Copii in virstă, de şcolă: 2.849 (1.592 băieţi și 1.257 fele) 

1). Comuna Băleni-Sârbi. (Venit : 2.820 lei). Un cătun: Dăleni-SerVl. 

_Şodla.este la Băleni-Serbi. Există de:la, 1859. Localul este, proprietatea. comunei, clădit în 

1883. E de zid, neîncăpător. dar la loc siinătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (7,23X5,70X72,92), 

fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte nici grădină. Şc6la nu are nici un venit. | 

„La Băleni-Sârbi fiind 246 copii în vârstă de școlă (120 băieţi 'şi 126 fete), ar trebui un al 

doilea învăţător şi să se mat înfiinţeze încă o șclă cu dot învăţători. | Sa 

N 
. 

2). Comuna Băleni-Români. (Venit: 2.820 lei). Un cătun: Băleni- Români. 

Scola este la Băleni-Români. Există de la 1859. Localul este proprietatea comunei, :clădit 

în 1885. E de zid, încăpător, dacă sar mail clădi un local, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. 

Are două săli: (7,25X4,69Xx3,31), II (4,69X4,66X3,31), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea 

(672m») este împrejmuită cu scânduri. Grădină nu e. Şe6la nare nici un venit. 

La Băleni-Români, fiind 222 'copii în vîrstă. de şcolă (121 băieţi şi 101 fete), -ar trebui un 

al doilea învăţător. şi să se înfiinţeze încă o şcolă cu doi învăţători. 

3). Comuna Bilciuresci. (Venit: 5.955 lei). Patru cătune. Bilciurcsci, Cloșcaru, Socetu şi Suseni. 

Şodla este la: Bilciuresei. Există de la 1890. Localul este proprietatea comunei; clădit în 

1889. E de cărămidă, încăpător, dacă sar clădi un al doilea local, și sistematic, Are trei sălă 

el. I (U1IX7X3), cl. N (UTX7XA), cl. II (8X521X3), cinci camere pentru învăţători și trei pen- 
*%
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tru servicii. Grădina (72372) are o singură împrejmuire laterală cu scânduri de stejar. Şeoia 

are un venit de 2.610 lei, din arendarea moșiei, donată școlei de decedatul proprietar Chiriţă 

Vasilescu. . 

Copiii din cătunele Cloşcaru, Socetu-și Suseni pot frecuenta școla de la Bilciurescă dis- 

tanța fiind mal mică de 3 kil. şi comunicaţia ușoră. 

La Bilciuresci, unde sunt acum trei învăţători, fiind 257 copil în virstă de şeolă (1142 

băieţi şi 115 fete), ar trebui numai doi învățători la şcola existentă şi să se înfiinţeze încă 

o șcâlă cu doi învăţători. 

4). Comuna Cătunu. (Venit: 4.901 lei). Cinci cătune: Bujoreancu, Butimanu, Cătunu, Ilodăresci 

şi Ochiul-Bouluă. | a 

Şcâla este la Cătunu. Există de la 1835. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1885. 

E de zid, neîncăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o: sală (10,90xx5,60X-3,50), şi 

o cameră pentru învăţător. Nu e nici curte nici grădină. Șe6la nu are nici un venit. 

| Copii! din cătunele Bujareanca și Butimanu, pot uşor frecuenta şcola de la cătun, distanţa 

fiind mai mică de 3 kil. şi comunicaţia uș6ră. La Cătunu, fiind 189 copii în virstă de şcolă, ar 

trebui încă doi învăţători. ” 

Cătunele Ilodărăsei și Ochiul-Boului, fiind situate la o distanţă mal mare de 3 il. de 

Cătunu și avend 121 copil în vîrstă de şcolă ar putea forma un noii centru şcolar, înfiinţându- 

se întrunul din aceste cătune o şeslă cu 2 învtţători. 

5). Comuna Cojasca. (Venit: 6.115 lei). “Trei cătune: Cojasca, Pudari şi Fontânele. 

SŞc6la eşte la Cojasca. Există de la 1856. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1885. 

E de zid, încăpător, dacă se clădesce un al doilea local, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. 

Are două săli! 1 (7,50X(5,60X3,60), II (7,30X43,20), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (200 m») 

și orădina (4704 7) sunt împrejmuite cu gard de nuele. Şc6la nu are nici un venit. 

Copiii din cătunul Fântânele pot frecuenta şe6la de la Cojasca, unde, fiind 339 copii în 

vîrstă de școlă ar trebui (sunt acum doi învăţători), să se mai înfiinţeze încă o șcâlă cu doi învăţători. 

6), Comuna Cornăţelu. (Venit: 4690 Iei). Cinci cătune: Cocoșu, Cornăţelu, Corni, Slolozia şi 

Velcni.- - | | 

Scdla este la Cornățel. Există de la 1880. [ de gard, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc 

sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (8X4,65X2,85), și o cameră pentru înve&ţător. Nu 

e nici curte nici grădină. Şedla nu are nici un venit. 

Copiil din cătunele Corni, Slobozia şi Veleni pot frecuenta școla de la Cornăţelu, unde 

fiind 150 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui încă do! învăţători. 

„In cătunul Cocoșu, ce se află la o distanţă de 5 kil. 368m. de Cornăţelu, și unde sunt 

46 copil în vîrstă de școlă, ar trebui să se înfiinţeze o şcolă inferioră., 

1): Comuna Cornesci. (Venit: 5.300 lei). Trei cătune:: Pârtesci, Pornesci şi Ungureni. 

Şcâla este la Cornesci. Există de la 1850. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1856. 

E de lemn, nepotrivit, neîncăpiător, dar la îndemâna copiilor. Are o sală (7,68X5,68X(2,10), fără 

locuinţă pentru învăţător. Curte (79”.») este împrejmuită cu scânduri. Grădină nu e. Şe6la nu 

are nici un venit. | SE o | 

Copii! din cătunele Cârtâsca şi Ungureni pot irecuenta şedla de: la Cornesci, distanţa fund 

mai mică de 3 kil. și: comunicaţia ușoră. 

“La Cornescă, fiind. 182 copil în virstă de școlă, ar trebui încă doi învtţători.
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8). Gomuna Dobra. Venit: 2.625 lei). Un cătun: Dolra, | | 

Se6la de la Dobra există de la 1890. Localul este proprietatea comunei. E de gard ten- 

cuit cu var, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (5X 

4X3), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea, (1502) nu este împrejmuită. Grădină nu e. Şe6la 

nu are nici un venit. | | 

La Dobra sunt 77 copil în vîrstă de ședlă. 

9). Comuna Finta. (Venit: 3.977 lei). Patru cătune: Bechenesci, Finta-Mare, Fintu- Vechie și 

Iriana, | 

Şcâla este la Finta-Mare. Există de la 1870. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1874. E de gard lipit cu pămînt, neîncăpător, însă, deși la loc sănătos, nu este la îndemâna co- 

piilor. Are o sală [6,74XX4,28X(2,24), fără locuinţă pentru învățător. Curtea are 42522. Grădină 

nu €. S$c6la nu are nici un venit. 

Copiii din cătunele Bechenesci (900 m.) și Finta-Vechie [2 kil. 925 m. pot frecuenta uşor 

şedla de la Finta-Mare, unde, peste tot, sunt vre-o 100 copil în vîrstă de şeolă. 

In cătunul Ibrianu, ce se află la o distanță de 4 kil. 515 m. de Finta-Mare, şi unde sunt 

50 copil în vîrstă de şedlă (33 băieţi și 17 fete), ar trebui să se înfiinţeze o şcolă inferioră. 

10. Comuna Frasinu. (Venit: 4.765 lei). Patru cătune: Dăltița, Frasinu, Ibrianu şi Postârnacu 

Şc6la este la Frasinu. Există de la 1886. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1886. 

E de gard lipit cu pămînt, nepotrivit, neîncăpător, la un loc cu primăria, însă, deşi la loc să- 

nătos, nu este la îndemâna copiilor. Are o sală de clasă, fără locuință, pentru . învăţător. Nu e 

nici curte nici grădină. Şc6la are un venit de 150 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiii din cătunul Ibrianu (2 kil. 668 m.) şi Postârnacu (1 lil. 689 m.) pot uşor irecuenta 

şe6la de la cătunul Frasinu; unde fiind 180 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui încă doi în- 

v&țători. ” 

In cătunul Băltiţa, ce se află la o distanţă de 5 Lil. 410 m. de L'rasinu, și unde sunt 87 

copii în vîrstă de șeslă, ar trebui să se' înfiinţeze o şcolă* inferidră. 

11). Comuna Gheboaia. (Venit: 3.247 ley). Un cătun: Gheboaia. 

Sela de la Gheboaia există de la 1879. Localul este donat comunei de d. Dim. Morait 

în 1878. E de cărămidă, încăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli: [| 

(5X6X(2,93), II [3,30x3,90X2,93) şi două camere pentru învăţător. Curtea (24967 şi grădina 

(2496) sunt neîmprejmuite. $c6la nu are nici un venit. 

La Gheboaia sunt 57 copii în vîrstă de școlă. 

12). Comuna Mârcesci. (Venit: 3.879 lei). Două cătune: Pâvcescă şi Păslaru. 

Şcdla de la Mârcesci există de la 1883. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1882 

E de zid, ncîncăpător şi nesistematic, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală 

(6X4,82X2,88), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea [59m.7) este împrejmuită cu-gard. Grădină 

nu e. Şc6la nu are nici un venit. | 

Copiii din cătunul Pâslari (650 m.) pot uşor frecuenta școla de la Mărcesci, unde, fiind 

254 copil în vîrstă de șcâlă (121 băieţi şi 133 fete), ar trebui un al doilea învăţător, și să se . 

înfiinţeze încă o șcâlă cu doi învăţători. 

13). Comuna Tătărăi. (Venit: 4.832 lei). Trek cătune: ătărăi, Ologeni, şi Poenari. 

Şcola este la 'Tătărăi. Există de la 1882. Localul este clădit în 1885 şi donat comunei de 

d. N. C. Tătăranu. E de zid, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală
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(2,38X6X3), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (2372 m» nu: este împrejmuită. Grădină nu 

e. Şcâla are un venit de 387 lei, din arendarea pămîntului. 

Copii! din cătunele Ologeni (1 kil. 450 m.) pot uşor frecueuta șcâla de la 'Tătărăl; iar cei 

din cătunul Poenari pot frecuenta șc6la din cătunul Luceanca- Butimanu (judeţul Ilfov), distanţa 

„fiind de 3 lil. şi comunicația ușoră. | 

. La 'Tătărăi, fiind 236 copii în vîrstă de șcâlă (166 băieţi și 160 fete), ar trebui încă doi în- 

văţători şi să se mai înfiinţeze încă o şeolă cu trei învăţători. 

rn 

RESUMAT. 

Pentru o deplină aplicare a legei asupra învtţămintului public, ar trebui să se mai în- 

fiinţeze, în judeţul Dâmboviţa: | 

| $ școle de cătun; 
36 şedle înferidre ; 

„5. șcdle: superiore cu 2 învăţători ; 

“4 şcole superidre cu 3 înrițători. . 

“și să se transforme 59 de scâle inferidre în școle superiore cu 2 învățători, i 37 şcole infe- 

ricre în şcâle superidre cu trei învăţători. 

Avem astăqi, în judeţul: Dâmboviţa, :123 şedle, din :care 3 de cătune şi 9 superidre; în 

diua: când legea va fi cu totul aplicată, vom avea în acest judeţ: 173 școle, din care 10 de cătun, 

5 inferidre, 59 școle superiGre « cu doi învățători” și 42 şeole superidre cu. trei învăţători. 

F. D.
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8). Gomuna Dobra. Venit: 2.625 lei). Un cătun: Dobra. - 

Se6la de la Dobra oxistă de la 1890. Localul este proprietatea comunei. E de gard ten- 

cuit cu var, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (5X 

4X3), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (1502) nu este împrejmuită. Grădină nu e. Scola 

nu are nici un venit. | | 

La Dobra sunt 77 copil în-vîrstă de șc6lă. 

9). Comuna Finta. (Venit: 3977 lei). Patru cătune: Bechenesci, Finta-Alare, Pinta- Vechie și 

Ibrianu. ' 

Şcâla este la Pinta-Mare. Există de la 1870. Localul este proprietatea comunci, clădit în 

1874. E de gard lipit cu pămînt, neîncăpător, însă, deşi la loc sănătos, nu este la îndemâna co- 

piilor. Are o sală (6,74XX4,28XX2,24), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea are 495". Grădină 

nu e. Sc6la nu are nici un venit. , 

Copiil din cătunele Bechenesci (900 m.) şi Finta-Vechie [2 il. 925 m.) pot frecuenta uşor 

şedla de la Finta-Mare, unde, peste tot, sunt vre-o 100 copil în vîrstă de şeslă. 

In cătunul Ibrianu, ce se află la o distanţă de 4 kil. 515 m. de Finta-Mare, şi unde sunt 

50 copil în- vîrstă de şoslă (33 Dăicţi şi 17 fete), ar trebui să se înfiinţeze o șoolă inferidră. 

10. Comuna Frasinu. (Venit: 4.765 Ic). Patru cătune: Băltiţa, Frasinu, Ibrianu şi Dostârnacu 

Şcâla este la Frasinu. Există de la 1886. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1886. 

E de gard lipit cu pămînt, nepotrivit, neîncăpător, la un loc cu primăria, însă, deşi la loc să- 

nătos, nu este la îndemâna copiilor. Are o sală de clasă, fără locuinţă pentru învăţător. Nu e 

nici curte nici grădină. Şcola are un venit de 150 lei, din arendarea pămîntului. | 

Copiit din cătunul Ibrianu (2 kil. 668 m.) și Postârnacu (1 kil. 689 m.) pot uşor irecuenta 

şcâla de la cătunul Frasinu; unde fiind 180 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui încă doi în- 

văţători. 
| 

In cătunul Băltiţa, ce se află ia o distanţă de 5 kil. 410 m. de Frasinu, şi unde sunt 57 

copil în vîrstă de șeolă, ar trebui să se înfiinţeze o școlă inferidră. 

11). Comuna Gheboaia. (Venit: 3.247 lel). Un cătun: Ghebouia. | 

Scola de la Gheboaia există de la 1879. Localul este donat comunei de d. Dim.. Morait 

în 1878. E de cărămidă, încăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două săli: | 

(5X6X2,93), II (3,30X3,90XX2,93) şi două camere pentru învăţător. Curtea (2496m2) şi grădina 

(2496m+) sunt neîmprejmuite. Şc6la nu are nici un venit. 

La Gheboaia sunt 57 copii în virstă de şcolă. 

12). Comuna Mârcesci. (Venit: 3.879 lei). Două cătune: Piâvcesci şi Păslaru. 

Şc6la de la Mârcesci există de la 1$83. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1882 

E de zid, neîncăpător și nesistematic, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală 

(6X.4,82X2,38), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (59m»:) este împrejmuită cu gard. Grădină 

nu e. Şcola nu are nici un venit. 

Copiii din cătunul Pâslari (650 m.) pot uşor frecuenta şcâla de la Mărcesci, unde, fiind 

254 copii în vîrstă de şcolă (121 băieţi şi 133 fete), ar trebui un al doilea învăţător, și să se 

înfiinţeze încă o şcâlă cu doi învăţători. 

13). Comuna Tătărăi. (Venit: 4832 lei). Trei cătune: ălărăi, Ulogeni, și Poenari. 

Şedla este la Tătărăl. Există de la 1882. Localul este clădit în 1885 şi donat comunei de 

A.N. C. Tătiranu. E de zid, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală



JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

(7,38X6X3), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (2372 m») nu: este împrejmuită. Grădină nu 
e. Școla are un venit de 387 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiii din cătunele Ologeni (1 lil. 450 m.) pot ușor frecueuta șesla de la 'Tă itărăr; iar cel. 
din cătunul Poenari pot frecuenta, șc6la din cătunul Luceanca- Butimanu (judeţul Ilfov), distanța 
fiind de 3 kil. și comunicaţia uș6ră, 

La, 'Tătărăi, fiind 236 copii în vîrstă de școlă (166 băieţi şi 160 fete), ar trebui încă doi în- 
văţători şi să se mai înființeze încă o șc6lă cu trei învățători. 

RE SUM AT. 

„Pentru o deplină aplicare a legei asupra învățămîntului Public, £ ar trebui să se mai în- 
fiinţeze, În județul Dâmboviţa: 

S șegle de. cătun; 
36 școle inferidre ; 

_Df şcole superidre cu 2. înzățători ; 

4 șcdle superidre cu 3. învățători. 

și să se transforme 59 de şcâle inferidre în școle superidre cu 2 învățători, ş și 31 şeole infe- 
ri6re în școle superidre cu trei învățători. 

Avem astădi, în judeţul Dâmboviţa, 123 şeole, din :care' 3 de cătune şi 9 superidre; în 
diua când legea va fi cu totul' aplicată, vom avea în acest judeţ: 173 şcole, din care 10 de cătun, 
51 inferidre, 59 școle superiGre e cu doi învăţători Şi 42 şedle superiore cu trei învăţători. . 

F. D.
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_ Numărul copiilor de Români împărți în gis categ __ a Si Po cau | 
ei | oaza : i a Pirate = ! 

| |EEiișai pie come jena! noratu [EI za si [ul 

„PLASA |ili ls [iti sea Si n ee Ea Iei EEE [e | = z E lăzte | sie | dați | ExoLUșI je ct | din urmă 5 E s | 53 ss3 

SI SI SBS || 8 || e [ăi illa 

! Bolintin + | 47] 16 19, is0roi | 668 959] co g 9 7 șI 7) 2 e aan 1.956, 4.185] 9 ai 9 ; 18| 10| 28| 95 

Cohia. +. | 70] 20 12 s29! so] sau] 734: 543) 136| 107 | 13 869! 2.108 1635! aaa si 1! 2] a! 7] 2] | 999 

Praiul Dâmb. ay) 13 8 ca cil sa 723: 228 103! 29 ci 20 re 1.266| 2.696] — — 1| sia ai a] ss 

“Plasa Dâmb,» | 41] 13 " ) zi n 524| 726 iu 192| 110 110 58 1.928! 1.625! 3.559] 3 — —|. 31 3] 8 6 sd 

> Dolul. . [35| 17 - 846 86! 155| 779; 50 | 167 120, 116 cu Ş 2.024, 1.730 3.180) 1] — 3 1 41| 5|1.016 

| > Gherg. . | 36] 15 zi 662, co, 578 cool 3 e) 524 i 5 20 ura 1.356! 3.146] — 1 2 4] 2! 5] 7] 625 

| Plaiul Ialom. . | 60 18| 46, 5 957 189, 506| 812: + za, 193| 115, 66| 14 gl 2.108! 1.871] 3.979] 2 —| 5| 3i 7] 3| 10| 1.287 

Plasa Ialom.. | 37] 13 9] cra zal asc cu! sa) 546] di 221 30 ss 2.849] 3 2 4 1] 7 310] 992 

| Total general . 371125 902500 5715 bon vaza) 187 Lu au para jaz20 120 27.932] 23 : 26 2 sl a 79] 7.499 
' : i i |             
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| Copil cal Copil mal Copil (în i A | cu i cari 

i Ă Copil frecuenteză || mari de pă- afară ocol Copiă „i Primesc TOTALUI, 

_ 3 | |maatorațr a] icareara | rințI Ro- || "east mu. jamânați! stai cestor 

=] COMUNA | CĂTUNUL [E [3 | ceea e reczena | ectinaean | SU de | ce Ş 
= Z 3 un an | causa de a oricaror excluşi ecola din șese catezorii 

o 5 Ve | î “ 

| IZA | IRI BIB 

Plasa Bolintin | | | | 
i 1 Braniștea. Braniștea. . » 31 8 —| 39) 1 3 94 9 9] 14 1] | d 220 191| 41 

2] Cornetu . . Cornetu. . . .| 2] a] 1 —; 39 38] 80 73| 78| 83 4! 2 09| 2] 211| 162] 5% 

3] Costeseii . . .| Bucurdia.. . .| 5] 1] — | sd 9] 15| 83 al asi ' 2 2] 100] 96! 196; 
| croma . | erou. | a] a] 2 21 az : | si 79 27] 0! 51 —| —| 57| 178| 332 
5| Găisenii ...| Găisenii ...| 2] 1] — —| 56 1 54 sI 37 5, 2 — — — 149| 133! 282 

6] Ghinoseii.. . Ghinescii , , 2 1] — —| 51 5 8 dt 23 52) G 2 — 2 93| 105 195 

| 1] Gura-Suţei. .| Gura-Suţei. . 11] 5 — 55 G 13, di — —| 3 2! — — 16| 65 141, 

"S| Mătăsaru. , .| Mătăsaru . . aa] = 0 521| Ga Gai 0 al —| = aj 157] 109; 266 
i 9 Mărunţişu . Mărunţișu 3] i = 22 — 31 36 23| 29 — 2! —| —| 7] 67 144 

! 10]  Odobesei. . . Odobesci . . 1] 1] — —| 35 6 39 79 18 18 2 1 — — 114 184| 2-5 

11] Perșinari. . Perşinari [Ia da A 18 18, 25 Vi 6 8: —| 2] 39| 79 164 

12| Potlogi-sat . Potlogi rur. sa] 2 iso sa moi 2] asi a a —| —| 76 126, 302 
13| Potogi-sat . .| Vlăşeeni.. . .] a] 1] - =! a al os cs 391 9 8] au ap] — ura] 119] 282 
14| Potlogi-terg. .]| Potlogi ur). 1] a] = = 18 2 4 3 2 3 1| = — — 29| 96 | 

15| Produlesci . .| Produlesci ..| ai 1] 11 —] 531 3] 78 62] 26 21 6 6 1 — 160 92, 258, 

16| Sperieţeni. . .| Spezieţeni | =] = = — —| 12 6 ss so —| — —| — sol 36 86; 
1 Titu... Tirgu-Titu . | S| 1] 2 —| 609; 21| 46 ci 5 35 8 „| G — 150| aaa 322| 

[as] vacăresczde-n| Pitaru... |) a] —| = 8517] as asi azi aa 3) o] —| —1 es 100) 188 

Total. . 47| 16 13) —!| 786 101! 668] 959| 666; s58 di 50: 54 3.289)1.90 1.188 
i ie A i RI ii 

Plasa Cobia 

1| Bădalesci. . .| Bădulesci. - | 1] 14 1] pa 2 24 25, 15 61| 6 — 23 9] 91 188| 
| Cobia . . . .] Ghcorghiţesci 1| —| 85 8. 69 138) 23| oi] 92 82 ari: — 222, 188| 410. 

2 | Prascain-a. „| 1 2 2 2 cl ao) al ao as] si ul — | a0l col 59 
3| Cojocaru Meri. . +. a 1 —| = aj aj 27 ad al asi ol —l a] | 70| e] ax 
3] Crângurile . .| Crâng.dejos..| 3] 1| — - 63 2; 18 a) 9 2 3 _| — — 105| 93| 198 
5| DragodanaCup.| Dragodana . . DI] —| —| 82 4) GO, 106 — — 50| 39 d 1 167| 170. 337] 

6| Glâmbocata. Glâmbocata. 2 a] 9] —i 51| —i ol oo aa] 5 — 4 1] 1 110 d: 205 

7] Grecii . . . .| Petresci a a = as] = 709 30 zi] a] —| 15| a) 12] 136 298! 
5] Gura Foi. Gura foi. ..| a a] —| = 29 a] ai 0 6 5) | = | 68| 49) 17 
9| Ionesei. Ionescii-Ol. . a) a] 2 = 50) a] [8 a a ai 8 sai ar) 120 

10| Mogoșani. . .| Mogoşani.. | 3] a] —- —i 21| 1] 11| 6 50, ia = 2 2] 92| 23 15| 

11| Morteni. . . .| Morteni ...[ 14| 1 1 —| 60 9) —|—I 1926 119 104| 1] —| 203] 158! aci! 
12| Petroia. Pătroia dinvale | 7] a] — —| 36| 6 24 38| 49; | 2 2 12] — 123, 100 228 

13] Potresci ...| Ragu.... . | a = 0 28 6 as, | ai al si 
E a | croitori ...| 2] 2 o 2 so ai si ai 9! ri a] — a] = 90! col 135) 
15| Picior de Munte] PiciordeM.. . i| 1 I: —| 52 —! 13 29 — —; — — a 29) 100) 

16| Uliescii. Fundurile 10 a] == 36 2; 90 si si os: 2 —| a] 1103! 36; 100 

11| Valea-Mare. .| Băsesci ...! 3] 1] —; —i 38 i 31| 68 12 15, 1 — 2 —] 81| 83| 167 

18| Puntea deGreci| Puntea deGr. .| a] 1] — — — —| a 2 7] 28: —| —l 10| —| 70 70) 140) 
19| Broşceni . . .| Brose. dind. 2 a] — — — Îl ac] ci sa sai ad cl = sl a vul 

Total. . .| 170] 20 12 — 829 0) 531 zi sn 706 107 11 0 108 cazan



      

      

  

  

    
  

            

  

                  
              

      

  
          

          

| Sumerui copiilor trăiul împărţiţi. în două nă categorii Câţi copit copii cari urmeză ă şeăla acum 

i | ea [Pi statistica ama IRa5-0 
Copil străinr al pi | TOTALUL în as ! 

urmeză acsla |; sc6lă numtrând jeelor două cate- = a8 Copil înseziţ | Copil prescuţi Copit preseuți 
acum | si po celamiuaţI | sori de copii ze la Septembrie | în luna în luna Afaiă OBSER VAȚIUNI 

(| ai exclusi E E 1895 j Decembrie 

| | Sges | 
= Tzi Te sTalsl| 5 li sTzizisTzzla]a 

ŢI IŢI 
ace | a 54| —| ij 82 —| 52 
ao oc o | a6 o aul oo al oo] eri 2] 20 
i a 60 | 19, 12 cui a 5] ol 13 8! 16 
| as alai o 19 20.2 

7 moi o oo [i aaa 32 40| 1] 47 
a | 0 [52 3 ri 2] al aci a] ai ad 
A A IRI A At 10 | 56, 5 iu] a “ ss 
== 10 | 221| 23 46 3] 47| 35) a] 36 
ao oa - 
aa a 70 | 55, 8] 60| +8 3 51| 29 2] a 
4 m aa ma 7 50| 20, 8 29] 22] ai 2 

90 2 3 A] co auz] ao'aacl ss! 20 „os S1| 19! 103 
1 1 1 122 AȚI | | | 
= == 62 | 37| 19 66| 42| 2] 4] aa| a] 2 
Pap 50 | 65; 9 af 19) — 19 10, —| 10 
ma == labe = Pai co | al ua 192| 76| 13 86 51| 151 66 
ala 25 | 2 cl 33 30: i sal 22| 4 26 
poa ol os) oz | 2 aaa 2 e] | |! 

| - a] | — d co a] oo 5 2 26 46 a an 
= o GO, 14| 61: 49| 2] d1| Gr 2] 6 
— — — = 10 —| — —i 23 — 5 14) —l 13 secera E eo enține, date stat, po, 

e Gr, 17) Si) 801| ai 27| ai 0 
= 50 | 50, 2! 32) 16| 2 18 28 2| 30 
— = 55| 50 ) GI 49| 8 54| 87| 3 40 
a —! î_i GG | ai .— îi CS —| 65; 19 —| +49 
= 1 1 1 a 2 20 | aş] —| ai o] —| oa 22] —| 2 
aa sos sol o9 4 134| 4 as 
aa [e aaa] sol oala] act aa al aa 
Po să a as) ol a «i 301| 31 

a a SO | 7] 9 i 49 d 53 18 5) 5 
ia 60 | 32 8 60) 46 i 50 0 5 i 
2 —| = | | =] 38 [6 2) asi 0] —[ 30! aa| al 2 
==] 0 | aaa] sai a0 o as af a] ai 
| o [eu — GI) | — 23| 19| --| 19 
pe 2 = 2] as [ae al 29] o a sa 2] as; 
= — —| =| —| 6 | as] —| ae] ac —| ao] as| —[ 8 
i | — = = 
a as | a 2 A 22 
aaa so] pop] a tal 2 — — 

A Ma Pi pi                 

  

 



  

NUMELE COPIILOR DE ROMÂNI IMPARȚIȚI 15 SESE CATEGORII. | 

- Copii cart 

  

  

  

Copil anal; Copil (în Copil cari TOTALUI, 

  

    
  

  

        

        41 24 726 463 792 110 11 
! i i 

= S Copil  frecuenteză i mari de pă. „aflată de cel Copii a cea 

cun | cruce, | [E rr E ere ce ma ete ee 
| COMUNA | CATA [Emeric e ae exe RE a 
3 Sa edita „scetestun a 

i EEE 22 E 252 SEE Zig: 

| pi] e 

Plaiul Dâmboviţa | ă | | 

1| Bărbuleţu Vărbulețu «| 2] a | cool 2000 20 19 d 2 2 — 109 119 224 

2] Bolescii » . . Poţescă „fa 1 ! — u — i GI a îi 10 i 4 — 162 149 307 

| Câte. e | Când. | |] = 482, 2 2, Da — o 60,16 

OU e] pragoaăm. | |. [= = sl 08 0733 2 00, 110 

9] Gemenea. . | Drătutescu. Ja 3 —. și ! 30 sa 106 53159 

Is] Isvârele . . | Isvorele. | a a 2 —i si 10, 103 3 09 ST 186 

6) Mesei n | Minesei. a 5 = 4 Saad Aa — 10013028 

TE Pieteari e... Pietrari e. 9 1 = — 13: 2 65 so, 18 8 12 15 _ -- sai 137 30% 

| Priboi privi | of a si 1 Si 

9 Biul-Albu Niul-albu 2] 1 — — 30 2 0 :6 —| — 2 3 — 102% 195 

| Te | Teri 2 10 1 36, au 10 i ri 3 — d) GI 137 

| Căprior Pa 00 aaa 2 109 zi 

| 11| Voinesci . . | Voinesci, . . 29| 1 — — su d 34 15! 19 aci DT — ro 86 182 

| Total. „| 39| 13 si 2! 029. or! sil 123| ooa| 104! oul 6 20 3 1.490 1.206 2.606 
pl 

Plasa Dâmboviţa 

1| Bogaţii ...]| Domaţii .. fa 2120 0929 D 8288 215 06 

2] putoii Butoiurdej. «| 3] 1] 4 = 0 2 sai 28 30 pp 200 134 

39|  Colunul Colanul SI 1 = - 29 9 x 23 sai 102 1 —_ 15 6 131 14V 271 

3]  Drazomirezci. | Dragomir.. 2] 1 y — po 2 1 2 ST DT 21 90 9 160 

5]  Iulubesci . .] lulubesci . 3 1] — —i 56 1 ci i GI, 92 0 203 160 TU 

+6) Lucieni . . | Unvurenii. - Ta 3 — 100 1 i So 02 181 190 BYE) 

| ludesci . | Tudesci « -] | 5 1020 09 50 6 90122 1011 258 

ec Senei a sm za aa 38 1 

S|  Naciu | Raciu. ZI D= — : ÎN Si 164 

| Şotânua . . | Sotânga. 2] 1] 24 9 99 4 21 GG SD 22 1062 936 

1U|  Suţa-Secă . Olteni, ... Aa = 78 — GL 93 21: 99 1 234 — 1 120 2 

11| Vacăresci «| Văcăresi | a 1 2 = 2 5 4309 ii 312 161 143 004 

12|  Valea-Caselor. | V.-Casclur. « 21| 2 — db 2 19 19: DT 32 13, ST 19) 

Total. | sa) 12| sa 9 733 35 7 10251625 3.353



  
  

  

  

      

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

    

                  

  

    

  

  

  

  

  

      

    
  

  

      
    

Su i ă arii 'opii. ca rmeză la şeola acum i ! Numărul copiilor străini împărțiți în două categorii Ca copit |... Copii. cari urmeză la şco | 

Mi IN —— E incap | „După statistica anului 1893—94 j 

| Copii sirăiul cart "TOTALUL în șeâlă 

Copil străint cari unt în virstă do, lor dout cate- | === Copil insert Copit preseuţi | | | i Ă 

urmeză șeola „eco numerând ori de copii za 3 îa Septembrie in luna | Ce OBSERVA FIUNI acum ; pipe cefamânaţi străinul Ş ş 9 1803 Decembrie € | 

| saă excluii ; 3 3 Ea | 

ia le . “Z 5: ză E= o Z = o zi 2 o z | '3 oi o i 3 o|£ z îe S e|sg ZISisigls 3 9 ZU 3 18 15| zeg ZI Ele leIg!: | 3 E Ă E ja Sia țas [ăla jslăle | Sa A | 

ţ | IŢI 
; | i - . | ! i | |. 

! — —]| — = 42 46, 4 54 38 2 %, % _3| 33 — i : ! ? | _ | . _ _ 

a — — = | = 90 | 93 — %, 72. _ ai îi [74 
i ţ , i 
i na = i il aq a! 69| 97 340 — —! 1 3] 1 314 55 56, 5) A 4 1 | 5 3 3 | 

| —] | == c0 [20 a 39 10 19| 37946 | — i ÎN i | ! | = | 

i 1 52| 27, 1; 98| 27 —| 27 ! 

E — _ - ES 3 9 A [> | | | | 23 3 33] In Dec. ge. închiză din cauea epide! | —p == 70 | si oi soj = = =] als, aa] m peca DT ! | | | ul o us | i i = 5 ora G, 44 : 15| 46, îi | — —. Îi “i i | ÎI 3 | | 

== [20 | so! asi 03] 35 i in 82 | 
E N E : i | IUR 

= — VO “i asi ăi i 5, % 12, . 5 8 

_ - i LL - 
j: i 52 28 a: a: 2 95 — — — = = 10 16; 6 52 % “ , d | | 

i plm as 5 39 Li 86 5 Tan. 1894, după ord. Mi»! = o az “ 0 teze ae ema da cară 
| « | i om. 'Tătăraui; iar pină a-i papale | [pa of as ale ao categ aaa 

_ E: E | E N | | | | |] pe sept. form. 1* nu conţine date sta- 
| DI DE A E 25 | 33 cl 20] at: 31 44] 96| 1! 27lltistice. | 
| — - i II i | i i ] i pt] II IN Ploi | se | --l- - - — | — Ă ) ] | | | | | | | | 
| | i | 4 | | 

. ți Ru ' 1 —| 1 —! — | — 130 | 129] “| II u6 11. 124 Usi 6 119 
i ! j ! | 

a al —| = =] = 54 | 49| 2 ui 151 4 Hi — 14 

| | | = i | 2 = Si 36| 2 9 s 10, i 12 | —] _ | | ; | i | , | _ o 2 i i = aaa as |z0 aa aj - 2 i 

| — _ ll — 10 cl 1 GG, st i | Ni 1 48 

] E i i n 

_| — _| _ = 85 [1 3 18 Ss — a GI — GT 

a! | la id lo 60| 36 — 1 ui _ 45 i 
3 — | - - | 

| | re h îns data stat, p A _ _ | — 30 — — _ 29! — “ 16 -—| 16 See od conține date sta . 
1 N ! , | | | 

| E a E 57| 90 a i 8 3 8) 02 8 | 
- | | | | „i ai 5) ! 10. 9, KE) A oua co ai si co ao a 

| Pi 2 oo se | sa 60 — cd 16 = 16 - —|l — —! ; i | J „|. 

i | — J = — 100 . zi i 80| 64 4 5 52 J| 56 
Să "i | PL 

! | 0 — tă sl 2 sal 55| 2 5 495! — 45 a n 
i | ! «| 2 G S31 _ _| il | —! zi — 3: —| —i! 3! : 3 5 | i j | | | | 

| i | : ' ,          



  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

    

  

    

  

  

  
          

  

      

          
        

ONOMELIE COPIILOR DE ROMANI „IMPARTI ŢI IN ȘESE CATEGORII : 
4 i : 

| | cor | seen | em | Santa, Conit ! Coniear | TOTALUL 
5 | |inaatorațiai teola sera | | rinţtom. | arma | amihaţi” intregi acestor sâse ! 

=] COMUNA CĂTUNUL [E | 3. | marurma | & armate ji eaane eee pă acu păi aride! categorii | 
z za | mmm | cazi aa | irtgecoar | sees paiete | 
= DD |_ Po a ea ae oa _ i 

P s|5lzlsizloslg PIE IE sizleilzlslzi 
4 422215 EG Ss |BIE E 822] 

Plasa Dealul | | i ; | i | | | | | i | 

pt 
Adinca. . ..]| Adinca ... 2 1 1 ” 51| 6 % ai! 5 35: — — — =. 116 5, =, 

2) Anin6sa . ..| Aninosa ... 1| 1] — — 52 — | 45: % 31 d — — -; i îi 8, 

3] Bucșani ...] Bucșani ...[ 8 1] — — 68 1 30, : 72! 2%, 106, — 3, - 133 2 262, 

1] Colibaşi . . | Colibaşi [| 3] a | = 391| 10, 18 15 ua 4 : —i 7) 5 s31 

5| Comişani. . .| Comişani .. 2 a 2 —| 10, ! 10 18, 53, 9 5, 10, 1! — 1) 11 = 

di Cazaci. - - | Came | | i 3 9 | = 5 1 3 = —, 50 5 131 
Ia Nucetu. ..] | = 0 pi aj 21630, — sp = 70 39,120 

î| Doicesci . . .| Doicesci .. .| 1] 1] 9 —i ui 5 GI 56, 4, 12; ai ii s 2 15 119 302] 

8| Glodeni ...| Glodeni... 2 a 1 - a 1, 12 >) x] 139 G o — 331 179, 360, 

| 9]  Gura-Ocniţei . |  Gura-Ocniţ. 1] 1 1 —j 30 —! 35 36, 15| 30, > — 1 — si, i 152 

110| Iăbeni. . . | Racoviţa. | 3] 1] — | 12 d) 31 a, 31! 6, 13, 1 — — 133, 125, 24 

1 Lazurile . ..| Lazurile .. . 2 1 3 — zi 2 S| 12! =1| % 5 3, — — 58, î2 180, 

„12| Mircea-Vodă .| Mire-Vodă .| 1] 1] — e) 8 —| — 6 10, 12 2, —| = 5, = 5 

„18| Ocniţa. . ..] Ocniţa... 1 AJ 1] 3 —i 56: 5] 68 102 35| ai. 3 2, 5 — 18, 160 313, 

13| Râsvad. . . [| Răsvde-jos | a] 1] — — 145) i) 21 %, 36 6 2 30, 2, 1! ui 194 161| 

15| Săcueni +... Săcneni ..-[ 1 1] 3, --j si 5 22 18 13; =, — 3, 3 — 9 s2, 180, 

16| Vitorita ...| Vitorita .. | 2] a 2: — 55174 135 ] = 11 18 di 145! 136 281 

Total. . | 38| 17| 3% | sasi sti 155 719) sosi 707! 129) 10) cul s2 02411.73013.380 
lui N Aa N lua 

Plasa Gherganii 

aj Dăteni. ee | Dăeni  pp apă 6i 30 12 % Usa 18 2 | | 107| 110, 217 

2) Bolovani. . .| Dolovani. . . GI 1 —, î2) 4 = si 2, 34 52 — — 13, i 22 

3] Brezoicle. . .| Brozoicle . 2] 1] — 2 ai] 3! 33, î —i — | il SN So 1% 

Dăldana +... | Băldâna ... 2 1 A — —| — 6 i! — —, —| = — tă, 42 103 

5] Conţesci . , |  Conţde-sus . 41 - —. 5 3 36 51, 59, 63, 15, 2] 3 îsi = 

GI Ghergani. - | Ghena. || | | —[ 1] 30 d 10, 6; 26 13 12) 3 — SI 10; 123; 
La | Cotacu.. ] i sul 416 12) 34 28 21 19, — 102178, 173, 

î| Lunguleţ. - | Lungulețu .| 1] a] — — 33 2 72 SI 39 59. ! 2) — — 168, 144 312 

S| Pod.Bărbierului| Pod. Dă. .| 1] 1 — 8) si a 22088, | — 1 — 133 d 185 

9] Poiana-de-jos.| Poiana-dej. .| 1] 1] 3; —: 63 “| 5 51) 13| 40, i 2 — — 115 oi 2 

10| Poiana-de-sus.| Poiania-des. .| 5 1] 1 — 12 8) 66, s, aj 3 = 130 110, 260 

îl; Românesei. .] lomaânesci.. Ma 6 2, 19 86 209| i 130 19 180. 

12| Serdanu. ..| Sâdanu..-| 3] 1] 6 si ci — co; ozl — =. ai - i aaa 9 230 

19) Stobozia:Măra. | Slobozestora „| 1] a] „zi —! me i zei 373 i 2 3 - 1! 15, 310, 
13| Vizuresei. . .| Vizurescr ...| 5 a = i azi — 12) 263 = 6 2102 12 14 

Totul. . | 36f 15 32 12: G62 60, 50 e ao) 524! 0 so! i GI. 2013503. 16 
| i : i , 1. E     

 



    

      

  
    

    

      

  

  

  

    

      

    
  

    
          

        

          
  

        
  

Smmrul copiilor străini împărţiţi în două eategori Câţi copt Copii care urmeză şedla acum. 
! | încap După statistica anului 1893—94 | 

| Copir străini cart! în şeolă == 
Copil străini cază aunt în virstă dej TOTALUL | | | | | 
mrmeză şeolă || şeola mumărână ! celor două eate- | e Copit înserișt || Copil presenți || Corir presenţi | | 

mm Pimen eee | ae ea îi, | mima | OBSERVAȚIUNI | me | | 
== is 3 | gti [a === = 3 | 

| | 
a = 50 | az 3 50 a 2] 40 d 1 a 
— — — — — = = 35| 12 1 8, 34 “1 35 20, —| 26 
— -! ji | AI 100 | si 7 98; 3) si ca 45 dj a 
— — — —i = | 2 3 15 22| 1 2 9 3| 12 

— = -| — 0 | aj i | 1] 38 2 1]. 26 
— — — —i — — — 10 2 10, 62| 22| - 2 G 6 

— — — — = 50 | 31 5 36, a 218 i 2 13 

a - — 60 i 3 “n 35, 2] 37 i] + 

ja aa oa i 90 77| a 70] a =] e 
= == GL | ăi, 2 56| 15 — 1 sa 1| 33 

| — co | 52 : 57,46 i 9 su —| 84 
i — == 10 | 38 2 30, 27 2 i) 24 2 26 
| = — == | 29, 1 10| 2 1, 9 = 7. 30 
== - —| = = 70 ci, 369, 2 : 50 si 4| 58 

— - — -| = — 150 150 8, 138, 59, 2 9 100 d 106 

= ol = 60 | 63 6 69| 16 2 481 36 3 89 

A Ea E IE IE _ | as | aa sol GI 2% l 29 asi S 30 

1 -! 3 ! aa | os - =] - — = — — 
'i di - i ] A . 

=> 10| 38 4 59 58 10| DI, 267| 38 
= = — 0 | 18.4 82 o, A 64 so 8 88 
— | — a = 50 | 68, 12 80) ui 8 58, 39 8 37 

— —! 1! 1 1 1 2 — — .— — — - — 2] 

i aa 0 [ej | sr ua i 2j qi 98 
ao 6 ai ni an ai oi 22] | er 
— — — _ | = = | 3 a a 3 ai 92 ai 35 

i = _ = 56 al 1 12| 4 2 56 a 1] 38 
— z — — ai 80 30 50, % sa 38| 14| 42 

aa a aj 60 | 65| 5, 70; 56 aj 59] as] 2.26 
Da a aa aaa 21 43] 9 al. 20 
_ _ - _ = —| 29 [89 o mo 3 20 13| al a 
— J — — — = =] 50 i — 5) i — i 20| —| 33) trim A pa şe, în cătun Date 

— — iata a [ao i azi 2 2 ul o —| 0 
ae so —| ao] 13 —| a 6 6 

„d 1] aia ol 7] 635 | — — _ 2 —| | = = 
|; | | | | | i] | | i                
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| _NUMELE COPIILOR DE ROMÂNI IMPÂRȚIȚI Ii IN IN ȘES: CATEGORII 
2 | i l _ 

| 3 5] con „Cori cas | Copit. mat leit, Copii. || copi caii ' nuraua, 
2.| 3 || inaatorap edla acum mâri Ş | mat mar) | amânață | Primesc . 

= COMUNA . "A TUNUL II 3 a mal |istanța ce maibeaaizu | 1" ecaanteză | sati instrucție i 1 acestor -- 

z i z | z |ormounani dezareaci | recacntee | acăla aeum | a et din | Sec ego 
2 3 | 5 sec | | istana | 5 | în urmă, 

5 ZII III zi 33 A “IL ISIL Ii 215| 2'sISils Z VE 

| | pi | | 
Plaiul lalomiţa | | | | | | 

„| i | | Dea... Bea... Ja] i — 0 2 20 0 al aa] i i — —] 98 a „rol 
p|$ Besdedu . . . | DBesdedu, . i 3 | 108 27| sa 9) zei 9 5 3: .— — 249 219) +68! 

a... Valea Leurqii 2 | i aj oi 15 20 a0] si oi i | z0l azi auzi 
3] Brănesci. .. | Brănesci. .. 3| 1] — | 40 3 20 15. 50 sei 5 3 4 ş 119; 11| 233 

4] Cucuteni. . . | Vulcana de jos 4] 1] — —, 51 E 9 Ii ST: 103 5 9 3 _ 161| 127| 288 
515 Moţăeni ... Moţăeni .. -d ” — —; 29 6 18 28, 15! 1G| —| — _ _ 62; 50 112 

Pee | Fieni e [| 2 as] ci ae 2! ul 15) 1 3 2 A ol 56 115; 
G| Moroeni . . . | Moroeni... -[| 3] 1] 8; 2 58 10 58 73 23 3 | al a 1 sol 114 263! 
1] Pietroșița. . . Pietroșița . . 3 1 2 —i 62) 39 18 10 - — 4 3 ll sal s7l 203 

S| Runcu... | Piatra Epei - [| 6 a] —| — 90, 12: Toia ii 7 2 — - 155| acul 319 
9] SerbănesciPorl. Șerbănesci. . 9 1 7 3] 18| 48 32 51 ua] 31 5, 3 a e! 141] 137| 278: 

Ta | Ta | ==] a 20| 29, 5 1] oi sI — _| 72 06! 128 
aaa] Buciumeni -Î| | | a =! 50, 20 12 aa 5 21 | — — 72 73) 145, 

Urseii . ... | Urseii 2 1 — —i 55) — n 34, 2 55| 3 3 qi —| $6 91 177: 

Virfurile . ... Virfurile . îi 1 5, —i 56 3 "35 zi! 18 4 32 10 — _ 169 i 300; 

Vişinesci . . . | Vişinesci . 2 aj ii 15| 215 30 6 a — - GTi 69! 186, 
Vulcana Pand. | Pandele... . 3 1 ji —| de 4 — — 55 150) — - 2 | 108 134) 242. 

valea lungă. | Gorgota.. . 5 1 | — 4 3; 39) 63, H, 58) 3 6] — —| 130| 195| 255| 
| ! | 

Total. + | co) as] ae ş or! asi 506) 812] 0) 795) 115| IL) 14 sk 108/1.87115.979 
li i (NI Bă 

Plasa lalomiţa 

1| Bilciuroscii , . | Bilciuresci,. . 4 1] — — 91 23 7 1 i Da. —j 142) 15 257| 
9] Dăleni Săbi . | BăleniStrhi . | 1] 41| —| --| 44| '2| 39| 78| sa 30) 26 ai — 120 120. axei 
3 « Românii a Românii] 1] 1] — — si S| 39 55 21 397; — — 7: al 12 zou! 222 

d| Cătunu... | Cătunul... | 57 a] —| —]| 631 | 42| 40; 39) 103) Ss — Ss 1 160, 150, 310 
s| Cojasca ...] Cojasea | 2] aj 3 —| Sil a1j 68; 118; 26, s2, — —| 278: acul 29| 

“G| “Cornăţelul. . | Cornăţelu. . 5] 1] —! — 36; 4 58 32) 46, 20! —|, A E 110) 56! 196 

7| Cornescii. . . | Cornestii. . 3 a] — — 47] 2] 67] 5 8, — 7 — _ i 122) 60; 182 

s| Dobra. ...| Dobra... . | 2] a] = 2 aa 2 ae 3 | a 3 E -— i sa 37 
9| Finta ....| Fiinta Mare af = 7 = 8 57| — gi so 9] 3 | 78| 68 146 

Frasinu... | Frasinu. -.| 4] a] i —Î az 3] 2 = 93 se. a al | | 46 d oul 237 
Guebţia | Ghebi.. | 1] 1] = | s2 a] — _ — — a — —| = s0l als 
Măreesci „.... | Mărcosei 2 a] = a | 28 aj i si sg aa —| 121 183, 254 

Tătar | Tătărăi, . | 3] 1 a -| 12) 1] 38| 56 cr 101| 5 —| 10, 2] 166, 00, 326 

Total. . | 37] 13 9 _ crai zi sei Ga! sr 046 sm 92) 30 4115021297 i i | | | | 5 | 2, | 11. 592 1. 2572 819 
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„2 JUDEȚUL DOLJ 
( 41.117 (92.741 hăieţi şi 18.376 fete). Statistica actuală. 

Ș 

C .. 

opii în virstă de şcăă: | 36.120 (19477 » şi 16643 ») Statistica din 1891 

"PLASA AMARADIA 

86 cătune 18 şedle 
Copii în virstă de şedlă 3.310 (1.900 băcţi şi 1.410 fete, 

1). Comuna Adâncata. (Venit: 2.700 lei). Cinci cătune: Adâncata-de-.Jos, Pometesci, Popeasa, 

Sălciile şi Tandăra. 

Sc6la este la Pometesci. Există de la 1859. Localul este proprietatea comunei, clădit în 
1854. E de zid, vechii, ruinat, nepotrivit şi neîncăpător, dar deşi la loc sănătos, nu .e la înde- 

mâna copiilor. Are o sală (7,5X3,5X22), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (288m.) este 

ncîmprejrnuită. Grădină nu ce. Şeola nu are nici un venit. 

Copiii din cătunele Popeasa (1 kil. 188 m.) şi "Țandăra (2 kil. 55L m.) pot urma la șeola 

din Pometesci. Ar fi nemerit de a se aşeza șcâla în cătunul Popeasa, fiind ast-fel la îndemâna 
tuturor copiilor. | 

Peste tot fiind 138 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui la Pometesci un al doilea învăţător, 

urmând însă și copiii din Pioresci (com. Goesci), ar trebui încă doi învăţători. 

In cătunul Adâncata-de Jos (3 kil. 436 m.), ar trebui să se înfiinţeze o şeolă inferidră. 
Sunt 69 copii în vîrstă de șcâlă. o 
Copiii din cătunul Sălciile (1 kil. 215 m), în numtr de 12, nu pot frecuenta şedla din 

Pometesci, piedică fiind rîul Amaradia, nici pe' cca ce sar înființa la Adâncata-de.Jos, fiind 

prea departe, deci, sar putea înfiinţa acolo o şedlă de cătun. 

2). Comuna Amărăsci. (Venit: 3.203 lei). Nouă cătune: Amărăsci, Dăicanu, Făredşeanca, Pur- 
cașiu, Golumbelu, Golumbu, Petrăchesci, Plopu și Plopşorut. 

Şedla este la Turcaşiu. Există de mai nainte de 1857. Localul este închiriat. E de bîrne 

acoperit cu tablă, la un loc cu primăria, nepotrivit, neicăpător şi la loc nesănătos, dar la înde- 

mâna copiilor. Are o sală: (5,31X4,17X2,26), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, 

nici grădină. Şc6la nu are nici un venit. 

Numai copiii din cătunele Fărcășeanca (1 lil.), Petrăchesci (700 m.), Plopu (£ kil.) și Plo- 
puşoru (1 lil. 200 m.) pot urma la ședla din Fureaşiu, unde, peste tot fiind 117 copil în vîrstă 
de şedlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

E neapărată nevoie de un local noi. 

In cătunul Golumbu (2 lil. 750 m., ar trebui să se înfiinţeze o șc6lă cu doi învăţători 

unde, ar putea ușor veni şi copiii din cătunul Golumbelu (3 kil. 500 m. de PFureaşiu). 
Sunt în ambele cătune 108 copii în virstă de școlă. 

: De asemenea în cătunul Amărăsci. (3 kil. 450 m.), ar trebui să sc înființeze o șeslă infe- 

“ riâră, unde, ar putea ușor veni şi copiii din cătunul Băicanu (2 il. 500 m. de. Fureaşiu). 
In ambele cătune nu sunt de cât 41 copii în vîrstă de şcolă.



AUDEŢUI, bul 

31. Comuna Balota. (Venit: 2017 Jeni. Un cătun: Paola. 

Nu este şeolă în acestă comună. 

Fiind însă 47 copil în virstă de şcolă, ar trebui să se înliințeze la Balota o şeolă în- 

ferioră. 

4). Comuna Bodăesci. (Venit: 1.517 lel). Trei cătune: Pordăesri, Calu și Vulea-Auterii. 

edla este la Podăescet, Există de mult. Localul este donat de d. general dr. A. lotino. 

I: de zid, încăpttor, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală SXIXA şi o cameră 

pentru învăţător. Curte nu ce. Grădina (16022) este împrejmuită cu scânduri, Seola nu are nici 

un venit. 

Copiil din cătunul Ohaba (2 kil) pot urma cu înlesnire şcola din Dodăesci, unde, peste 

tot nu sunt decât 67 copil în vîrstă de școlă. 

In cătunul Valea-Muerir (1 kil), fiind 18 copil în virstă de şeolă, sar putea înființa o şeolă 

de cătun. 

5). Comuna Bulzesci. (Venit: dori Ji). “rel cătune: Cărstulesci, Xăstăsescă şi Șaculeari. 

sedla este la Carstulescei, Există de la 155%. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1587, [3 de zid, neîncăpttor, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: ISXGX, 

o cameră şi o bucătărie pentru învăţător, Curtea (3242) este neimprejmuită, Grădină nu e, Ncola 

nu are nici un venit. 

La Căvstulesci nu sunt decât 35 copii în virstă de şcolă. 

In cătunul 'Săculesei (3 kilu, fiind S7 copil în virstă de şeolă, ar trebui să se înființeze 

deocamdată o şcolă înferioră. 

De asemenea, în cătunul Niăstăseser (3 RIL, liind 39 copil în virstă de seolă, ar trebui să 

se înființeze o şeolă inferioră. 

i. Comuna Căpreni. (Venit: 3.219 lei). Nouă cătune: lăloşeni, Drătesei,. Căprenii- de-AMijloc, 

('ăprenir-de-Sus, Cornelu, Găgăiu, (iolumbeni, Grânolea şi Scurtu. | 

Seola este la Căprenir-de-Sus. Ixistă de la 1832, Localul este donat de defunctul D. Că- 

preanu. Î: de lemn, neincăpttor, dar la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: 

-430%3X3.20) şi două camere pentru înveţător. Curtea (250”») este neimprejmuită. Grădină nu 

e. Scola nu are nici un venit, 

Copiil din cătunele Cornetu (2 hil. 500 m, Golumbeni (2 Hi. 200 ma Scurtu (8 Mil. |? 

copil] şi Căprenit-de-Mijloc i1 kil.) pot urma la şcola din Căpreni de-Sus, unde, peste tot sunt 

133 copil în virstă de şcolă, şi unde acum sunt dor invețători. 

[: neapărată nevoie de un local noi. 

In cătunul Grânolea (1 kill, ar trebui să se înfiinţeze o şcolă inferioră, unde ar putea usor 

veni și copiil din cătunele Brătesct ț5 hil. de Căprenil-de-Sus) şi Giuzhiu 3 hil. de Căprenit-de-Susi, 

In câte trele cătune sunt 37 copil în virstă de şcolă. 

De asemenea, in cătunul hăloşenr (î kill, fiind 85 copil în virstă de scolă, ar trebui să se 

înfiinţeze de o camidată o şeâlă inferioră. 

î:. Comuna Godeni. (Venit: 1.925 ler. Două cătune: (inleni Si Valea- More. 

Seola este la Godeni. Ixistă de la 1560, l.ocalul este oferit gratis pe timp de 3 ant de lo- 

cuitorul Sandu 1. Frascaţel, care termen expiră în 1845, E de zid, nepotrivit şi neîncăpetor, dar 

Ja loc sănătos şi la îndemâna copiilor numai din Godenr. Are o sală: [3SMXROX2U şi o cameră 

pentru învețitor, Nu e nicr curte, nici urădină. Scdla nu are nici un venit. 

[a Godent nu sunt de cât 40 copil în virstă de şeoli, 

[2 nevoie de un local noi,
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In cătunul Valea-Mare, ce se află situat la o distanță de 2 kil. 810. m. de Godent Şi co- 
municaţia fiind anevoi6să din causa rîului Amaradia, mai cu osebire î în timpul ploios şi iarna 
ar trebui să se înfiinţeze o șoslă inferioră. 

La Valea-Mare sunt 63 copil în vîrstă de școlă. 

8). Comuna Goesci. (Venit: 2.594 lei). Şeâse cătune: Ciorobesci, Crucile, Goesci, Muereny, Pio- 
resci şi Pladimiru. ” a 

Prima şesla este la Goesci. Există de mult. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1834. 
E de cărămidă, la un loc cu primăria, vechii, ruinat, mizerabil și neîncăpător, dar la loc să- 
nătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (5X4X2), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici 
curte, nici grădină. Şe6la nu are nici un venit. 

Copiii din cătunele Crucile (2 kil. 800 m.) şi Vladimiru (1 kil. 500 m.) pot urma la şeola 
din Goesci, unde, peste tot sunt 84 copii în vîrstă de şcoli. 

E neapărată nevoie de un local notă. 
In cătunul Ciorobesci (8 kil. 600 n) fiind 25 copii în virstă do șcdlă, ar trebui să se în- 

fiinţeze o şcâlă de cătun. 
Copii din cătunul Pioresci pot merge cu înlesnire la ședla din Pometosci (comuna Adâncata), 
A doua şcoli este la Muereni (şcâlă de cătun). 
a Muereni, fiind 52 copii în vîrstă de şedlă, ar trebui ca şeola existentă să se transforme 

în şeslă inferiGră. 

9). Comuna Melinesci. (Venit: 3.167 lei). Sâpte cătune: Ainăjelu, Drumul: Mare, Mucrişu, 
Odoleni, Popesci, Valea Miuerii- de-Jos şi Palea-Muerii-de-Mlijloc, 

Şeola este la Mucrişu. Există de la 1869. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1885. 
„E de zid, acoperit cu tablă, nepotrivit, neîncăpător şi la loc nesănătos. Are o sală (5X5X3), 
fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Sedla nu are nici un venit. 

Copiii din cătunele Drumul-Mare (1 kil. 776 m.), Odoleni (1 kil. 8 m), Popesci (624 m.) şi 
Valea-Mueril-de-Jos (624 m.) pot merge la șcâla din Muorişu, unde, peste tot fiind 112 copil în 
vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

E neapărată nevoie de un local noi. 
In cătunul Valea-Muerii-de-Mijloc, deși la o distanță de 2 kil. 668 m., comunicaţia fiind 

anevoi6să când vin apele mari, ar trebui să se înfiinţeze cel puţin o şeoli de cătun. 
In acest cătun sunt 28 copii în vîrstă de șcâlă, 
De asemenea, în cătunul Almăjelu (8 kil.), fiind 14 copil în vîrstă de școlă, sar putea în- 

hinţa o şeâlă de cătun. 

10). Comuna Mierea. (Venit: 1.950 lei). Opt cătune: Bojinu, Crușetu, Mierea, Mericeara, Pu- 
tineă, Slaminesci, Valuţa-de-Jos şi Valuţa-de-Sus. i 

Şesla este la Cruşetu. Există de la 1875. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1875. 
E de lemn, nepotrivit și ncîncăpttor; dar, deşi la loc sănătos, nu e la îndemâna copiilor. Are o 

sală: [6,90X5,70X2,50), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Șe6la nu 
are nici un venit. 

Copiii din cătunele Bojinu (1 kil.) şi Mericeava (1 kil.) pot urma cu înlesnire ședla din 
Crușetu, unde, peste tot nu sunt de cât 53 copii în vîrstă de șcâlă. 

Ar fi nemerit de a se aşeza şe6la în cătunul Bojinu, unde ar fi mai la îndemâna copiilor. 
“In cătunul Mierea (2 kil.), ar trebui să se înființeze o şcslă inferidră, unde ar putea ușor 

veni și copiii din cătunul Slăminesci (+ lil. de Cruşetu). 
Peste tot nu sunt de cât 68 copii în virstă de şcolă. 

De asemenea, în cătunul Valuţa de-Sus (3 kil.), ar trebui să se înfințeze o șcâlă inferidră, 

unde ar putea ușor veni și copiii din cătunul Valuţa-de-Jos (2 kil. de Cruşetu şi comunicația grea).
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-În ambele cătune sunt 76 copil în vîrstă de școlă. . -. n 

-Copiil din cătunul Putinci (9 il.) pot urma la -ședla din comuna Talpaşiu. 

La Putinci nu sunt de cât 9 copii în vîrstă de şcolă. 

11). Comuna Murgașiu. (Venit : 3.423 ci). Trei cttune: Gaia, Murgaşiu şi Picăturile. 

Sc6la esto la Murgașiu. Există de la:1857.: Localul este proprietatea comuni, însă fiind 

cu totul ruinat, şcâla funcţioneză acum întrun local închiriat. E de cărămidă. nepotrivit și ncîn- 

căpător, dar la loc sănătos: şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,30X(3,15)€2,80), lără locuinţă, 

pentru învăţător. Curtea (300”+:) este neîmprejmuită. Grădină nu e. Șeola .are un venit de 8 

ci, din arendarea pămîntului. , 

Copiit din tâte cătunele pot urma cu înlesnire. şedla, căci distanţele sunt. mică și comu- 

nicaţiile ușore. 

Peste tot fiind 175 copii în vîrstă de șeolă, ar trebui la Murgașiu încă doi învăţători. 

E neapărată nevoie: de un local noit. 

12). Comuna: Negoesci. (Venit ::2.903 Iei). Un cătun: Negoesci. 

Sc6la do la Negoesci există de la 1834. Localul este proprietatea, comunei, clădit în 1836. E 

de zid, vechiii, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are trecă săli: | (10X(5X3), 

II (5X5X3), [IL (7X6X(3), fără locuinţă pentru învățător. Nu e nici curte, nici grădină. Şcola nu 

are nici un venit. ! -: . | 

La Negoesci, fiind 150 copii în vîrstă de şedlă, ar trebui un al treilea învăţător. 

13). Comuna Slăvuţa. (Venit: 2.210 Iei). Cinci cătune: Murinesci, Mielușci, Slăvulu, Socoleni 

şi Tviaga. | | 

Şcâla este la Slăvuţa. Există de la 1891. Localul este proprietatea comunci, clădit de judeţ 

în 1891. E de lemn tencuit cu var, nepotrivit şi ncîncăpător, dar la“ îndemâna copiilor. Are o 

sală: (9X5X3) și o cameră pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Sc6la nu are nică 

un venit. | i - 

Copiii din cătunul Socoteni (2 kil.) pot urma cu înlesnire la şcola din Slăvuţa, unde, peste 

tot fiind 110 copi! în vîrstă de şeolă, ar trebui un al doilea învăţător... : 

In cătunul Toiagu (5 lil), ar trchui să se înfiinţeze o şcolă cu doi învăţători, unde ar putea 

veni şi copiii din” cătunul Mieluşei (3 kil. de Slăvuţa). 

In ambele cătune sunt 90 copii în vîrstă de școlă. 

In cătunul Marinesci (3 kil.), fiind 19 copii în vîrstă de şedlă, ar trebui să se înfiinţeze 

o șcâlă de cătun. | 

„14. Comuna Stoiana. (Venit: 2.195 lei). Şese cătune: Ciovari, Păizeany, Stoiana, Stoiniț, 

Olăvcasa şi Urda. a | | | | 

“Sc6la esto la Stoiana. Există de mult Localul este proprietatea comunei, clădit în 1887. 

[ de birne, nepotrivit şi ncîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (10X4X2,50) şi o 

cameră pentru învăţător. Curtea e fârte mică. Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit. 

| Copiit din cătunele Olăreasa [1 kil.. 500 m.) și Stoiniţa (1 lil. 250 m) pot urma cu înles- 

nire șcâla din Ștoiana, unde, peste tot fiind 110 copii în virstă de şedlă, ar trebui un al doilea 

învăţător. | - | - 

In cătunul Păişcani (3 lil. 500 m), ar trebui să “sc înfiinţeze: o șeolă inferioră, unde ar 

putea ușor veni şi copiii din cătunul Urda (+ kil. de Stoiana). - 

_. In ambele cătune sunt 81 copii în. vîrstă de șcâlă. 

In cătunul Ciorari (3 kil. 200 m.) fiind 60 copii în vîrstă de ședlă, ar trebui să se înfiin- 

țeze o şcolă inferidră.
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15). Comuna Tălpașiu. (Venit : 1.550 lei). Patru cătune : ANistoiu, Soceni, 'Tălpaşiu şi Vludimiresci. 

Şeola este la Soceni. lxistă de la 1860 şia fost închisă pină la 1874, când s'a deschis iar. 

Localul este proprietatea comuuci, clădit în 1860. E de lemn, nepotrivit şi ncîncăpător, dar la 

loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,8X6,8X2, 5) fără locuinţă pentru înv&ţător. 

Nu e nici curte, nici grădină. Scola nu are nici un venit. 
Copiii din cătunul Nistoiu (2 kil.) pot merge la șcdla din Soceni, unde, peste tot fiind 115 

copil în vîrstă de șcâlă, ar uri un al: doilea învăţător: 
In cătunul 'Tălpașiu, care deşi la o distanţă de 2 kil. 600 m. din Soceni, comunicaţia esto - 

anevoi6să în timpul iernci şi primăverei, piedică fiind rîul Plosca, ar trebui să se înfiinţeze o 

şcâlă cu doi învăţători, unde ar putea veni şi copiii din cătunul -Vladimiresci (4 lil. 500 m. 

de Soceni). ! 

“In ambele cătune sunt 93 copii în virstă de şcoli. 

16). Comuna Valea-Boului. (Venit: 2.169 lei) Cinci cătune: Dou=ile-Sus, Douşoru, Cruşelu, 

Miericcana și Urda. 
Scsta este la Bou-ulo-Sus. Există de la 1892. Localul este proprietatea comunal, clădit în 

1890, contribuind și judeţul. E de lemn cu temelie de zid, nepotrivit și neîncăpător, darla loc 
sănătos și la îndemâna copiilor. Are o 'sală: (106,504), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e 
nici curte, nici erădină. Sc6la 'nu are nici un venit. 

Copiil din tâte cătunele — afară de Cruşetu și Micriceana— pot merge la șeola din Bou- 

de-Sus, unde, peste tot fiind 172 copil în vîrstă de școlă, ar trebui încă doi învăţători. 
In cătunul: Cruşetu (5 kil.), fiind 36 copil în virstă de ședlă, ar trebui să se înființeze o 

scolă inferioră, unde, ar putea veni și copii! din cătunul Miericcana (2 kil 800 m. de Bou-de- 

Sus şi 2 lil. 200 mm. de Cruşetu). 
In ambele cătune nu sunt de cât 70 copii în virstă de șeslă. 

11. Comuna Velesci. (Venit: 1.510 lei). Trei cătunc: Dalota, Rupluvile și Velesci,. 
Sela este la Velesci. Iixistă de la 1850. Localul este proprietatea comunei, clădit de lo- 

cuitori. E de lemn, nepotrivit și ncîncăpător. Are o sală (8X6X3), fără locuinţă pentru înv&- 

țător. Nu e nici curte, nici grădină. Scola are un venit do 117 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiil din cătunul Rupturile (2. il.) pot merge la ședla din Velesci, unde, peste tot fiind 

132 copii în virstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător. 
In cătunul Balota (5 kil. 500 m.), fiind 26 copil în virstă de şcolă, ar trebui să se înfiin- 

țeze o şcoli de cătun. 

18). Comuna Zeicoiu. (Venit: 1.309 lei). Şcase cătune: Dănciulesci, Diaconesci, IMălăngesci, 

Pirculesci, Petrăchesci şi Zeicoiu, 

Şcola este la Zeicoiu. Există de la 1830. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1855. 
de zid, vechii, nepotrivit și neîncăpător, dar deși la loc sănătos nu e lu îndemâna copiilor. 

Are o sală: (5X4,70X2,70), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină, Sc6la 

nu are nici un venit. Ei | e 
Toți copii! din tote cătunele —afară de Hălăngesci (1 lil. 500 m.) —ar putea merge la 

șc6la din Zeicoiu, dar comunicațiile fiind cam anovoi6se din causa dealurilor şi a pădurilor, precum 

și de riul Plosca, ar fi mai nemerit a se aşeda şodla la Părvulesci (şc6lă inferioră), unde ar veni și 

cei din Zeicoiu şi de a sc înfiinţa la Dinciulesci (1 lil. 270 m. [27 copi!) o şcâlă inferi oră, unde 

ar veni şi copiii din cătunul Petrăchesci (2 kil. 510 m. „de Zoicoiu [5 copii]) $ şi la Diaconesci 

(1 lil. 250 m. [18 copi!]) o șelă de cătun. | 
La Pârvulesci și Zeicoiu sunt 73 copii în virstă de şc6lă. 

In cătunul IHălăngesci, fiind 57 copil în virstă de șeolă, ar trebui s să se înființeze o şcâlă inferiără,
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PLASA BALTA. 

19 cătune şi 16 şcole. | i 
Copii în virstă de șeslă 8.868 (2.117 băieţi și 1.751 fete). 

1). Comuna Bârca. (Venit: 7.531 lei). Un cătun: Bârca. 

Şedla de la Bârca există de la 1887. Localul este proprietatea comunci, clădit în 1886. 

E de zid, destul de bun, încăpător dacă se mai clădesce un local, la loc sănătos și la înde- 

mâna copiilor. Are trei săli: 1 (8,90X5,88X4,14), II (8,90X5,90XX4,19), III (7,89X5,96X4,14), fără 

locuinţă pentru învăţători. Curtea la un loc cu grădina (248097) este > împrejmuită cu scânduri. 

Şc6la nu are nici un venit. 
La Bârca, fiind 328 copii în vîrstă de scâlă, ar trebui să se înființeze încă o şcolă cu trei 

învățători, la şc6la existentă fiind acum trei învăţători. 

2). Comuna Bârza. (Venit: 3.638 Iei). Două cătune: Bârza și fuguresă. 

Şcâla este la Bârza. Există de la 1884. Localul este oferit gratuit de d. C. D. Michail. Ii 

de cărămidă, destul de potrivit, încăpător, şi la îndemâna copiilor. Are patru săli: [ (7,48X5,75X410), 

II (7,48X5,75X4,10), IL (7,48X5,75X4,10), 1V (7,48X5,75X4,10) şi trei camere cu o sală pentru 

învățător, însă nu sub același acoperămiînt. Curtea (5000 este împrejmuită cu scânduri. Gră- 

dina (2500=7) este de asemenea împrejmuită. $c6la are un venit de 300 lei, din arendarea 

pămîntului. 

Copiil din cătunul 'Țuguresci (2 kil. 250 m.) pot merge la şe6la din Bârza, unde, peste tot 

fiind 266 copil în vîrstă de şedlă și la şcGla existentă fiind deja doi învățători, ar trebui să se 

înfiinţeze încă o şe6lă cu doi învățători. 

3). Comuna Cârna. (Venit: 3.357 lei). Un cătun: Cârna. 

Şcola, de la Cârna există de la 1889. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1889. 

E de zid, dar neîncăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (7X6X3,4) şi două 

camere pentru învăţător. Curte nu e. Grădina (520.7) este împrejmuită cu şanţ. Şcola are un 

venit de 603 lei, din arendarea pămîntului. 
La Cârna, fiind 198 copii în virstă de şcolă, ar trebui încă doi învăţători. 

4). Comuna Comoșceni. (Venit: 3.142 lei). Un cătun: Comoșernt. 
Şesla de la Comoşceni există de la 1891. Localul este proprietatea comunci, clădit în 1891. 

E de zid, destul de bun, însă neîncăpttor, la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are 

o sală: (7X6X3,50) şi două camere pentru învăţător. Curtea la 1 un loc cu grădina (607) este 

împrejmuită cu scânduri. Şcola nu are nici un venit. 
La, Comoșceni, fiind 178 copii în vîrstă de şeâlă, ar trebui încă doi învăţători. 

5). Comuna Gângiova. (Venit: 6.192 le!). Un cătun: Gângioca. 
Şc6la de la Gângiova există de la 1891. Localul este proprietatea comunci, clădit în 1890. 

E de cărămidă tencuit cu var şi acoperit cu tablă, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna 
copiilor. Are două săli: 1 (7X5X4), II (7X5X4), două camere și o bucătărie pentru învățător. 

Grădină nu e. Şcola are un venit de 338 lei, din arendarea pămîntului. 
La Gângiova, fiind 399 copii în vîrstă de şcâlă şi la şeâla existentă, fiind deja doi învă- 

țători, ar trebui un al:treilea și să se înființeze încă o şcolă cu trei învăţători.



JUDEŢUL DOLI 

6). Comuna Ghighera. (Venit: 2.58% lei). Un cătun: Ghighera. 
Şedla de la Ghighera există de la 1871. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1889 

IE de Dămint bătut, nepotrivit şi neincăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o 

sală: [8,70X5,50X3! şi o cameră pentru învăţător. Nu ce nici curte, nici grădină. Şe6la nu are 
nici un venit, 

Lia Ghighera, fiind 209 copii în vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător Ta școla 
existentă, şi să se înliințeze încă o şcolă cu doi învăţători. 

E neapărată nevoie de un local noi. 

j 

1). Comuna Giurgiţa. (Venit: 4911 ej). Trei cătune: Cioromela,. Curmătura şi Portăresci. 
Şcola este între cătunele Cioromela şi Curmătura. Există de la 1834. Localul este proprie 

tatea comunei, clădit în 1834. E de zid, vechii, la un loc cu primăria, nepotrivit şi ncîncăpător, 

la loc sănătos, însă nu la îndemâna, copiilor. Are o sală: (5,85X4,93X2,57), fără locuinţă pentru 
învăţător. Nu e nici curte, nică grădină. Şedla are un venit de 272 lei, din arendarea pămintului. 

Toţi copiii din tote cătunele pot merge cu înlesnire lu acestă școlă, unde, peste tot:liind 203 

copil în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător la ședla existentă şi să se înființeze 

"încă o șcâlă cu doi învățători. 
E neapărată nevoie de a se construi un local în cătunul ;Cioromela, unde șcâla ar fi 

mai la îndemâna copiilor. 

8). Comuna Goicea-Mare. (Venit: 2.699 lei). Un cătun: Goicea-Alare. 
Şedla de la Goicea-Mare există de la 1891. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1891. E de zid, destul de bun, ncincăpttor, însă, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o 

sală: (îX6X3, 5) şi două camere pentru învăţător. Curtea (1060m-) este împrejmuită în faţă cu 

șipci şi în cele-l-alte părţi: cu scânduri. Grădină nu e. Sedla are un venit de 416 lei, din aren- 

darea pămîntului. 
La Goicea-Mare, fiind 206 copii in vîrstă do școlă, ar trebui un al doilea învăţător la şcola 

existentă şi să se înfiinţeze încă o școlă cu doi învățători. 

9). Comuna Goicea- Mică. (Venit: 2.715 Iei). Un cătun: Goiccu-Aică. 
Şcdla de la Goicea-Mică există de la 1883. Localul este donat de locuitorul Flore ea Il. Rusu. 

Il: de zid, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos și lu îndemâna tuturor copiilor. Are o 

sală (7/43,20X2,45) și o cameră pentru învăţător. Nu e nici curte nică grădină. Şcola nu are nică 

un venit. 
La Goicea-Mică, fiind 155 copii în virstă de scolă, ar trebui încă doi învăţători. 
E nevoie de un local noii. 

10). Comuna Grecesci. (Venit: 2.759 lei). Un cătun: (irecescă. 

Şcola de la Grecesci există de mult. I.ocalul este proprietatea comuni, clădit în 1882. 

[; de lemn și cărămidă, nepotrivit şi ncincăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. 

Are o sală, fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (245) este neîmprejmuită. Grădină nu e. 
Scola nu are nici un venit. | 

La Grecesci, fiind 100 copil: în virstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învățător. 

E nevoie de un local noi. 

11). Comuna Horezu-Poenari. (Venit: 3.561 Iei). Un cătun: //orezu Poenari. 

Şesla de la Ilorezu-Poenari există de la 185. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1852. [E de zid, vechii, nepotrivit, mizerabil şi ncîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna
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copiilor. Are o sală (6,60x5X2,65), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici gră- 

dină. Şeola nu are nici un venit. 

La Iorezu- Poenari, fiind 240 copil în -virstă 'de șc6lă, ar trebui un al doilea învăţător la 

școla existentă și să se înfiinţeze încă o şcolă cu doi învățători. 

E neapărată nevoie de un local noii. 

12). Comuna Măceșu-de-Jos. (Venit: 3.379 Iei). Un cătun: Măceșu-de-Jos. 

Scâla de la Măceşu-de-Jos există de la 1870. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1870. E de pămînt bătut, nepotrivit şi neîncăpător dar la loc sănitos și la îndemâna copiilor. 

Arc'o sală (10,58Xx4,63x 2,33) și o cameră pentru înveţător. ] Nu e nici curte, nici grădină. Scola 

nu are nici un venit. 

La Măceşu-de-Jos, fiind 313 copii în vîrstă de şcdlă, ar. trebui încă doi învățători la şcola 

existentă şi să se înfiinţeze încă o şcolă cu trei înveţători. Iu 

E neapărată nevoie de un local noii. 

13). Comuna Măceșu-de-Sus. (Venit: 3.591 lei). Un cătun: Măceşu-de- Sus. 

Şcdla da la Măceșu-de-Sus există de la :1882. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1887. E de zid, nepotrivit şi ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are 

o sală ::9,64XX5XX2,42), fără locuinţă pentru învăţător. Curte nu e. Grădina (169”2) este imprej- 

muită cu scânduri. Şo6la nu are nici un venit. 

La, Măceșu-de- Sus, fiind 349 copii în virstă de şedlă, ar trebui încă dot învăţători la şcâla 

existentă și să se înființeze încă o școlă cu trei învăţători, 

E neapărată nevoie de un local noi. 

14). Comuna Nedea. (Venit: 3.278 lei). Un cătun: Aedea, 

Şc6la este la Nedea. Localul este închiriat. E de cărămidă, noii, nepotrivit şi ncîncă- 

pător. Are o sală: (5,80x5,10x3,50), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nică gră- 

dină. Se6la are un venit de 440 lei, din arendarea pămîntului. 

La Nedea, fiind 327 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui încă doi invăţători la şcola existentă 

şi să se înființeze încă o şclă cu trei învăţători. 

E neapărată nevoie de un local noii. 

15). Comuna Valea-Stanciului. (Venit: 4.199 lei). Un cătun: alea: Staneiulută. 

Şcâla este la Valea-Stanciului. Localul este situat în comuna Bârza. 

"Ar trebui ca şcola să se aşeze în cătunul Valea- Stanciului, deși distanţa pină la Bârza 

nu e decât de 250: Om: și comunicaţia ușoră. 

La Valea Stantiului, fiind: 270 copii în virstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător la 
z 

şeola existentă şi să se înființeze încă o școlă cu doi învăţători. 

16). comuna Zavalu. (Venit: 1.274 lej). Un cătun: Zacalu. 
Şedla de la Zavalu există de la 1879, Localul este închiriat. E de cărămidă, nepotrivit şi 

neîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (4X4X3), fără locuinţă pentru învăţător. Nu 

c nici curte, nici grădină. Şc6la nu are nici un venit. 

La Zavalu, fiind 127 copii în vîrstă de şeolă, ar trebui un al doilea învăţător. 

"E neapărată -nevoie de un local noii. i
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P LASA BĂILESC, 

NE - 20 Călune şi 17 Scoale. 
Copii in' virstă de şcolă: 5.072 (2.780 băieţi şi 2.292 (ele). 

. 

1). Comuna Afumați. (Venit: 4.291 lei). Două cătune: Afumaţi şi Amzulesci. 
Sesla este la Afumaţi. Există de mult. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1890. 

E de zid, destul de bun, ncincăpător, însă, la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o 
sală: (7X6XX3,5) şi două camere pentru învăţător. Curtea la'un loc. cu grădina (15462) este 

împrejmuită cu scânduri şi gard. Şedla nu are nici un venit , 
Copiii din cătunul Amzulesci (L kil. 475) pot merge cu înlesnire la șcâla din Alumaţi, 

unde, peste tot fiind 244 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învătător la școla exis- 

tentă şi să se înfiinţeze încă o şeslă cu doi învăţători. 

2). Comuna Băilesci. (Venit: 16.022 let). Un cătun: Băilesci. 
Sedla de la Băilesci există de la 1885. Localul este clădit de comună în 1885, contribuind 

şi principele Al. B. Ştirbei. E de zid, destul de bun, neîncăpttor, însă, la loc sănătos şi la în- 

demâna copiilor. Are trei săli: | 419<6X13,80), IL (6X5X(3,80), III (6X5X(3,80) şi patru camere 

pentru învăţător. Curtea (1902"») și grădina (1038) sunt împrejmuite cu scânduri. Scola are 
un venit de 402 leY, din arendarea pămîntului. 

La Băilesci, unde sunt 1295 copii în virstă de şeolă, ar trebui un al patrulea învăţător la 

şela existentă, unde, sunt deja trei învăţători, şi va trebui să se infiinţeze încă cinci şcâle cu 

câte patru învăţători. 

3). Comuna Bistreţu. (Venit: 8.191 lei). Un cătun: Bistreț. 
Sedla de la Bistreţu, există, de la 1873. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1890. 

5 de zid, neîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are patru săli: 1 (6X5X8,5), 11 (6X5X35), 

NI (6X5X3), 1Y (3X5(3,5), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nică curte, nici grădină. Şcola 

are un venit de S$67 lei, din arendarea pămîntului. 
La Bistreţu, fiind 418 copil în vîrstă de şcolă şi la şcola existentă fiind acum doi invă- 

țători, ar trebui un al patrulea și să se înființeze încă o șcâlă cu patru învăţători. 

| 4). Comuna Boureni. (Venit: 2.143 lei). Un cătun: Boureni. 
Șc6la de la Boureni există de la 1886. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1890. 

[: de cărămidă, sistematic, ncîncăpător, însă, la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are 

o sală: (6, 89X6, 88X(3,50), o cameră și o bucătărie pentru învăţător. Curtea (11407) este ncim- 

prejmuită. Grădină nu e. Şeola nu are nică un venit. 
La Boureni, fiind 174 copii în virstă de şceolă, ar trebui încă doi învăţători. 

5). Comuna Catanele. (Venit: 2.500 lei). Un cătun: Catanele, 
Sela de la Catanele există de la 1890. Localul este proprietatea comunei, olădit î în 1890. 

[5 de zid, nepotrivit şi neîncăpător,.darl a loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: 
(7X6X(3,5) și două camere pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şc6la are un venit 

de 442 lei, din arendarea pămintului. 
La Catanele, fiind 212 copii în vîrstă de șeolă, ar trebui un al doilea învăţător la șesla 

existentă și să se înfiinţeze încă o șeolă cu doi învățători. 
E nevoie de un local noii,
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6). Comuna Cioroiașu. (Venit: 3.047 le)). Două cătune: Cipruiazu şi '/rochescl. 

Seola este la Cioroiaşu. Localul este inchiriat. IE de cărămidă, nepotrivit şi ncincăptter, 

dar deşi la loc sănătos nu e la îndemâna copiilor. Are trel săli: I (III), 1 XIX, DU i 

1X5), fâră locuinţă pentru înveţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şcola are un venit de 1425 

lei, din arendarea pămîntului. 

Copiil din cătunul “Frochesci (700 m.) pot urma cu înlesnire la şcola din Cioraşu, unde, 

peste tot fiind 295 copi în virstă de şcolă, ar trebui un al treilea învățător Ia şcola existentă 

și să se inliințeze încă o şcolă cu trei inv&ţători. 

7). Comuna Coveiu. Venit: 1.657 lei). Un cătun: Coreiae, 

Scola de la Coveiu există de la 1885. Localul este proprietatea comunei, clădit in 1S90, 

E de zid, destul de bun, neincăpttor, dar la îndemâna copiilor. Are o sală (7X6X3,50) şi donă 

camere pentru înv&ţător. Curtea (10102) este împrejmuită cu scânduri. Grădină nu e. Şcola nu 

are nici un venit. ” , 

Lia Coveiu, liind 102 copil în virstă de şcolă, ar trebui un al doilea învățător și declo a 

doua sală. 

8). Comuna Galicea-Mare. (Venit: 7.856 lel). Un cătun: Gulicea- Mare. 

Scola de la Galicea-Mare există de la 1$59. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1858. [E de cărămidă, vechii, ruinat şi neîncăpător, dar la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: 

L0BX7X25) și o cancelarie mică, lără locuinţă pentru inveţător. Curtea (SS0*P) este împrejmuită 

cu scânduri. Grădina (1669) este împrejmuită numar de două părţi cu scânduri. Scola nu are 

nici un venit. 
In acest local funcţioneză numa! clasa II și IV, iar clasa 1 și II funcţioneză întrun local 

inchiriat (6X32X2,1). 
La Galicea-Mare, fiind 516 copil în virstă de şcolă și la şcola existentă fiind deja dor în- 

v&țători, ar trebui un al treilea şi să se inliințeze incă două şeole cu câte trei inveţători. 

I: neapărată nevoie de un local noi. 

4). Comuna Galiciuca. (Venit: 2.300 leii. Un cătun: Guliciuca, 

Seola de la Galiciuca există de la 1881. Localul este proprietatea comunei, clădit în 15880. 

[: de cărămidă, destul de bun, neîncăpttor, dar la loc sănătos şi la indemina copiilor. Are două 

sall: L (SD5XT22XI0), IL (3,50 XX 3,00 X 3,10, şi două camere pentru învețător. Curte nu ce. 

Grădina (22682) este împrejmuită cu scânduri. Scola are un venit de BI Ie, din arendarea 

pămintului. 
La Galiciuea, fiind 309 copil în virstă de şeolă, ar trebui încă dor inveţători la şcola exis- 

tentă si să se înliinţeze încă o școlă cu tref inveţători. 

10). Comuna Giubega. (Venit: 2.031 lei. Un cătun: (riebega, 
Seola este la Giubega. Localul este inchiriat. E de cărămidă, nepotrivit, incăpetor, dacă se 

mat face o sală la loc sănătos şi la incemâăna copiilor. Are donă săi: 1 (PIX, IL (XIX, 

fară locuinţă pentru învețător. Nu e nici curte, nici grădină. Şeola are un venit de 310 let, din 
arendarea pămintulul. 

La Giubega, fiind 11 copil în virstă de școlă și la şeola existentă fiind deja dot invăţă: 
tori, ar trebui un al treilea. 

111. Comuna Negoiu. (Venit: 3.705 lei. Un cătun: Again. 

Șeolu de la Nezoiu există de la 1582, Localul este proprietatea eomunel, clădit în 1851.
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E de zid, destul de bun, ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are o 
sală: (10XX6,80X4,10), o cameră şi o bucătărie pentru învăţător. Curtea (8682) este împrejmuită 

cu gard. Grădina (132m») este împrejmuită cu scânduri. Sc6la nu are nici un venit. 

La, Negoiu, fiind 225 copii în virstă de şedlă, ar trebui un al doilea învățător la șe6la 
existentă şi să se înființeze încă o şcâlă cu doi învăţători. 

N 

12). Comuna Plosca. jVenit: 1.950 lei). Un cătun: Plosca. 
Scola de la Plosca există de la 1890. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1889 

E de cărămidă tencuit cu var, destul de bun şi încăpător dacă se mai adaogă o sală. Are o 
sală: (6X4,75X3,50) și două camere pentru învăţător. Curtea (300: ») este împrejmuită c cu șanț. 

Şcola nu are nici un venit. 

La Plosca, fiind 122 copii în virstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

13). Comuna Rastu. (Venit: 6.011 lei). Un cătun: Rastu. 
Școla de la Rastu există do la 1885. Localul este. proprietatea comunei, clădit în 1885. 

E de zid, destul de bun, ncincăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are 
trei săli: I (10,5X5,9X3,5), II (5,15X5,9X35), UL (5,03X5,9X3,5), şi patru camere pentru în- 

văţător. Curtea (1161+:) şi grădina (1140»») sunt împrejmuite cu scânduri. Şc6la nu are nică 
un venit. 

La Rastu, fiind 377 copii în vîrstă de şeslă și la şeola existentă fiind deja doi învăţători, 
ar trebui un al treilea și să sc înfiinţeze încă o șcâlă cu tre! învăţitori. 

14). Comuna Siliștea-Crucei. (Venit: 5.102 lei). Două cătune: Cioroiul-Noi şi Siliștea- Cruci. 
Prima şedlă este la Cioroiul-Noă. Există de mult, dar a tost închisă și la 1890 s'a deschis 

din noii. Localul este închiriat. E de pămînt bătut, neîncăpător, și la loc nesănătos. Are o sală: 
(5X4X3) şi o cameră mică pentru învăţător. Curte nu e. Grădina (1296m7-) este împrejmuită 

cu șanț. Șeola are un venit de 1.126 lei, din arendarea pămîntului. 
La, Cioroiul-Noii, fiind 96 copil în virstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 
I: neapărată nevoie de un local noii. 

A doua şclă este la Siliștea-Crucel. Există de la 1891. I.ocalul este proprietatea comunei, 

clădit în 1891. E de zid, destul de bun, ncîncăpttor însă, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are 
o sală: (8XX6X3,50), o cameră și o bucătărie pentru învățător. Curtea, la un loc cu grădina, 

„(1075**:) este împrejmuită cu scânduri. Şedla are un venit de 374 lei, din arendarea pămîntului. 

La Siliştea-Crucei, fiind 190 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui încă doi învăţători. 

15). Comuna Urziceni. (Venit: 4.662 lei). Trei cătune: Jonelele, Urzica-Mare şi Urzicuța. 
Prima şedlă este la Urzicuţa. Există de la 1893. Localul ste proprietatea comunei, clădit 

in 1892. E de cărămidă cu var, destul de bun, neîncăpător, la însă, loc sănătos şi la îndemâna 
copiilor. Are două săli: I (8X7X3 8), Il 18X7X3,7) şi o cancelarie, fără locuinţă pentru învățător. 

Curtea (16002) şi grădina [600m») sunt împrejmuite cu scânduri. Şedla nu are nici un venit, 

Copiii din cătunul Ionelele (880 m.) pot merge cu înlesnire la ședla din Urzicuţa, unde, 
peste tot fiind 219 copii în vîrstă. de șeolă, ar trebui un al doilea învăţător la ședla existentă 

și să se înființeze încă o şcoli cu doi învăţători. 
A doua şedlă este la -Urzica-Mare (şcâlă de cătun). Există de la 1893. Localul este închi- 

riat. E de zid, destul de bun și de încăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o 
sală: (4X4X3) și o cameră pentru învăţător. Curtea (300”») este împrejmuită cu scânduri. 

Grădină nu e. Şcola nu are nici un venit. 
La Urzica-Mare, fiind 4? copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui ca scâla existentă să se trans- 

forme în șc6lă inferioră,
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21 Cătune şi 18 Secole. 

Cupii în virstă de școlă: G.0Y0 (3.182 băieţi și 2.Y05 fele) 

1). Comuna Basarabi. (Venit: 2..4tr le)). Un cătun: Jusarali. 
Scola de la Basarabi există de la 1884. Localul este închiriat. E de pămint bătut, neîn- 

căpttor, dar la îndemâna copiilor. Aro o sală: (5X3,8X2,5) şi o cameră pentru învăţător. Cur- 

tea (120m»:) este împrejmuită cu șanț. Grădină nu e. Şe6la are un venit de 126 lei, din aren- 

darea pămîntului. 
La Basarabi, fiind: 142 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui incă doi invtțători. 

2). Comuna Ciuperceni. (Venit: 3.875 lei). Două cătune: Ciuperceni şi Ciupercenii- out. 
| Prima şedlă esto la Ciuperceni, Există de la 1885. Localul este preprietatea comunei, clădit 

în 1885. E de zid, destul de bun, ncîncăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două 
săli: 1 (7,05X5X3,18), II (7,03X5X3,79) şi două camere pentru învăţător. Curtea (592) și gră- 

dina (595) sunt împrejmuite cu scânduri. Scola are un venit de Br Iei, din arendarea pă- 

mîntului. 
La Ciuperceni, fiind 8339 copil în virstă de școlă, ar trebui încă doi învăţători la şcola 

existentă și să se înființeze încă a șcâlă cu trei învăţători. 
A doua școlă este la Ciupereenii-Noui. Există de la 1892. Localul este închiriat. E în 

paiantă, nepotrivit și ncîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli: 
1 (5,89X425X3,47), 11 (5,389 X25X347, fără locuinţă pentru înv&ţător. Nu e nici curte, nici gră- 

dină. Şc6la are un venit de 210 Ier, din arendarea pămîntului. 
La Ciupercenii-Nout, fiind 227 copii în vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea înveţălor 

la șc6la existentă şi să se înființeze încă o șcdlă cu do! învățători. . 

3). Comuna Cetatea. Venit: 12.416 lei). Un cătun: Cetatea, , 

Sedla de la Cetatea există de la 1854. L.ocalut este proprietatea comunei. E de cărăminlă, 
destul de bun, dar neîncăpttor şi nu e la îndemâna copiilor. Are trel săli: (6,5 X 5,7 X 3,15). 

IL 46,5X5,7X3,75), IL (6,5X5,7X3,75) şi două camere pentru învățător. Curtea (1-450) este îm- 

prejmuită cu scânduri. Grădina are (1-430m:»). Şc6la nu are nici un venit. 

La Cetatea, fiind 412 copil în vîrstă de șcâlă și la școla existentă fiind deja trei înveță- 
tori, ar trebui un al patrulea și să se înființeze încă o şcolă cu patru învețători. 

4). Comuna Desa. (Venit: 3.96 ler). Un cătun: Dese. 
Şcola de la Desa există de la 1885. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1885. [ 

de zid, destul de bun, dar ncîncăpetor, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Arc două săli: I (7X 
5X1), II (7X5X1) şi două camere pentru învăţător. Curtea (13$5”7) și grădina (9025) sunt 

împrejmuite cu scânduri. Şcola nu are nici un venit. 
Ia Desa, fiind 337 copil în virstă de școlă, ar trebui încă doi învăţători la școla existentă 

și să se înființeze încă o școlă cu trei învăţători. | 

5). Comuna Dobridoru. (Venit: 2.518 lei). Un cătun: Dobridoru. 

Şcâla de la Dobridoru există de la 1864. Localul este proprietatea comună, clădit in 1864. 
E de zid, vechii, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două 
sălr: 1 (3,50X5,50X.2,50), 11%6,50 X;5,50 X 250), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea la un loc 
cu urădina (1520”+) este imprejmuită cu scânduri. ȘSeola nu are nici un venit,
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la Dobridoru, fiind 257 copii în virstă de școlă şi la şedla existentă fiind deja doi înv&- 
țători, ar trebui să se înlinţeze încă o şcolă cu doi învăţători. 

E neapărati nevoie de un local noi. 
i 

6). Comuna F6ntâna-Banului. (Venit: 3.647 lei). Două cătune: Fânâna- Banului și Moreni, 
Prima ședlă este la FOntâna-Banului, Localul este proprietatea comunei, clădit în 1891. 

[ de zid, încăpător dacă se mai clădesce un local și la îndemâna tuturorcopiilor. Are două săli: 

I Bx6XI, II (6x1X4), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (800.7) este împrejmuită, Grădina 
are (8002»). Sc6la are 'un- venit de 350 lei, din arendarea pămîntului. 

La Fântâna- Banului, fiind 215 copil: în vîrstă de șeslă şi la şeola existentă Bind deja doi 

învăţători, ar trebui să se înfiinţeze încă o ședlă cu doi învăţători. 
A doua şeslă este la Moreni. Există de la 1885. Localul este închiriat. E în paiantă cu 

pămînt, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: 
(6x3X3), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Sedla are un venit de 

360 lei, din arendarea pămîntului. Di 

La Moreni sunt 14 copii în vrstă de şcolă. 

li neapărată nevoie de un local noă. 

7). Comuna Ghidiciu. (Venit: 3.978 lei). Trei cătune: Ghidiciu, Pisculeţu şi Seaca. 
Prima școlă este la Ghidiciu. Există de la 1868. Localul este închiriat. E în paiaintă și 

pămînt. bătut, nepotrivit şi ncîncăpător, dar la îndemâna tuturor copiilor. Are două săli : 1 (5,20xX 
4,10x2,12), Il (3,83XX3,82x2 +72), lără locuinţă pentru învăţător. Nu ce nici curte, nici grădini. 
Seola nu are nici un venit. - 

Copiii din cătunul Piscule cţu (1 kil.500 m.) pot merge cu înlesnire la șe6la din Ghidiciu, 
unde, peste tot fiind 168 copii în vîrstă de șc6lă, ar trebui încă doi învăţători. 

I neapărată nevoie de un local noii. 

A doua școlă este la Seaca. Existăde la. 1883. Localul este , proprietatea comunei, clădit 
de locuitori în 1883. E de pămînt Dătut, neîncăpttor, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: 

(5,42X4,5YX2,68) și două camere pentru învățătăr. Curte nu e. Grădina (5000»») este imprej- 
muită cu şanţ. Şe6la are un venit de 304 Iei, din arendarea pămîntului. 

La Seaca, fiind 112 copii în vivstă de șeolă, ar trebui un al doilea învăţător. 
[E nevoie de-un local noi. - 

8). Comuna Hunia. (Venit: 2.950 lei). Un cătun: Iunia. | 
Şcdla de la Hunia există de la 18$1. Localul este închiriat. [: neîncăpător, dar la înde- 

mâna copiilor. Are două săli: I (5,36X4,85XX2,46), IL (2,58X2,28x2,46), fără locuinţă pentru în- 
văţător, Curtea (600%»:) și grădina (64 02) sunt împrejmuite cu gard. Şc6la, nu aro nici un venit. 

La Ilunia, fiind 271 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător la ŞeOla exis- 

tentă şi să se înfiinţeze încă o şeolă cu doi învăţători. 
E necapărată nevoie de un loaal noi. 

9). Comuna Maglavitu. (Venit: 6.888 lei). Două cătune: Golenţi şi Maglailu. 

Prima, ședlă este la Maglavitu. Există de la 1853. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1890. E în paiantă, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are trei săli: 

I (7,5X5,75X3,5), IL (7,5X5,75X3,5), III (5,8X4,8X3,5) şi două camere. pentru înv&ţător. Curtea 
(15-46) este împrejmuită cu scânduri. Grădină nu ce. Sedla nu are nică un venit. 

La Maglavitu, fiind 430 copil în, vîrstă de ședlă și la șela existentă fiind deja trei învă: 
țători, ar trebui un al patrulea și să se înființeze încă o ședlă cu patru învățători. . 

A doua şeolă este la Golenţi. Există de la 1886. Localul este închiriat. E de pămînt bătut,
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neîncăpător, dar la loc sănătos. Are o sală: (6,30X4,50X2,35) și două camere pentru învățător. 
Curtea (2320m»:) este împrejmuită cu scânduri. Grădină nu ce. Șc6la are un venit de 420 lei, 
din arendarea pămîntului. 

La Golenţi, fiind 150 copii în vîvstă de șcâlă, ar trebui încă doi învățători. 
E ncapărată nevoie de un local noii. 

10). Comuna Moţăţei. (Venit: 12.352 lei). Un cătun: JMoţăţei. 
Şcola de la Moţăţei există de lu 1819. Localul este preprietatea comunei, clădit în 1881. 

I; de cărămidă, destul de bun, dar neîncăpttor, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are trei săli: 
I (7,205X4), 11 (7,20X5X4), Ul (643,30) și două camere pentru învăţător. Curtea (600m.»-) 
și grădina (840"») sunt neîmprejmuite. Șcsla nu are nici un venit, 

La Moţăţei, fiind 785 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui la şeola existentă, fiind patru 
învăţători, să se mai înfiinţeze încă două şcâle superidre cu câte patru învățători. 

11). Comuna Piscu. (Venit: 2.831 lei). Două cătune: Piscu şi Piscu-Noă. 
Șeola este la Piscu. Există de la 1880. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1882. 

I, de pămînt bătut, neîncăpător, dar la îndemâna tuturor copiilor. Are două săli : 1 (65,603) 
II (65,603) şi o cameră pentru învăţător. Curtea la un loc cu grădina (1830-r) este împrej. 
muită cu scânduri, șanț și gard. Şcola are un venit de 289 lei, din arendarea pămîntului. 

La Piscu, fiind 212 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător la șe6la exis- 
tentă și să se înființeze încă o școlă cu doi învăţători. 

| E neapărată nevoie de a se face reparaţie la localul actual. 
In cătunul Piscu-Noă (3 kil. 500 m.), fiind 72 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să se în- 

[iinţeze o şedlă inferidră. 

12), Comuna Poiana. (Venit: 14.866 lei) Un cătun: Poiana. 
Șeola de la Poiana există de la 1859. Localul este proprietatea comunei. E de zid, destul 

de bun, dar neîncăpător, la loc nu tocmai sănătos și nu e la îndemâna tuturor copiilor. Are patru 
săli : I (13,58>X6,14)3,50), 11 (6,85X6,143,50), III (6,85)X(6,50X33,50), IV (6,85X6,14X3,60) și 
două camere pentru învăţător. Curtea la un loc cu grădina are 7518"... Şedla nu are nică un venit. 

La Poiana, fiind 1544 copii în vîrstă de școlă, ar trebui, șeola existentă având patru înv&- 
țători, să se mai înființeze încă cinci şedle cu câte patru învăţători. 

13). Comuna Tunari. (Venit: 2687 Iei). Două cătune: Cătuna- Nouă și Tunari. 
Şedla este la Tunari. Există de la 1887. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1886. 

[E de cărămidă, destul de bun, dar neîncăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(7X5X(3,50) și o cancelarie, fără locuință pentru învăţător. Curtea (810*.r) este neîmprejmuită. 
Grădină nu e. Şedla are un venit de 365 lei, din arendarea pămîntului. 

La Tunari, fiind 163 copii în vîrstă de șeâlă, ar trebui încă doi învăţători. 
In cătunul Cătuna-Nouă |3 lil. 160 m), fiind 53 copii în virstă de șcâlă, ar trebui să se 

înfiinţeze o şcâlă inferidră. 

14). Comuna Zmârdan. (Venit: 2.393 1e'). Un cătun: Zmârdan. 
Ședla de la Zmârdan există de la 1885, Localul este închiriat. E de cărămidă nearsă, ne- încăpător, dar la loc săntitos și la îndemâna copiilor. Are o sală : (8,33X(3,76X(2,30) şi două camere
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pentru. învăţător. Nu e nici curte, nici erădină. cola are un venit de 450 lei, din arendarea 

pămîntului. 
Lu mârdan, fiind Ve copii în vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător și deci o a 

doua sală. i 

i PLASA DUMBRAVA-DE-JOS 

26 cătune şi 1? şeole, 

Copii în virstă de şeolă: 4.387 (2.579 băieţi şi 1.808 fete), 

1). Comuna Călugărei. (Venit: 1.168 lei). Două cătune: Pechetu şi Călugărei. 
Sedla este la Călugărei. Există de la 1884. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1882. 

E în paiantă, nepotrivit și neîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (GX5X3) şi o ca- 

meră pentru învăţător. Nu e nică curte, nici grădină. Şeola nu are nici un venit. 
Copiii din cătunul DBechetu (3 kil.), al căror număr este neînsemnat, pot merge la școla 

din Călugărei, unde, peste tot fiind 99 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învățător, 

2). Comuna Caraula. (Venit: 3.396 lei). Un cătun: Caraula 
Șeola de la Caraula există de la 1891. Localul este donat de d. I6n Marghiloman. [i de 

zid, neîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (10X4,85%<2,70), o cancelarie și o ca- 

meră pentru învăţător. Curtea (527m-») este împrejmuită cu scânduri. Grădină nu e. Scola nu 
are nici un venit. 

La Caraula, fiind 305 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui încă doi învățători la şeola exis- 
tentă și să se înfiinţeze încă o şcolă cu trei înv&ţători. 

3). Comuna Cornu. [Venit : 3.323 lei). Două cătune: Cornu și Teiu. 

Şesla este la Cornu. Există de la 1874. Localul este proprietatea comunai, elidit în 1878. 

E în paiantă, vechiii, ruinat, nepotrivit şi neînciipător, dar la îndemâna copiilor. Are două săli: 

I (7,70X4,32X2,40), 11 (3 98X(3,10X(2,32), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici 
grădină. Şcola nu are ia un venit. 

La Cornu, fiind 308 copii în virstă de şeolă și la şcâla existentă fiind deja doi învăţători, 
ar trebui un al treilea și să se înfiinţeze încă o școlă cu trei învăţători. 

[i neapărată nevoie de un local noii. 

4). Comuna Corlatele. (Venit: 1.384 lei). Un cătun: Corlatele. 
Se6la de la Corlatele există de la 1889. Localul este proprietatea comunei. E de zid, la 

un loc cu primăria, nepotrivit și neîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: | (6,74X4,46X2,20), 

fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nică curte, nici grădină. Şedla nu are nici un venit. 

La Corlatele, sunt Si copil în virstă de şeolă. 

E neapărată nevoie de un local notă. 

5). Comuna Gubancea. |Venit: 2.004 lei). Un cătun: Gubancea. 
Şeola de la Gubancea există de la 1881. Localul este propriotatea comunei, clădit în 1879. 

E de lemn, lipit cu pămînt, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor.
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Are o sală: (7X4X2), fără locuinţă pentru învăţător. Curte nu e. Grădina (400".») este împrej- 
muită cu scânduri. Scola nu are nici un venit. 

La Gubancea, fiind. 90 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui un al.doilea învăţător. 
Il, nevoie de un local noă. 

6). Comuna Orodelu. (Venit: 7.451 lei). Un cătun: Orodelu. 
Școla, de la Orodelu există de la 1880. Localul este proprietatea comunei. E de nuele li- 

pite cu pămînt, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două 
săli: 1 (0X6X2;5), Il (8 X 6 X 2,5) şi o cameră pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. 
Şcola nu are nici un venit. 

La Orodelu, fiind 276 copii în vîrstă de şcolă şi la șe6la existentă fiind deja doi înv&ţă- 
tori, ar trebui să se înfiinţeze încă o școlă cu doi învăţători. 

1). Comuna Perișoru. (Venit: 3.210 lei). Un cătun: Perișoru. : 
Şedla de la Perișoru există de la.1876. Localul este închiriat. E de gard tencuit cu pă- 

mînt şi acoperit cu scânduri, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. 
Are două săli: 1 (5,34X3,63X2,6), 11 (3,85 X 334 X 2,0), fără locuinţă pentru învăţător. De 

curtea şc6lei se servesce şi propriotarul. Grădină nu e. Sela are un venit de 221 lei, din aren- 
darea pămîntului. | 

La Perişoru, fiind -211 copii în vîrstă de șcâlă şi la șcâla existentă [iind.. deja dot înv&ţă- 
tori, ar trebui să se înfiinţeze încă o șeslă cu doi învăţători. 

IE nevoie de un local noi. 

8). Comuna Pleniţa. (Venit: 6.953 lei). Un cătun: Plenifa. | 
Șeola de la Pleniţa există de la 1817 și funcţionăză în. trei localuri, unul proprietatea 

comunei și două închiriate. Sunt patru săli: 1 (6,20x5,30X 3,45), IL (7X5,70X.3,30), III (6,75X 
5,30X3,50), 1V- (13,50 X 5,30 X 3,45), fără locuinţă pentru învăţător. Curte iu e: Grădina șeslei 
(1234”.») este împrejmuită cu scânduri. Şc6la nu are nici un venit. 

La Pleniţa, fiind 880 copii în virstă de școlă, ar trebui, şedla existentă având patru în- 
văţători, să se înfiinţeze încă două şedle superidre cu câte patru învăţători. 

E neapărată nevoie de localuri noul. 

9). Comuna Poiana-Pleniţa. (Venit: 2.135 lei). Un cătun: Poiana- Pleniţa. 
„Şeola de la Poiana-Pleniţa există de la 1883. Localul este proprietatea comunei,.clădit în 

1876. E de lemn, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală 
(7,2X4,12X2,14), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (77*») și grădina (940.7) sunt împrej- 
muite cu scânduri. Şc6la are un venit de 510 lei, din arendarea pămîntului. 

Lu Poiana-Pleniţa, fiind 200 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui încă doi învăţători. 
E nevoie de un local noii. | a 

10). Comuna Risipiţi. (Venit: 6.041 lei). Un cătun: Risipiţi: e 
Șc6la de la Risipiţi există de la 1854. Localul este prietatea comunei, clădit în 1857. E 

de zid acoperit cu șindrilă, vechiii, nepotrivit şi neîncăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna 
copiilor. Are o sală: (8,5 X 5,6 X 2,3) şi o cancelarie, lără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici 
curte, nici grădină. Şcola nu are nici un venit. 

La Risipiţi, fiind 467 copii în vîrstă de şcolă, ar trobui încă treci învăţători la școla exis- 
tentă și să se înfiinţeze: încă o ședlă cu patru învăţători. 

E nevoie de un local noii. | , | ”
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11). Comuna Rudari. (Venit: 3.142 lei). Un cătun: Pudari. 

Şedla de la Rudari există de lu 1881. Localul este proprietatea comunei,: clădit în 1864. 

E de “zid, la un loc cu primăria, nepotrivit şi ncîncăpător, dar la loc sănătos şi 'la îndemâna 
copiilor. Are o sală: (6,1X5,6X2,2), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină.. 

Şedla are un venit de 477 lei, din arendarea pămîntului. 
La Rudari, fiind 268 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învățător la şedla 

existentă şi să se înfiinţeze încă o şcâlă cu doi învăţători. 

| E neapărată nevoie de un local noii. 

12). Comuna Sălcuţa. (Venit: 2.994 lei). Trei cătune: Mârza, Plopșoru şi Săleuţa. 

Şcdla este la Sălcuţa. Există de la 1810. Localul este închiriat. [ de zid acoperit cu tinichea, 

nepotrivit şi ncîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o-sală: (5,2553) şi 
două camere pentru învăţător. Curtea este neîmprejmuită şi la un loc cu a proprietarului. Gră- 

dină nu e. Şc6la nu are nici un venit. 
Copiii din cătunul Plopşoru (2 kil. 160 m.) pot merge la şcola din Sălcuţa, unde, peste 

tot fiind 231 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător la școla existentă şi să 

se înfinţeze încă o şcolă cu doi învăţători. 
E neapărată nevoie de un local noi. a 

In cătunul Mârza (7 kil. 573 m.), fiind 39 copil în vîrstă de şeolă, ar trebui să se înfiin- 
țeze o şcolă inferidră. 

13). Comuna Tâncănăi. (Venit: 2.675 lei). Trei cătune: Drăgoaia, Mărăcinele și 'Tâncăncă. 

Şeola este la Tâncănăii. Există de la 1883. Localul este închiriat. [2 de lemn acoperit cu 
tablă, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna numai a copiilor din Tâncă- 

năit. Are o sală: (6,15X4X(2,25) şi o cameră pentru învăţător. Curtea este ncîmprejmuită şi la 

un loc cu a proprietarului. Grădină nu e. Şc6la nu are acum nici un venit, pămîntul ce posedă 
nefiind arendat. 

La 'Tâncănăii, fiind 128 copil: în vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător. 
I neapărată nevoe «dle un local noii. : 

In cătunele Drăgoaia (3 kil. 409 m. [30 copii în virstă de şe6lă]) şi Mărăcinele (6 kil, 790 n m. 

[57 copil în vîrstă de șc6lă)), ar trebui să se înfiinţze câte o şcâlă inleridră. 

14). Comuna Vârtopu. (Venit: 3.014 lei). Un cătun: Vârtop. 

Şcâla de la Vârtopu există de la 1862. Localul este donat de d. Sc. lerichide, cu forme. 

E de cărămidă, ruinat, neîncăpător dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două săli: 
I (7,77X5,10X(2.90), 11 (5,25X5X2.90) şi două camere pentru învăţător. Curtea (810) și oră- 
dina (1500*») sunt împrejmuite cu scânduri. Şe6la nu are nici un venit. 

La Vârtopu, fiind 265 copil în virstă de șeolă şi la şc6la existentă fiind deja dot. învățători, 

ar trebui să se înființeze încă o șcslă cu doi învăţători. 

E de necapărată nevoie de a se repara localul actual. 

. 15). Comuna Vela. (Venit: 3.588 lei). Patru cătune: Bucozieioru, Cetăţuia, Suharu' şi Vela. 

Prima şedlă este la Bucovicioru. Există de la 1884. Localul este închiriat. E de biîrne ten- 
cuit numai în întru cu pămînt, nepotrivit şi neîncăp&tor, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: 

(5,50 X 3,40 X 2,25) şi o cameră pentru învăţător. Nu e nici curte, nică grădină. Şedla nu are. 

acum nici un venit, pămîntul ce posedă nefiind arendat. 

Copiii din Cetăţuia, care deși la o distanţă de 2 kil.'£00 m., comunicaţia cu Bucovicioru este 

puţin anevoidsă din causa dealurilor şi a lipsei de şosele, pot merge la școla din Bucovicioru, 

de Gre-ce nu sunt decât 8.
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În ambele cătune fiind însă 130 copii în vîrstă de şceolă, ar trebui la Bucovicioru un al 
doilea învăţător. 

E neapărată nevoie de un local noi. 
A doua șcâlă este la Vela. Există de la 1875. Localul este proprietatea comunei. E. de zid, 

nepotrivit şi ncîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna, copiilor. Are o sală: (8,20X6,20 4) 
şi două camere pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Sc6la nu are nici un venit. 

La Vela fiind 189 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui încă doi învăţători. 
In cătunul Subaru, 3 kil.20 m,, fiind 29 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înființeze 

o şcolă de cătun. 

16). Comuna Verbiţa. (Venit: 3.296 lei). Doui cătune: Verbicioara și Verliţa. 
Prima şcâlă este la Verbiţa. Există, de la 1881. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1880. E de cărămidă, destul de bun, încăpător și la îndemâna copiilor. Are o sală (764) 
și două camere pentru învățător. Curtea (1400m) este neîmprejmuită. Grădin 
un venit de 404 Iei, din arendarea pămîntului. 

„La Verbiţa nu sunt de cât 51 copii în vîrstă de șcâlă. 
A doua școlă este la Verbicioara (şcolă de cătun). 
Fiind 50 copil în virstă do șeslă, acâstă șcâlă ar trebui transformată în școlă inferioră. 

ă nu e. Sc6la are 

PLASA DUMBRAVA-DE-SUS 

49 Cătune şi 19 Sesle, 
Copii în vîrstă de școli 3790 (2.054 băieţi şi 1.736 fete.) 

1). Comuna Beloţu. (Venit: 1.400 ej). Trei cătune: Deloţu, Pereni şi Sârsca. 
$c6la este la Beloţu. Localul este proprietatea comunei. E de birne de stejar, nepotrivit, 

și ncîncăpător, dar la loc siiniitos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (732,50), fără locuinţă 
pentru învățător. Curtea este neîmprejmuită. Grădină nu e. Șc6la nu are nici un venit. 

Copiii din cătunele Pereni (1 lil. 500 m.) şi Sârsea (2 Ril.) pot merge la șcâla din Beloţu, 
deși comunicaţia este puţin ancvoi6să primăvara când se întâmplă vărsături de apă. 

Peste tot fiind 93 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 
E neapărată nevoie de un local noi. 

2). Comuna Brabova. (Venit: 3.150 lei). Patru cătune: Brabova, Brăceni, Răchita și Urdiniţa. 
ȘcOla este.la Brabova. Există de la 1888. Localul este închiriat de d. G. B. Izvoreanu. E 

de lemn şi pămînt, nepotrivit şi ncîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (52x3Xx 
2,5), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Sc6la nu are nici un venit. 

Toţi copiii din tâte cătunele pot merge cu înlesnire la, șcâla din Brabova, distanţele fiind 
mai mici de 3 kil. și comunicațiile ușdre. 

Peste tot fiind însă 209 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui la Brabova un al doilea înv&- 
țător și să se înfiinţeze încă o şcâlă cu doi învăţători. 

I: neapărată nevoie deo un local noi. 

3). Comuna Breasta. (Venit: 1.042 Iei). Opt cătune: Breasta, Dotu-Paliu, Cotu-Robit, Creţesci, 
Cromana, Moreni, Obedinu şi 'Tescănesci. 

_Şedla este la Breasta. Localul este proprietatea comuaci. E de zid, destul de bun, neîncăpător, 

,
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la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (763,50) şi două camere pentru învăţător. 

Curtea (20157) este neîmprejmuită. Grădină nu e. Şcola nu are nici un venit. 
„ Copiil din cătunele Cotu-Robit (2 kil. 500 m.) Creţesci (1 kil.) și 'Tescănesci (2 lil.) pot 

merge la şeola din Breasta, unde, peste tot fiind 118 copii în virstă de şcolă, ar trebui un al 

doilea învățător și deci să so adaoge o a doua sală la localul actual. 

In cătunul Obedinu (3 lil), ar trebui să se înființeze o şe6lă de cătun, unde ar putea ușor 

veni şi copiii din cătunele Cotu-Paliu (2 kil. de Breasta) şi Moreni (4 kil. de Breasta.) 

„In câte trele cătune nu sunt de cât 25 copii în vîrstă de șcâlă. 
In cătunul Cromana (5 kil) nu sunt de cât 11 copil în vîrstă de școlă. 

4). Comuna Carpenu. (Venit: 2.501 lei). Trei cătune: Boaea, Carpenu şi Gelbesci. 

Prima şcolă este la Carpenu. Există de la 1878. Localul este proprietatea comunei, clădit 
în 1871. E de lemn lipit cu pămînt, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna 
copiilor. Are o sală: (9,5X5X2) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (720.7) este împrejmuită 
cu scânduri. Grădină nu e. Şc6la, nu are nici un venit. 

Copiii din cătunul Boaca (2 lil. 6 m.) pot merge la şedla din Carpenu, unde, peste tot fiind 
225 copii în vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător la șe6la existentă și să se înfiin- 

„ţeze încă o şcolă cu doi învăţători. 

A doua şcdlă este la Gelbesci. Există de la 1881. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1880. E de lemn, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are 
o sală: (5,3X3,6X2,2) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (377.7) este împrejmuită cu scânduri 
Grădină nu e. Şe6la nu are nici un venit. 

La, Gelbesci, fiind 91 copii în vîrstă de șeolă, ar trebui un al doilea învăţător. 
Construirea unui local noii este deja. proiectată. 

5). Comuna Căciulatu. (Venit: 2.301 lei). Patru cătune: Căciulatu, Floranu, Ivașchii și Ștubeiu, 
Scola este la Floranu. Există de la 1888. Localul este proprietatea comunei. E de lemn, ne- 

potrivit şi neîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (8X6X2,50) și o cameră pentru 

învăţător. Curte nu e. Grădina (1/, pog.) este ncimprejmuită. ȘcGla are un venit de 294 let, din 

arendarea pămîntului. 

Copiii din tte cătunele, afară de Știubeiu pot merge la șe6la din Floranu, distanţele fiind 
mal mici de 3 kil. și comunicațiile ușore. 

Peste tot fiind 130 copii în virstă de şeolă, ar trebui un al doilea învăţător, 
Copiii din cătunul Ștubeiu (i kil.) în număr de 70 pot merge cu înlesnire la şeola din 

comuna Moșna, distanţa fi fiind numai de 1 kil. 250 m: și comunicaţia UȘGrĂ. 

6). Comuna Cernătesci. (Venit: 2.700 lei). Un cătun: Cernătesei. 
Şeola de la Cernătesci există de la 1886. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1886. 

I: de zid, încăpător dacă se mai clădesce un local, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are 

o sală (9X6X4,20) şi două camere pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Seola nu aro 

nici un venit. 

La Cernătesci, fiind 193 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui încă do! înv&ţători. 

7). Comuna Gogoșiu. [Venit: 3.433 lei) Trei cătune: Gogoșițr, Gozoşiu şi Ștefănelu. 
Prima școlă este la Gogoșiţa. Există de la 1888. Localul este proprietatea comunei. E de 

bîrnc, tencuit cu pămînt, neîncăpător, la loc.sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: 

(5,42X5,03X.2,28) şi o cameră forte mică pentru învăţător. Curtea (25007) și grădina (10.000m.-) 
suntneîmprejmuite. Şe6la are un venit de 191 lei, din arendarea pămîntului. ” 

La Gogoşiţa, fiind 116 copii în vîrstă do şcslă, ar trebui un al doilea învăţător,
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I: neapărată nevoie de un local. - 
„A doua şcâlă; este la Gogoșiu. Există de la 1864.Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1868.'E de cărămidă, destul: de bun, neîncăpător, la loc sănătos Şi la îndemâna copiilor, Are 
o sală: [8,2X8,2X3,2), o cancelarie şi o cameră pentru învățător. Curtea (580=.P) este împrej- 
muită cu scânduri. Grădina (10000: este împrejmuită cu șanț și mărăcini: Sela are un venit 
de 161 lei, din arendarea "pămîntului. - | 

Copiii din cătunul Stefănelu (2 lil. 500 m) pot merge la șe6la din Gogoşiu, unde, peste 
tot fiind 250 copii în vîrstă de șeolă, ar trebui un al doilea învăţător la şedla existentă și să 
se înfiinţeze încă o şcâlă cu doi învățători. | 

8). Comuna Moșna. (Venit: 1.166 lei). Două cătune: Caraimanu şi Moșna. 
Scola este la Moșna. Există de mult. Localul este proprietatea comunci, clădit în 1854. 

E de birne, tencuit cu pămînt,. vechii, mizerabil, ruinat, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loe 
sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (7,50X5,50X3) şi două camere: pentru învățător 
Nu e nici curte, nici grădină. Şedla nu are nici un venit. | 

Copii din cătunul Caraimanu (L kil. 250 m.) precum şi cei din cătunul Ştubeiu lcomuna 
Căciulata) pot merge cu înlesnire la școla din Moșna, unde, peste tot fiind 193 copil în vîrstă 

-de şeslă, ar trebui încă doi învăţători. | 
[: ncapărată nevoie de un local noi. 

- 9). Comuna Pleșoiu. (Venit: 3.548 lei). Trei cătune: Frasinu, Miloranu, și Pleşoiu. | 
_ Şedla este la Pleşoiu. Există de mult, dar funcţionză regulat de la 1874. Localul este 

donat de def. Nicolae Califarof, cu lorme. E de zid, destul de bun și încăpător dacă se mai 
clădesce un local, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (9,25X6,35X 3,33), 
II. (6,45X6,35X3,33) şi două camere pentru învățător. Curtea (646n:7) este împrejmuită cu scân- 
duri. Grădină nu e. ScOla nu are nici un venit. 

„Copiii din cătunul Milovanu (2 kil. 13 m.) pot merge la șc6la din Pleşoiu, unde, peste tot 
fiind 238 copii în vîrstă de șcâlă și la şcâla existentă fiind deja doi învăţători, ar trebui să se 
înfiinţeze încă o șeolă cu doi învăţători. i | 

In cătunul Frasinu (3 kil.), fiind 54 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o 
şcolă inferidră, - - 

10). Comuna Petroaia. Două cătune: Tușeocu şi Putroaia. 
Nu există șcâlă. 

Ar trebui să se înfiinţeze o șesli inferidră la Petroaia, unde, ar putea veni şi copiii din 
Bașcovu (2 kil. 18 m). - . 

In aceste două cătune nu sunt decât 71 copii în vîrstă de șcâli. 
« 

11). Comuna Predesci. (Venit: 2.610 lei). Două cătune: Daia și Predesci. 
Școla este la Predesci. Există de la 1886. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1881. E de birnc, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o 
sală: (8,8X4,8X2), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nică curte, nici grădină. Şedla nu are 
nici un venit. Ma 

Copiii din cătunul Daia (2 kil. 881 m.) pot merge la ședla din Pre desci, unde, peste to 
fiind 216 copii în vîrstă de şcdlă, ar trebui un. al. doilea învăţător la șeola existentă și să se 
înfiinţeze încă o şc6lă cu doi învăţători. - - | - 

E nevoie de un local 'noi. 
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19). Comuna Răchita. (Venit: 2.39 lei) Un cătun: Răchita. | Mi 

Şcsla de la Răchita, există de la, 1883. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1883. 

E de birne, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două 

săli: 1 (5,5XX6X3), IL 5x63) şi oi cameră pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină 

Sc6la are un venit de 170 lei, din arendarea pămîntului. 

La Răchita, fiind 155 copii în virstă de şedlă, ar trebui încă doi învăţători. 

13). Comuna Rasnicu. (Venit: 2.425 lei). Trei cătune: Rasnicu- Oghran, Rasnicu-Dătrîn şi Cornița. 

Şedla este la Rasnicu Oghean. Localul este proprietatea comiinei. [E de lemn, la un loc 

primăria, nepotrivit şi neîncăpător, dar deşi la loc sănătos nu e la îndemâna tuturor copiilor. 

Are o sală: (5X4XX2), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Sc6la nu 

are nici un venit. e N 

Copiii din cătunul Rasnicu-Bătrîn (1 kil. 620 m.) pot merge uşor la școla din Rasnicu- 

Oghean, unde, peste tot fiind 113 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui .un al doilea învăţător. 

E ncapărată nevoie de un local noi. | 

In cătunul Corniţa (4 kil. 809 m.), fiind 62 copii în virstă de șcâlă, ar trebui să se infiin- 

țeze o şcâlă inferidră. 

14). Comuna Seaca. (Venit: 3.336 lel). Patru cătune: Răchita, Sutul-Avă, Seuca- Bătrină şi 

Seuca-'Linără. 

Prima şedlă este la Satul-Noii. Există de la 1891..Localul este oterit gratis pe timp de 7 

ani de locuitorul Ion Popescu. 'E de birne, nepotrivit şi neîncăpător, |dar la loc sănătos şi li 

îndemâna copiilor. Are o sală: (5,55XX4,502,50) şi o cameră pentru învăţător. Nu e nică curte, 

nici grădină. Sc6la are un venit de 162 lei, din arendarea pămîntului. 

La Satul-Noii nu sunt de cât 41 copil în virstă de șeolă. 

In cătunul Seaca-Bătrină, care deşi la o distanţă de 700 m. de Satul-Noit are comunicaţia 

forte anevoi6să, căci în timpuri ploidse, nefiind şosele, venirea copiilor este imposibilă, fiind 

138 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui să se înființeze o şcâlă superidră cu dot învăţători. 

"A doua şedlă este la Seaca-Tinără. Există de lu 1889. Localul este proprietatea comunci. 

[2 de biîrne, ncîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are două sălt: 1 (6,14XX6X3), II (5,20x6X5 

şi o cancelarie pentru învățător. Curtea (14107: şi grădinele în numtr de două (9607) sunt 

neîmprejmuite. Scola are un venit de 153 Iej, din arendarea pămîntului. 

La Seaca-Tinără, fiind 165 copil în vîrstă de școlă, ar trebui încă doi învăţători. 

In cătunul Răchita (4 kil.), fiind 51 copii în virstă de șcâlă, ar trebui să se înființeze o 

şcolă inferidră. 

15). Comuna Sopotu. (Venit: 2.925 lei). Două cătune: Monastiricea și Sopolu. 
Şedla este la Sopotu. Există de la 1877. Localul este proprietatea comunci, clădit in 1874. 

E do birne, nepotrivit şi neîncăpttor, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (7X6X2), fără lo- 

cuință pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Sedla nu are nici un venit. 

La Sopotu, fiind 151 copii în vîrstă de şcâlă ar trebui încă doi înviţători. 

E nevoie.de un local noii. e | a 
In cătunul Monastiricea (5 il.), fiind 32 copii în virstă de şceolă, ar trebui să so inființeze 

o şcolă inferi6ră. 

16).: Comuna Terpeziţa. (Venit: 4372 lei). Trei cătune: Gubru,, Lazu, şi Terpeziţu.. Ma 

Sela este la 'Terpeziţa. Există de la 1871. Localul este închiriat. E de zid, neîncăpător, 
dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (3X4X2) și două camere pentru. învăţător. Curte nu e. 
Grădina (1296.r) este împrejmuită cu scânduri. Şcola nu are nici un venit.
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„La Terpeziţa, fiind 255 copil în virstă do şeslă, ar trebui un al doilea învăţător la șeâla 
oxistentă şi să se înfiinţeze încă o șcâlă cu do! învăţători. 

In cătunul Lazu (3 kil., fiind S5 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui să se inființeze de o 
camdată o școlă inferidră. 

De asemenea în cătunul Gabru (3 hkilj, fiind 45 copil în virstă de şcolă, ar trebui să se 
înființeze o șcâlă inferidră, 

17). Comuna iu. (Venit: 1.487 lei). Un cătun: iu, 
Şc6la de la 'Țiu există de la 1889. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1889. 

de zid, destul de bun, încăpător dacă se ma! clădesce un local, la loc sănătos și la îndemâna 
copiilor. Aro o sală: (7X6)3,50) şi două camere pentru învăţător. Curtea (810) esto ncîm- 
prejmuită. Grădina (856%) este împrejmuită. Se6la aro un venit de 153 Iei, din arendarea pă- 
mîntulul. , 

La “Ţiu, fiind 183 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui cel puţin încă doi învăţători. 

PLASA JIU-DE-JOs. 

26 cătune 13 școle. 
Copii în virstă de școlă: 3.130 (1.923 Dăicţi și 1.507 fete). 

1). Comuna Adunaţi-de-Giormane. (Venit: 3.068 lei). Trei cătune: „dunaţi, Dratovoescă şi 
Giormunu, 

Școla este la Bratovoesci. Există de la 1879. Localul este oferit gratis de arendașul moșici 
Statului. E de cărămidă, vechii și ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are 
o sală: (653) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (350m.-) este împrejmuită cu scânduri. 
Grădina (1.500) este împrejmuită cu şanţ. Șc6la are un venit de 100 lei, din arendarea pă- 
miîntulul. 

Copiii din t6te cătunele pot merge la școla din Dratovoesci, distanțele fiind ma! mici de 
3 kil. şi comunicațiile ușore. 

Peste tot fiind 203 copil în vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea învățător la școla 
existentă și să se înființeze încă o șc6lă cu doi învăţători 

I: neaptrată nevoie de un local noii. 

2). Comuna Bechetu. (Venit: 9.422 ler), Un cătun: Dechetu. 
Șeola de la Bechetu funcţioneză în două localuri, ambele proprietăţile comunei. Sunt: unul 

de gard şi altul de cărămidă, neîncăpttâre, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Ai trei 
săli: 1 (7,62X6,30X2,90), II (5,75X5X(2,90), III (6,9:4X(5,85)X(3,20) şi două camere pentru învăţă- 
tor. Curtea la un loc cu grădina (266527) are împrejmuirea în stare forte rea. Scola are un 
venit de 367 let, din arendarea pămîntului. 

La Bechetu, fiind 227 copil în vîvstă de şcâlă și la școla existentă fiind deja trei învăţă- 
tori, ar trebui să se înfiinţeze încă o șc6lă inferior, 

Comuna construesce acum un local noii cu trei sălt de clasă, 

3). Comuna Căciulătescl. (Venit: 3.508 lei). Trei cătune: Căciulătesci, Dobresci şi Joceul. 
Șcâla este la Dobresci. Există de la 1857. Localul este închiriat. E de cărămidă, nepo- 

trivit și neincăpttor. Are o sală: (6X:420X2,50), fără locuinţă pentru învețător, Nu e nici curte, 
nici grădină. Scola nu are nici un venit.
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Copiil din cătunul 'Toceni (100 m.) pot merge cu înlesnire la şcola din Dobresci, unde, 
peste tot liind 125 copii în vîrstă de şeslă, ar trebui un al doilea învăţător. 

E ncapărată nevoie de un local noii. 
“In cătunul Căciulătesci SL lil), 'liind 54 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui să se înfiinţeze 

0 şcolă, inferidră, 

4). Comuna Călărașu. (Venit: 4.141 1e)). Un cătun: Călărașu. 
Ședla de la Călărașu există de la 1865. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1891. 

E de zid, neincăpător, darla loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (9X5X-14,80), o ca: 
meră și o bucătărie pentru învăţător. Curtea este ncimprejmuită. Grădină nu e. Şc6la nu are 

nici un venit. 
La Călăraşu, fiind 320 copii în virstă de școlă, ar trebui încă do! învăţători la şcola exis- 

tentă şi să se înfiinţeze încă o școlă cu trel învăţători. 

5). Comuna Damianu. (Venit: 5.942 lef). Două cătune: Damianu și Raeţi. 
Şedla este la Damianu. Există de la 1850. Localul este donat de administraţia Domeniului- 

Corbnci, fără forme. E de zid, destul de bun, încăpător: dacă se mai clădesce un local la loc 

sănătos şi la îndemâna numai a copiilor din Damianu. Are o sală: (9X8X3,85) şi două camere 
pentru învăţător. Curte nu e. Grădina [500m-7) este împrejmuită cu scânduri. Şeola nu are nici 

un venit. 
In Damianu, fiind 150 copii în virstă de școlă, ar trebui încă doi învăţători. 
In cătunul Raecţi (3 kil. şi comunicaţia puţin anevoidsă), fiind 42 copil in vîrstă do școlă, 

ar trebui să se înfinţeze o şcslă inferidră. 

6). Comuna Giorocu-Mare. (Venit: 3.078 lei). Două cătune: Giorocu-Mare și Puțurile. 

Şc6la este la Puţurile. Există de la 1892. Localul este proprietatea comunei, clădit în 18145 
şi reparat în 1892. E de zid, la un loc cu primăria, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la înde: 
mâna copiilor. Are două sali: 1 (6,20X6,20XX3), 1 (4,75X3,25X3) şi două camere pentru învt- 

țător. Curtea și grădina sunt împrejmuite cu pari. Școla nu are nici un venit, 
La Puţurile, fiind 169 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui incă doi învăţători. 

E neapărată nevoie de un local noă. : 
In cătunul Giorocu-Mare (5 kil., fiind 86 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze 

de o cumdată o șcslă inferidră. 

7). Comuna Grindeni. (Venit: 8.300 lei). Patru cătune: Grindeni, Listeara, Orășani și Ostroveni. 

Şcola este la Orășani. Există de la 1891. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1891. 

E de zid, destul de bun, neîncăpttor, la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: 

(7 X 6 X 3,55) şi două camere pentru învăţător. Curtea (1566m») este neîmprejmuită. Grădină 

nu e. Şe6la nu arenici un venit 
Copiit din cătunele Grindeni (L lil.) şi Ostroveni (| Ri.) pot merge la şcâla din Orășani, 

unde, peste tot fiind 296 copii în vîrstă de șeslă, ar trebui încă doi învăţători la şe6la exis- 

tentă și să se înființeze încă o şedlă cu trei învăţători. 

In cătunul Listeava, unde sunt 83 copil în vîrstă de școlă şi unde Administraţia Dome- 

niului Cornel construesce acum un local do şeolă, ar trebui să se înființeze de o cam dată 

o şcolă inferioră. 

8). Comuna Locusteni. (Venit: 5.951 lei). Patru cătune: Brabeţi, Braniștea, Duneţi şi Locusteni. 

Prima şeslă este la Brabeţi. Există de la 1893. Localul este proprietatea comunei, clădit
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de locuitori. E de cărămidă acoperit cu tablă, destul de bun, dar ncîncăpător, la loc sănătos și la 
îndemâna copiilor. Are o sală (6X 4 X 3) și două camere pentru învăţător. Curtea (400-r) şi 
grădina (400m.r) sunt împrejmuite cu scânduri. Sc6la nu are nici un venit. 

La Brabeţi sunt 79 copil în vîrstă de șcâlă. 
A doua șc6lă este la Daneţi. Există de la 1889. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1889. E de cărămidă acoperit cu tablă, destul de bun, darncincăpător, la loc sănitos și la în- 
demâna copiilor. Are o sală: (SX6X14) și două camere pentru învăţător. Curtea (1200m-r) şi gră- 
dina (1200=») sunt neîmprejmuite. Sc6la nu are nică un venit. 

Copiii din cătunul Braniștea (1 il. 900 m) pot merge cu înlesnire la şcola din Dancţi, 
unde, peste tot fiind 273 copil în virstă de șc6lă, ar trebui un al doilea învățător la şcola exis- 
tentă şi să sc înființeze încă o școlă cu do! învtțători. 

In cătunul Locusteni [3 lil. 800 m.), fiind 75 copii în virstă de şcolă, ar trebui să se în- 
fiinţeze o şcolă inferidră. 

9). Comuna Mârşani. (Venit: 3.557 lel). Un cătun: Mârșant. 
Școla de la Mârșani există de la 1838. Localul esto proprietatea comunei, clădit în 1858 

și reparat în 1886. E do zid, vechii, nepotrivit şi ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna 
copiilor, Are două săli: I (83X5,80X4), II (5X580X14) şi o cancelarie, fără locuinţă pentru în- 
vâţător. Nu o nici curte, nici grădină. Scdla nu are nici un venit. 

La Mârșani, fiind 672 copil în vîrstă de şeolă și la şcola existentă liind acum doi înve- 
țători, ar trebui încă doi și să se înfiinţeze încă două şcâle cu câte patru învăţători, 

E ncapărată nevoie de un local noii. 

10). Comuna Murta |Venit: 2.731 Iei). Două cătune: Murta şi Tcdumburesci. 
Şeola este la Murta. Există de la 1881. Localul este proprietatea comunei. E de zid, ne: 

potrivit şi ncincăpător, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (6X5X3), fără locuinţă pentru în- 
văţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şe6la nu are nici un venit. 

La Murta, fiind 87 copil în vîrstă de șcslă, ar trebui un al doilea învăţător, 
I neapărată nevoie de un local noi. | 
In cătunul Tâmburescă (4 kil. 700 m), fiind 40 copii în vîrstă de școlă, ar trebui să se 

înfiinţeze o școlă inferidră. 

11). Comuna Piscu. (Venit: 2.260 lei). Un cătun: Piscu. 
Nu este șcdlă din lipsă do local. 
La Piscu fiind 9S copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui să se clădescă un local şi să se 

deschidă școla cât mal curend, care șcâlă ar trebui să aibă dor înv&ţători. 
Acestă şcolă pe lângă fondul de 736 ler 50 bani, ce are consemnați, mai arc şi un venit 

anual de 205 lei, din arendarea pămîntului. 
Administraţia Domeniului Cor6nei a construit acum un local de şcolă. 

12). Comuna Rojiştea. (Venit: 4.175 Iei). Un cătun: hojiștea. | 
Șeola de la Rojiştea există de mult. Localul este proprietatea isericei Madona-Dudu, oferit 

pe termen de 5 an! și care termen a expirat deja. E de zid, nepotrivit şi neincăpttor, dar deşi 
la loc sănătos nu e la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: (1,53X3,90X2,20j și o cameră 
pentru înv&ţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şcola nu are nici un venit. 

La Nojiştea, fiind 118 copil în virstă de șcâlă, ar trebui un al doilea înve&ţător. 
E neapărată nevoie de un local noii, construit în centrul cătunului, căci ast fel, ar [i la 

îndemâna tuturor copiilor. 

4 
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13). Comuna Sadova. (Venit: 6.220 lei). Un cătun: Sudoca. : | 

“Scâla de la Sadova există de la 1887. Localul este donat de administraţia Domeniului 

Corânei, clădit în 1886. E de cărămidă cu var şi acoperit cu tablă, sistematic: şi încăpttor 

dacă so mal elădesce un local, la 1de sănătos şi la îndemâna copiilor. Are: două săli: Il ((1X8X 

315), LL (9X8X3,75),0 sală pentru atelier, una pentru bibliotecă şi trei camere pentru învăţător. 

Curtea (2166) este împrejmuită cu scânduri. Grădina face parte din curte. Şedla are un 

venit de.200 lei, din arendarea pămîntului. 

La. Sadova, fiind 233 copii în virstă de şcâlă şi la şcola existentă fiind deja doi învăţători, 

ar trebui să se înființeze încă o școlă cu doi învăţători. 
| , 

PLASA JILU-DE-MIJLOC. 
„39 Cătune şi 18 Scsle.. 

Copii în virstă de șcâlă: 3.338 (1.890 băieţi şi 1.448 fete). 

1). Comuna Bucovăţu. (Venit: 5.008 lei). Cinci cătune: Bucorăţu, Leamnu-de-Jos, Leamnu-dle- 

Sus, Palilula și Serbătoarea. | 

Prima şela este la Bucovăţu. Există de la 1860. Localul este proprietatea comunei, clă- 

dit în 1860. E de zid, vechii, ruinat, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos şi la înde- 

mâna copiilor. Are o sală: (12X7X3) și două camere pentru învăţător. Nu e nici curte, nici 

grădină. Şc6la nu are nici un venit, pămîntul ce posedă nefiind arendat. 

Copii! din cătunul Leamna-de-Jos (2 kil.) pot merge ușor la șela din Bucovâţu, unde 

pesto tot fiind 142 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui încă doi învăţători. 

E neapărată nevoie de un local noă. | 

In cătunul Palilula, (3 kil.), find 61 copii în virstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze o 

şcolă inferidră. | | 

A doua șcâlă esto la Loamna-de-Sus (şcâla de cătun). Există de la 1894. Localul este în- 

chiriat. E de zid, nepotrivit și neîncăpttor,.dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o 

sală: (7X4X2) și o cameră pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şe6la nu are nici 

un venit, pămîntul ce posedă nefiind arendat. 

Copiii din cătunul S&rbătoarea (L kil) pot uşor veni la şedla din Leamna-de-Sus. 

Peste tot fiind însă 119 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui ca șcâla de la Leamna-de-Sus 

să se transforme în şedlă superidră cu doi învăţători. 
E neapărată nevoie de un local noi. 

2). Comuna Calapăru. (Venit: 3.604 Iei). Cinci cătune: Diadina, Culapăru, Dalgu, Panaghia, 

şi Sălcuţa. 
Prima șcâlă este la Calapăru. Există de la 1882. Localul: este proprietatea comunei. [ de 

cărămidă, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: 

(6,20X4X3), fără locuinţă pentru “învăţător. Nu e nică curte, nici grădină. Scola are un venit 

de 144 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiii din cătunul Dalga (1 lil. 200 m.) pot merge cu -inlesnive” la şeâla din Calapăru, 

unde, peste tot fiind 125 copii în virstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător. 

E neapărată nevoie de un local noi. | 

In cătunul Bizdina (6 kil. 600 m), fiind 16 copii în vîrstă de șc6lă, sar putea înfiinţa 

o şedlă de cătun. |
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A doua şedlă esto la Panaghia. Există: de la 1893, dar nu esto încă deschisă. Localul este 
donat de M. S. Regele. E de cărămidă, destul de bun și încăpitor dacă se ma! face o sală, la 
loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (1149X4,50) și locuinţă pentru învăţător. Curtea 
(900”»:) este împrejmuită cu șipei de stejar. Grănină nu e. Școla are un venit de 42 lci, din 
arendarea pămîntului. 

Copiii din cătunul Sălcuţa (1 kil. 700 m.) pot urma cu înlesnire la șcâla din Panaghia, 
unde, peste tot fiind 97 copii în virstă de șcOlă, ar trebui ca acâstă ședlă să se deschidă cât 
mai curând şi să aibă dot învăţători, 

Ar trebui ca şcâla să se deschidă cât mai curând. 

3). Comuna Ceratu. (Venit: 3.742 lei). Două cătune: Ceratu şi Alalaica. 
Șc6la este la Ceratu. Există de la 1882. Localul este proprietatea comunei. E de zid, ne- 

încăpător, dar la îndemâna copiilor. Are două săli: I (4,80X4,40X3,15i, II (4,80X4,27X3,15) şi 
o cameră pentru învăţător.. Nu e nici curte, nici grădină. Șela are un venit de 190 lei, din 
arendarea pămîntului. 

Copiii din cătunul Malaica (3 lil.) în număr de 20, pot merge la șe6la din Ceratu, comu- nicaţia fiind lesnici6să. | | 
Peste tot fiind însă, 191 copii în vîrstă de școlă, ar trebui la Ceratu încă doi învăţători 

4). Comuna Ciutura. (Venit: 2.372 lei). Un cătun: Ciutura, | 
„ Şeola de la Ciutura există de la 1841. Localul este închiriat, IE de zid, nepotrivit, 'neîncă- pttor, dar la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (14X7X2,50), II (8X4X2,50), lără locuinţă 

pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şe6la nu are nici un venit. 
La Ciutura, fiind 178 copii în virstă de şcolă și la școla existentă fiind acum do! învt- 

"țători, ar trebui un al treilea. | 
E neapărată nevoie de un local. 

5). Comuna Drănicu. (Venit: 1.800 lei). Un cătun: Drănicu. 
Șeola de la Drănicu există de la 1885. Localul este oferit gratis de învăţător. E de zid, nepotrivit şi ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,50X5,50X.4,75) 

și o cameră pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şc6la nu are nici un venit, 
La Drănicu, fiind 181 copii în vîrstă de şcOlă, ar trebui încă, doi învăţători, 
E neapărată nevoie de un local noi. 

6). Comuna Foișoru. (Venit: 1.735 lei). Patru cătune: Deleiunu, Doovenii-de-Jos, Dooceniă-de- Sus și Ioişoru. 
Şcola, este la Foişoru. Există de la 1892. Localul este proprietatea comunci, clădit în 1891. IE de zid, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (6X4X4), o ra- 

meră şi o bucătărie pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Șc6la nu are nici un venit. 
Numai copii! din Foișoru pot merge la șcâlă, al căror număr e de 45.. 
In cătunele Boovenil-de-Jos (3 kil. [15 copil]) şi Boovenit-de-Sus (4 kil. [13 copii], s'ar putea înfiinţa, câte o șcslă de cătun. | o 
De asemenea în cătunul Belciunu (6 kil. [46 copii], ar trebui să sc înfiinţeze o școlă inferidră. 
Tote aceste cătune sunt depărtate unul de altul. | 

7). Comuna Glodu, (Venit: 1.937 lei). Trot cătune: Glodu, Peretu şi Țugluiu. 
Școla este la 'Țugluiu. Există de la 1886. Localul esto proprietatea comunei, clădit în 1887. E de zid, destul de bun, neincăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (7,5X5,5X3,5) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (591m») și grădina (1G30”2) sunt neîmprej- 

mujţe. Șesla are un venit de 178 lei, din arendarea, pămîntului. - e
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Copiii din tâte cătunele—distanţele fiind mal mici de 3 Ril. şi comunicațiile uşâre — pot 

merge la şela, din 'Țugluiu, unde, peste tot fiind 215 copii, în vîrstă de şeâlă, ar trebui un al 

doilea, învăţător la şe6la existentă şi să so înfiinţeze încă o şcolă cu doi înviţători. 
' 

8). Comuna Intorsura. (Venit: 41.761 lei). Două cătune: Intorsura şi Rădoranu. 
Prima şcoli este la Intorsura. Iixistă de la 1879. Localul este proprietatea comunci, clădit 

în 1891. E de zid, noi, destul de bun, încăpător dacă se mai clădesce un local, la loc sănătos 

şi la îndemâna copiilor. Are o sălă: (7XX6X3,0) şi două camere pentru învăţător. Curtea, (1880) 

este neîmprejmuită. Grădină nu e. Şvâla nu are nică un venit, 

La Intorsura, fiind 200 copii în vîrstă de şeâlă, er trebui încă trei învăţători. 

E nevoie de un local. 

A doua șcâlă este la Rădovanu. [Există de la 188). Localul este închiriat. [5 nepotrivit și 

neîncăpător, dar la loc sănătos şi la încemâna copiilor. Are o sală: (5,98X3,55X2,25) şi două 

camere pentru învățător. Curtea la un loc cu grădina (L pog.) este împrejmnită cu scânduri 

Sc6la are un venit de 365 lei, din arendarea pimintului. 
La Rădovanu nu sunt de cât '76 ecpil în vîrstă de şedlă. 

E neapărată nevoie do un lucal noii. 

9). Comuna Lipovu, (Venit: â.LO1 lei). Trei cătune: Culofiresci, Lipoovu- Românesc şi Lipovu- 

Ungureni. 
Sc6la, oste la Lipovu-Unureni. Localul este donat de administraţia Domeniului Cornel. 

E de zid, noii, destul de bun, neîncăpttor, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (9X8,60X3,0) 

şi trei camere pentru învăţător (Curtea 9160») și grădina (1510) sunt împrejmuite cu scânduri. 

Şcola are un venit de 343 lei, din areidurea pămîntului. 
Pe lângă actualul local, adininistraţia Doineniului Corânci, a mai donat şi un atelier. 

Copiil din tâte cătunele — distanţele fiind mal mici de 3 kil. și comunicațiile ușore—pot 

merge la şc6la din Lipovu-Ungureni, unde, peste tot fiind 228 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui 

un al doilea învăţător la șcâla existentă şi să sc înfiinţeze încă o şedlă cu doi învățători. 

10). Comuna Livedile. Trei cătune: Gura-Pâiy, Licegile şi Pârâţii. 
Şcola este la Livegile. Există de lu 1859. Localul este proprietatea comunci, clădit în 1832. 

E de cărămidă, vechii, la un loc cu primăria, mizerahil, neîncăpător şi nu e la îndemâna co- 

"piilor. Are o sală: (5X1X2,15), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (5022) este împrejmuită 

cu şipci.: Grădina (33027) este împrejmuită cu şanţ. Sc6la nu arc nici un venit. 

Copiii din cătunul Gura-Văi! 22 lil) pot inerge la ședla din Livedile, unde, peste tot nu 

sunt de cât 33 copil în vîrstă de şcolă. 
E neapărată nevoie de un locul noii. , | 
Ar fi fârte nemerit de a se aşed. sicâla între cătunele Livedile şi Gura-Văii, căci ar [i 

atunci mai la îndemăna copiilor. : | 
In cătunul Vârâţii (3 kil. şi comunicaţia grea), fiind 36 copil în vîrstă de șceolă, ar trebui 

să se înfiinţeze o școlă inferidră. 

11). Comuna Padea. (Venit: 2.53:: lei). Un cătun: F:udea. 
cola de la Padea există de la 13). I.ocelul este proprietatea comunri, clădit în 1891. 

E de zid, noii, destul de lun, încăpăter dacă se mai clădesce un local, la loc sănătos şi la în- 

-demâna copiilor. Are o sală: (7X6X3,5C) o cameră și o bucătărie pentru învăţător. Curtea (100.7) 

este neîmprejmuită. Grădină nu e. Șeota nu are nică un venit. 

La Padea, fiind 141 copil în vîrstă de şedlă, ar trebui încă doi învăţători.
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12). Comuna Podari: (Venit: 3.318 lei). Un cătun: Poduri... - 
ŞeGla, de la Podari există: do la 1887. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1886. 

[E de cărămidă, noii, la-un loc cu primăria, neîncăpător,: dar -la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(6,65 X 4,35)X 2,92), lără locuinţă pentru învăţător. Curtea (850%.2:) şi grădina, (7500) sunt îm- 
prejmuite. Şc6la nu are acum nici un venit, pămîntul ce posedă nefiind arendat. 

„La Podari, fiind 118 copii în vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător. 
I neapărată nevoie de un local noi. 

13). Comuna Șegarcea. (Venit: 8.416 lei). Un cătun: Șegareea. 
Şeola de la Şegarcea există de la 1886. Localul este donat de M. 3. Regele. E de zid, noi, 

destul de bun, neincăpător, dar la îndemâna tuturor |copiilor. Are două săli: I (10, SSX8X3, 5), 
II (9X7,86X3, 5)ș și patru -camere pentru învăţățori. Curtea (900">) şi grădina (5000) sunt împrej. 
muite cu scânduri. Șc6la are un venit de 348 lei, din arendarea pămîntului. - 

In comună mai există o sală de clasă (9,35X4,49X4). 
La sşegareea, fiind 620 copii în vîrstă de şcâlă și la șc6la existentă fiind acum trei învă- 

țători, ar trebui un al patrulea, și să se înfiinţeze încă o şcâlă cu patru învățători. 

14). Comuna Vârvoru. Șcpte cătune: Bujoru, Crica, Dobromira, Fântânele, Ruptura, Târnava, 
și Vârvoru. 

- Prima şcolă este la Târnava. Există de la 1891. Localul este proprietatea comunei, clădit 
în 1890. E de gard, nepotrivit și neîncăpttor, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o 
sală: (6,67X(4,45(2,55) şi o cameră pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şedla are 
un venit de 232 lei, din arendarea pămîntului. 

La "Târnava, fiind 89 copii în virstă de şeâlă, ar trebui un al doilea învățător. 
E nevoie de un local. 

“In cătunul Fântânele (4 kil.), fiind 10 copii în vîrstă de: șcâlă, ar trebui să se înfinţeze « o 
șcâlă inferidră. 

A doua şcolă este la Vârvoru. Există de la 1851. Localul este proprietatea comunei, clădit 
în 1850. E de zid, vechii, nepotrivit neîncăpător și la loc nesănătos dar la îndemâna copiilor. 
Are o sală OX5X2, 50) și o cameră pentru învăţător. Nu e nici curte, nică grădină. Sc6la nu 
are acum nici un venit, pămîntul ce posedă nefiind arendat. 

Copiii din cătunele. Bujoru (2 kil. 50 m.) și Ruptura (1 kil. 570 m.) pot merge la. școla 
din Vârvoru, unde, peste tot fiind 161 copii în vîrstă de șcâlă, ar. trebui încă doi. învăţători. 
I neapărată nevoie de un local. noă. 

In cătunele Criva (3 kil. 39 m. [73 copii) ş și Dobromira (3 kil. 232 m. [56 copii], ar trebui 
să sc înfiinţeze câte o şcolă inferidră. - 

PLASA JIUL-DE-SUS: - 
57 cătune şi 16 şcole. 

Copii în virstă de şcolă: 4.160 (2.249 băieţi şi 1.911 fete) 

1). Comuna Almaju. Patru cătune: Alnaju-de-Jos, Alma ju- de-Sus, Moșneni şi Șiloaca. 
„ Ședla este la" Almaju-de-Sus. Există de la 1839. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1890. E de cărămidă, noii, destul de bun, neîncăpător, dar deşi la loc sănătos nu e la înde- 
mâna copiilor. Are o sală (7X6X3,40) şi: două camere pentru învăţător. Curtea la un loc cu 
grădina (1701) este împrejmuită cu scânduri. Șc6la nu are nici un venit.
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Copii din cătunele Almaju-de-Jos “(1 kil. 700 m.) şi Moșnenii E lil.-784 m.) pot merge cu 

înlesnire la șeola din Almaju-de-Sus, unde, peste tot fiind 293 copii în vîrstă de şeolă, ar trehui 

un -al doilea învăţător la. școla existentă şi să: se înfiinţeze încă o şcolă cu doi învăţători. 

In cătunul Şitoaia (3 lil. 400 m. A fiind 95 copil în vîrstă de ședlă, ar trebui să se înfiin- 

țeze o șc6lă superidră cu doi învăţitori. 

2). Comuna Argetoaia. (Venit: 4012 lei). Trei-spre-q „dece cătune :  Atârnaţii, Dalăcesci, Devbeşu, 

Băranu, Câmpul-Orucii, Grădinăresci, lordăehesci, Leur doasa, JMaera, Novacu, Racoviţa, Ieasca-din- Deal. 

şi 'Zeasca-uliu- Vale. ! 

Sedia este la Grădinăresci. Există de la 1847. Localul este proprietatea comunci.. E, de că- 

rămidă, destul de Dr ncîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are patru săli: I (î X5 X 3.40), 

IL (7X5X3,40), II (4,23XX2,28X(3,40), 1V (4,23 X 2,38 X 3,40) şi două camere pentru învățători, 

Curtea (1190m-») şi grădina (25022) sunt împrejmuite cu scânduri. Şe6la nu are nici un. venit. 

Toţii copiii din tâte cătunele—afară de Berbeşu, Leurdoasa și Pacovi ița—pot merge la școla 

din Grădinărescă, căci distanţele sunt mici și comunicațiile uşore. 

Peste tot fiind însă 329 copil în vîrstă de șcâlă și la şedla existentă fiind deja "doi învă: 

țători, ar trebui un al treilea și să se înființeze încă o şcolă cu trei învăţători. 

In cătunul Leurdoasa (4 kil. 200 m.), ar trebui să se înființeze o șeolă inferioră, unde ar 

putea veni şi copiii din cătunul Racoviţa (6 kil. 300 de Grădinăresct). 

In ambele cătune sunt 76 copii în virstă de școlă. 

De asemenea în cătunul Berbeşu (5 kil.), fiind 29 copii în vîrstă de școlă, ar trebui să se 

înfiinţeze o acolă de cătun. 

3) Comuna Brădesci. (Venit: 3.107 lei). Patru cătune: Brădesci-de-Jos, Brădesei-din- Dos, Dră. 

desci-de-Sus şi Meteă. 

Şcola este la Brădesci-de-Jos. Există de mult. Localul este proprietatea comunei, clădit, în 

1898. E de zid, noii destul de bun, ncîncăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are 

două săli: 1 (7,30X6X4), IL (6, 30X6X4) şi două camere pentru învăţător. Curtea (16052) la un 

loc cu grădina este ncîmprejmuită. Şc6la are un venit de 780 lei, din arendarea moșiei donată 

de defunctul I. Grecescu. 

Copiii din cătunul Brădesci-de-Sus (1 kil.) pot ușor merge la şcola din Bradesci-de-Jos, unde, 

peste tot fiind 208 copii în vîrstă de şcdlă, ar trebui un al doilea învățător | a şcola existentă 

și să se înființeze încă o șeolă cu doi înveţători. 

In cătunele Brădesci-din-Dos (2 kil. 500 m. şi comunicaţia grea, [69 copii]) și Meteit a Ril: 

[30 copii] ar trebui să se înființeze câte o șcâlă inferidră. 

4). Comuna Braloștiţa. (Venit: 2.824 lei). Şepte cătune: Praloștiţa, Catina, Ciocancle, Cerbul, 

Tața-Nacoviţeă, Cehişoru şi Purcăresci. 

Școla este la Braloștiţa. [Există de la 1860. Localul este proprietatea comunei. E de cărămidă 

acoperit cu şindrilă, nepotrivit și ncîncăpător, dar la Joc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o 

sală: (7,00X4,30X2), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e.nici curte, nici grădină. Şcola nu are 

nici un venit. 

Copiii din cătunele Corbul (360 m.), Faţa-Racoviţei (700 m.), Ochişoru (1 kil. 140 m.) precum 

şi cci din Racoviţa și Schitu (comuna Filiașu) pot merge la şesla din Braloștiţa, unde, peste tot 

fiind 111 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

E nevoie de un local noă. 

“In cătunele Purcăresci (3 kil. 500 m. [1 copil]) ar trebui să se înființeze o şcolă infericră, 

unde ar putea veni și copiii din cătunul Ciocanele (5; kil. 500 m. de Braloştiţa [33 copit]) 

„In cătunul Catina (8.kil. 820 m. nu sunt de-cât 12 copii în. vîrstă de a,
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5). Comuna Coţofenii-din-Faţă. (Venit: :2.634 lei). 'Tecă cătune: Cofofenii-le-.Jos, Coţofenir-dle- 
Mijloc şi Cofofenii-de-Sus. 

Școla este la Coţofenii-de-Mijloc. Există de la 1818. Localul este proprietatea comunei, clă- 
dit în 1818. E de zid, vechiă, nepotrivit, ncîncăpător, și la 102 nestinătos, dar la îndemâna copiilor. 
Are o sală: (9,25X5X2,80) şi o cameră pentru învăţător. Nu ce nică curte, nici grădină. Sedla 
nu are nici un venit. 

Copiii din tote cătunele pot merge uşor la ședla din Cojolenii-de-Mijloc, distanţele fiind mici 
și comunicațiile uşore. 

| 
Peste tot fiind însă 266 copil în vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea înv&țător la școla 

existentă și să se înființeze încă o şeolă cu doi în v&ţători. 
[: neapărată nevoie de un local noii. 

6). Comuna Coţofenil-din-Dos. (Venit: 2.394 Iei). Un cătun: Ceţofenir-din- Dos. 
Ședla de la Coţofenil-din-Dos există de la 1837. Localul este proprietatea comunei. E de 

zid, la un loc cu primăria, nepotrivit și ncîncăpător. Are o sală (5x5x2), firă locuinţă pentru 
învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. | 

La Coţotenii-din-Dos, fiind 101 copii în vîrstă de şe6lă, ar trebui un al doilea învăţător. 
[: ncapărată nevoie de un local. 

7). Comuna Filiașu.: (Venit: 10.29 lei). Cinci cătune: Almă clu, Dul:a, Tiliaşu, Racoriţa şi 
Sehitu. 

Școla este la Filiaşu. Există de la 1838 și funcţioneză în do:ă localuri, unul este donat 
de d. Dimitrie Filişanu, fără forme şi e de cărămidă cu var, iar în cel de al doilea se află și 
primăria, ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Aă câte două săli; 
1 (12,50X8,56X3,83), 11 (8,29xX43,90), LI [5,78%Xx4,20Xx3,30), IV (7,20X2,60 x 3,30) și o cancelarie 
fără locuinţă pentru învăţător. Curtea la un, loc cu grădina (15282) este împrejmuită cu gard. 
Șeola nu are nici un venit. | 

Numai copi! din Filiașu pot merge la şcolă, unde, fiind 422 copil în vîrstă de șcâlă și la școla existentă fiind acum trei învăţători, ar trebui un ul patrulea și să se înfiinţeze încă o șeâ!ă cu patru 
învățători. | 

In cătunul Almăjelu (5 ki), find 17 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui să se înfiinţeze 
0 şcolă de cătun. ! 

Copiii din cătunele Racoviţa (6 kil. [12 copii) și Schitu (4 il. 700 m. [18 copii]) pot merge 
la școla din comuna Braloștiţa. 

8). Comuna Floresci. (Venit: 2.363 lei). Patru cătune: „Irpadia, Căpinţeni, Chicionra Şi Floresci. Școla este la Floresci. Există “de la 1859. Localul este proprietatea comunci, clădit în 1884. 
[+ de birnc, cu temelia de zid, încăpător dacă se mai clădesce un local, la loc sănătos și la înde mâna copiilor. Are două săli: I (6X6X3), II (6X6X3) şi două camere pentru învtţător. Curtea la un loc cu grădina (1528%.) este împrejmuiiă. $e6la nu are nici un venil. 

Copii! din cătunul Căpinţeni (1 kil. 146 nu.) pot merze la școla din Floresci, unde, peste tot fiind 202 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător la ședla existentă şi să se înfiinţeze încă o șeslă cu doi învăţători. | 
In cătunele Chicioara (3 kil. 785 m. [48 copii) şi Arpadia (3 il. 889 m. [54 copii]), ar tre- hui să se înfiinţeze câte o șeolă inferiori. 

9) Comuna Fratoştiţa. (Venit: 1758 lei). Un cătun: Zratoștiţa. 
Școla de la Fratoştiţa există de la 1891. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1$90. -E de zid, noi, destul de bun, ncîncăpitor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o
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sală (SX 7? X 4), o cameră şi o bucătărie pentru învăţător. Curtea (675m»:) esto neîmprejmuită. 
Grădină nu e. Şc6la nu are nică un venit. 

La Fratoștiţa, fiind 264 copil în virstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător la șeola 
existentă şi să se înființeze încă o școlă cu doi învăţători. 

10). Comuna Mihăiţa. (Venit: 2.345 lei). Două cătune: Jihăiţa și Polmetu. 

Şedla este la Mihăiţa. Există de la 1887. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1886. 
I, de zid, noi, destul de bun, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: 

(9,06X X643X3) şi două camere pentru înveţător. Curtea (402) și grădina (36) sunt împrej- 
muite cu scânduri. $c6la nu are nici un vent. . 

La Mihăiţa, find 97 copil în vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea învâţător și deci o a 
doua sală. 

In cătunul Polmenţu (3 kil.), fiind 50 copii în vîrstă de ședlă, ar trebui să se înființeze o 
șc6lă inferidră. 

| 11). Comuna Poiana. (Venit 3.203 lei). Patru cătune: Bulbuceni, Oocorora, Poiana-de-.Jos şi 
Poiana-de-Sus. 

Şc6la este la Poiana-de-Jos. Există de la 1830. Localul este donat de un profesor. E de 
cărămidă, vechii, nepotrivit şi neîncăpitor. Are o sală: (7X6X3) şi o cameră pentru învăţător. 

Curtea (100”.7) este împrejmuită cu scânduri. Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit. 

Copiii din rătunele Poiana-de-Sus (500 m.) şi Cocorova (2 kil.) pot merge la şeâla din 
Poiana-de-Jos, unde, peste tot fiind 172 copii în vîrstă de șeolă, ar. trebui încă do! învățători. 

In cătunul Bulbuceni (7 kil.), fiind 52 copii în vîrstă de șeslă, ar trebui să se înfiinţeze 
o şeolă inferidră. 

12). Comuna Răcări. (Venit: 2.370 lei). Două cătune: Răcării-de-Jos şi hăcarii-de-Sus. 

Şeola este la Răcării-de-Jos. Există de la 1851. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1850. E de zid, vechii, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. 
Are o sală: (6X6X3) şi o cancelarie, fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (544m») este îm- 
prejmuită cu gard de nuele. Şc6la nu are nici un venit. 

Copiil din cătunul Răcaril-de- Sus (2 lil.) pot merge la șesla din Răcarii-de-los, unde, peste 

tot fiind 175 copil în virstă de școlă, ar trebui încă doi învățători. 
I: nevoie de un local noi. 

13). Comuna Salcia. (Venit: 2625 lei). Doui cătune: Salcia şi Valea-lui- Petru. 
Șeola este la Salcia. Există de la 1859, Localui este proprietatea comunei, clădit în 1857. 

[, de lemn, vechii, nepotrivit şi neîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (SX6X2), 
fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădini. Şcola nu are nici un venit. 

La Salcia, fiind 182 copii în vîrstă de şeâlă, ar trebui încă doi învăţători. 
[; neapărată nevoie de un local 'noă. : 
In cătunul Valea-lui-Petru (5 kil. 200 m), fiind 72 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui să 

se înființeze o șc6lă inferidră. 

14). Comuna Scăesci. (Venit: 2.779 lei). Un cătun: Scăeseă. 

Scola de la Scăesci există cam de pe la 1858. Localul este proprietatea comunei. Ii de 

id, vechii, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(7,35X5,58XX2,5) şi o cancelarie, fără locuinţă pentru înveţător. “Curtea (170m.») este neîmprej: 

muită. Grădină nu e. Școla nu are nici un venit.
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La Scăescl, fiind 296 copil în vîrstă de scoli, ar trebui încă dol înveţători la şcola existentă 

și să se înliințeze încă o şeolă cu trel invețători, 

E nevoie de un local noii. 

15). Comuna Tatomiresci. (Venit: 2.14: el). Două cătune: Tatomiresri şi Sfireca. 

Neola este la Tatomiresci Există de la 1864, Localul este închiriat. E de zid, neincăpetor, 

dar la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: (7,50xX-1XX2,80) şi o cameră pentru înveţător, Curtea 

(1% por.) este neimprejmuită. Grădină nu e, Seola nu are nici un venit. 

La 'Tatomiresci, fiind 106 copil în vîrstă de şeolă, ar trebui un al doilea învețător. 

[; nevoie de un local noii. 

In cătunul Sfârcea (3 kil.), fiind S6 copil în virstă de şeolă, ar trebui să se înființeze de 

o camdată o şcolă inferioră, 

16). Comuna Ținţăreni. (Venit: 6.572 lei). Două cătune: Zieu si Penfăreni. 

Seola este la 'Ţinţăreni. Există de la 1860 şi funeţioneză în două localuri, unul proprie: 

tatea comunel, clădit în 1888 şi altul închiriat. Localul comunei e de zid, acoperit cu tablă. Sunt 

neîncăpătore, dar la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor, Aii câte o sală: 1 (SX6X4), IL (7X 

15X3, o cancelarie şi o bucătărie, fără locuinţă pentru înveţător. Curtea la un loc cu orădina 

(2500) este împrejmuită cu scânduri de stejar. Şeola are un venit de 235 ler, din arendarea 

prunintului, 
„a “Ţinţăreni, unde sunt 137 copil în vîrstă de şeolă, sunt acum dor înveţători. 

la cătunul Picu (3 kil. 700 m.), fiind 20 copil în vîrstă de şeolă, ar trebui să se înființeze 

o şcolă de cătun, 

" PLASA OCOLU 

46 Cătune şi 22 şeole, 

Copil în virstă de şeolă: 3.642 (2.057 băieţi şi 1.D7o fete), 

1). Comuna Balta-Verde. (Venit: 5.172 le]. Patru cătune: DBtu- Verde, Branistea, Mayleni si 
Poporeni. 

Prima şcolă este la Draniştea. Există de la 1819. Localul este proprietatea comunet, clădit 

în INS. E de zid, noă, destul de bun, încăpetor dacă se mat clădesce un locul, la loc sănătos 

și la îndemâna copiilor, Are o sală: (7,20X3XX3,50) şi o cameră pentru învețător. Curtea (165022) 
este împrejmuită cu șipci de brad. Grădina (330072) este ncimprejmuită. Şcola are un venit 
de 412 ler, din arendarea pămîntului. 

Copiil din cătunele Palta-Verde (1 kil. 300 m) şi Popovent 42 kil.) pot merze la şcola din 
Branistea, unde, peste tot liind Ii? copil în virstă de şeolă, ar trebui încă dor înveţători, 

A doua şcolă este la Motlent [şcolă de cătun). Există de la 1894. Localul este inchiriat. 
de zid, nepotrivit şi neincăpetor, dar la îndemâna copiilor. Are o sati: (3,00X-407 XX), fară lo- 

cuinţă pentru inveţător. Curtea (70522) este împrejmuită cu scânduri. Grădină nu e. Scola nu 

are nicl un venit. 

La Motlent, tind 60 copil în virstă de şedlă, ar trebui ca şedla actuală să se transforme 
în şeolă inferioră. 

|: neapărată nevoie de un local noir,
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2). Comuna Cernelele. (Venit: „D561 lei). "Trei cătune: Cernelele-de-.Jos, Cernclete-de-Sus Și 
Tvoaca. 

Şedla este la Gernelele- de-Sus. Există de la 1890. Localul este proprietatea comunei, clădit 
în 1890. E de zid, noi, destul de bun,, încăp&tor dacă se mai face încă o sală şi la îndemâna 

copiilor. Are o sală: [6,90X5,80X3, 45)! și două camere pentru învăţător. Curtea (120%) este 
împrejmuită cu șipci. Grădină nu e. Şedla nu are nici un venit. 

Copiii din cătunele Cernelele-de-Jos (300 m.) şi Troaca (2 kil. 800 m.) pot merge la școla 
din Cernelele-de-Sus, unds, peste tot fiind 112 copil în vîrstă de şeolă, ar trebui un al doilea 
învăţător. ” 

3). Comuna Coșovenii-de-Jos. (Venit: 1.428 lei). Un cătun: Coșorenii-de-„Jos. 
Şedla de la Coşovenit-de:Jos există de la 1881. Localul este închiriat. E de cărămidă, destul 

de bun, încăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (6X5X3), două camere 
şi o bucătărie pentru învăţător. Curtea (1200*:) este împrejmuită cu scânduri. Grădina, (224m-) 
este împrejmuită cu gard. Şc6la are un venit de 355 lef, din arendarea pămîntului. 

La Coşovenii-de-Jos nu sunt da cât 67 copii în vîrstă de șcâlă. 

4). Comuna Coșovenii-de-Sus. (Venit: 2.045 lei). Un cătun : Coșoreniz-de- Sus. 
Șeola de la Coşovenii-de-Sus. există de la 1863. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1862. E de zid, vechii, ruinat, nepotrivit şi neîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Aro o 
sală: (14X6X2,50), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (100m»:) este împrejmuită cu șipci. 
Grădina, (960m*:) este împrejmuită cu mărăcini. Şeola nu are nici un venit. 

La Coșovenil-de-Sus, fiind 242 copii în vîrstă de şeâlă, ar trebui un al: doilea învăţător la 
șeola existentă şi să se înfiinţeze încă o școlă cu doi învăţători. 

E ncapărată nevoie de un local noii. 

5). Comuna Ghercesci. (Venit: 4.698 lei). 'Trei cătune: Gâvlesci, Ghercesci și Teișu. 
Școla este la Ghercesci. Există de la 1891. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1890. E de zid, noii, destul de bun, încăpător, dacă se mai clădesce un local, la loc sănătos şi 

la îndemâna copiilor. Are o sală: OX7X4) și o cameră. pentru învățător. Gurtea (200) este 
neîmprejmuită. Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit. 

Copiil din cătunele Gârlesct (500 m) și Teişu (550 m. pot merge cu înlesnire la şedla din 

Ghercesci, unde, peste tot fiind 152 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui încă dot învăţători. 

6). Comuna Ghindeni. (Venit: 2.015 lei). Un cătun: Ghindeni. 
Şeola de la Ghindoni există de mult. Localul este proprietatea comunal, clădit în 1885. 

[E de zid, destul de bun, neincăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: 

6, 10X6,15X3,35), o cameră și o bucătărie pentru învăţător. Curtea (1000%7-) este: neîmprejmuită, 
Grădină nu ec. Şcola nu are nici un venit. 

La Ghindeni, fiind 279 copii: în vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător. la şeola 

existentă și să se înființeze încă: o şceolă cu doi învățători, 

7). Comuna Ișalniţa. (Venit: 5.496 oi). Două cătune: Işalniţa şi Românesc. 

Şcdla 'este la Işalniţa. Există de la 1859. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1891. 

[; de zid, noii, destul de bun, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două 

sălt: 1 (7,06X5,08X4), II (6,95X4,95X4) şi două camere pentru învăţător. Curtea (1023m-) și 

“grădina (105”7) sunt împrejmuite cu șipci. Şcola nu are nici un venit.
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La Işalniţa, find 326 copil în virstă de şeolă si la sedla evistezată ind acum del înnce 
(itori, ar trebui un al treilea şi să se înființeze încă o scolă cu tre inveţători. 

In cătunul Momânesci (8 RIL. 300 m, find 18 copil în virstă de şeslă, ar trebuit să se ine 

fiinţeze o şeolă de cătun. 

3. Comuna Izvoru. Venit: 3.441 lei). “Prer cătune: Cioroiazu, Cornetu şi arâru. 
Şeola este la Cioroiaşu, Există de la 1590 şi a lost mal înainte în cătunul Izvoru. Lo 

calul este proprietatea comuner, clădit în 1590, [e de zid, noă, neincăpetor, la loc sănătos și 

la îndemâna numat a copiilor din Cioroiaşu şi Isvoru, Are o sală: (EXBA,10,, o cancelarie si 

o bucătărie, fără locuinţă pentru înveţător. Curtea (560) este împrejmuită cu mărăcini, Gri 

dină nu e, ŞScola nu are nici un venit. 

Copii! din cătunul Izvoru (250 m.) pot merse cu înlesnire la şeola din Cioruiaşu, unde, 

peste tot fiind 1-44 copil în virstă de şeolă, ar trebui încă dot înveţători. 
In cătunul Cornetu, care deși la o distanță de 259 m. de Cioroiaşu, comunicaţia lind forte 

anevoiosă din causa a tref dealuri şi trei văr, ar trebui să se înliințeze o şcolă cu lor învețători. 

Isa Cornetu sunt 13 copit în virstă de seolă, 

9). Comuna Malu-Mare. (Venit: 1.800 lei). Două cătune: Malul- Mare și Malle Mic. 
Şcola este la Malu-Mare. Există de la' 1890 Localul este proprietatea comune, elăulit în 

1559, [2 de zid, noă, neincăpetor, dar la loc săniitos şi laindemâna tuturor copiilor. Arc o sală: 

(ÎX5, LEX) şi e cancelarie, fără locuinţă pentru înveţător. Curtea ide) este împrejmuită cu 

scămluri. Grădină nu e. Seola nu are nici un venit, 

Copiil din cătunul Malu-Mie (1 Bil. 160 im) pot merge cu inlesnire la şeola din Malu-Mare 

unde, peste tot fiind 94 copi în virstă de şeolă, ar trebui un al doilea înveţător si decr o a 
«doua sală, 

10). Comuna Mălăesci. (Venit: 9.307 el). Patru cătune: Pontiurle, Milăezeă, Mileseii-de-.Jos 

și Milescilode- Sus 
Prima şcolă este la Mălzesci, există de la ISS. Localul este proprietatea comuner, eliulit 

în 1334. E de cărămidă, tencuit cu pămînt şi acoperit cu scânduri, vechii, nepotrivit şi nein- 

căpttor, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (XBC220;, o cancelarie, două camere si o bu- 
cătărie pentru învețător. Curtea (732) este împrejmuită cu mărăcini. Grădină nu e, Şeola nu 

are nici un venit. 

lua Malăesci sunt 79 copil în virstă de seolă. 
[: nevoie de un local noii. 
A doua şcolă este la Milescit-delos, Există de la 1853. Localul este proprietatea comunci, 

clădit în 1834. [2 de cărămidă, tencuit cu pămint și acoperit cu scânduri, vechii, nepotrivit şi 
ncincăpător, dar la îndemâna copiilor, Are o sală: (702000) o cancelarie, donă camere şi o 

bucătărie peutru înveţător, Curtea (Sâl”e) este împrejmuită cu scânduri de stejar, Grădină nu e. 
Seola nu are nici un venit. 

Copiil din cătunele Milescil de-Sus 730 m] si Fontânele 2 hili pot merze la scola din 

Milezcirede-Jos, unde, peste tot fiind 176 copii în virstă de sedlă, ar trebui încă dof înveţătari 
[: neapărată nevoie de un local noir. 

115. Comuna Mischil. Venit: 1.021) le. Teri cătune: Micelai, Mleeinrzri si Musieii, 

Şcoala este la Misehir. Inistă de la 1569, Localul este închiriat. E de zid, vechii, nepotrivit 

şi neincăpetor, dar la îndemâna copiilor, Are o sală: (SOCI LISCD Ta! fară locuinţă pentru în- 
veţătar, Xu e nici curte, nici rădină. Seola nu are nici un venit. 

Copil din cătunul Munteni îl il. D200 mă — deşi comunicaţia este puţin anevotisă == pet
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merge la şedla din Mischii, unde, peste tot fiind 112 copii în vîrstă de şeslă, ar trebui un a 
doilea înv&ţător. 

IE neapărată nevoie:de un local noit. 
In cătunul Mlecănesci (670 m. dar comunicaţia forte grea), fiind 57 copil în virsta de şcolă 

ar trebui să se înființeze o şedlă inferidră. 

19), Comuna Motoci. (Venit: 3 100 lei), Două cătune: Motoc și Urechesci.. 
Școla este la Motoci. Există de la 1886. Localul este închiriat. E de lemn, nepotrivit și 

ncîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (7,5X4,1X2,08), fără. locuinţă pentru învă- 
țător. Curtea (350) este neimprejmuită. Grădină nu e. Sela nu aro nici un venit, 

Copiii din cătunul Urechesci (500 m.) pot merge cu : înlesnire la şedla din Motoci, unde 
peste tot fiind 164 copii | în vîrstă de școlă, ar trebui încă „oi învăţători. 

E neapărată nevoie de un local noi. 

13). Comuna Pielesci. (Venit: 5.378 lei). Șese cătune: Lacrița-Mare, Lacviţa- Mică, Langa, Xi- 
chitioaia, Pielesci şi Pirşani. 

Prima ședlă este la Lacriţa-Mare. Există de la 1892. Localul este proprietatea comunei. E 
de zid, ncîncăpător şi nu e la îndemâna copiilor. Are o sală: (8X4X2,20), fără locuinţă pentru 
învăţător. Curtea [700n.») este neîmprejmuită, Grădină nu e. Sc6la nu are nici un venit. 

La Lacriţa-Mare, fiind 101 copil în vîrstă de şcoli, ar trebui un al doilea învăţător. 
[, neapărată nevoie de un local noi construit în centrul cătunului, pentru a fi mai la 

îndemâna copiilor. 

In cătunul Lacriţa-Mică (3 kil. și comunicaţia anev voisă) fiind 20 copii în vîrtă de şcălă, 
ar trebui să se înfiinţeze o școlă de cătun. 

A doua şedlă este la Pielesci. Există de la 1891. Localul este proprietatea comunei, clădit 
în 1891. E de zid, la un loc cu primăria, nepotrivit și neîncăpttor, dar la îndemâna copiilor. 
Are o sală: (IX6X1), fâră locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină, Școla nu 
are nici un venit. 

Copiii din cătunul Nichitoaia (1 kil. 300 m.) pot merge uşor la şedla din Pielesci, unde, 
peste tot fiind 189 copii în vîrstă de șe6lă și la ședla existentă fiind deja doi învăţători, ar 
trebui un al treilea învățător. 

E ncapărată nevoie de un local noii. 
In cătunul Langa (3 kil. 300 m.), fiind 43 copil în vîrstă de ședlă, ar trebui să se înfiin- 

teze o şcdlă inleridră. 
A treia școlă este la Pirşani. Există de 1a 1890. Localul este închiriat. E de zid, nepotri- 

vit şi neîncăpttor. Are o sală: (1X3X2,50), fără locuinţă pentru învățător, Nu e nică curte, nici 
grădină. Şeola are un venit de 200 Iei, din arendarea pămîntului. 

La Pîrşaul sunt 73 copii în vîrstă de șcâlă. 
E neapărată nevoie de un local noi. 

14). Comuna Preajba. (Venit: 3.860 lei). Două cătune: Cârcea şi Preajba. 
Şeola este la Cârcea. Există de la 1810. Localul este închiriat. E de zid, nepotrivit şi 

ncîncăpător. Are două săli: I (7,25X4,09X2.59), IL (3,45X4,09X2,59), fără locuință pentru înv&- 
(ător. Curtea |264»:P) este împrejmuită cu scânduri. Grădină nu e. $edla nu are nici un venit. 

La Cârcea, [iind 206 copil în virstă de ședlă şi la şcâla existentă . fiind deja doi învăţă- 
tori, ar trebui să se înființeze încă o şcâlă cu doi învăţătoni, 

E, neapărată nevoie de un local noii. 

In cătunul Preajba (4 kil. 600 m.), fiind 80 copil în vîrstă de şedlă, ar. trebui să se înfiin- 
țeze o. şedlă inferidră. 

15). Comuna Secuiu. (Venit: 2.856 lei). Patru cătune. Glodupu, Pescari, Secuiu şi Teascu. 
Şc6la este la Secuiu. Localul este închiriat. E de cărămidă, noi, nepotrivit, neîncăpător, 

dar la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are trei săli: 1 (3, 26X(3,26X2,55), II (3,26X3,15X
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2.55). IL 0325 X2/72X2,55), fără locuinţă pentru înveţător, Curtea (1657; este împrejmuită cu 

scânduri. Grădină nu e. Seola are un venit de 100 ler, din arendarea pămintului. 

La Secuiu, fiind 142 copit în virstă de şeolă, ar trebui încă dor inveţători. 

[; neapărată nevoie de un local noii. 

Copiil din cătunele Gloduţu (1 ki. 200 m.), Pescari 12 Nil. 336 mu şi TPeascu d hil. 100 

m.) neputenil veni la şcola din Sceuiu, comunicaţia în timpul iernel fiind anevoiosă și distan: 

țele prea mart, ar trebui să se înființeze o scoli cu dor înveţători la “eascu, care şeolă ar 

putea [i frecuentată de toţi copiit din câte trele cătune, 

Sunt peste tot 127 copii în virstă de şeolă, 

16). Comuna Şimnicu. (Venit: 7.516 le). Cincl cătune «tibescă, Duduricesci, Floresci, Șimnicu- 

de-.]os, şi Nimnicu-de- Sus. 

Prima şcolă este la Albesct. Există de la 1589. I.ocalul este proprietatea comunei. E de cără- 

midă, nepotrivit şi neîncăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: (02 

XKIDSX2T7 şi o cameră pentru învețător. Curtea are (215%). Grădină nu e. Sedla nu are nici un venit. 

La Albesci nu sunt de cât 67 copil în virstă de şcolă. 

A doua şcolă este la Duduvicesel. Exiată de la 1892. Localul este proprietatea comuncl, 

clădit în 1593, E de cărămidă, destul de bun, încăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. 

Are o sală: (7X6 X 3,50) şi o cameră pentru învățător. Curtea are 410.000”). Grădină nu e, 

Sedla are un venit de 210 ler din arendarea pămintului. 

Lă Duduvicesci nu sunt de cât 35 copil în virstă de şcolă, 

A treia scolă este la Simnicu-de-Sus, Există de la 1860. Localul este proprietatea comunel. 

[ de cărămidă, destul de bun, dar neincăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o 

sali: (705X920X5) şi o cameră pentru înveţător. Curtea (1252) este imprujmuită cu sein. 

dur, Seola nu are nici un venit, 

Copiil din cătunul Floreset (100 m.) pot merge eu înlesnire la şeola din Simnicu-de-Sus, unde, 

peste tot fiind 110 copil în virstă de şeolă, ar trebui încă dot înveţători și dect o a doua sală. 

In cătunul Simnicuccde-dos (1 hil. 600 m), Bind 39 copil în virstă de scolă, ar trebui să 

se înfiinţeze o şeolă inferioră, 

RESUMAT 

Pentru o deplină aplicare a leseT asupra învețămintului primar, ar fi nevoe de a se înființa 

în tot judeţul Dolj: 
15 şcole de cătun ; 
56 șeole înferiore j 
-16 «cole suprridre cu doi înrețălori ; 
19 şcele superiare cu ret inrețălori ; 
22 seulă suprigre cu pulru înrețălori, 

Ar mal trebui să se transforme: 4 şeole de cătun în şeole inferiore, o şeolă de cătun în 

şeolă superioră cu dor învețători, 6S şcole inferiore în şeole superiore cu doi învețători, adăo- 

«nul la fie-care seolă câte un învețitor, i secole inferiore în şcole superiore cu tref invețători, 

adiosiind la fie-care şeolă câte dor inveţători, 2 şeole inferiore în şcole superiore cu 4 înveți: 

tori, adăosând la fie-care şcolă câte îi învețători, 11 şcole cu dor inveţători în şcole cu trel 

învâţători, o şcoli cu dor învețători în scolă cu patru invețători şi 6 şcole cu dul invețători în 
şeole cu patru inveţători. 

Astăd]I avem în tot judeţul Dolj 174 şeole din cart: 3 de cătun, 126 inferiore, 23 superiere 
cu doI înveţători, 7 superiore cu tre! invețători și 3 superiore cu patru învețători. 

In diua când lesea actuală va fi pe deplin aplicată, vom avea în acest judeţ 355 şcole din 
cari : 13 de cătun, SU inferioare, 126 superiore cu dol înveţători, 73 superiore cu trel invețători 

și 34 superiore cu patru înveţători, 
F.D.
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| Coveiu . . . .] Cowiu . . . | a] — —| 22| 20| 16 1 13 aci 41| — — — 52 50l 102 

g| Galicia . . . . | Galicia-Mare . 1| a] 5] —l 105] 31 84 a ss o! si 1 — —| 251| 239| 516 

g9| Galiciuca -. . .] Galiciuca | 1 3 — 91| 10| 24 GI „10 21 26 si 1] 1 156| 153| 309 

10| Giubega ...] Giubega. . . a af = 61| —] 36 ag 7 15 10 6 | — aaa] sia 

11| Negoiu . . . | Negoiu a af — | 67 "d 20 70 19 30 3] — — 109 116! 225 

19| Plosca . . . .| Plosca. . . daf al i 58 — 10] 33! 7] 13: 1 _| = TG 46| 122 

13| Rastu ....[Rastu. ... | aj —| — 586] 29| 4 98 30 56 17 sai 1| —i 181| 196| 377 

i [ee Siliştea-Crueci || „| „| —| — 61| | 48 %6 21 i —| =] — — 130, 60; 190 

« «| Cioroiul-Noă . ] —| = 31 9 29 3 12 1 2 —| | 52 96 

i [urzeub „| Orzeața» - | | | i 78 20| 22] 40 24| 10] 18 11| —| —| 186, 83| 219 

« „| Urzica-Mare.'. | 2, —| 18 10 6, 6 — = — —| 2% 2297 

p Tel ze za cal za za za ao 
otal. .. | 20| 15| 24 —ju219 216, sto 1229 534 30 130 iu G 1 p.20e 2180072, 

i U i                          



      

  

  

  
  

    

  

  

    

  

  
  

  

  
    
  

      

  

          
    

      

    

          

    

  

    

  

  
    

                        

  

  

Numărul cc piilor Străiul împărţiţi în două categorii “cn copil Copil carl urmeză şedla acum 
| | | “ încap După statistica anului 1893—91 

Copil străinul car! ' De ăla cară | TOTALUL sn ge0lă 

armeză tcola Şcolă nuretrând a da Ci z 8 2 copi joneriși Cori pereţi Copil presonţi acum time eetamânai etrăiut se a o rio Desemtrie în luna Maiă OBSERVAȚIUNI 

3|s || lglslE|55 |lezlslzIlzloslzlzlele 

| | i 
2 _ i: _ al >0 30 j 92 Yom. F nu conţine date statistice 

2 | 13 o _ , A î pe e Mat, nu conține date statisti nai a: N O d îi Ma E: 30, 1 SI % 1| 10 po Septemvrie. ține date statistice — — — —| — —l = — o — —| |] —] —] Ru este pesta. 

—| = — — — > = 55 | 92 ai 3 3 —l alo —l 5 | = 2 — _ — | 22| 2 GL 34. — 34 60 — 60 | 2 — ee nu conține date statintice 

== = 50 | 29 14| 43! S3| 13| 96| 67| 13| so 
— i —| = == 18 | au] — +, 28) — 28 15| —| 15 
—| — = = 13 | 60 a] 61: 86 | 37] 29 a] so]: 
— — — = — — — - —l — = — — —]  Scolă de cătun, 

== 25 | 1] 2 43| 56 3. 59] 30, a] a 
— - — —| | 53 53| — 53 47 1! 18] 36| —| 36 i 
a = 19 | 53| i 58 a i 38! 26 al ao | — — — — —| —| =] uz [| so! 48 15) 410| di 9 aj 1 
— - — —| = = 31 | 52 8 550 3 43 | | ai i 
— — — —| = =] = 33 | 3 a] 18 3 S2 12 a] 45 | 
—i - — — —| =] — 35 | 80 2] 82| 2 1 53| 39, | +0 
=== = | 48, 2 zi) 38 12| 20| 21| —| ai 
—| = === 13 | 13 1 iu! 2 1 25 19| — 18 
— —| — = = = = 21 53| 1| 55 32 —| 92) 17] —| ai 

— _ - | 2 2 GS7 | —| .— J | — _ = 22 
| | | | 

—| = -| —] — — = 49 | 69 6; 75) 69, 97 557] 62 
3 4 3: 1] 6 5 ii 152 lay 35 207| 159, 34 193] 150,30) 180 | PI DE ME | = | = 160 144| »8 172 137| 26 168 | mel A nu conţine date stetiatice 

—| > === [cal za] 20! 50! 9! cs! oc| —| 26 
—| — a 50 | 47] 1! 48 Gal 3 64! 32] o] 3 
pa ol i 73 9) 8 oo! | 24 
— — — —| = | o [aci aj aa] as ca] al al ao 
—| = | == 72 | 115 56 151 100 32 192 63| 13| 76 
| — = o 1 sa 99 10 109] 69; 10| 
| — — —| = > 10 | +9 19 ăi — 53 33| —| 33 
3 — 3 ll 6 80 | 55) 7i 62 65 7] 2 36| 5! 51 

— — —| === oo fas oul 3 39 12) 3 45 
1 | — 1| 1 1 2] 140 [101| 35; 186; 89: osf1izj —| —| |  adem 
== 56 [103| 6! 109 sul —| 83| 37] —| 7 
=== 2 as) 20 co sa 7 ul si | s 
=== — —— na | os] 20! aug 59 19| 108| 40 10| 50 | = = = = as || = = 18| 5] 25] 9]. 2] 11] secta ae cata. 

d GI 2 aa ca ao | 2 — — _| —| =] = Pi i |  
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“Ţ NUMELE COPIILOR DE ROMÂNI IMPĂRȚIȚI IN ȘESE CATEGORII __! 
- 

. 

ş 3 Copil cei tai Copil mal ae ud cer Copii: Copil cari TOTALUL 

2 | | imăatorați a e art "tiny na. mal mea) amânaţi iotrucțiu- „acestor 

COMUNA |. CĂTUNUL [10 | | ame omenie ce | ecueezi | cata seu | SAE | eco ln | ș0se categorii 
3 313 "| tunul de şeola ' |lorrcarearfi || EXCLUȘI |lacest cătun din urmă 

& 3 3 | şcâlă distanța | 

o 3| 585| Z 3 Z = 3 Z = 
S ZlzlZis| zl 7l2l|zlsl|s|sleslszilsl|2|e 

2 IA HREIREIEI HEIIEIEIEIE 
| | 

| 
Plasa Balta i |. | | 

1| Bârca. . . ... [| Bărea Wa 3 | 11219 54| 72; 28 32! 19; 9 | | 196! 132 328, 

2| Bârza. . . . | Bârza 2 1 — — 10 8 16: 106; 15 24; = 131| 183! 266| 

3| Cârna. .... Cârna : 1. 1] — —| 59 6 18 13 36 65, —| = — 113| 85| 198 

4] Comosceni. . . | Comosceni . a a — = asi 9 aa] 60! 8 29; 7 8 — —| 77| 101| 118 

5] Gângiova . . .| Gânsgiova 1.1 —! — 62 35 76 90 15 38; 4 și 1) — 218: 181| 399 

6| Ghighera . . .| Ghishera. . a aj a | 2 1 33 5 17 a 3 Ji —| —|) 109| 100! 209 

7] Giurgiţa. . - . [Gioromela-Cuirm. | 3] 1] -- — ss! s| 50, sil 7| 19) _ - — — 1151 gg! 203 

8| Goicea-Mare. . | Goicea-Mare . 1 3 — 94 — 0 16) 19 17, a — — 113! 93! 206 

9] Goicea-Mică . . | Goicea-Mică. 1 1 —l — 37 5). 10| 30| 1 16. — -| — —| 93 gal 155|. 

Grecesci. . . .| Grecesci . . . 1 a 5 — az 1] 12 20| | 7 6 6; —| -—| 66| aa] 100 

Horezu-Poenari | llorezu-Poenari 1 a] — —l a 2! 58| 64] 20 32 3 -| — — 112 98 210, 

Măceşu-de-Jos . | Măceşu-de-Jos. | î| — —| 57 1 66 si 21 5, 10 y — — 154! 139 31) 

» do-Sus. » do-Sus SI 1 5 — 66, 13 56| 9% 46 G4 2 1; —| = 19| ja e] 

Nedea. . .. «| Nedea... | 1] a] 1 —i 84 8] 75| 96| 30, 41| 18; 6] —| —| 179) 148 s27 

Valea-Stanciului [Valea-Stanciului 1| 1 — — — -—|| 49 GI 63; 21| 2 1: 51| 16| 165| 103 210, 

16| Zavalu ... .[Zavalu. .-. | a] a] — —[. 302| .25|- 34] 12 15) —| 3; —| —] 70] a] 127 

Total. ... 19] 16 ss| _| soul 136) 151 026| 4120 sori îi sei 52 ada ari 1518 ce 

| li | pl 

| Plasa Câmpu 

1] Basarabi. a... Basarabi. . . 1 dp 46 10) 6 2 10; 32 6 3 — 7 69! 74| 142 

2) Cetatea . . . .| Cetatea .. . | 1] 41| 2 —l 102 35, 100 112 29 3, 14 — —| —| 232; 190, 442 

poe „| Ciuperceni . A a a 2) - 8 19 56 101 20 55 5 i —| 1] 168; 171| 3839 

> ..| Ciupercenii-Noi —| = css] aj ao] aj 2] e 5 —| = 95 227] 

ş| Desa ..... Desa., .... 1] 1] — — 9% 4 45 „89 47 52 8 —| = —|| 192| 145, 337 

5| Dobridoru. » . Dobridoru . » 1| 1 2 — 94 Y 6 16 12 n 12 1 —| 38| 126| 131| 257 

Fântâna-Banului PontânarBanul 2 a 1| —| 89 2 8 5 7 30 TI 92| —] —|| 112/1038; 215 

» „ „+ Moreni. .-. ! —| —| 24 5 15 10 4 19 —| —| —| —]| 36| 28 74 

Ghidiciu. . . . | Ghidiciu. . .; a a | 7 40 6| 33 sii 17 25 —| | — — 90 "178. 168 

7 > a. .|Seaca ... 4 —|— 248| — 6 30 3 i 8 4 —| 1 65 47 112 

s| Hunia. ....jHunia . . - ă 1 1] = — "2 3| 17? ui 19 si 2 2 1 —| 141| 130| 271 

Maglavitu. . . | Maglavitu . .; 2 aj | 124) 34| 61 10 91 î5 3 21 —| —] 214| 216| 4380 

> „| Golenţi. —| — 50| —| 23 40 îi 95 51 —l -—| — Săi 65| 150 

10] Moţăţei ... Moţăţei. . 1 1] —| —I 162| 23|:162 252 14 110 — 2 —| —| 898: 381| 185 

11] Piscu, ,.. Piscu... 2] 1] ——[| 23| — 18 53 Ey “i 17 2 —| = 156, 198! 284 

12| Poiana . . . .| Poiana. . .-. 1 ] 1| —1 203| 42| 132 sil, 103 350 15 15 3, 1! 1739. 851.514 

13| Tunari ... .| Tunari... 2 1] —| —) 57| —l 12 18 34 51) 9 3 — —] 112| 104| 216 

14| Zmârdan . . .| Zmârdan. . 1 1) — — 3891 124 10, 13, 9 5 8 1 — —Il 66| 31 97 

Total... ... 21| 18| 8 za 0 i 576| 157 ci i ss 4 decora 

p i i 4                            



    

    
  

  

  

  

    

  

  

  
    

                
  

  

  

    

  

  
                          

                  
    

Numărul co copiilor “străini împărţiţi în d două i categorii Câţr copi Copil « care urmeză şeâla acum, | o 

| | | incap | ___- După statistica anului 1593 — 94 | 
.. Copit străiut cart în geolă 

Copil strtint car! Pi în virstă ae| TOTALUL | __] Ia: | 
urmeză şc6la eur numărând ea z23 „popi inseriţi Conti prezenți Copil preseuţi a PI acum 'şipe celamâuaţi . = o a Septembrie n luna tu luna Maiă OBSERVATIUNI 

saă cxelușt străini se 1893 Decembrie | , 

m | si | | = 3 TI Z Z| Ezae | == = F= = ! 

a = i AA [za „sR Fa = LR = jeă = sa [23] = [==] La = , 

' | 
: i 

| ji 
9! i _ — : _ 2 158 —| =] =] 120 ji 131. G7 2 69 pe Sapte, conţine date atatatice 

= i = —[ 232| 60, 221 se[129[ aa cal ura] 27) 140 
oo nad sal a] a | 10) 6: 46 
== 00 30 5 sl co s| 0! 7] .5i 2 | 

i — 3 2 ai o c[ 100| 2 ao! a68! cal ar] oii 57| 26. 80 
i al = = 13 | 6 21 80, 53 9 ca 30 35 
— === 25 | 56 | 60| 53 4 „57, 87 4 S1 
= 50 | 31| —! ai 20 — 20) 19 —| 19 | 
| 18 | 23 3 96| 56 | 61| 22| 5! or | 
= | a-i - —| —| | a0| al ar ogari cete ot mite 
i == 28 63 2 Go GI 1] 62; 60| 2 52 | 
— = — >= - 58 | 58 14 za 58| 12] 70| 56| 10, 66 
== 39 | 68 12 80| 63| 10| 73| 68 a 79] 
—_— — == aj a 66| 53| 5] 38| 50 5, o] 
—: —| — —. —| —l — — | — — —| — — .— — —| Form. F. nu conţine date matiotiee, 
a — —] aa 2 6 aaj o acas) aj as za | 

) | 

! ! 3 : îi 3 10| 92 | — | —| —| — — — - — | 

| 2 > 20 58, 15770 si 5i 52 22 5) 30 | 
5 5 4] D120 20| 110 (1140, 48| 1831186, 24 160; —| —| | paiatana.e Pe contine date etatintiee 
1| — ia 2 89| a. 73 Si 8] 92| 69 1 73 

—| = — = = SI Î 7a) 13 85| 60| 10| 76| 68 9-77 
== 99 | 95 4 99| 50| 2] 82| 63| .3| 66 
—| = | 60 Dans caza z02 sf ao] eo „si sa 
= == = = 9 [106 — 100 101| 10) 411 80 13: 9 
| — = —| = — 18 | 48| 25 î3 16 12 28 24 4 28 
| — | = = 30 | 33 6] 9] 23| a] 2] 2 2; aa 
= 22 | 60 — co 50| -- 50 39| —| 39 
=== 16.| 3 3 70 65] 3 zi 30 3 53 

-| = —| = —| —| —| 133 | 9! 2 9 18, 31] 209] 137] 22 159 
| — a 20 | 32: — 52| 52, --| 52| 80, — 50 
—| 1 = a [a 125 [aosl a azlasz cl orz ansl 25 199 
- — —| = co [al a ca 80 1 si 69| —| 69 
3 1 4 2 7 3) 10| 277. 230, 62| 292) 230| 36| 266] 210| 31, 244 | 

— — == 10 | 62 —| 62| 45] —- 18 2 —! 28 | 
== ll 26 | 45| 12) oil 43 12] 55] sei 12] d | 

9 0 | 19 di 33) 1303 | — — -- — — — | —| = | 
| |                    



  

  
  

|_NUMERUL COPIILOR DE ROMÂNI ÎMPĂRȚIȚI IN ŞESE CATEGORII | 
    

    
      
  

      

          
    

    
  

                        
  

  

        

  

      
  

        
                      

      

copi || esente | meat aaa. | afeaoeer| Copii || Curi? ca TOTALUL 
& |. |indatorațra Sea acuri || ciur po- | TAI 4) |[amânaţi instrueţia- ' 

2] COMUNA | CĂTUNUL [8 [E |maturmol dimorțece | man care | nsmmemze | sat latura | e 
5 = Ş cătazaua de t62ă şedla ua excluși Acest cătunul * eta 

ea [za ca Ra [2] Cza Fa | Ra AR Fa Fa 2) = 

. ji ! l 

Plasa Dumbrava-de-yos . i | 

1] Călugărei. . « Călugărai . . . 2) 1] —] — 25! 10! 30, 1% 3 5| 4 — —| —| 68 82] 99 

2] Caraula. . . .| Caraula . . 1 aj 2] — 70|: G zel ss 13 ai] 22 20! — — 183! 122 305 
3] Coatele . . .| Corlatele. d aja las sa sl cola] al la] at aa] e 
14| Cornu... ., Cornu . 2] 1] 3 —- 73) 25 +0 Go 34 52 î 3 1 a 158) 150, 30$ 

5] Gubaneca . . | Gubancea d a 22 aaa oa] ol a 2] 21 | aoi ar so 
6| Orodelu. . . .| Orodeu .,. | a] 2] 2] za o] 9 99] i ao] 3 a | — 1u| 135. 276 
| Perişoru . . .|Perişoru . ... 1 a] — _ oil 19] 27 sri 2 26] si și] — ] 101| 110 21 
8| Pleniţa . . . . |plenița. .. . | a] —| —| aa) ul auz! asa] oa sr] aci 2] —| —] crs! 262! sso 
9| Poiana-Pleniţa .| Poiana-Pleniţa 11| — — +1 — 32 50 5 30 15 1 1 — aa 56 200 

Risipiţi e |Risipiii. . 1 aj —| — 193) 21| 9zi 109| 28 38| ti 26| —| --l 292 17d 467 
Rudari . . ...|Rudari.... 1 1] — —[| 68 1 10 ci 44 39 =] 2 — 154! aa 265 

Sălcuța . .. .| Săleuga.. .. sa ai 2 sal aa so] 69 d 59 a 2 —| a] 128! 142 270 
Tâncănăă. . .] Tâncănăti 3] 1] —| = 48 9 20 20 38; 50 11 13 = — 117 9% 215 

Vârtopu. . . [| Vârtopu., 1) 1] 10 —j 65 27 36 Ga) 23 35! 4 _ — — 188 127 265 
(Vela... vea. .... | 8 sl 29 15 s4l asi — a aa 100, 109) 218 
Pi Bucovicioru. . | 1| 5] —'28 1] 26| 29| sul 26 — =] —| 7456) 180 
Verbiţa . . Verhiţa. .., 2 1] 2] — sa! 7 asi 6] 2 i al =] — s3' 8 101 

“9 

Total. .| 26| 17| 26 —oro E 908 1007 465 ui 163 80 7 oaza to 157 
| 

Plasa Dumbrava-de-Sus 

Beloţu.. | Beloţu. .... sa] —| = 28 — 7 20 10 zi] si 2] —:— 50| al 93 
Brabova.. . .| Brabova.., 4 1] 38 —j 98 -| 18, cs) ai 30 4 — 2 _| 111| 93 09 

Droasta . . . . | Breasta Ma = 65| 5,9 oi 20 19) aj —| — _| 101| 61| 162 
|Carpenu . » | Carpenu . . » d 1-a 2! 50 zi ol 37 1] 831 —| — 112] 118| 22 
Ip |Gelbeaă. .. 1| = = ac) ci a] os a 2 2 al al ar ul 

5| Căciulatu . . .| Căciulatu.. sI 1] — —| 38 1 26, 59 sol 33 ai | —| | azi sa! 200 
| Cernătesci. . . | Cernătescă. . 1 | = -- 55) 2 30 52 î| 36 8) 21 — 1] 100. 9 109 
-| 1 Gosoşiu. - „| Gogoșiu . ., a] 1] 11 —| 89 6, 21 îa 16 29, 4 2, — —l 141| 109| 250, 
| „| Gogoșiţa. . .$ 1 8 = 89 ai a 22 si 13 -- 3; —| —l ca] 52 no 
Moșna. .... Moșna . a = = a) as) aa] aa si aa a — —| =! os] 90 19 
Pleșoiu . . . .| Pleşoiu. . 3 1] 3] —l 70 17 52 91| 20 26 62| 4 — 156; 136| 292 

Petroaia . . . «| Petroaia.. . 2 || 35 20 2 i | = 38! 33 7 
Predesci . . .| Predesti. . 2 1 — | 41 1 45 10 2 34, 10 2 —| — 126: 90 216 

Rachita. , . „| Răchita. 1 1 — 021 11! 80! 35 9) 16! 1] 1 —| —| 92| 63| 155 

Rasnicu.. . . . |Rasnicu-Oshean 5] 1] —— 4 10 î 35 31 ul 8 a 1] —[| 94! 61| 17% 

(Seaca... . . Seaca-Tinără . „| 1] — — s0 —i 18| 46| 3 33, 9 — — | 137] 79) 216 
Do. | Satul-Noă.. .$ 1 —| —| 35 2 22 | aj 34 5 — --| —] 95| 87 182 
Sopotu.. . . .] Sopotu... .. 21| i — 9 13 18) 27] 17| 5] —| —I 108! 75| 183 
Terpezita - . .| Terpezita. . e 5 1] = — 261 80! 92] ao 60! zi — _ 2 178 201| 385 
Ţiu qi Da ol ll 27 ol cool sal oo! al a 2] —] os sr) asal 

total. | auf 19] os) _u.oozl 156) sa VS 3 e s „n 1 rd 
i i E u ! i        



  
  

  
  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

          
  

      
      

    

      

    
      

  

  

  
            

    

"Sumerut eopiitor străiul împărţiţi în două eategorii Cât copil Copil care urmeză şcola acum, __ aaa 
| | încap După statistica anului 1593—94 

oil străiur cat | De uzată de ca pn peelă Cori insera | cari R 
urmeză şcolă c6la numărând - a opil inscrig opil presen ; 

acu leat ori de copiă își 1a Septembrie | De popii presenţi OBSERVAȚIUNI 

a E E: | 
= | elle Isle|al|ti: |slsTslzlelzl=le]z 

ii ! ! 

i 
— _ — — = 30 = — _| — — | —| —| == Form, F. nu conţine dato stati tice | 1 ! po nici un trimestru, — i | 13 | 70| 7 77] 58, 1! 59, 51| 5] 6 
- — | 22 | 33| 5 ss] 36 si ul 36! 5] ui 
= 2 2 25 | al oa] vol sol 23 2! pal 90| 72 
JA] 2 — 15 | 28 3: 33 31 ai | 2i|- | 23 
= aaa d | 110 25| 135) 101) 22 193| 471 16| 63 
| — | | = 97 | co] 22| oul col 22| ol e! 20! s 

7 i 4 3! 11| 71 18| 280 | 165] 20! 155 250! 19 260 204 15| 219 
1] = pla 22 | 49 —| 39| 5 —| 45] 9) —| 49 
3 3 Mas ul 8 37 | 136| 5) 131133] 5 15816 32 

— == 50 | 63| 1| 69| 59 GO] 38 1! 39 
—| — | = 26 | 10! 15 PA 35| al 30! sal au 52 
| — | =] = 18 | 58 s8 co, d 7 2 27| 3] 30 
—| — al Gi | 77| 17] 93] 59! 11| 74| 36| 11| 47 

2 — 1 — 3 — 3 68 —— —l 21 d 23| 31 4| 85] Form. F. uu conţine date statistice 
| po Septeimbre. — = —| => — 14 | 40! — 40| 40 2 42] 9 29 

—, _ _ | 2 | 56 soul 14 115, sal - 9 | 2 pomi F. nu conţino dato statistice! 

“| 

13 i 8 ' 21| | 2 92 | = == il] = 
| | 

oa a — si 27| —| 27] 20. —| 20 
= sa a a — d îs] —| 58 
—| so [as a] cai zi o 59| 37 8, 
— -- — a | = — sul a 16 36| 3 39 20| si sol 
3 — Ma a 15 | 28| 6 31| 28 5 33| 50| 2] 2 
== = ao [a] a 53) 121| 43| 2) 1] 43 
a 1 11 76 | 38 3 421 15 2] ai ai] 2 43 

| — 1-2 —l 2 m lazi au si 794| 83| +2 45 
oi o [als 49! 281| 89] 80| 7] 45 

7 ai —| IT 38 16 > 15, 34 2 36 30 2, 32 Form, F, nu conţine date statistice _| —| = —| =] =] 100 | 67] 20; 87) 78| 16| 9] —| —[ —| esta, | 
— — — ll — = —| = — | — — =] —] —| Nu esto geolă. | 
E | al — 25 | 4 14| 585| 37 10) as] a] 11| s2 
| — | 10 | 57] 13 zo! 46) 5! 51| | 8 55 
| — | 13 | 34| 10| 34 27] 9 36) ai] — 14 
| — | al = 71 | 70 — 170: 13 —] 78| 79| —| 79 
— —| — —| == = 21 — — — 38 —| 38| 47 1| 48 Form. Y, nu conţine date ztatistice 
== [o 10! 46| —| 46! 68| —| egpre Semi + 
i — — — = | 20 | 22| 22| asi az aa] as au] aj ce 
— — — = | 49 60| —| 60: 57 —l| d71 50| —] 50 

so 2 | 6 1 dm | | = | — - 2 
| LL j lu i —                        



  
  

  
    

  

  

  

    

  
  
  

  
  

| NUMELE COPIILOR DE ROMÂNI IMPARȚIȚI IN SESE CATEGORII |- 
FE 

3|5| co retea o „te, Copii | Corea TOTALUL 
- 2 | 5 |măatorațra! trrcareara|| rinţr Ro- care Bă amânaţi || instrueţiu- acestor 

= OMUAA: “CĂTUNUL - |'5 | & | maruzma || distanța ce || mâut cart || cuenteză | sau atiă de șese categorii 

z zl | uman [|"PIISr|| nu trecuen- | dee et] excluși || testa dia | * din urmă 
z 3 5 şc6lă teză ela : distanța - acestcătun 

|| Ca. |. Ka) = AIA RR. = 13| = 

| 
i i 

Plasa Jiu-de-Jos ! | 

1] Adun.de-Giorm.! Bratovoescă 5 1] 6 -i 43 14| 25| 36 8” 13 19 92 1 | Y8: 105| 203 

2] Dechetu . . . | Bechetu 1 aa i 63 cu 3 13 4 12] 18 0] a) ii 127| 100, 227 

3| Căciulătescă . . | Dobrestă . . sal 30 A 18 54 1 1 2 —| il 100. 79 179) 

4| Călăraşu . . . | Călărașu . . 1 a] a —i zsi 8, 71 80) 38 42| — =] —| 190! 130 a20 
5] Damianu - Damianu ... 2 1] — — 38 14 48 62) 1 12 3 —i =] — 101 88 192 

6| Giorocu-Mare .|Puţurile . . . 2 aj —| = 62| 1 82 39, 50| 54| 10; 6] 1| —| 155, 100) 253, 

îi Grindeni . . .|Orăşani... « Aa = = 57 2 10%) 119, 16 38, 8 5 —| — 215| 164 37, 

ş| pocusteni . . . |Dăneţi . | 2] — —! 66 6 105, TA 50| i — — => 221| 127 348 

Brabeţi. . . 1 = i 38 3 9, 20 — —| —| = | a 32 9, 

9| Mârşani - | Mârşani a 6 — 6! aa za! 154) 102 77 18! 3 —i —] 373; 297|' 672, 

10| Murta | Murta 2 a i = 18 1] 0) aul 28 31| 6 2! —| =] 62: 65 127; 

| Piscu... . . . | Piscu 1 ii = 30! so) 13 2 a zi = du 7] 9%: 

12] Rojiştea Rojiştea 1| a] — — a | 07| 36 al as] msi | | as îi 118 
13] Sadova Sadova 1 „Il 4 —; 70, 37). 17| 34| 6 13 11) 30 —| = 114| 119 259, 

- i 

Total. .| 26| 13 20 — 685 ra dul s0, 370) 12] io s 15 loop 

Plasa vJiu-de-Mijloc 

1 pe cc... Bucovtţu . . : 14| — =] îi 8 48! 59 11 10| — —| — —| 130, î8 203 

a. Leam.de-Sus . | | = 5) 0 20 ac] aj 13| | = — — 80| 39, 119 

Pi |olapănu „.|Calapăru . e ; 1]. — —i 52) 21 35, IG 20| 4 1 —| 8 58, 1 

« Panazhia . . . lam 10 dj ea] 6, 13| - — | Îa0 as or 
3| Ceratu . . . .|Ceratu. A 1 — — %5, 2 48| 58 19) 14 1 1 —| =] 26| 73| 191 

4] Ciutura. . . . |Ciutura 1] [= 68, 38) 19) 18 13 12) —| = — 9 ul 178 
5] Drănicu Drănicu 1]. 1] — i 5 3 45 i zi, 18| — — — — 109, Tâi 184 

6| Foişoru. . . | Foișoru .. . - aj =] = 288| 2] 21| 29, 31| — —| == 6 i 119 

1| Glodu Țugluiu.. ., a | —| = 82 2] 48) 8 22, 22] 6 9 —| —| 120| 90; 218 

8 poe . Intorsura . . «+ 2 1] — = 582 1 33 3 35 30 4 3 —]| — 124 16; 200 

a Radovanu . . . 1| — —| 385 10 — 5 7 9] 2 — 3 2 50 2, 76 
9] Lipovu . . . . | liipovu-Ungur, 3 1 1 — 61 26 16 10 7 19 24 34 —| — 109; 119 228 

10| Livedile Livedilă a aj =] | 20| 6 26 29 2 2] 2 1 — — d1| 25, 80 

11| Padea Padea . 1 a] — —| 54| 5] 21| 33] 8 10| 6| si —] —| s9 52, 131 

12] Podari ....[Podai... 1 2] —[ =] 257 25] 80| aj a 6 a 2 — — 18 40 118 

13| Şegareca . . [Sogareca. . . 1| a] —] —] 105| 85| 134] 203] 55! 171 5 66| — —| 309| 811| 620 

14 |Vârvoru Virtoru ..., Ș 1] — | 53 1 E3i 35 66 70 5 2| — — 165! 123, 290 

IL Tarnava ... 1| .— —| 38| 21| 7] 16] 14| 18; 5 10) — A GA 65; 129 

Total. , 39) 18] 1 -— SS1 ni 582 ze 356 aj cr z 3 aaa 
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Numărul copiilor străini împărţiţi în două categorii Caţi copit Copii cari urmâză la şeâla acum 

ÎN INTE PETE TITEI TI | „4 Î] Copit străint cart în geâlă 
- !Copil străint cari || sunt în virstă de ALU | _ , 

urmeză şcâla || şeâla numărând || “CIOT gi cnte- = ao: Copil înscriși Copil presenţi Cepil presenţi acuma și pe cel amânați goril e copil - 25 la Septembrie în luna în luna Maiă OBSERVATIUNI 
sati excluși stediui og 1893 Decembrie . : Ia , 

Ă "o a 3> .. 

ză ez i — 

a Pi .2 * 3 3 9. 3:19 S că E FĂ e |ă|e|s|as |ălslelă|z: S|ă|E|e | 
|. Ir ! | E | | 

„ | 

| | == = 30 | 64 a] 68: 46 a 19 58 3 i | i 
GG G 7 12018 95| 116 [100 28; 128] 9 62) 158] 42, 18, 55 

, i i 2 ; ! ! Da Me e == = 17 15 14| 27| 37 4 A 234| 27 
= = 2 | 58, 5 sI 70 3, 18 50| 6 62 
Dă A a Me e a 90 “| 5 12 32) 12 4-1] 2 9 

1 | 4 - | — 2 9 i 29| 120 18 —| 18| 63 —| 63| 49 —| +49 
Tm 20 [35 2] 0 | | aa] aa] a sa 
— - | = — 64 | 22 — 22) 78| a] 79| ca] 1] 6 
ll = 24 1 4 1 63| 5 70] 54| 4] 58 | 

| - . _ — — ==] = 120 | 100. 10 140 100; 40, 140| 83| 384 117 ] 
== [20 [za = aa) ol lao! 2 ao „ 
— — — —| —| = — — — — | = == Nu este geslă, i 
— —|. — - —| = = 10 21) — 21, 31| -.| 31] 97 — 21 
== | [200 || 13, 23 88 78| 23/10, 0] 15, a 

| ! - 1 | i j d oi 3 04 18 9 33 | a 
i ' ! | : i 

—| = = = Si | 49 | 56! 79 9 88] 50' Gl 36 | 
| 2 2 18 | 2 RR Șc6lă de cătun, Form. E nu conţine! 7 Ri! 7 - | | "1 date statistice pe nick un trimestru, —| = —| - = —| = 30 | 33) 1] di] 42 2] 4 2 a | a 

_ __ _ ial | 148 37 8 45 35 5! 40! —| =] — po nu conţine date statistice | 

—| = - — — —| = [38 3] aa] 6 ai as! 23] | 25 | 
| — — = —| —| =] 108 [| 88] 37| 120] so 21| 101! sl 20! si 
— aa 40 | 19 2] sl 6 2 48 5] 2 1 | 

« „i . , . : 

sa == 2 [is col ar 330| 2] | —| mem 
ol —| = == | as [oa | 22 | 3 az ai] a 
— — = | — 12 | 53) | 57 39! a! 53| 28] 3 3 
=== 10 | 38 10 43 38 10 +8] 2] 6 ap 
— _ 2 —| 9 —l a 95 | So 46/1311 63| 23| 86| 30| 11! qi 
—| == 16 | 32| —| 32] 29 —|[ 29| 28: -l as 
Ia aj aa of oo ul i cls 5! as 
=== — 20 | 38) —| 48| 38| —| 33] 17 —| e 
2 2] 1 —| a] 191 [| 39] 20| 69; 124| 60: 184| —l —| _|  1aem 

— _| | a 10 | 73| 13| 86| i] 5! 49) 27 3 ag 
—| = =] == [30 | asi as] dai 29] 12) sa] 2] 7] og 

pt NI | N N N e 2 — 2 a 1038 | — — > = 
| | | “i i Ia N  



  
  

  

  

  

  

    

      

    

|  NUMEL BCOPIILOR DE ROMÂNI IMPARȚIȚI IN ŞESE CATEGORII 
= 

| 3 [85| coe teeseneza Îi „Sutra Copii | Genzean| TOTALUL 

I, Şi | , 3 “g |indatoraţia oxt-care arii inj iuti care nu fre- amânaţi nstrueţiu- acestor | 

2] COMUNA | căTus, [E || marne | inte] mem cet | ccm SA2 | egida | sâsecategori 
z 5 5 un an tunul de teză şcâla i fi| CXCIUȘI acesteltun din urmă 

A zale | 

= Ta ca [za ca Pa 2 Ra 2 Pa ea Ea 3-53 = 

Îi | 

Plasa Jiu-de-Sus | | | 

1| Almaju . . . +] Almaju-de-Sus a a] — 73 —| 46 54 0 39 181 8 —| -i 207| 181| 888 

2| Argetoaia . . Grădinăresci . [13| 1| — — 88 30, 73 8 68 86 6 — —| —| 2% 199; 434 

3 Drădesci Brădescit-de-los | | a] —| —: 58 2 42: 76] 28| 6! 28) 22| 5| —| 161| 146, 307 
3| Braloştiţa . . .]| Braloştiţa. - . [7 1] — _ îi al oo al 3] 56 m si | —| os ol os; 
5| Coţotenii-d-Dos| Coţot-din-Dos | 1] 1] — —! 46 —] 20 14 3 —| G 12 — — 15 20 101 
G o Faţă] o o Mijloc | sf a] — — 65 —| 49) sai 23 40| 2] ai —| —j 12 154 266 
| Filaşu -< - - | Filiagu, e [of a] = | 120| 29 81 97| 70) 98] 8 9) —L: 1 938| 254, 469 
8| Floresci. . . .| Floresci . . . |: 3] a = —l 63) a! 58 sa] 87| 62| 6| 83| —-| —i 164] 120 28 
9] Fratoştiţa . . | Fratoştiţa . Ma 3 i si 30! s0| a aul aa] 2] — | 121 197 264 

10) Mihăiţa . Mihiiţa, + e 2 1] 2] =] aa! 26 aul 25 | si 3 ș 1 —| 70| 72 147 
11| Poiana . Poiana-deJos. | | 1] 1 —| 65 a! 0 39 sl ao 2 2] 1 —| 140) 84| 224 
12| Răcari .. . . | Răcarii-de-loz. 2 1] — _ 64 — 7 dis] 15| 9 16 1 1 sol 86 175 

13| Saleia. Salcia. sa ai 0 ai asi so as) la] i] — | sal os! osul. 
sa] seaesei. . . | Sezeser. . .. | a] 1] 2i =] si] 2: co az! as] si s-a] —| -- zi 115 206 
15| 'Tatomiresei . . | Tatomiresei 2 a] — _| 5 A i sii 20| al şi —] zi as) no] 292 
16 Ținţăreni 'Ținţăreni “sa 2 2 ol oi sasi alo al al e sr 70] e 

Total. . | 57| a6l: 7] —j 989! 68! 556| 935] 515! 706] 143! 95] 9! 7i2.219)i.91t'4.160 

Piasa Ocolu | 

Balta-Verde + | Braniștea. - - | | 1] — 52 2 17 21| aaa] aj mi —| —Î 70) 72] 147 
1 » Mofleni...) 1 = 200 all zi ai sia] | 6] —Î aa) 5 co. 
2] Cernelele . . .|cernelele-de-Sus | 3] 1] --| — 36] si az 20 9] 2] a] 2] a] —] ca] as azi 
3] Coșovenii-de-JoslCoșovenii-de-los 1] 1] — — 24 21 20 19) 2 — 46] 21 67| 

4 »  do-Sus » de-Sus 1 i 5 — Ti 1 51 Gri 15 16 4 ş 9 _| -153| 89| 2142 

&| Ghereesci . . .| Ghercesei. . . | 3] 1] 3 — 58] —i ai ss! n 2] + = | —| sa] co! ase 
G| Ghindeni . . .| Ghindent. . . 1 1] 6 — 64 şi 36 ca 92| 17| 38| 23) —| —! 171| 108| 279 

1] Isalniţa . . . | Ișalniţa. 2 a] ll 73 azi 5 93! 32 ul 5 10 6 _ 173| 11| 344 

S| Izvoru... .. Gioroiașu. . . | 3] a] —| —f 65] =! 50) ma 5! ao] sil cl —| —] asa] 124] 27 
9] Malu-Mare. Malu-Mare » « aaa 3 3 a 5 5 1 —| —| 56| 38| 9 
PR Milescii-de-los. d 1] — - si = 16| 6: 7] 25] a] — —| = 75) doi 76 

» Mălăesci. . , 1 | = 38 i 15| 25: | a | =] —| | 88| 26| "9, 
11| Misehii. . . . | Mischii. . . 3 a] = —| 36-a] sol as] a —| = —| —]| 99| 70[ 169 
12| Motorci . Matoci . ... | 2] a] —| — 25] —! 39| 63! 90 azi —| —l —| =] 83] s0| 164 

Pielesci . , Pielesci. . . . | 1| — =] 67 --| 23 68, 32 36, 2 1 83| —l 127| 105] 232 

ss[| > Lacriţa-Mare . cl 1] —| — 2] = aa) aa i 20] a] — | — oa] oz az 
. Pirgani. 1 — =] 34 _| s| a a] a] | la a az) 6) za 

14| Preajba . Cârcea . . . o 1] 1 —| 52 — 2 ss 78 ce] | 2 9 al 168] 123 256 
15| Secuiu . Secuiu. .. a) 1] —| = 50| -— 62] cal i | 4 2] — oa| az2] 269 

Șimnieu. . Șimnicu-de-Sus 1| — _| 83 —| $| 95| 25 29 3 _| 3 3 122| 57| 179 

6]| > Abeser. ...Î| | a] —| = o Po ai als] —[ = | ai ao| 27] cz 
|» Duduvieeset. . [| [al — _] 2 ri al 2 al 6] — a -| — 20, cl 55 

Total. . .Î 46] 22] 14| --ti.038j 107| 512” 960] 357| 4381112] 61! no! 612.067|1.575;3.642,   
  

  

    
  

  

  

    

  

    

  

      

  
    

    

  

  

  

  

    

  

  

        

  

    
  

  

      
  

        

  

    
       



      

    

  

  
  

  

  

  

  
    

    

    
  

                                      

    

    

  

    

                                  

ppemeral copite tri împartă în soă cateserit ap coma [Ca care antrena a: | încap După statistica anului 1593 — 91 
Copil străial cari . în geâlă | == = : Copil strfint cari |! sunt în virstă de TOTALUL 

| urmeză şe6la  |isedlă numărând || Celor doul cate- i. Copit inseriși Copil presenţt Copit presențt ! acura şi pe ceramânațr || Borit de copil E 3 la Septembrie în luna în luna Aaiă OBSERVATIUNI | sad excluşi străini SEE - 1893 "Decembrie , 
se 53 

= 7] BE sa | 

] | j | | | DR Aa | - —i — —. —| — 42 85 — s3 îl — i do —] 58 
al] 78 | ct 172; 68 14; 82| 48| 12| co 
= 22| ao 203 2] ol ou —| ai 
- _| — — — = — 21 | 25 al 2 42 Bi = 7 i o sol — 36| 30 — 30! 15| —| 15 | | == 801| SI] 63) —| 63! so] 1] su 
| o ala a 2 101) 19, 120| 92 17| 107. 90| 19, 109 
| al 2] = 72| 60 8.601 60 3! 63: cul 2] 68 
= 202 Îl al au cl aș 15 si 5] 26 
- — —| === Că 10 25) 6 11| 20. 61! 40| 22| 62 
DZ A eo cect 6 = aci ca a co 
— —] == ro = 070 ai) — ai 
= ol 2 aa | sa 1, 53] 56, —! 50: 22 —| 2 — - —| = aa 2 ic al co 2 a] a 
Ma 2 | 2 o [ou — si 1 a 15 38| =! 28 = 202020 | cul asocia] sc zu 2 7 
zii 26 oa PIZ ZII Z 

_] _|! _ _l —| _ _ 42 A _ 56 21 7î| 29 8) 37 po Specie conţine date statistice 

| —| _. — —] —| — 20 —| — _] —| —| - 20 i; 25 Form F. nn conține date statistice a ata ac Pol au oi sc a] ol 26 2. g]re See ti Pecem. Cent de cătun). 
= 2 ao [a o 45 32] 2 as] o7 2; 20 
— —| = — = 70 | 60, —| 60! 52] —| e! 10 —-| 10 
= si | Ga —| 60 45] —| a43l 10 —: 10 == fel oa. 73] 29 — 29 
—| a = 2 S0| 26| 106| 60| 19| 79 60! 15 75 
— | = 2 | 73 —| 0) | —| za] a — 28 | == = a5 || ca] 29 so as) al si 30 10 40 | 22 ao [as] = as! 39) —| 39| as — o» | 
— -. — — | =] — 22 11| —| 22| 33| — 33 | 2 — Form. F, nu conţine date statistice! a 2 = ala a [os] =] o ca] — 02| 17| — arie 
| 2 2 —| =] = 2 | 63| — 63 33) —| 38 ou] —j ei 
22 2 2 226 | su — 81 +46) —| 36| 15| — 18 
DI II = —| = 20 | 36) —| ci ao —| sol as] -- 8 | | |N 2 ao as 2 35| 28| —| 28] 16| — 16 
— -| 1 - 11 —| 1] 60 [ Sa| aj 105) 6 —| 46| 22 —! 22 
— | —| a 25 [123| 21| 144! 50| —| 50| 50! —! 50 
| 222 35 ii) —| ai 90 —| 90] 70 —| 70 
= 2 220 | ae ai] om! aa] ae 16 1 1 
Al 25 as) azil col a 50| 321 8 40 
a d III III          



JUDETUL DOROHOI 
17.306 (9.535 băieţi și 7.771 fete). Statistica actuală, 
15.524 (8.031 » şi 7493 » ). Statistica din 1891. 

Va 

Copii în vîrstă de școlă : 

PLASA BAȘEU 

40 cătune şi 13 şcâle. 
" Copii în virstă de şcolă: 3.092 (1.794 băieţi și 1.298 fete) 

1). Comuna Avrămesci. (Venit : 4.152 lei). Patru cătune: Adășană, Avrămesci, Borolea şi Zahoreny, 
Prima școlă esto la Avrămescl. Există de la 1883. Localul este proprietatea comunei. li 

de gard lipit cu lut, nepotrivit, neîncăpător, la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor, Are 
o sală : (7,70X4,21X2,60) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (4012m2:) este împrejmuită cu 
scânduri în prâstăstare. Grădină nu e. Scâla nu are nici un venit. | 

Fiind la Avrămescl 147 copii în vîrstă de şedlă, ar trebui încă dot învăţători la şcola existentă, 
E nevoie de un local. | 
A doua șcâlă este la Adăşani (şe6lă de cătun), unde, fiind 126 copil în vîrstă de șcâlă, ar 

trebui ca acestă școlă să se transforme în 'şcâlă superiGră cu do! învăţători, la cari ar putea 
să urmeze şi copiii din cătunul Zoiţani (comuna Mitocu, plasa Prutu). 

| La Borolea (5 lil. 500 m.), trebue să se înființeze o şce6lă inferi6ră, fiind în acest cătun 
42 copil în vîrstă de şeâlă. | | i 

„Copiii din Zahoreni (5 kil. 500 m.) pot urma cu înlesnire la școla, ce sar înliinţa la Ma- 
noleasa-Volovăţ (comuna. Manoleasa). | 

2). Comuna Borzesci. (Venit : 4.200 lelj, Ş&se cătune: DBorzesci, Plopenir-Aari, Plopenil- Aici. 
Podul-Stamate, 'Tăutesci şi Vicoleni. | | 

ŞcOla este la Plopenir-Mici. Există de la 1886. Localul este închiriat. E de vălătuci, nepo- 
trivit, neîncăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (7,70X3,25X2,43), fără 
locuinţă pentru învăţător. Curtea (141m7) este împrejmuită cu șanț. Grădină nu e. Şedla nu are 
nici un venit. 

| 
Copiii din Borzesci (1 kil. 500 m.) şi Tăutesci (2 kil 160 m.) pot frecuenta șesla din Plo- 

penil-Mici, unde sunt peste tot 65 copil în virstă de școlă. | 
La Plopenii-Mari (2 kil. 770 m), fiind 68 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înființeze 

o şclă inferidră. | 
La Podul-Stamate (6 kil. 270 m.) sunt 30 copit în vîrstă de. șc6lă, cari pot merge la şeola 

din Călugăreni (comuna Monăstireni, judeţul Botoşan!). | 
Copiii de la Vicoleni (8 kil.) pot urma la şedla din Sapiveni (comuna Ungureni, judeţul 

Botoşani). e



JUDEȚUL, DOROIIOI 

3). Comuna Drăgușeni. (Venit: 6.000 lei). Cincă cătune: Drăgugenii de-Jus, Drăgușenii-de-Sus, 
Ichimeni, Aichiteni și I'odriga. | 

Șc6la este la Drăgușenii-de-Jos. Există de la 1884. „Localul este închiriat. E de vălătuci, 
nepotrivit, la un loc cu primăria, ncîncăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o 
sală: (8,50X5,50X2,50), fără locuinţă pentru învățător. Nu e nici curte, nici grădină. Școla nu 
are nici un venit. i a 

Copii! din Drăguşenii-de-Sus și din Podriga (2 kil. 500 m.) pot frecuenta șeola din Dră 
gușenil-de-Jos, unde, fiind 147 copii în virstă de șeolă, ar trebui încă doi învăţători. | 

E nevoie de un local. 
“La Nichiteni (+ lil. 500 m.), fiind 19 copil în Virstă de școlă, ar trebui să se înfiinţeze o 

școlă de cătun. 

La Ichimeni (3 lil. „500 m), fiind, 50, copil în..virstă de școlă, sar putea înființa o șcâlă 
inferidră. : 

4). Comuna Manoleasa. (Venit: 3.159 le). Dece cătune: _Boldu, Flondura, Liceni Novi), Livenii- 
Vechi, Manoleasa- Prut, anoleasa- Volorăț, IIriteni, Serpenila, Stroici şi Timiuși. 

Şcolă este la Şerpeniţa. Există de la 1881. Localul este propriotatea comunci, donat de 
răposatul V. Botez. E de vălătuci, nepotrivit, ncîncăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. 
Are o sală: (6,15X4,50X2,12) şi trei ' camere pentru învăţător. Curtea, lârte mică, și grădina 
224») sunt împrejmuite cu șanț. Ședla are un venit de 104 lei, din arendarea pămîntului 

Copiii din Livenii-Vechi (2 kil. 100 m), Livenii-Noui (2 khil. 480 m.) și  Manoleasa-Prut 
2 il. 600 m.) pot frecuenta şedla din Șerpeniţa, unde, . fiind peste tot 208 copii în vîrstă de 
Scâl,. ar trebui un al doilea învățător la „șeola existentă şi: să se: înființeze o-altă scol, cu doi 
învăţători. i E o " 

E: nevoie d'a se clădi localuri noui. 
„La Stroici- (6 kil.), ar trebui să se înfiinţeze o școlă. interidră, la care ar putea urma și 

copiii din 'Boldu, fiind în aceste două cătune 90 copii în vîrstă de şcâlă. E 
La Manoleasa-Volovăţ 5 il. 100 m), ar trebui să 'se înfiinţeze o şeolă inferiGră,. “la care. 

ar putea să urmeze şi copiii din Timuși, din Flondura a Și din Iriţeni, fiind în aceste patru ciitune 
75 copii in vîrstă de șeolă. - :; 

i -i ge A : Li PAD o] 

„+: 5); Qomuna. Mileanca. (Venit: 5.200. e) Trei cătune: Codrenă, Aileanca şi i “atinse. 
Şeola este la Milcanca. Există de la 1870. Localul este proprietatea comunei. T de vălătuci, 

vechii; nepotrivit, neîncăpător, la loc nesănătos,, dar la tuturor îndemâna copiilor. Arc o.sală: 
(6,10X5, 90X2,70) şi o cameră pentru învăţător. Nu e altă curte de cât aceca a bisericei: Grădină 
nu €. ŞcOla nu are nict un venit. 

La Mileanca, find 244 copil în virstă de şodlă, ar trebui al doilea învăţător. la școla exis 
tentă «și să- se înființeze încă o, şelă.cu: doi învețățori. pm 

E nevoie da se clădi localuri noui.-- - aa za 
a La “Tătărășşeni . (2, il. 500 m), fiind.112. copit în vîrstă de „şcâlă,; ar trebui să se, c înființeze 

o: soălă cu doi învăţători. Sa SR 
; La Codreanu (7.:kil.), fiind 38 copii în vîrstă de scolii ar “ebui. să se înfiinţeze, o. şoglă: 

inferior. 7: 
a e 

. 

6), Comuna Săveni. (Venit: 64.438 ei). Douii câine: “Doziă ș şi: - Stea, a 
" Sela este la Săveni. Există de la 1870. Localul este proprietatea comunei, clădit î în 1868, 

E de zid, destul de bun, -neîncăpător însă, -la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli: 
1 (7X5,35X2, 70), II (5,80X5,45X2, 70) și două camere pentru. învățător, Mai sunt alte. două săli 
de studii întrun local închiriat. Curtea [i67m2) ș și grădina 1500”: 2) sunt Împrejmuite cu. uluci. 
Şeola nu are nici un venit.
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La Săveni, fiind '225 copii de români în vîisță de șodlă; ar trebui un al patrulea învăţător. 
- Ar trebui mărit localul “actual... : : SI N e 

* Mal sunt la Săveni 212 copil de străini în vîrstă, de șeblă. 
: Copiii din Bozieni (4 kil) pot urma la şe6la din comuna Sârbii. 

7). Comuna Sârbi. (Venit: 5.107. 1e1). Trei cătune : Jlănescă, Sârbi şi Slobozia. 
Prima şcoli este la Ilănesci. Există de la 1882. Localul este proprietatea comunei, donat 

de răposatul Nicu V. Pilat. E de gard, lipit cu pămint, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos 
şi la îndemâna copiilor. Are o sală :. (6,45X6,35X2,63) şi trei camere pentru învăţător. Curtea 
(48022) este împrejmuită cu scânduri. Grădina (970) este împrejmuită cu gard de nuele. Sc6la 
nu are nici un venit. | 

Copiii din Slobozia (1 kil. 960 m.) pot frecuenta şedla din Hănesci, unde, fiind peste tot 
162 copil în vîrstă de şc6lă, ar trebui încă do! învăţători. 

E nevoie de un local. 

A doua şceâlă este la Sârbi. Există de la 1892. Localul este închiriat, E de gard, lipit cu 
pămînt, nepotrivit, și neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (5X4,55X 
2,55), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (583":») este împrejmuită cu uluci. Grădină nu e. 
Ședla nu are nici un venit. . a | Ma , 

Fiind 215 copil în virstă de şc6lă, ar trebui un al doilea învăţător la şcola existentă și 
să sc înfiinţeze o altă şcdlă cu doi învăţători. 

E nevoie d'a se clădi localuri noul. 

8). Comuna Ştiubeni. (Venit: 6.104 Ie). Cinci cătune:, Chișeăieny, Ibineasa, Negru, Petricani 
și Știubeui. 

- Prima şe6lă este la. Ştiubeni. -Există de la 1866. Localul este proprictatea comunei, clădit 
în 1883. E de birne, nepotrivit, ncîncăpător, dar la loc siinătos şi la îndemâna copiilor. Are o 
sală: (6,60X6,40X2,65) şi' o cameră pentru învăţător. Curtea (1069m-») este împrejmuită cu scân- 
duri. Grădina (2919”-7) este înconjurată. cu şanţ. Şcola nu are nici un venit. o 

Fiind la Ştiubeni 186 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui cel puţin încă doi învăţători. 
E nevoie da se clădi un local. ” 
La Ibăneasa (6 kil.), fiind 28 copii în vîrstă de şclă, ar trebui să se înfiinţeze o şcâlă 

de cătun. ..... Se ae a - 
„De asemenea la Negru (5 kil., fiind 17 copil în: vîrstă de ședlă, sar putea înfiinţa o şcâlă 

de cătun. . ...- a e i PR 
A doua şcâlă este la Petricani. Există de la 1892. -Localul este închiriat. E de vălătuci 

nepotrivit, neîncăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două săli : 1 (4,50X3,60X2,10), 
II (4,50X3,80X2,10), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea și grădina (3600=.2) sunt la un loc. 
Șc6la nu are nici un venit. E i 

„: Copiil din  Chişcăreni pot frecuenta,. şedla din, Petricani, aceste două cătune fiind lipite unul 
de, altul; fiind însă în aceste două cătune, 170. eopit: în „vîrstă.le șcâlă, ar trebui încă doi în- 
vețători. . cc | | - | 

E nevoie d'a se clidi un local. 
.. 

9). Comuna Vlăsinesci. (Venit: 2.300 le. Un cătun: Vlăsinescă | _ 
Şeola de la Vlăsinesci există de lă 1884. Localul este închiriat. E de vălătuci, nepotrivit, 

ncîncăpător, dar la. loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (4X3X2,50), fără locuinţă 
„pentru învăţător. Curtea (1410">-) este împrejmuită cu uluci. Grădină nu e. i 
Șe6la nu are nici un venit. . .- i e Pa 

„2 > Fiind la Vlăsinesci 241; copii în vîrstă de școlă, trebuie. un al doilea învăţător la. șcla 
existentă şi să se înfiinţeze încă o șceâlă cu do! învățători, „o 

E nevoie da se clădi localuri noi... | a
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Comuna Vorniceni. (Venit: 8.785 lei). Un citun: Poriticeni. | : 
Șeola de la Vorniceni există de lu 1882. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1881. 

E de gard, lipit cu pămînt, nepotrivit, neîncăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are 
o sală: (7XX5X2,50) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (4tim»; este împrejmuită cu: uluci. 
Grădina (3394=:P) este împrejmuită, parte cu uluci și parte cu șanț Şcâla nu are nici un venit. 

Fiind la Vorniceni 323 copil în vîrstă de şcâlă, ar trehui încă doi învăţători la șc6la 
existentă şi să se înliințeze încă o șcâlă cu trei învăţători. 

E nevoie d'a se clădi lăcaluri noui. 

PLASA BERHOMETE 

41 Cătune şi 13 Secole. 

Copii în virstă de ședlă 1.518 (2.461 băieţi şi 2.087 fete.) 

1). Comuna Adincata. (Venit: 5.420 lei). Două cătune: Adineata şi Mirocu. 
Şeola este la Adincata. Există de la 1882. Localul este închiriat. E de lemn, vechii, ruinat, 

mizerabil, nesănătos, ncîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (5X5X2), fără locuință 
pentru înv&ţător. Nu e nici curte, nici grădină. Șeola are un venit de 275 lei, din arendarea 
pămîntului. | a | | | 
„Copil din Mitoeu (2 kil. 500 m.) pot merge la şesla din Adîncata, unde, peste tot fiind 261 . 
copil în virstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător la șe6la existentă și să sc înființeze 
încă o şcâlă cu doi învățători. | | Ş 

I, neapărată nevoie d'a se clădi un local, căci rel actual e în cea mal mizerabilă stare. 
Comuna are depusă, pentru clădirea unei șcâle, suma de 750 lei. 

2). Comuna Dersca. (Venit: 7.300 lelj. Patru cătune: Cândesci, Dersca, Pirtul-Negru și Viţcaul. 
Prima șc6lă este la Dersca. Există de la 1865. Localul este proprietatea comunei. E de 

bîrne, nepotrivit, neîncăpător, la loc nesănătos, dar la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: 
(8,15)X(5,60X(3,13) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (280"*) și grădina (1045) sunt împrej- 
muite cu gard de nuele. Şc6la nu are nici un venit. | | | 

liind la Dersca 177 copil în vîrstă de şeolă, ar trebui încă doi învăţători. 
E nevoie d'a se clădi localuri noul. 

| A doua şeolă este la Cândesci. Există de la 1878. Localul este proprietatea comunei, clădit 
în_ 1889, materialul fiind donat de principile Gr. M. Sturdza. E de lemn, neîncăpător, la loc 
sănătos şi la îndemina copiilor. Arc o sală: (6,45)X(6,802,90) şi două camere pentru învăţător: 
Curtea, (902) este împrejmuită cu gard. Grădina (1:432m.P) este împrejmuită cu şanţ. Şc6la nu 
are nici un venit. 

Copiii din Viţeani (11 kil. 500 m. şi Pirîul-Negru (2 kil. 500 m.) pot frecuenta şesla din Cân 
desci, unde, fiind peste tot 369 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui încă doi învăţători la șc6la 
oxistentă şi să se înfiinţeze încă o şcâlă cu trei învăţători. o 

E nevoie d'a se clădi localuri nout. 

3). Comuna' Grămesci. (Venit: 7.650 lei). Patru cătunco: Grămescă, Rudesci, Tacu și Perpolea. 
Școla este la Grămesci. Există de la 1869. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1868. E de birne, nepotrivit, neîncăpitor, dar la loc sănătos și la îndemîna copiilor. Are o sală:
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(7X5,80X2,90) şi două camere pentru învăţător. Curtea (180) și grădina (881) sunt împrej- 
muite cu gard de nuele. Sedla. nu are nici un venit. | | 

Copiii din Rudescă, şi din Tacu (3 kil) pot frecuenta şe6la din Grămesci, unde, peste tot 
fiind 279 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învățător. la şcola existentă și să so în- 
[iinţeze încă o şcâlă cu dot învăţători. | | | 

La Verpolea (6 kil.), fiind 388 copil în virstă de școlă, ar trebui să se înființeze o șeolă 
inferidră 

1 

4). Comuna Hânţescii. (Venit: 6.510 Iei). Un cătun: Hânescii. 
“Se6la de la Hânţesci existi de la 1880. Localul este proprietatea comunei. E de lemn, ne- 

potrivit, .ncincăpător, la loc negănătos dar la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (6X4,50X2,50), 
II (5X4X2,50) și două camere pentru învăţător. Curtea (992) este împrejmuită cu gard şi 
scânduri. Grădina (4374) este împrejmuită cu gard. Şc6la nu are nici un venit.. : 

Fiind. 324 copil. în virstă de şcâlă, ar trebui încă doi învăţători la șc6la existentă și să so 
înfiinţeze încă o școlă cu trei învăţători. 

Ii nevoie d'a se clădi localuri nout. 

- 
y 5). Comuna Lozna. (Venit: 6.439 lei). Patru cătune: Călinesci, Luana, Rușii şi Talpa. 
Şcola este la Lozna. Există de li 1870, închisă în 1882 și redeschisă la 1886. Localul 

este proprietatea comunci, clădit în 1891. E de birne, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos 
şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (6X6X3) şi două camere pentru învățător. Curtea la un 
loc cu grădina (5000m-») este împrejmuită cu şanţ. Șe6la nu are nici un venit. | 

Copiii din Ruşii (L kil. 500) pot urma la şedla din Lozna, unde, fiind peste tot 181 copii 
in virstă de şcolă, ar trebui două șcle cu câte dor învăţători; dar mat nemerit ar fi, d'a se adăoga 
un al doilea învăţător la şc6la din Lozna, unde sunt 113 copii în vîrstă de școlă, și d'a înfiinţa 
o școlă inferidră la Rușii, unde sunt 68 copil, în vîrstă de şceslă. _ 

I-a Călinesci (4 hil.), fiind 24 copi! în virstă de șcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o şcâlă de 
cătun. 

De asemenea, ar trebui să se înființeze o șeslă de cătun la Talpa (6 kil. 324 m.), unde 
sunt 19 copil în virstă de şcâlă. | . 

6). Comuna Tureatca. |Venit: 5.813 lei). Cinci cătune:: Culiceny, Mihoveni, Pac, Senăuţă şi 
Tureatca. . | | 

Şcola este la 'Turcatea. Există de la 1891. Localul este proprietatea: comunei, donat de soţii 
Mihail și Elisa Stroescu. E de cărămidă, clădit la 1891, sistematic, încăpător, la loc sănătos și la 
îndemâna copiilor. Are două săli: (10,80X6,80X4), II (10,30X6,80X4), un atelier, un vestiar, 
trei camere pentru învăţător, o bucătărie, o cămară şi o cameră pentru servitor. Curtea (100m--) 
şi grădina (167-») sunt împrejmuite cu gard de nuele. Şc6la nu are nici un venit... 

La 'Tureatea, fiind 390 copit în virstă de ședlă, ar trebui un al treilea învăţător la şc6la exis- 
tentă și să se înființeze încă o şcâlă cu trei învăţători. 

Localul actual, care a fost râii construit, trebuie reparat. | | 
I-a Culiceni (5 kil. 872 m.) fiind 62 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze. o 

şeolă interidră. | : 
La Mihoreni (7 kil. 887 m.), fiind 30 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înființeze o 

şcOlă inferioră. 
La Pueni (3 kil. 77 m), fiind 64 copii în vîrstă de şeolă ar trebui să se înființeze:o şcolă 

interioră. 
La Senăuţi (5 kil. 59 m.), liind 85 copii în virstă de şcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o 

şeolă inferidră., a . .
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-î); Comna Virful-Câmpului. (Venit: 7.000 le). Cinci cătune: /joydu, Bohoyhina, Iapăilunca, 
Ionășeui, şi Virful-Cân pului, Si 

Şeola este la Virlul-Câmpului. Există de la 1870. Localul este proprietatea comunel. E de 
birne, nepotrivit, mizerabil, neîncăpitor, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(3X6)3,50) şi tre camere pentru învăţător. Curtea (8007) și grădina (1600*.) sunt împrejmuite 
cu șanț. Şc6la nu are nici un venit. - E 

Fiind la Virful-Câmpului, 348 copil în vîrstă de scolă, ar trebui încă dot învăţători'la școla 
existentă și să se înființeze încă o şcâlă cu tre! învățători. 

„La IMapăilunea (3 kil. 500 m.), fiind 270 copil în virstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze 
două ședle cu câte do! învăţători. - | 

A doua şeâlă este la lonășeni. Există de la 1892. Localul este proprietatea copnunci clădit 
în :1892 și: donat de d.:Alex. Saint.Georses. E de nuele și paiantă, nepotrivit, neincăpttor, la 
loc sănătoș-și la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,40X3,85X3,35) şi 'o cameră pentru înv&țător. 
Curtea (180) şi grădina: (11257) sunt -imprejinuite. Școlă nu aro nici un venit. 

Fiind la lonăşent 123- copil în virstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învtţător. 
E nevoie de un local mar mare. 3 
La Bogda (3 kil.), fiind 37 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înființeze o şcolă 

inferidră. | 
La Bohoghina, (3 kil) sunt 14 copil în vîrstă de școlă, cari pot frecuenta școla : din 

lonășeni. 

8). Comuna Zamostea. (Venit: 9.570 lcl). Opt cătune: Pălinescl, Dadragi, Civmârtan, Corpacit, 
Ităuţeni, Aicani, Tăutesci şi Zamostea. 
„Prima şeolă este la Zamostea. Există de la 1860. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1871. E de lemn, nepotrivit, ncincăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor Aro o sală: 
(8,32>X5,90X12,80) şi două camere pentru învățător. Curtea (1170m.») este împrejmuită cu gard 
de nuele. Grădina (5990 m») este neimprejmuită. Şedla are un venit de 204 ler, din arendarea 
pămîntului. 

Fiind la Zamostea 256 copil în 'virstă do şeolă, ar trebui un al doilea inv&țător la şcola 
existentă și să se înfiinţeze încă o școlă cu doi învăţători. 

La Nicani (2 Ril. 200 m.), fiind 68 copil în vîrstă de şcOlă, ar trebui să se înființeze o 
școlă inferidră, 

La Ciomârtan, (2 kil. 580 m.), ar trebui să se inființeze o şcolă inferisră, la care ar putea 
să urmeze și copil din cătunul Corpacil (3 kil. 400 m, fiind în aceste două cătune 63 copil în 
virstă de șcâlă. 

La Răuţeni (3 kil. 100 m.), ar trebui să se inliințeze o şcâlă inferisră, la care ar putea 
să urmeze şi copil din Tăutesci (3 kul. 100 m.), fiind în aceste două cătune 47 copil în virstă 
de șeslă. | Na 

A doua ședlă este la Bălinesci. Există de la 1891 Localul este închiriat. [E de lemn, ne: 
potrivit, vechii, neincăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (6X6X3), fără 
locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şc6la are un venit de 135 lei, din aren- 
darea pămîntului. 

Copii! din Padragi (1 kil. 750 m.) pot frecuenta școla din Bălinesci, unde, fiind poste tot 
112 copil în virstă de şcâlă, ar'trebui un al doilea învăţător. 

I: nevoie de un local. 

„9). Comuna Zvorăștea. (Venit: 20.983 Iei) Opt cătune: eresci, Dudu, Deulu, Poiana, Șerlă- 
nesci, Slobozia, Stânca şi Vutru. 

Prima școlă este la Vatra. Există de la 1865. Localul este proprietatea comunci, clădit în 
1573. [2 de birne, nepotrivit, ncincăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli:
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1 (8,28X(8,08X(3,20), 11 |6,65X8, L5X3,2 0) şi două camere pentru învăţător: Curtea (600 ")şi g gră- 
dina (742m.»:) sunt împrejmuite cu! gard. Șcâla nu are nici un venit. - 

liind 144 copii în vîrstă de,școlă la Vatra ar trebui un al doilea învăţător la „gel 
existentă.. e - - 

E nevoie de un local. a a 
La Buda (2 kil. 520 m.), fiind 109 copii în vîrstă: de şcolă, ar trebui să se înființeze o 

şcolă superidră cu doi învățători. 
La Dealu [1 lil), fiind 100 copil în .virstă de şcolă, ar trebui să se înființeze o școlă su- 

peri6ră, cu doi învăţători. 

La Stânca (1 kil. 60 m), fiind 106 copil în vîrstă de șc6lă, ar trebui să se înființeze o 
şcOlă superidră cu doi învățători. 

La Poiana (5 kil), fiind 56 copil în virstă de şcolă, ar trebui să se înființeze o şcâlă inforidră 
A doua şcdlă este la Șerbănesci. Există de la 1890. Localul este donat provisoriii de pre: 

otul Baltnest E de birne, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor 
Are o sală: (6,403,75X2,33), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (470m») este împrejmuită 
cu gard. Grădină nu nu ce. Sela nu are nici un venit. 

Tiind la Şerbănesci 131 copil în virstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător. . 
I: nevoie de un local. 
Lo Slobozia (5 kil.), fiind 132 copii în virstă de școlă, ar trebui să sc înfitnțeze o școlă 

superi6ră cu doi învăţători. | 
La Beresci (8 kil.), fiind 103 copii în virstă de școlă, ar trebui să se înfiinţeze o şeolă 

superidră cu doi învăţători. - 

PLASA COȘULA: 
37 cătune şi 13 şcole' 

Copii în virstă de şcâlă 3.613 (1 928 băieţi și 1.685 fete.) 

0. Comuna Brăesci. „Menit: 1.183 lei). Cinci cătune: Drăesei, Dusuiceny, Prastescă, Poiana şi 
T'openi. -: 

Şedla esto la” Brăesci. Există de la 1866. Localul este proprietatea comunei, donat. de d. 
Costaki Gheleme, însă fără. forme. E de gard, lipit cu re mizerabil, ncîncăpător, dar la loc . 
sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,53X5,15X2,75) şi două camere pentru învăţător. 
Curtea [512"») şi grădina, (1668=») sunt împrejmuite cu gard. Şc6la nu are nici un venit. 

Fiind la Brăescă 254 copil în virstă de şcolă, ar trebui un al.doilea învăţător la şcola 
existentă și să se înființeze o altă.şclă cu doi învăţători, 

La Busuiceni [i kil. 100 m), fi fiind 51 copii în virstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze o 
şcolă .inferidră. 

La Poiana (5 kil. 250 m) find 37 copit în vârstă de şeâlă, ar, trebui să so înființeze o 
şcolă inferioră. 5 

L-a, Prastesci (6 ki. 600 m), sunt 1 copil î în vârstă de scâlă, care ar putea să urmeze la 
şeâla ce sar înființa la Poiana. 

La Popeni (5 kil. 400 m.), fiind 22 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o 
şc6lă de cătun. | , 

2). Comuna Broscăuţi. (Venit: 7.520 ler). Trăi cătune. Droscăuţi, Slobozia și 'Tvestiana. 
Șe6la este la Broscăuţi. Există de la 1868. Localul este proprietatea comunei, clădit în
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1868. E de vălătuci, vechii, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos: şi la îndemâna copiilor, 
Are două săli: I [6,506,40X(2,78), II (6,504,15X2,78), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea 
(220*) şi grădina (1260«») sunt: împrejmuite cu uluci.-Şedla nu are nici un venit. 

La Broscăuţi, fiind 340 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al treilea învățător la şcola 
existentă şi să se înființeze încă o șcâlă cu trei învăţători. A 

La Trestiana (3 kil. 500 m.), fiind 80 copii în vîrstă de șc6lii, ar trebui să se inliinţeze o 
șcOlă inferidră. 

La Slobozia (4 lil) nu sunt de cât 11 copii în vîrstă de şcolă, care ar putea urma la şc6la 
ce s'ar înfiinţa la Carasa (comuna Corlăteni). 

3), Comuna Cordăreni. (Venit: 9.136 lei), Opt cătune: Crucalica, Cordăreni, Dumeni, Griviţa, 
Livenit- Vârnav, Slobozia, Șipoteni şi Vârcoluci. 

Prima ședlă este la Şipoteni. Există de la 1880. L-ocalul este proprietatea comunei, clădit 
în 1886.;£ de biîrne, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Arc o 
sală: (6,95)<6,90X(3) şi două camere pentru învățător. Curtea și grădina (72002) sunt neîm- 
prejmauite. Şc6la are un venit de 141 lei, din arendarea pămîntului. - i! | 

Copiii din Dumeni (500 m.) și Vârcolici (750 m.) pot uşor frecuenta şedla din Şipoteni, 
unde, fiind peste tot 162 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui încă dor învăţători. 

"E nevoie da se clădi localuri noul. 
“La Cracalia (2 il), fiind 52 copii în virstă de șcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o școlă 

- inferioră. | 
La Livenit-Vârnav (4 il.), find 22 copii în vîrstă de şeslă, ar trebui să se înființeze o școlă 

de cătun. | 
A doua şcâlă este la Cordăreni. Există de la 1860 Localul este proprietatea comunci, clă- 

dit de' Stat în 1887, localul fiind distrus de un incendii în 1886. E de birne, nepotrivit nein- 
căpător, la loc sănătos și ia îndemâna copiilor. Are o sală: (7X7X3) şi două camere pentru 
învăţător. Nu e nici curte, nici grădină, de şi există un loc în acest scop. Şc6la are un venit 
de 121 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiii din Griviţa (1 kil. 500 m.) pot urma la șcâla din Cordăreni, unde, fiind 237 copii 
în virstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învățător la şc6la existentă și să se înființeze o altă 
şcOlă cu doi învăţători. | 

E nevoie d'a se clădi localuri noui. 

4 

4), Comuna Corlăteni. (Venit: 7.754 lei). Cinci cătune: Curasa, Corlăreni, Aiclăușeny, Daridoaia 
şi Vlădeni, 

Școla este la Corlăteni. Există de la 1872. Localul este proprietatea comunei. E de birne, 
nepotrivit, la un loc cu primăria, neîncăpător, la loc nesănătos, dar la îndemâna copiilor. Are 
o sală (5X4,472,72), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea € la un loc cu acea a primăriei. 
Grădină nu e. Șc6la nu are nici un venit. a 

La Corlăteni, fiind 100 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 
E nevoie de un local. Ia 
La Carasa (4 Lil.), ar trebui să se înfiinţeze o şcâlă inferiră, la care ar putea să urmeze 

şi copiii din Miclăușeni, fiind în aceste două cătune 55 copil în virstă de şcolă. 
La Vlădeni (4 |;il.), fiind 98 copil în vîrstă de școlă, ar trebui să se înfiinţeze o şcâlă su- 

peri6ră cu doi înv&țători. 

5). Comuna Dimăcheni. (Venit: 3.800 lei). Două cătune: Dimăcheni şi AMatieni. 
Şedla de la Dimăcheni, există de la 1864. Localul este proprictatea comunei, donat de 

familia Leonescu, însă fără nici o formă. E de gard, lipit cu pămînt, nepotrivit, neîncăpător, dar 
la loc sănătos și la îndemâna copiilor: Are o sală (6X3,20)X2,20) şi două camere pentru învt-
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țător. Curtea (1196=*-) este împrejmuită cu. gard de nuele. Grădina (3912) este împrejmuită 

cu gard şi şanţ. Şc6la.nu are nică un venit. 
Fiind 135 copil în vîrstă de șeolă la Dimăcheni, ar trebui un al. doilea învățător. 

E nevoie de un local. 
La Matient 43 kil. 590 m) fiind 35 copil în virstă de şceslă, ar trohui să se înfiinţeze o 

şcolă inferidră, - 

| 

'6) Comuna!  Havaina (1). Weait: 7.043 lei). Trei cătune: Boli, Gâvden” şi Ilavârnu. 

Sela este la Havârna. Există de la 1868. Localul este proprietatea. comunei. E. de vălă- 
tuci, nepotrivit, ncîncăpător, dar la lac sănătos şi la îndemâna tuturor. copiilor. Arc o sală: (7,50X 
4,15X2,45), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea la un loc cu grădina (2597m.7) este împrejmuită 

cu gard. Sc6la nu are nică un venit. 

- Fiind la Havârna 224 copil în virstă do șcâlă, ar trebui un al doilea învăţător la şcOla 

oxistentă şi să se înfiinţeze o altă şedlă cu doi învăţători. 

Copii! din Gârbeni (25 copii) pot frecuenta şcola din Havârna. 
La Bolinţi (5 kil., fiind 47 copil în virstă de şcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o şeolă interioră. 

7). Comuna Hilișeu-Curt. (Venit: 6.985 1e)). 'Tret cătune: HMilișeu-Curt, Hilişeu- Gafencu şi Corjenţi. 
Prima şc6lă este la lHilişeu-Curt. lixistă de la 1881. Localul este proprietatea comunei, 

donat în regulă de d. Al. Curt. E de birne, nepotrivit, ncincăpător, la loc sănătos, dar nu tocmai 
la îndemâna copiilor. Are o sală (8,55X5,50X2,50) şi trei camere pentru învăţător. Curtea (188.72) 

este împrejmuită cu gard şi şanţ. Grădină nu e. Şe6la nu are nici un venit. 
Copil din Corjenţi (1 kil. 500 m.) pot urma la şc6la din Hilișcu-Curt, unde, fiind peste tot 

229 copii în virstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţăţor la școla existentă şi să se înființeze 

încă o $c6lă cu doi învăţători. | Se 
I. nevoie de localuri nouj. | 
A doua şcslă este la Hilişeu-Gafencu (șc6lă de cătun). Există de la 1893. Localul este în- 

chiria E de lemn, nule şi lut, nepotrivit, ncîncăpător, la loc sănătos, dar nu la îndemâna tuturor 

copiilor. Are o sală 5X5X2, 40), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. 

Şedla nu are nici un venit. 

Fiind 134 copil în vîrstă de şcâlă şi satul Gafencu, fiind fârte împrăștiat, în loc d'a se transforma 

ședla actuală în șcâlă cu doi învățători, ar [i mai nemetit d'a se înfiinţa pe lângă şcola existentă, 

care ar trebui transformată în șcâlă inferidră, o altă şcolă inferioră. 
E nevoie «da se clădi localuri nout. 

-8). Comuna Pomârla. (Venit: 7.216 lei]. “Vrei cătune: Milişeu, Pope şi Tomârla. 
-Şe6la este la Pomârla. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1878. E de lemn, nuele, 

și lut, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are trei săli: 
1 (5,40X4,641X3,15, IL (5,20X3,40X3,15), III (5,44X4,64X3,15) şi două camere pentru învăţător. 

Curte nu e. Grădina, (3580m2-) este arendată cu 20 lei pe an. Şc6la nu are nici un venit. 

- La, Pomârla, fiind 361 copit în vîrstă de. şcolă, ar trebui un al treilea învăţător la şcola 
existentă şi să se înființeze o altă şcâlă cu trei învățători. | ă 

La Hilişeu (3 lil), fiind 93 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui să se înființeze n) Ş66lă su- 
periGră cu doi învăţători | 

- La Popeni (4 kil.), fiind 17 copil în vîrstă de şcslă, ar trebui să se înfiinţeze o Şcolă de 

cătun. 

  

(1) In afară de copii însemnați în tabele pentru comuna Ilavârna, mai sunt toți copiii numeroșilor lucrători 
agricoli neimproprictăriţi cari sunt împrăștiați pe moșiile d-lor Nic. Soliano şi Luco Anton, doctor.
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9). Comuna Șendoiceni.. (Venit: 9.000 lei). 'Prei cătune: Buhaiu; Cobălu şi Ghilia. 
Prima școlă este la Ghilia. Există de la 1865. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1892: 

E de birne, nepotrivit, la un' loc cu primăria, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copii: lor, Are o sală: (3,80x3X2,50), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină-: 
Sela nu are nici un venit. . Sa - 

Fiind la Ghilia 94 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea învățător. 
I neapărată nevoie de un local, 

“La Cobâla (3 lil. 500 m.), fiind 68 copil în vîrstă de șcOlă, ar trebui să se înfiihţoze:o 
şcolă inferidră. | 

A doua școlă este la Buhaiu. Există de la 1892. Localul este închiriat. E de biîrne, ncpo- 
trivit, neîncăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (5x5x2,30) şi o cameră 
pentru învăţător. Nu e nici curte, nică grădină. Şc6la nu are nici un venit. 

Fiind la Buhaiu 183 copil în. vîrstă de. şcâlă, ar trebui încă doi învăţători. 
I: neapărată nevoie de un local. 

10). Comuna Văculesci. (Venit: 16.424 lei). Cinci cătune: Goroveiu, Ilorlăceni, Prelipecile, Suu- 
cenița şi Văculesci. | 

Scola este la Văculesci.. Există do la 1365. Localul este proprietatea comunei, clădit în:1879. 
I: de vălătuci, nepotrivit, neincăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are:b sală: 
(6,40 X 4,90 X 2,55) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (610) este împrejmuită cu gard de 
nuele. Grădină nu e. Șc6la nu are nici un venit. e Ma | 

La, Văculesci, fiind 222 copil în vîrstă de şcOlă, ar trebui un al-doilea învăţător, la şcola 
„existentă și să se înfiinţeze o altă şcâlă cu do! învăţători. 

IE nevoie de localuri noui. | DE | 
La Sauceniţa (1 lil. 500 m.), fiind 86 copii în virstă de șcslă, ar trebui, să se, înfiihţeze o 

școlă inforidră. e 
La Prelipeile (2 kil. 500 m.), fiind 41 .copii în virstă, de şcâlă, ar trebui să se înfiihţeze o 

șcOlă inferidră. .. i Ă . | , | | 
La Horlăceni (6 kil.), fiind 70 copii în vîrstă de școlă, ar trebui să se înfiinţeze o şedlă inferioră. 
La Goroveiu (6 kil. 500 m.) nu sunt de cât 12 copii în vîrstă de școlă, pentru cdre sar. 

putea înființa. o ședlă de cătun. 

PLASA HERȚA 

, Hi 42 Catune. şi 12 Scole . - 
Copiii în virslă de școlă 3.305 (1.830 băieţi şi 1525 feo). N 

sa? 

1). Comuna Buda. (Venit: 4.730 Ich. Şese 'căturis: „Budu-Mure, DBuda-Mică, Mihoreni, “Pacat, 
Mogoşesci și Slobozia i a Aaa 

Şeola este la Buda-Mare. Există de la 1813. Localul este proprietatea comunei, clădit în 
1874 E de lemn, nuele și lut, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. 
Are două săli: 1 (5,55X4X2,82), IL (5,55X4,15X2,82) şi două camere pentru învăţător. Curtea, 
lărte mică, este împrejmuită cu gard: de nuele. Grădină nu e. Şedla nu are nici un venit.. 

Copiii din Pasatu (1 kil. 100 m.) pot urma la şeola din Buda-Mare; unde, fiind peste tot 151 copiii în vîrstă de şcolă ar trebui încă doi învățători la șcâla existentă. Ar fi, pote, mal nemerit da se înființa o șcâlă inferidră la: Pasatu, lăsând șe6la din Buda Mare.-tot inferigră.
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„La Buda-Mică [ il, „520 m), fiind 66 copii în vîrstă de ŞcOlă, a ar trebui să se înfiinţeze | 
o şcdlă inferidră. 

„.. La -Mogoşescl [4 .kil. 716 m Bind. 113 copil î în virstă de şcolă, ar trebui să se înfințao | 
școlă cu doi învățători. 

La Slobozia (4 lil. 200 m ), fiind : 30 copii în virstă de șodlă, ar trebui să se înfiinţeze cel 
puţin o şcolă de cătup. 

„La Mihorent (7. kil. 515 m.) fiind 41 copil în virstă de șcslă, ar trebui să se înființeze 
0 șcâlă inferidră. ; 

) 

2). Comuna Hredţca. (Venit: 3.509 le) Săpte cătune: Deceset, Godinescl, Jrca!ca, Pundoaia, 
Ripta, Toluca şi Vălenț. 

Șesla este la Toloca. Există de la 1891. Localul este inchiriat E de birne, vechii, nepotrivit, 
ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor Are o sală: (5X1X2) ş şi o cameră pentru: 
învăţător. Curtea (67652) și grădina (27047) sunt împrejmuite. Şcola nu are nicl un venit. 

La, 'loloca nu sunt de cât 9 copil în vîrstă de şeslă. , 
„Sesla ar trebui mutată în cătunul Becesci, unde sunt 33 copil în “vîrstă de şcălă | şi care 

nu este depărat de Toloca de cât cu 1 kil. 500 m. - " 
La Hreaţea, (5 kil), Bind 136 copil în virstă de şcâlă, ar trebui să se înființeze o şcolă cu 

doi învățători. 
Copiii din Văleni ar putea să urmeze la acâstă șeolă. ! 
La Răpta nu sunt de cât 4 copil. în vîrstă de școlă. ! 
La Fundoaia (2 kil. 456 m.), fiind 14 copii, ar trebui să se înființeze o scolă de cătun. 

„La Godinesci (3 lil. 640 m.),. fiind: peste 140: copil în vîrstă de școlă, ar trebui: să' se în- 
fiinţeze o școlă superiGră cu trei Y învăţători, 

3, Comuna Ibănesci. (Venit: 13.536 la) Trei cătune: Cristinescă, Dămileny şi Ibănescl. 
Prima șcâlă este, la Cristinesci. Există de.la 1869. Localul este proprietatea comunei. E: 

de gard şi lut, nepotrivit, neîncăpttor, dar 'la loc sănătos şi 'la îndemâna copiilor. Are două 
săli: I (5, 80X5,60X2, 10), II (5,50X3X2,40), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (676) este 
împrejmuită cu gard. Grădină nu e. Scâla nu are nici un venit. - 

Fiind la Cristinesci 232 copil în virstă de şeâlă, ar trebui un al doilea învățător la şcola 
cxistenă şi să se înființeze o altă şcolă cu do! învăţători. | 

La Dimileni, fiind 108 copil în virsta de şedlă, ar trebui să se înfiinţeze o şcolă cu doi 
învățători. Sa 

A doua șcâlă este la Ibănesci. Există de la 1861. Localul este proprietatea comunei, clădit 
în 1870. E de vălătuci, nepotrivit, ncîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are 
o sală: (8X5,50X42,30) şi o cameră pentru învățător. Curtea (416=»)) şi grădina (664) sunt Îîm- 
prejmuite cu gard. Şc6la nu are nici un venit. 

Fiind la Ibănesci 288 copii în virstă de şcâlă, ar trebui încă dor. învăţători la şeola 
existentă şi si se înfiinţeze o altă şcâlă cu trei învățători. - 

E nevoie de localuri nouf. 

sa 

4). Comuna Mamorniţa, (Venit: 5.600 lei). „Șese cătune: Bănceni, Cotul- Hotin Boian, Horbora, 
Locoriţu, Mamorniţa şi Streanga. 

Şeola este la Mamorniţa. Există de la 1864. Localul! este închiriat. Ii de vălătuci,- nepo- 
trivit, încăpător, la“ loc: sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,50X5x2,10) şi două ca-: 
mere pentru învăţător. Curtea (2007) şi grădina a (2007) sunt împrejmuite cu gard. Sicdla nu 
are nici un venit. . 

La Mamorniţa nu sunt de cât 26 copil în vârstă de Şcslă.
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Ar trebui deci transformată acestă şcolă într'o şcolă de cătuu şi să se înfiinţeze. o. şcolă 
inferioră la Locoviţa, unde sunt 54. copii în vîrstă de şeolă. N ăi 
„La Cotul-iotin-Boian (3 kil. 500 m.), fiind 21 copii în virstă 'de școlă ar trebui să se în- 

liinţeze o șc6lă de cătun. 
. 

La Horbora (5 kil.), fiind .112 copii în virstă de școlă ar trebui să se înliințeze o şcedlă 
superidră cu: trei învăţători, la, cari ar putea să urmeze cel 43 copil din cătunul Bănceni. 

La Streanga (8. kil) sunt 12 copii în vîrstă de şcolă, pentru care s'ar putea înfiinţa o şedlă 
de cătun. | 

5). Comuna Movila. (Venit: 7.142 Ici). Cinci cătune: Burance, Fundul-Merţa, Movila, Poiana 
și Ținteni, | 

„Sedla este la Fundul Herţa. Există de la 1893. Localul este îchiriat. E de gard cu lut, ne: 
potrivit, neîncăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (£,50X4,50X.2,79), fără, 
locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şc6la nu are nici un venit. | 

| Copii din Baranca (2 lil. 200 m.) şi Poiana (2 kil. 600 m.) pot urmala ședla din Fundul: 
Ilerți, unde, fiind peste tot 107 copii în virstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

Ii. nevoie d'a se clădi un local. | 
La Movila (4 kil.), fiind 77 copii, ar trebui să so înfiinţeze o. şedlă inferidră., 
La 'Ținteni (9 kil.) sunt 8 copil în vîrstă de șeâlă, 

6). Comuna Oroftiana. (Venit: 5.851 ley). Trei cătune: Oroftiana-de-Jos, Oroftiana-de-Sus şi Orofliuna- Frunză, : | | 
Seola este la Oroftiana-de-Sus. Există de la 1879. Localul cste proprietatea comunei, clădit 

în 1887. E de gard şi lut, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sinătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,08X4,05X2,50), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea și grădina (1482m*) sunt 
la un loc. Şe6la nu are nici un venit. 

Copii! din Oroftiana Frunză (1 kil. 708 m.j şi, Oroftiana de-Jos (2 kil. 144 m.) pot urma la 
şc6la din Oroftiana-de-Sus, unde, peste tot fiind 183 copil în virstă de şeslă, ar trebui cel puţin încă doi învăţători. 

I: nevoie de un local. 

1. Comuna Pilipăuţi. (Venit: 4.389 lei). Patru cătune: Lancu, dlolnița, Sutul-Jare și Sinihău. 
Sc6la este la Lunca. Există de la 1870. Localul este proprietatea comunei. E de vălătuci 

nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna'copiilor. Are o sală: (6,27X5,05X.2,37) 
Şi o cameră pentru învăţător. Curtea (3362) este împrejmuită cu gard de 'nuele. Grădina 
(11442) este împrejmuită parte cu gard și parte cu şanţ Şc6la nu are nici un venit. 

Copiii din Satul-Mare (1 kil. 500 m) pot frecuenta șcâla din Lunca, unde, fiind peste tot 
126 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învățător. 

I: nevoie de un local. 
La Molniţa (5 til. 500 m), fiind 51 copii în virstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze o 

școlă inferidră. 
| Sa La Sinihău (8 kil), fiind 1$ copii în vîrstă de şcOlă, ar trebui să se înființeze o şcâlă 

de cătun. 
” 

8). Comuna Suharău. (Venit: 8.073 li). ese cătune: Arbore, Comănescă, Lișna, Mlencuţi, 
Plevna și Suharău. A n 

Prima şcolă este la Suharău. Există de la 1869. Localul este proprietatea comunei. li de 
nuele şi lut, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(7,05X5,85X.3,10) şi două camere pentru învăţător. Curtea (5762) este împrejmuită cu. gard. 
Grădina (4382mr) este împrejmuită cu gard și șanț. ŞcOla nu are nici un venit. |
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Fiind la Suharău 191 copii în vîrstă de şedlă, ar trebui să so adauge cel puţin încă dor 
învăţători la şc6la existentă. i | 

la Comăneşci (2 kil. 80 m.), fiind 98 copil în vîrstă de şcolă ar trebui să se înfiinţeze 
o şe6lă cu doi învăţători. 

A doua şcâlă este la Lișna. Există de la 1892, Localul este donat fără formă. E de vălă- 
tuci, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (5,90:x5,50xX . 
239), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şc6la are un venit de 228 
lci, din arendarea 'comunei. 

Copiii din Plevna. (1 kil. 250 m.) pot frecucuta șcâla din Lişna, unde, peste tot liind 122 
copil în virstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

E nevoie de un local. | 
La Mlenăuţi (2 Fil. 730 m.), fiind 89 copil în virstă de șc6lă, ar trebui să se înfiinţeze o 

şcolă inferidră, . 
La Arbore (5 kil. 910 m.), fiind 85 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înființeze o 

şeolă inlcridră. 

9). Comuna Tărnauca. (Venit: 4.260 lol). Trei cătune: Pătrășeani, Probotesci și: Lărnauteit. 
Prima şcolă este la Tărnauca. Ixistă de la 1872. Localul este proprietatea, comunci. E «dle 

gard cu lut, nepotrivit, neîncăpător, la loc nesănătos şi nu e Ia îndemâna copiilor. Are o sală: 
(76,63 x4,05), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (400m2-) este împrejmuită cu gard numa! 
într'o parte. Grădina (1463m-:) este împrejmuită cu gard în prâstă stare. Şcâla nu are nică 
un venit. | | | 

La 'Târnauca, fiind 253 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător şi să se 
înfiinţeze o altă şcâlă cu doi învăţători. 

E nevoie de un local. | 
La Pătrăşeani (4 kil.), fiind 106 copii în virstă de școlă, ar trebui să se înființeze o șeslă 

cu doi învâțători , | 
A doua şcolă este la Probotesci. Există de la 1889. Localul este închiriat. [E de nuele 

cu lut, nepotrivit, neîncăpător, la loc nesănătos şi nu toemal la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(74,85 x2,60) și o cameră pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Șe6la nu are nic 
un venit. | : 

Fiind la Probotesci 199 copil în vîrstă de șcslă, ar trebui cel puţin încă do! înv&ţători. 
I: ncapărată nevoie de un local. 

PLASA PRUTU. 
31 cătune 11 șegle. 

a , „Copii în virstă de șeolă: 2.700 (1.624 băieţi și 1.176 fete, 

1); Comuna Bivolu-Mare. (Venit: 3.200 lel). Doui cătune: Birolu-Lipan şi Ditoli- Lăţescu. 
Şedla este la Bivolu-Lăţesci. Există de lu .1988. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1885. E de lemn, nepotrivit, neîncăpător, la loc nesănătos, dar la îndemâna copiilor. Are o 
sală: (6X£Xx2,40) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (5132) și grădina (3117mP) sunt împrej- 
muite cu gard în forte prâstă stare. Șela nu are nici un'venit. 

Copiii din Bivolu-Lipan (980 m.) pot uşor frecuenta șesla din Bivolu Lăţesci, unde, peste 
tot fiind 123 copii în vîrstă de şcdlă, ar trebui un al doilea învăţător, 

E. ncapărată nevoie de un local. PE |
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2). Comuna Cotușca. (Venit: 5.000 lei). Patru cătune: Cotuşea, Cotul- Miculinţi,  Clhereni şi Puţureni. 
. - . „ Şeola este la Cotușca. Există de la 1875. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1884. I, de gard şi lut, nepotrivit, neîncăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (7,30X6,20X3,1+4) și două camere pentru învăţător. Curtea (70mr:) și grădina (80*.r) sunt împrej muite cu gard. Şcola nu are nici un venit. 

-Copiil din Puţureni (1 kil. 700 m.) şi din Ghereni (1 kil. 800 m) pot urma la școla din Cotuşea, unde, peste tot fiind 153 copil în virstă de șcâlă, ar trebui încă doi învăţători. E neboio. de un local. .. Da p. 
La Cotu-Miculinţi 14 Rilii, fiind 47 copil în .virstă de școlă, ar trebui să so înființeze o școlă inferidră. 

| In acest cătun există un local- sistematic, unde a funcţionat o şcolă inferidră timp de 6 ani. 

3) Comuna Darabani. (1) (Venit: 31.875 lei). Trei cătune: Bajura, Cornesel şi Darabani. Prima şedlă este la Darabani. Există de lă 1573. Localul este proprietatea comunei. E de cărămidă pe temelie de piatră, bun, ncincipător însă, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (12,54X7,10X3), II (6X5,30X3), o cancelarie și două camere pentru învățător, Curtea (1250) şi grădina (13002) sunt împrejmuite cu uluci. Şc6la nu are nici uni venit. „= Copii! din Cornesci pot urma ușor la ședla din Darabani, unde, fiind peste tot 341 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui un al treilea învăţător la școla existentă şi să se înfiinţeze o altă şcolă cu trel: învăţători, E îi 
E nevoie da se mări localul actual şi da se clădi un alt local, mat în spre Cornesci. * "A doua școlă este la Bajura (şcolă de cătun). Există de la 1895. Localul este închiriat. E de lemn, nepotrivit, ncîncăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (4,50X. 4,503) şi două camere pentru învăţător. Curtea (1502) și grădina (20 prăjini) sunt împrej- muite cu gard. Şc6la nu. are nici, un xenit. - a pn 
La Bajura, fiind 77 copii în vîrstă de Școlă, ar trebui să se transforme șe6la actuală în școlă inferigră. Sa aa, 
E nevoie de un local. 

4). Comuna Horodiştea. (Venit: 4.360 lei). Patru cătune: Cuzlău, Crăiniceni, Ilorodiștea şi S'obozia, 
- Șeola este la Ilorodiştea. Există de la 1863. Localul este donat fără forme de d-na Ana Balta. E de zid, nesistematic, la un loc cu primăria, neîncăpător, la loc sănitos Şi la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (440X14,40X(3), 11-(4,140X3X3), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Șc6la nu are nici un venit, 

Copii din tote cătunele pot urma la șc6la din Ilorodiştea, unde, fiind peste tot 152 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui încă doi învăţători. 

5). Comuna Hudesci-Mari. (Venit: 14.870 lei). Cinci cătune: Alba, Bașeu, Concesci Iupeni şi Vatra. 
| 

Prima, şcola. este la Lupeni. Există de la 11865. Localul, este. proprietatea „comunei, clădit de'epitropia numită prin testamentul răposatului lord. C. Boldur Lăţescu. E do cărămidă, cu temelia de piatră, bin, încăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două săli : 19,30X(6,50X3,33); II (9,30X6,503,34). şi patru camere pentru învățător. Curtea şi grădina (3036m.7-) sunt neîm- prejmuite. a a . . [a . . -. ? 

  

. 

(1) Tabela nu coprinde de cât copiii de români,
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„ ŞeGla-are un venit. de 3525 -lei; prin“ testamentul răposatului lord.: C. Boldur-Lăţescu. 
Fiind 167 copii în vîrstă dei școlă, ar trebui la Lupeni un al treilea învăţător. 

„Dă Bașeu [L kil. 120 m.), fiind 91 -copii în virstă de șeslă, ar trebui: să se înființeze o 
şcolă cu doi învăţători. a 

La Alba (600 m.), fiind 153 copil în vîrstă de-şcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o şc6lă cu 
trei învăţători. 

La Vatra (2 kil. 400 m.), fiind 123 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui să -se înfiinţeze o 
şcâlă” cu doi învăţători. .î.. -. E SI o 
te A. doua. şeslă -este „la Concesci. Există de la 1889. Localul este proprietatea comunci; donat 
de Y'raţii. |. și VI. Lacinski. E de zid, nesistematic, neîncăpător, la loc sănătos şi. la îndemâna 
copiilor. Are o sală: (5,65X4,75X2,75) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (11202) și grădina 
(G72m.») sunt împrejmuite cu gard.'Sc6la: nu are nici un venit. e 

Fiind la Concesci 162 copil în vîrstă de șc6lă, ar trebui încă doi învăţători. 
I: nevoie da se mări localul actual. | 

6). Comuna Hudescil-Mici. (Venit: 2.681 lei). Un cătun: J/udescii- Mici. 
_Seola de la Iudescil-Mică există. de mult. Localul este proprietatea comunei. E: de garul 

și lut, nepotrivit, neîncăpttor, dar lu loe sănătos şi la_ îndemâna -copiilor. Arc o sală : (7X4X2,25) 
și o cameră pentru învăţător. Nu ce curte. Grădina (5000”») este. împrejmuită 'cu şanţ. Scola 
nu are nici un venit. a 

existentă şi să se înfiinţeze o altă şcolă. cu do! învățători. 
I: nevoie da se clădi localuri nou. ” 

Fiind: la Iludescil-Mici 272 copit în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător la şcola 

7). Comuna Mitocu. (Venit: 12.549 lei). Sese cătune: Bodroniu, Crasnaleuca, Ghiveni-Curt, Aitocu 
Punaitonia şi Zoiţani. , i - 

Șeola este la Mitocu. Există de la 1890. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1879. 
E, de vălătuci, nepotrivit, neîncăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli: | 
(8X6X2,85), II (8X3X.2,85) şi două camere pentru învăţător. Curtea (3357) este împrejmuită 
cu gard de nuele. Grădina (1099m) este împrejmuită cu uluci. Scola nu are nici un venit. 

Copiii. din Ghireni-Curt pot urma la. cola. din Mitocu, unde, fiind peste. tot 292 copil în 
vîrstă de şcâlă, ar trebui. încă doi învăţători la ședla existentă și să se înființeze oaltă şcâlă cu 
trei învăţători. , . : e : 
şi E nevoie da se clădi localuri nouf. e SIE - - 

La Crasnaleuca (9 lil), fiind 77 copii în: vîrstă de şeolă, ar trebui să se înfinţeze o.şeolă 
inferiră. ... e DP EDI  aRI D E tă 

La Zoiţani (7 ki), fiind 16 copil în virstă de.şcglă, sar putea înființa o şcolă de cătun. 

ptr 

n La Panaitoaia: (8 kil.,,nu sunt de cât6 COPIL. «i: i i - Ea 
aci; La Bodronu; (14 kil),; nu..sunt: de cât:3 copil.: . 

pi 

- 

Si: Comuna Păltinişu. (Venit: 7.065 le). Patru cătune: Griviţa, Icăncăuţi, Pallinișu şi “Teioasa. 
Şc6la este la Păltinişu. Există de la 1858, Localul este proprietătea comunei, clădit de Stat 

în 1858. E de zid, neîncăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,85X4,50X.3,65) 
și o cameră pentru învăţător. Curtea (1194) este împrejmuită cu gard de nuele. Grădina 
(1.8-44mP) este împrejmuită cu şanţ. Şeola are un venit de 106 lei, din arendarea pămîntului: 

“Copiil din Griviţa (2 kil. 450 m.) pot frecuonta şe6la din Păltinişu, unde, fiind peste tot 
126 copil în vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător. 
NI „E nevaie «a se prelace localul actual.
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La Ivăncăuţi (1 Mil. 20 m.), fiind 59 copit în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze o 
școlă inferioră. 

La “Teioasa (4 lil 759 m), fiind 50 copil în virstă de școlă, ar trebui să se înființeze o 
școlă inferidră. 

9) Comuna Rădăuţi. (Venit: 11.056 le). Două cătune: Isnorăţ (sau Rediu) şi Pădăuţi. 
Șeola este la Rădăuţi. Există de la 1865. Localul este proprietatea comunci. E de piatră şi 

cărămidă, destul do bun, încăpitor dacă se va clidi încă un local, la loc sănătos și la înde- 
mâna copiilor. Are două săli: 1 (7X6,85X3,25), IL (7X7,05X3,25) o cancelarie şi două camere 
pentru învăţător. Curtea (414.7) este împrejmuită cu uluci. Grădina (1.078=») este imprejmuită 
parte cu uluci şi parte cu șanț. Şeola nu are nici un venit. 

Copiil din Isnovăţ (1 kil. 600 m.) pot frecuenta şcola din Rădăuţi, unde, peste tot fiind 210 
copil în vîrstă de şeslă şi la şedla existentă fiind acum dor învăţători, ar trebui să se înființeze 
o altă școlă cu do! învăţători. 

[, nevoie d'a se clădi un al doilea local. 

RESUMAT 

—— 

Pentru o deplină aplicare a lege! asupra înv&țămîntului primar, ar fi nevoie de a so mat 
înfiinţa în judeţul Dorohoi: 

15 șeole de cătun 
41 șeule înferidre cu 1 încățălor ; 
32 șeule superiire cu 2 înrtțători. 
13 șeulă superidre cu 3 încețători. 

Ar mal fi nevoio de a se transforma: 2 şcole de cătun în școle inferidre, 1 școlă de că. tun în şcolă superidră cu doi învățători, 1 şcolă inferidră în şcâlă de cătun, 2? şcole inferivre în şe6le superidre cu doi înv&ţători, 20 şcole inferidre în şeole superidre cu tre! înve&ţători, 6 școle superiore cu do! învățători în școle superidre cu tre! învăţători și 1 şcolă superidră cu trei învăţători în şcolă superiră cu patru învăţători. 
Astădi avem în acest judeţ 62 şcâle, din cari: 3 de cătun, 51 inferidre, 7 superire cu doY înveţători și 1 superidră cu tre! învăţători. 
In diua când legea actuală va fi pe deplin aplicată vom avea 163 şesle din cari: 16 de cătun, 46 inferiore, 61 superidre cu doy înv&ţători, 39 superidre cu tre! învețători şi 1 superidră 

cu patru înv&ţători. 

F.D. - 

a 

NOTĂ. — In tabele la comuna Avrăâmesci (plasa Başcu) sa trecut într'o singură cifră numerul copiilor în virstă de şeolă din ambele cătune cu şcolă. (Avrămesci şi Adişani),
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JUDEȚUL FÂLCIU 
10.004 (5.390 băieţi şi 4.614 fete). Statistica actuală. Copit în virstă de șeâlă | istica a opii în virstă de scOlă + sui (4815 » și 41126 »), Statistica din 1891. 

PLASA CRASNA 

33 Cătune şi 14 Şcoale. 

Copii în vîrstă de şeâlă: 2.298 (1.205 băieţi şi 1.093 fete), 

1). Comuna Albesci. (Venit: 10.000 lei). Patru cătune : Albesci, Corni, Docolina şi Gura- Albesti. 
Prima șe6lă este la Albesci. Există de la 1868. Localul este proprietatea comune! prin 

donaţiune cu forme în regulă. E de zid şi vălătuci, vechiii, mizerabil, neîncăpător şi nu e la 

“îndemâna copiilor. Are o sală (6,25X4X2,25), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea este neîm- 
prejmuită. Grădină nu e. Şeola nu are nici un venit. 

Copiii din cătunul Docolina (2 kil. 400;m.), cari sunt în număr de 4 pot urma la șc6la din Albesci. 
Peste tot fiind 197 copii în virstă de șcâlă, ar trebui la Albesci încă doi învățători. 
E neapărată nevoie de un local noi. 

In cătunul Gura-Albesci (3 kil. 750 m.) nu sunt de cât 2 copil în vîrstă de şcâlă. 

A doua şedlă este la Corni. Există de la 1880. Localul este închiriat. E de vălătuci, ne- 

încăpttor, dar la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are două săli: 1 (4,50X4,10X2,45) 
II (4,42X4,04XX2,30) şi două camere pentru învăţător. Curtea (750*7) este împrejmuită cu gard. 
Grădină nu e. Şeola nu are nici un venit. 

La Corni, fiind 190 copil în vîrstă de școlă, ar trebui încă do! învățători. 

2). Comuna Deleni. (Venit: 11.377 lei). Patru cătune: Bărboși, Deleni, Golăşei şi 'Talaba. 
Școla este la Deleni. Există de la 1868. Localul este închiriat. E de vălătuci, acoperit cu 

stuf, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală 

(4,67X4,44X.2,62), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea [196".7) este neîmprejmuită. Grădină nu e. 
Şebla nu are nici un venit. 

Copiii din cătunele Golăşei (673 m.) și Talaba (565 m.) pot urma cu înlesnire la școla din 
Deleni, unde peste tot fiind 196 copii în vîrstă de ședlă, ar trebui încă doi învăţători. 

E neapărată nevoie de un local noii. 

In cătunul Bărboși (3 kil.. 886 m.), [iind 43 copii în vîrstă de şeolă, ar trebui să se înfiin- 
ţeze o şcolă inferioră. 

3). Comuna Hoceni. (Venit: 16.488 lei). Cinci cătune: Bagăă, Iloceni, Oţoleui, Șișcani și Tomșa. 

Prima şcoli este la Oţeleni. [există de la 1866. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1828. Ii de vălătuci, vechiii, mizerabil şi neincăpător, dar la loc siinătos şi la îndemâna copiilor. 

Are o sală (6X4,40X(2,36), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. cola 
nu are nici un venit,
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Copiii. din cătunul Hoceni (1 kil. 850 m.) pot urma cu înlesnire la șeola din Oţeleni, un 

de peste tot fiind 195 copil în vîrstă de ședlă, ar trebui încă doi învăţători. 
E neapărată nevoie de un local noi. 
In cătunul Bagăi (5 kil) nu sunt de cât 11 copii în vîrstă de școlă. 
A doua șcâlă este la Şişcani. Există de la 1860. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1860. E de vălătuci, vechii, nepotrivit şi neîncăpâtor, dar la loc sănătos și la îndemâna co- 

piilor. Are o sală (54X1X2,1), liră locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şeola 
nu are nici un venit. 

Copiii din cătunul Tomşa pot urma cu înlesnire la şcola din Șişcani, unde peste tot fiind 

137 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător. 

4). Comuna Hurdugi. Două cătune: Guşifei şi Murdugi. 
Prima școlă este la Guşiţei (ședlă de cătun). Există de la 1893. Localul este proprietatea 

comunei. E de nuele lipite cu pămînt și acoperit cu stuf, nepotrivit și ncîncăpător, dar la loc, 

sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (UX3X2) și o cancelarie, fără locuință pentru 

învăţător. Nu e nică curte, nică grădină. Sc6la nu are nici un venit. | 

La Gușiţei, fiind 72 copil în vîrstă de şeolă,ar trebui o şcoli inferioră. 
A doua ședlă este la Ilurdugi. Există de la 1868. Localul este proprietatea comunei, prin 

donaţiune. E de zid, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are 
două săli: 1 (6,10X5,60X2,80), II (5,80X3,50X2,80) și o cancelarie fără locuinţă pentru înv&- 

țător. Curtea (875m.P) este împrejmuită cu gard. Grădină nu e. Sedla nu are nică un venit. 
La Hurdugi, unde sunt 133 copii în vîrstă de școlă, se află acum doi învăţători. 

| 5). Comuna Oltenesci. (Venit: 11.549 lei). Șese cătune: Cordeni, Oltenesci, Pâhna, Târzii 

Pineţesci şi Zgura, 
Prima şedlă este la Oltenesci. Există de la 1871. Localul este proprietatea. comunei. E de 

lemn, vechiă, miserabil, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: 

(5 X 4,2X 2,1), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nică grădină. Şcola nu are nici 
un venit. 

Copiii din cătunul Zgura (2 kil. 400 m.) pot urma la şedla din Oltenesci, unde peste tot 
fiind 119 copii în vîrstă de șeolă, ar trebui un al doilea învățător. 

A doua ședlă este la Târzii. [Există de la 1884. Localul este închiriat. E în paiantă cu 

vălătuci, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: 

(5Xx-46X2,46), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Scola nu are niciun venit. 

| Copiii din cătunul Pâhna (1 kil.) pot urma cu înlesnire la şeola din Târzii, unde peste 
tot fiind 128 copii în virstă de şeolă, ar trebui un al doilea învățător. 

[E neapărată nevoie de un local noi. 
A treia şcolă este la Vineţesci. Există de la 1882. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1836. E de lemn lipit cu pămînt, vechii, mizerabil, neîncăpător, la loc nesănătos, dar la în- 

demâna copiilor. Are două săli: I (4,2X4X3,80), II (3 X 2,80 X 3,80), fără locuinţă pentru învă: 

țător. Nu e nici curte, nici grădină. Şc6la are un venit de 140 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiii din cătunul Cordeni (512 m.) pot urma cu înlesnire șcâla de la Vineţesci, unde peste 

tot fiind 108 copil în virstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învățător. 

E neapărată nevoie de un local noii. 

6). Comuna Roșesci. (Venit: 8.286 lei). Opt cătune: Bogheni, Gura-ldriciului, Dolhenă, Jdriciu, 

Dădiu, Roşesci, Tăâlhăvesci şi Valea-lui- Darie. 
Prima şcâlă este la Idriciu, Există de la 1879. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1865. E de vălătuci acoperit cu stuf, vechii, neîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are o 

sală (1,75X8,1X2,35) şi o cameră pentru învăţător. Curtea, forte mică, este neimprejmuită. Gră-
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dina, forte mică, este împrejmuită cu gard de nuele şi: servesce primăriei ca obor de vite. Scola 
are un venit de 178 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiii din cătunele Dolhent (499 m), Rădiu (1 Ril. 386 m) și Tâlhăresci (1 kil. 739 m.) 
pot urma, cu înlesnire şcola, din Idriciu, unde peste tot nu sunt decât 92 copil în virstă de şcâlă. 

E neapărată nevoie de un local noi. - 
A doua şedlă este la Roşesci. Există, de la 1884. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1865. E de vălătuci acoperit cu stuf, vechii și neîncăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna 
copiilor. Are o sală (5,29X(3,56X2,63) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (192. și grădina 
(360".») sunt împrejmuite cu gard de spini. Şc6la nu are nici un venit, pămîntul ce : posedă 
fiind cultivat de învăţător. 

Copiil din cătunul. Bogheni (900 m) pot urma cu înlesnire la şe6la din Roşesci, unde 
peste tot sunt 108 copii în virstă de șeolă; sunt acum doi învăţători. 

[, neapărată nevoie de un local noi. a ă 
In cătunul Valea-lui-Darie (3 il. 500 m), fiind 63 copii în vîrstă de. şcâlă, ar trebui să se 

înfiinţeze: o şc6lă inferidră. - 
De asemenea, în cătunul Gura-Idriciului (3 kil. 800 m.), fiind 28 copii în vîrstă de Şcolă, ar 

trebui să se înființeze cel puţin o șcdlă de cătun. " 

î). Comuna Vutcani. (Venit: 11.000 lei). Patru cătune. Mălăescă,  Poșta-ilanu, Tupilați. și 
Vulcani. 

Prima şedlă este la Mălăesci. Există de la 1880. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1874. E de vălătuci acoperit cu stuf și paie, ncîncăpttor, la loc nesănătos, dar la îndemâna co- piilor. Are o sală (43X3,5X2,1) și o cameră pentru învățător. Curtea (1.04-4mr.) este împrejmuită 
cu gard de nuele. Grădină nu e. Şeâla nu are nici un venit, 

Numai copiii din cătunul Mălăesci frecuentâză școla, unde nu sunt decât 72 copil în virstă de şcolă, 
| 

In cătunul Poşta-Elanu (5 kil.) nu sunt decât 13 copil în vîrstă de șeslă, 
In cătunul Tupilați (8 il.), fiind 59 copii în vîrstă de școlă, ar trebui să se înființeze o șşcolă inferidră, 

| A doua şedlă este la Vuteani. Există de la 1865 și funcţionâză în două localuri; unul proprietatea comunei şi altul închiriat. Sunt de vălătuci, neîncăpătâre, dar la îndemâna, copiilor. „Ai câte o sala 1 (7,92X6,50X2,89), 11 (10,72X3,45X2,76) şi câte două camere pentru învăţător. Curtea localului ce este proprietatea comunei (133"7) și a celui închiriat (4587. sunt îm- prejmuite cu gard. Grădină nu ai. Şeola nu are nici un venit, 
La, Vutcani, fiind 332 copii în virstă de șclă, (sunt acum doi învăţători la șcsla existentă, ar trebui un al treilea învățător şi să se înfiinţeze încă o școlă cu trei învăţători. 
E neapărată nevoie de un local noi, 

PLASA MIJLOCU 
E 36 cătune și 11 școle 

Copii în virstă de şeolă: 2.428 (1.346 băieţi şi 1.082 fete), 

1), Comuna Creţesci. (Venit: 13.743 lei). Patru cătune: Creţesciz-de-.Jos, Creţescii-de- Sus, Budesci 
și Curteni, 

: 
Prima şe6lă este la Curteni. Există, de la 1885. Localul unde funcţioneză șela acum este închiriat, cel propriă donat de d. Castroianu, fiind în reparaţie. E de vălătuci, nepotrivit, și neîn- căpător, dar la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (5X4,7X2,65), II (1X4,1XX2,65); fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (243.7: este împrejmuită cu gard. Grădină nu e. ela nu are nici un venit.
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Copii! din cătunn! Pudesci (1 lil. 300 m.) pot urma cu înlesnire la ședla din Curteni, 
unde peste tot fiind 160 copil în vîrstă de șcOlă, ar trebui un al treilea învăţător, căci sunt 
dot acum. 

A doua șeolă este la Creţescil-dle-Jos. Existii de la 1860. Localul este proprietatea comunci, 
clădit în 1859. E de zid, vechii şi ncîncăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are 
o sală (5X4X3) și două camere pentru învețător, Curtea (1002-») și grădina (200) sunt îm- 
prejmuite cu gard do nucle. Şcola nu are nicl un venit. 

Copii! din cătunul Creţescir-de-Sus (1 kil.) pot urma cu înlesnire la șeola din Creţescil-de- 
Jos, unde peste tot fiind 924 copit în vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea învățător la șeola 
existentă și să se înființeze încă o şeolă cu doi învăţători, 

2). Comuna Epureni. (Venit: 12.704 lei). Șese cătune: Bobesei, Corni, Dudu, Ipureni, Noraci 
şi Palca-G'recului, 

Prima şcolă este la Duda. Există de la 1881. Localul este proprictatea comunei, clădit în 1870. 
3 de vălătuci, acoperit cu stuf, ncîncăpător, la loc nesănătos și la îndemâna numal a copiilor 
din Duda și Novaci. Are o sală (4X42,25) şi o cameră mică pentru învăţător. Curtea (207m+-) 
este împrejmuită. Grădină nu e. Seoia aro un venit de 180 lei, din arendarea pămîntului. 

Numai copii! din cătunul Novaci [1 Hil.) pot urma cu înlesnire la şcola din Duda. 
Ar fi nemerit a se muta șcâla la Novaci, căci atunci ar putea [i uşor frecuentată şi de copii! din cătunul Valea-Grecului (+ kil. de Duda). 
Peste tot liind 244 copit în vîrstă de ȘcOlă, ar trebui la școla existentă un al doilea inveţător 

și să se înființeze încă o școlă cu doi învăţători. 
A doua școlă este la Epureni. lixistă de la 1868. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1878. E de vălătuci acoperit cu stuf, neincăpttor, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. 
Are o sală (X4,23X2,29), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (110”+) este împrejmuită cu gard de nuele. Grădină nu e. Şeola are un venit de 102 lei, din arendarea pămintulul. 

Numa! copii! din cătunul Epureni pot frecuenta ședla, unde, fiind 1-10 copil în virstă de șeolă, ar trebui un al doilea învăţător. 
In cătunul Corni (2 lil. 100 m. și comunicaţia anevoidsă), fiind 152 copil în virstă de 

şcolă, ar trebui să se înființeze o şceolă superidră cu trei învăţători. 
In cătunul Bobesci (i lil. 500 m.) fiind 16 copil în vîrstă de școlă, sar putea înliința o 

școlă de cătun. 

3). Comuna Grumezoaia. (Venit: 11.552 lei). Tref cătune: Grumezoaia, Dlalonesci și Urlaţi. 
Prima şcâlt este la Grumezoaia. Există de la 1865. Localul este închiriat. E de lemn cu vălătuci, acoperit cu stuf, ncîncăpător, la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală (:4,90X4,75X(2,55) și două camere pentru învăţător. Curtea (7-1Sm-r) este împrejmuită cu gard de nuele. Grădină nu e. Şcola nu are nici un venit, 
La Grumezoaia, fiind 226 copil în vîrstă de şeolă, ar trebui un al doilea învățător la şedla existentă și să se înființeze încă o școlă cu do! învăţători. 
A doua scolă este la Urlaţi. Există de la 1892, Localul este oferit pentru şeolă pe un timp de 2 an. E de lemn cu vălătuci. acoperit cu stul, nepotrivit şi neincăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (490X4,00X<3,20; şi o cameră pentru înv&ţător Nu e nici curte, nici grădină. Școla nu are nici un venit, 
Copiil din cătunul Platonesci (1 kil.) pot uşor urma la şeola din Urlaţi, unde peste tot fiind 124 copil în vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea înv&țător, 
E neapărată nevoie de un local noă. 

4). Comuna Schiopenr. (Venit: 13.723 lei). Septe cătune: Căpulesei, Cărligaţi, Darialesci, lcd nesci, Lcosci, Dusca şi Schiopeni.
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Prima şcâlă este la Ivănosci. Există de la 1883. Localul este proprietatea comunei, donat 
de locuitori. E de vălătuci, vechii, nepotrivit, încăpttor şi la îndemâna copiilor. Are două săli: 
1 (AX4X2), IL (4X4X2), fără locuință pentru învăţător. Curtea, este neimprejmuită. Grădină nu 
e. Şc6la are un venit de 178 lei, din arendarea pămîntului. . A . 

Copiii din cătunul Căpotesci (2 kil. 500 m) pot urma la şcOla, din Ivănesci, unde peste tot 
liind 109 copii în virstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

A doua şcâlă este la Rusca. Există de la 1868. Localul este proprietatea Statului, clădit 
în 1864. E de zid,'acoperit cu şindrilă, destul de încăpător, dar deși la loc sănătos nu e la 
îndemâna .copiilor.. Are patru săli: 1 (6,35X4,15X3), II (3,35X3,35X3), III (430X2,70X3), IV 
(3X23), două camere şi o bucătărie pentru învățător. Curtea, f6rte mică, este împrejmuită 

„cu gard de nuele. Grădină nu e. Şcola are un venit de 168 lei, din arendarea pămîntului. 
Copiii din cătunele Cârligaţi (1 kil), Davidosci (3 il.) şi Leosci (2 kil.) pot urma, la şcola 

de la Rusca, unde peste fiind 162 copii în vîrstă de școlă, ar trebui încă doi. învățători. 
Ar fi nemerit de a se muta şcâla în cătunul Leosci; căci, ast-iel, ar [i la îndemâna tuturor 

copiilor. 
A treia şcolă „este la Schiopeni. Există de la 1865. Localul este proprietatea comunei. E 

de lemn cu: vălătuci acoperit cu stuf, neîncăpător, la loc sănătos şi la îndemâna, copiilor. Are 
o sală (4,50)X4,25)X(2,25) și o cameră pentru învăţiitor. Curtez (160=»-) este împrejmuită cu gard 
de nuele. Grădină nu e. Șc6la_ nu are nici un venit. - - 

La Schiopeni, fiind 233 copil în virstă de .șceolă, ar trebui un al: doilea învăţător și să se 
înfiinţeze încă o ședlă cu doi învăţători. 

5), Comuna Stănilesci. (Venit: 15.563 lei). 'Trer-spre dece cătune: Bumbăta, Budu, Băleanu, 
Condrea, Yocșu, Ilârtopu, Lunca, Pojereni, Poyănesck, Broscoșeni, Stănilesci, Săratu şi Voloseui. | 

Şcola este la Stănilesci. Există de la 1858. Localul este proprietatea comunel, clădit in 
1856. E de zid acoperit cu tablă, vechii, nepotrivit, neincăpător şi. la îndemâna copiilor numai 

“din cătunul Stănilesei. Are o-sală (1)4,45)(3,30) şi trei camere pentru învăţător. Nu e nică curte, 
nică grădină. Sedla nu are nici un venit. | E 

Numai copiii din Stănilesci pot frecuenta școla, unde, fiind 187 copil în virstă de şcâlă, 
ar trebui un al doilea învățător. 

In cătunul Pogănesci (6 kil.), fiind 72 copii în virstă do șcâlă, ar trebui să: se înfiinţeze 
o şcelă inferidră. e 

De asemenea în cătunul Broscoșeni (7 kil.), fiind 25 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui să 
se înliințeze_o şcolă de cătun. 

O a doua şedlă de cătun, ar. trebui să 'se înfiinţeze la Lunca (7 kil., unde ar putea urma 
şi copiii din cătunele Pojoreni (9 kil. de Stănilesci) și Hârtopu (6 kil. de Stănilesc]). 

In câte trele cătune nu sunt de cât 22 copii în vîrstă do şedlă.: 
"In cătunele Bumbăta (12 kil.), Băltânu (11 kil.), Condrea (9 kil.), Focșa (1 kil.), Săratu (4 lil), 

Dudu (4 kil.) și Voloseni (5 kil.) numărul copiilor este neînsemnat. Si 

6). Comuna Tătărani. (Venit: 6.938 lel). “Trei cătune: Crăsncișani, Stoesct şi Tătăianl. 
Şoola este la “Tătărani. Există de la 1868.:Localul este închiriat. E de vălătuci, neîncăpător, 

Ja: loc nesănătos şi la îndemâna copiilor numai din cătunul Tătărani. Are două săli:.1 (5,50X. 

42,25), IL (132,25), fără locuinţă pentru. învăţător. Curtea (936">), şi grădina (22422) sunt 
împrejmuite cu gard de nuele. $c6la nu are nici un venit; - : 

La 'Tătarani, liind 101 copil în virstă de şedlă, ar trebui un al doilea învățător. 
In cătunul Crăsnășani (5 kil. 200 m.), fiind 99 copii în vîrstă -do şclă, ar trebui să se 

înfiinţeze o şelă superidră cu doi învățători. 
De asemenea, în cătunul Stroesci |6 il. 148 m.), fiind 51 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui 

să se înființeze o şcolă inferidră. Si a e
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PLASA PODOLENI. 

27 Cătune şi 10 şcole. 
Copii în virstă de școli: 1.830 (964 băieţi şi E6G fete). 

1). Comuna Averesci. (Venit: 6.245 le). Şepte cătune: crmășeul, decresei, (Tănesci, Ghilurț, 
PlochY, Jtoșiorit şi 'Lălilcesei. 

Șeola este la Averesci. Iixistă de la 1883. Localul esto inchiriat. E de lemn cu vălătuci, 
nepotrivit şi neincăpttor, dar la îndemina copiilor. Are o sală, fără locuinţă pentru înv&țător. 
Curtea (507) este împrejmuită cu gard de nucle. Grădină nu ce. Şcola nu are nici un venit, 

Toţi copiii din tote cătunele pot urma la şcola din Averesci, unde, peste tot fiind 253 
copil în virstă de şcolă, ar trebui un al doilea învățător la şcolu existentă și să se înfiinţeze 
încă o școlă cu do! învăţători, 

2 Comuna Botesci. |Venit: 6.557 lei). Tre cătune: Botesci, Gusgescă şi Porcișeut. 
Prima şc6lă este la Botesci. Există de la 1883. l.oculul este proprietatea comunei, clădit 

în 1868. E de vălătuci acoperit cu stuf, vechiti şi ncîncăpttor, dar la loc sănătos și la înde- 
mâna copiilor. Are o sală (5,25X(1,60X2,20) şi două camere pentru învăţător. Curtea (753) și 
grădina (1069=r) sunt împrejmuite cu gard de nuele. Școla nu are nici un venit. 

Copiil din cătunul Porcișeni (1 lil. 600 m.) pot urma cu înlesnire la șeola din Botesci, 
unde, peste tot fiind 150 copit în vîrstă de şcolă, ar trebui cel puţin un al doilea învţiiter. 

A doua școlă este la Gugesel. Există de la 1892. Localul este închiriat, I: de vălătucl, ne- 
potrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (1XX3,50X2,50) 
și o cameră mică pentru învăţător, Curtea (150=») este împrejmuită cu gard de nuele. Grădină 
nu €. ȘcOla nu are nici un venit. 

La Gugesci, fiind 145 copil în vîrstă de șeslă, ar trebui un al doilea inv&ţător. 
|: neapărată nevoie de un local not. 

3). Comuna Cozmesci. (Venit: 13.903 lei). Patru cătune: Cozmesei, Moşne, Podoleni şi Podul 
Hagiu. 

Prina şcolă este la Cozmesci. Există de la 1865. Localul este inchiriat, Il, de zid, nein- 
căpttor, la loc sănătos și la indemâna copiilor. Are o sală: (6 X6.X 3) şi două camere pentru 
inveţător. Curtea (:100n») esto împrejmuită cu gard de nuele. Grădină nu e. Scola are un venit 
de 151 lei, din arendarea pămîntului. 

La Cozmesci, fiind 129 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea inve&ţător. 
A doua şcolă este la Moșna. Există de la 1865. Localul este închiriat, [ de vălătuci aco- 

perit cu stuf, neincăpttor, dar, deşi la loc sănătos nu e la îndemâna tuturor copiilor. Are vo sală: 
(512,50) şi două camere pentru învăţător. Curtea (180*-») este împrejmuită cu card de nuele 
Grădină nu e. Șe6la are un venit do 154 lei, din arendarea pămintului. 

La Moșna, fiind 273 copil în virstă de şcolă, ar trebui un al doilea inveţător la scola exis- 
tentă și să se înființeze încă o şcolă cu dor învățători. 

Ar fi forte nemerit a se muta școla în casele Statului ce sunt situate in centrul cătunului. 
A treia şcolă este la Podoleni. Există de la 1865. Localul este proprietatea comune. E de vălătuct acoperit cu stuf, ncîncăpitor, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: BXIX210) şi o cameră pentru înv&ţător. Curtea (96) şi grădina (2500”7i sunt împrejmuite 

cu gard de.spini. Școla are un venit de 300 el, din arendare pămintulul. 
l.a Podoleni, fiind 172 copil în virstă de școlă, ar trebui încă dor inveţători. 
In cătunul Podul-ilagiului (4 kil), find 27 copil în virstă de şcolă, ar trebui să se în ființeze o şcolă de cătun, -
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4) Comuna Drânceni. (Venit: 13.000 lei). Nouă cătune: -Afbița, Arsura, Cotul-Gherminesci, 
Cihermănesci, Odobesci, Nipile, Tirgul: Drânceni, Sutul- Drâncenă și Vărdria. 

Prima școlă este la Tirgul-Drânceni. Există de la 1865. Localul este proprietatea comunei, 
clădit în 1892. E de zid. Are o sală și o cameră pentru învățător. 

Copiii din cătunele Albiţa, (3 kil.), Cotul-Ghermănesci (400 m.), şi Satul-Drânceni (2 kil. 500 m.) 
pot urma la ședla din Tirgul-Drânceni, unde peste tot fiind 97 copii în vîrstă de șodlă, ar 
trebui un al doilea învăţător. 

In cătunul Ripile (4 kil. 500 m.), fiind 25 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui să se infiin- 
țeze cel puţin o şeslă de:cătun. 

In cătunele Odobesci, (4 kil.) şi Vărăria (3 kil. 500 m.) nu sunt de câtcâte 3 copil în vîrstă 
de școlă. 

A doua şedlă este la Ghermănesei. E sistăi de la 1865. Localul este proprietatea Statului. 
E de vălătuci, acoperit cu pae, ncîncăpttor, dar deși la loc sinătos nu e tocmai la îndemâna 
copiilor. Are două săli: 1 (5,40X(3,60X2,30), IL (5,60X2,10X2,25), firă locuinţă pentru învăţător. 
Curtea și grădina sunt împrejmuite. Șc6la are un venit de 116 lei, din arendarea pămîntului. 

La Ghermănesci, fiind 183 copii în vîrstă de șc6lă şi la ședla existentă fiind deja dot în- 
văţători, ar trebui un al treilea. 

In cătunul Arsura (4 kil,), fiind 74 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui să se înființeze o 
şcolă inleridră. 

Ar trebui ca, cât mai curend, să se încâpă clădirea localului deja proiectat. 

5). Comuna Pâhnesci. (Venit: 3.637 lei). Trei cătune: Arsura, Pundălura şi Pâhnescl. 
Școla este la Pâhnesci. Există de la 1865. Localul este proprietatea comunei, clădit in 

1865. E de vălătuci acoperit cu stul, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are 
o sală (7,35X3,50XX2,10) şi două camere pentru învățător. Curtea este neîmprejmuită. Grădină 
nu €. Şcola nu are nici un venit. 

Copiii din cătunul Fundătura (1 lil. 340) pot urma cu înlesnire la şedla din Pâhnesci, unde, 
peste tot fiind 186 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui încă doi învăţători. 

In cătunul Arsura (3 kil. 350 m.) fiind 16 copii în virstă de şcâlă sar putea înființa o 
şcâlă de cătun. 

6). Comuna Rășesci. (Venit: 4.230 lei). Un cătun: Rășesei. 
Scola de la Rășesci există do la 1892. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1865. 

E de vălătuei acoperit cu stuf, vechii, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la înde 
mâna copiilor. Are o sală (1,70X4,90X2,40) și o cameră pentru învăţător. Nu e nici curte, nici 
grădină. Sedla nu are nic un venit. 

La Răşesci, [iind 94 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea înv&ţător. 
[5 neapărată nevoie de a se clădi un local. 

PLASA PRUTU 

28 cătune şi 12 şesle. 

Copii in virstă de șeolă: 1.892 (1.008 băieţi și 881 fete). 

-1). Comuna Băsesci. (Venit: 13.502 lei). ese cătune. ăsescă, Dodesci, Pogoceni, "Tămășeni 
Văleni şi Viltotesci. 

Prima ședlă este la Băsesci. Există de la 1893. Localul este proprietatea comunei, ulădit 

în 1864. E de lemn lipit cu pămînt și acoperit cu paie, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc 

sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 13,20X3,15X2), II [3,2 0X2,80X2), fără locuinţă 

pentru învăţător. Curtea (3.591»».) este noîmprejmuită. Grădină nu e. Şedla nu are nici un venit.
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La Băsesci, fiind 144 copil in virstă de şcâlă, ar trebui cel puţin un al doilea învăţător. 
E nevoe de un local. | | 
In cătunul Pogoceni (+ kil) nu sunt decât 4 copil în virstă do școlă. 
A doua șc6lă este la Dodesci. Există de la 1870. Localul este proprictatea comunci, clădit 

în 1864. E do lemn cu vălătuct acoperit cu stut și paie, nepotrivit şi ncincăpător, dar la loc 
sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (,42X4,20X2,32), Il (4,122,62%/2,32), fără lo- 
cuinţă. pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şc6la nu are nici un venit. 

Copiii din.cătunul 'Tămășeni, (500 m.) pot urma cu înlesnire la şcola din Dodesci, unde, peste 
„tot fiind 225 copil în vîrstă do șeslă, ar trebui un al doilea învățător. și să sc înfiinţeze încă o şcolă cu doi învăţători. 

E nevoie de a se clădi un local în partea despre nord a cătunului Dodesci, unde, locul 
esto mai sănătos și mai la îndemâna copiilor. 

A treia şe6lă esto la Viltotesci. Există do la 1872, Localul este proprietatea comunei. E 
de vălătuci acoperit, cu stuf, mizerabil, nepotrivit și neîncăpător. Are două săli: 1 (2X2,50X 1,70), 
II (1,90X1,90X1,70), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (12 prăjini) este ncîmprejmuită. Gră- „dină nu e. Şedla.are un venit. de 156 lei, din arendarea pămîntului. | 

Copii! din cătunul. Văleni (1 kil. 200) pot urma cu înlesnire şedla de la Viltotesci, unde, peste tot fiind 85 copil în vivstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 
E ncapărată nevoie de un local not. 

2). Comuna Berezeni, (Venit: 41.303 lei). Septe cătune: Derezenl, Guia-Săraţii, Mușata, Ră- ciulesci, Rânceny, Stuhuleți şi Vetrişoara. 
Prima șc6lă esto la Râncent. Există de la 1869. Localul este închiriat. E de vălătuci, ne- încăpător, la loc sănătos şi Ja îndemâna copiilor. Arc o sală: (5,30X:4,50XX2,50) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (142m:r.) este împrejmuită cu gard de stuf. Grădină nu e. Școla nu are nici un venit. 

- 
Copiii din cătunul Stuhuleţi (3 kil.) pot urma la șcâla din Rânceni, unde, peste tot fiind 123 copil în vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea învățător. 
In cătunul Muşata (5 kil.), fiind 72 copil în .virstă . de șcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o școlă superidră cu doi învățători. 
A doua șcâlă este la Berezeni. Există de la 1862. Localul este proprietatea comunei, elă- dit de Stat în 1861. E de zid, destul de bun, neîncăpător, la loc sănătos și la îndemâna co- piilor. Are o sală (74,60X(3,23) și două camere pentru învăţător, Curtea (9892) și grădina (2024m.») sunt împrejmuite cu gard de nuele şi stuf. Şc6la are un venit de:170 lei, din aren- darea pămîntului... 
La, Berezeni, fiind 218 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învățător la şceâla existentă și să se înființeze încă o ŞcOlă cu doi învăţători. 
A treia şcolă este la Votrișoara. Există de la 1878. Localul este proprictatea comunei clădit în 1884, E de.vălătuci, neîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are o sală (6,33XX6,20X2,90) şi două camere pentru învățător. Curtea este neîmprejmuită. Grădină nu e. Scola nu are acum nici un venit, pămîntul ce posedă .nefiind arendat. 
Copiil din cătunul Răciulesci (3.kil) pot urma la șcâla din Vetrișoara, unde, peste tot fiind 143 copil în vîrstă de şeolă, ar trebui un al doilea înv&ţător. 
In cătunul Gura-Săraţii (5 Hil.) nu sunt de cât 4 copil în virstă de Școlă. 

3). Comuna Fâlciu, (Venit: 23.182). Patru cătune: Lioziu, Bogdănesci, Oduia-Boydan şi Tirgul- Fălciu, 

Prima șcâlă este la Bozia. Există de la 1879, Localul este închiriat. E de vălătuci, nepo- trivit, neîncăpitor și la loc nesănătos. Are o sală (3,50X3X2), fără locuinţă pentru învtţător. Curtea (802) este împrejmuită cu gard de nuele. Grădină nu e. Școla nu are nici un venit. La Bozia nu sunt de cât 58 copil în vîrstă de șcâlă.
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"A doua şcâlă este la Tirgul-Fâlciii. Există do la 1868 și funcţionăză în două localuri, ambele 
proprietăţile comunei. Sunt de cărămidă, neîncăpătâre, dar la loc sănătos și la îndemâna: copiilor 
Atu trei săli: 1 (8,70)X(5,50)X(2,80), 11 (5,65X5,50X2,80), III ($,85X5,50X2,80),'0 cancelarie : și patru 
camere pentru învăţător. i localului unde sunt băieţii (8127) și a celui unde sunt fetele 
(21022) sunt împrejmuite cu scânduri. Grădina localului ântciii (1. 662n.r) este împrejmuită cu 
grilaj, iar cel-lalt n'are. Scla are un venit de 50 lei, din arendarcă pământului. 

Numai copii din 'Tirgul-Fâlciii pot frecuenta șcâla, unde, fiind 261 copii în virstă do şcslă, 
ar trebui un doilea învăţător și să se înființeze încă o șcâlă cu doi învățători. 

In cătunul Boădănesci (3 kil. 600 m), fiind 30 copil în vîrstă de Școlă, ar trebui să se 
înfiinţeze cel puţin o șcslă de cătun. 

In cătunul Odaia-Bogdana (1 lil. 170 m) nu sunt do cât 13 copii în vîrstă de şcdlă. 

4). Comuna Găgesci. (Venit: 7.000 lei). Septo cătune: Găgesc, Giuiicani, Vila Oduiu- Serbi, 
Peicani, Răşcani şi Urdesci. 

Prima șc6lă este la Găgesci. Există de la 1883. Localul: este proprietatea comunei, clădit 
în 1870. E de gard cu vălătuci acoperit cu stuf, aprâpe în ruină, ncîncăpitor şi la îndemâna co- 
piilor numai din Găgesci, Peicani şi Urdesci. Are o sală: (3,65X3,50%1,80), fără locuinţă pentru 
învăţător. Curtea şi grădina sunt ncîmprejmuite. Şc6la nu are nici un venit. - 

Copiii din cătunul Urdesci (2 lil. 700 m.)şi Poicani (2 lil. 905 m.) pot merge la școla, 
din Găgesci, unde peste tot fiind 993 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învăţător, 

E neapărată nevoie de un local noii. 
In cătunul Giurcani (5 kil. 100 m.), fiind 37 copii în vîrstă de şcolă ar trebui să so în- 

[iinţeze o şc6lă inferidră. 
In cătunul Odaia-Serbil (5 il. 150 m.) fiind 18 copil în virstă de şcoli artrebui să sc în- 

fiinţeze o şeslă de cătun. 
A doua şcâlă este la Jigălia. Există de la 1886. Localul este proprietatei comunei. E de 

vălătuci, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. "Are o sală: (4,25X3,85X2,12), 
fără locuinţă pentru învăţător. Curtea este împrejmuită. Grădină nu e. Șed!a nu are nici un venit: 

Copiii din cătunul lășcani (618 m)-pot urma cu înlosnire:la șeola din Jigălia, unde peste 
tot fiind 102 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învăţător, 

3 

5). Comuna Țifu. (Venit: 8.665 lei). Patru cătune: Miclesci, Șuletea, Sloesesci: şi if. 
Prima șc6lă este la Stoesesci. Există, de la 1881. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1S64. E de vălătuci, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc săniitos şi la îndemâna copiilor. Are o 
sală: (3,60X3,60X2), fără locuinţă pentru învățător. Curtea (50m.7) este neîmprejmuită. Grădină 
nu ce. Şc6la nu are nici un venit. a 

Copiil din cătunele Miclesci (1 kil. 500 m.) și Țitu (2 til. 500 m) pot urma la .șeola din 
Stoesesci, unde, peste tot fiind 116 copii în vîrstă de şeolă,-ar trebui un al doilea învăţător. 

A doua şcolă este la Șuletea. Există de la 1868. Localul este proprietatea comunei, clădit 
în 1865. E de vălătuci, vechii, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna co- 

„ piilor. Are o sală: (4,55 X 421 X 2,36), fără locuinţă pentru învă &țător. Curtea, [6rte-mică, este 
ncimprejmuită. Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit. 

La Șuletea, fiind 141 copii în virstă de șc6lă, ar trebui cel puţin un al doilea învățător. 
E neapărată nevoie de a sc clădi un local,
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PLASA RĂDUCĂNENI 

20 Cătune și Y Şcule. 
Copii în virstă de scolă: 1.556 (867 băieţi şi GSY fete.) 

1). Comuna Bohotin. (Venit: 4.734 lei). Trei cătune: Bohotin, Isaiu și Gura-Dohotinului, Prima șc6lă este la Bohotin. Există do la 1879. Localul este inchiriat. E de lemn lipit cu pămînt, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna, copiilor numai din cătunul Bohotin. Are o sală (6,95X4,98X2,20) și o cameră pentru învăţător. Curtea (961mr. este împrejmuită cu sard Grădină nu e. Şe6la nu arc nici un venit, 
Copiii din cătunul Isaia (1 kil. 60 m.), deşi comunicaţia este cam anovoisă din causa unui deal, pot urma la şcla din Bohotin, unde peste tot fiind 186 copii în virstă de școlă, ar trebui încă dor învăţători. 
E nevoie de un local not. 
A doua șcdlă este la Gura-Bohotinulut (școlă de cătun). Există de la 1893. Localul este închiriat. E de lemn lipit cu pămînt, neîncăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (3,68X3,52X2), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Sceola nu are nici un venit. 
La Bohotin sunt 46 copii în vîrstă de Școlă, ar trebui deci să se transforme “şe6la în o școlă inferidră. 

2). Comuna Bunesci. (Venit: 3.820 Iei). Un cătun: Duesei. 
Școla de la Bunesci există de la 1860. Localul este inchiriat. E de vălătuci, neincăpttor* dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sali (6X4X3) și o cameră pentru învăţător. Curtea (256.7) și erădina (500".r) sunt împrejmuite cu gard de nuele. Sedla are un venit de 145 lei, din arendarea pămîntului, . 

“La Bunesci, fiind 96 copil în virstă de șclă, ar trebui un al doilea învăţător. 

3). Comuna Covasna. (Venit: 6211 lei). Un cătun: Corusna. 
Ședla do la Covasna există de la 1865, Localul este închiriat. [E de vălătuci, neincăpător, dar la îndemâna copiilor. Are o sală ($X5X28), fără locuinţă pentru învățător, Curtea (200m».) este ncimprejmuită. Grădina (20000"+-) este împrejmuită cu mărăcini, Școla are un venit de 259 lei, din arendarea pămîntului, 
La Covasna, fiind 187 copii în virstă de școlă, ar trebui încă doi învăţători. E neapărată nevoie de un local not. 

4). Comuna Dolhesci. (Venit : 6.896 lei). Patru cătune: Drădicesci, Dolhesci, Detrișu şi Tălpigeni. Prima șe6lă este la Brădicesei. Există de la 1860; a fost închisă de la 1872-—1882 când sa redeschis. Localul este închiriat de la arendașul moşici Statului. I de vălătuci, ruinat şi ncincăpător, dar deși la loc sănătos nu e la îndemâna copiilor. Are o sală (5,62XX4,67X 2,53) şi o cameră pentru învățător. Curtea (1225) este ncimprejmuită. Grădină nu e. Școla are un venit de 145 lei, din arendarea pămîntului. 
Copii! din cătunul 'Tălpigeni (2 RIL) pot urma cu înlesnire la şcola din Prădicesci, unde, peste tot fiind 202 copil în vîrstă de școlă, ar trebui încă dot învăţători. 
Ar trebui să se elădescă un local pe locul propri al șeolei ce se află în centrul cătunului, fiind atunci la îndemâna copiilor. 
A doua școlă este la Dolhesci. Există de la 186%. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1868, E de vălătuci, vechi și neincăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (6,10X(5,50X(2,70) și două camere pentru învăţător. Curtea (51) este împrejmuită cu gard de nuele. Grădină nu e. Șeola nu are nici un venit, 
Copiil din cătunul Petrișu (2 lil.) pot uşor urma la $c6la din Dolhesci, unde, peste tot fiind 158 copii în virstă de școlă, ar trebui cel puţin un al doilea înveţător,
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5). Comuna Grozesci, (Veniţ: 10.720 lei). Opt cătune: Pucuresci, Colţu-Corni, Copriceanu 

Grozesci, Sălăgen, Satu-Noi, Sbevoaiu şi Scoposeni. 
Prima şe6lă este la Sălăgeni. lixistă de la 1884. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1864. E de vălătuci, vechii şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are 
o sală (5,17XX3,70X2,42) şi două camere pentru învățător. Curtea (101) esto împrejmuită cu 

gard de nuele. Grădină nu e. Sc6la nu are nici un venit. 
Copiii din cătunele Bucuresci (608 m.) Colţu-Corni (1 kil. 248 m) și Copăceanu (5 kil. 

2 şi 3 copil în virstă de şc6lă) pot urma la şodla din Sălăgeni, unde pesto tot nu sunt decât 

94 copii în virstă de șcâlă. 
In cătunul Grozesci (5 kil.), fiind 93 copii în vîrstă de ședlă, ar trebui să se înfiinţeze o 

şedlă interidră. 

A doua șcâlă este la Scoposeni. Există de la 1860. Localul este închiriat. [E de vălătuci, 
vechiii și neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (5,20%X:4X2,20) și 
o camoră pentru înveţător. Curtea (1.800) și grădina (1.435”») sunt împrejmuite en gard de 
nuele. Şc6la are un venit de 145 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiii din cătunul Sberoaia (800 m.) pot urma cu înlesnire la şcdlă din Scoposeni, unde, 

peste tot fiind 195 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui încă doi învățători. 
In cătunul Satu-Noi [8 lil), fiind 31 copii în vîrstă de şcdlă, ar trebui să se înființeze o 

şcolă inferidră. 

6). Comuna Răducăneni. (Venit: 9.139 lei). Trei cătune: Buza, Dăducăneni şi Ioșu. 
Şc6la este la Răducăneni. lxistă de la 1866. Localul este închiriat. E de zid, vechii şi 

ncincăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (7X7X3), 11 (5X3X(3) 
și o cameră pentru învăţător. Curtea, (3602) şi rădina (480»+:) sunt împrejmuite cu gard. Şcâla 

nu are nici un venit. 

Toţi copiii din tâte cătunele pot urma cu înlesnire la şedla din Răducăneni, unde peste 
tot fiind 265 copii în virstă de șcâlă, (școla existentă are do! învâţători) ar trebui să se înfiinţeze 

încă o ședlă cu doi învăţători. 

RESUMAT. 

Pentru o deplină aplicare a legci asupra învățămîntului primar, ar fi nevoe de a se înfiinţa 
în tot judeţul Fălciii: 

9 șcule de călune 

11 școle înferiore cu 1 înretitor 
12 ședle superigre cu 2 înctțători. 

2 şcule superidre cu 3 înrițători. 
Ar mai trebui să se transforme 35 şeole inleridre în şedle superidre cu 2 învățători, adăo- 

gând la fie-care școlă câte un învăţător, să se transforme 12 școle inferiore în $esle superidre 

cu trei învăţători, adăogând la fie-care şedlă câte doi învăţători, și să se adaoge la o școlă su- 
peridră cu doi învețători un al treilea învăţător. 

Astădi avem în Judeţul Fălciu 56 şesle din cari: 6 ședle cu 2 învăţători, 48 şeole inle- 
riore şi 2 şcole de cătune. 

In diua când legea actuală va fi pe deplin aplicată, vom avea S9 şeâle, din cari: 9 de cătun, 

15 interidre, 48 superi6re cu 2 învăţători şi 17 superidre cu 3 învăţători. “ 

F. D.
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JUDEŢUL GORJ 
$ 22.424 (12.376 hăieţi şi 10.048 fete). Statistica actuală. Copii în virstă d Slă: OP im Mimeiă ce 360lă: ( 18002 (9826 » şi 8830 ») Statistica din 1801 

PLASA ARAMADIA 

23 Cătune și 9 Secole. 
Copii în virstă de școlă: 1.616 (877 băieţi și 739 fole) 

1). Comuna Băcesci. (Venit: 1.582 lei). Două cătune: Băcescy și Dealu- Leii, 
Şedla este la Băcesci. Există de la 1832. Localul este proprietatea comunei. E de lemn 

pe temelie, nepotrivit, la un loc cu primăria, destul de încăpător însă, la loc sinătos şi la în- 
demâna copiilor. Are o sală: (5,70X(5,80X2,20), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, 
nici grădină. Şedla nu are nici un venit. ” 

Numai copiii din Băcesci pot urma la acâstă șelă, unde nu sunt decât 72 copil în vîrstă . 
de şclă. 

La Dealu-Leă (3 kil. 100 m, comunicaţia fiind anevoioasă, ar trebui să se înfiinţeze o 
şcâlă de cătun. 

Sunt 21 copii în vîrstă de șcâlă. 

2). Comuna Busuiocii. (Venit: 665 lei) Un cătun: Dusuiocii. 
Nu există şcâlă în acestă comună. 
Fiind 42 copii în vîrstă de şeslă, ar trebui să se înființeze'o șcâlă inferidră. 

3). Comuna Colţesci, (Venit: 1.051 lei). Un cătun: Colpesci. 
Nu există școlă în acestă, comună. 
Fiind '78 copii în vîrstă de școlă, ar trebui să se înfiinţeze o şeolă inferidră. 

4). Comuna Cordesci. (Venit: 1.350 lei). Un cătun Cordesci. 
Nu există şcolă în acestă comună. | a 
Fiind 83 copil în virstă de șcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o şcolă inferidră. 

5). Comuna Frumușei. (Venit: 860 lei). Două cătune: Frumușesci şi Diigoci. 
Nu există școlă în acestă comună. 
Fiind 66 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui să se înființeze o şcolă inferioră. 

„Există un local donat de d. dr. Frumuşanu, însă fără nici o formă, dar acest local, clădit 
"în 1860, este astăi cu desăviîrşire ruinat.



JUDEŢUL GORI 

6). Comuna Hurezanil-de-Jos, (Venit: 1.081 lei). Un cătun: /urezanit-de=/Jos. 
Şeola de la Hurezanir-de-Jos există de la 1868. Localul este proprietatea comunei. IE de 

zid, neincăpttor, nesistematie, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (6xX5X2,50), 
fără locuinţă pentru învăţător. Nu are nici curte, nici grădină. Șeola nu are nici un venit. 

Sunt S1 copii în vîrstă de școlă. 

î). Comuna Hurezanil-de-Sus. (Venit: 1.824 lei). Un cătun: Jurezanii-de Sus, 
Școla de la Hurezanil-de-Sus există de la 1874. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1879, E de zid și lemn, aprope ruinat, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. 
Are o sală: (6XX4,50X2,30), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şcola 
nu are nici un venit. | 

Fiind 92 copil în vîrstă de şeolă, ar trebui un al doilea învăţător. 
[, neapărată nevoie de un local. 

S) Comuna Logrescil-Birnici. (Venit: 1.1192 lei). Un cătun: Logrescil-Dirnici. 
Nu există școlă în acestă comună D. Costache D. Dumitrescu a oferit materialul pentru 

a construi un local. 
Fiind 93 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înființeze cel puţin o şcolă inferidră. 

9). Comuna Logrescil-Moșneni. (Venit: 1.333 lei). Două cătune: Popesei şi 'Leseujani. 
Scola este la Popescl. Există de la 1891. Localul esto dat de d. N. Gălcescu, fără nici o 

formă și pămîntul a fost oferit de d. N. F'ratoștițeanu. Localul este clădit în 1890, e de lemn, 
nepotrivit, la un loc cu primăria, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are 
o sală: (8,20x4,25Xx2,60), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea e la un, loc cu acea a Primă- 
rii. Nu o grădină. Şedla nu are nici un venit. 

Il nevoie de un local. 
Sunt 80 copii în vîrstă do şcâlă la Popesci. 
Copiil din 'Tercujani (3 kil. 400 m), ne putend urma, la ședla din Popesci, și fiind în numer 

de 53, ar trebui să se înființeze în acest cătun o școlă inferioră. | 

10). Comuna Obârșia, (Venit: 960 le!). Un cătun: Obârșia. | 
„Nu există șcâlă în acestă comună. Era un local, astăqI e cu totul ruinat. 
Fiind 73 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înființeze o șcâlă' inferidră. 

11). Comnna Negreni. (Venit : 1.762 lel). Două cătune: Giurca şi Negreni. 
Şcola este la Negreni. Există de la 1890. Localul este proprietatea comunei. E de lemn, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (5X5X2,26), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (186m:») este neimprejmuită. Grădină nu e. Șeola nu are nici un venit 

Fiind 95 copil în vîrstă de șeslă, ar trebui la Negreni un al doilea înveţător. 
E neapărată nevoie de un local. 
Copiii din Giurca (2 kil. S00 m.) sunt împedicaţi da .veni la șcâlă iarra din causa co- municaţiilor ce sunt prea ancvoidse. 

i Viind la Giurca 50 copil în virstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze în acest sat o şcolă inierioră,
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12). Comuna Pegeni. (Venit: 845 lei). Un cătun: Pogeni. 

Nu există. şcolă în acâstă comună. 
Fiind 5 copil în vîrstă de şeâlă ar trebui să se înfiinţese o şcâlă inferiGră. 

) 

13). Comuna Piscoiii. (Venit: 1.417 lei). Un cătun: Piscoiu. 
Şe6la de la Piscoiu există de la 1890. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1890. 

E de lemn, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală mică, fără lo- 
cuință pentru învățător. Curtea. -(304ra-9)) este împrejmuită cu uluci. Grădină nu-e. . Şeola nu are 

nică un venit. 

Fiind 100 copil în vîrstă de școlă,-ar trebui un al doilea a învățător. 

14). Comuna Rădinesci. (Venit : 1.873 lei). Un cătun: Rădinescy. 
Şc6la de la Rădinesci există de la 1862. Localul este proprietatea comunci, clădit în 1859. 

E de lemn, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală şi o cameră pentru 

învăţător. Nu ce nici curte, nică grădină. Sedla nu are nici un venit. 
liind î62 copil în virstă de şedlă, ar trebui încă doi învăţători. 

I, neapărată nevoie «dle un local. 

15). Comuna Scrada. (Venit : 1.580 lei). Trei cătune: Berlesc, Gălcesci şi Serala. 
Şedia este la Scrada. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1884. E de lemn, no: 

potrivit. ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (4.80X42,40), fără 
locuinţă pentru învăţător. Curtea (75) este neîmprejmuită.. : Grădină. nu e. Şcola :nu are nici 

un venit. 

Copiii din Berlesci (2 Ril. 500 m.) şi din Gălcesci (| kil. 350 m) pot urma la şcâla din 
Serada, unde, fiind peste tot 145 copil în vîrstă de şcoli, a ar trebui cel. puţin un al. doileu 

învăţător. 

[: neapărată nevoie de un local. 

16). Comuna Seaca. Un cătun: Seaca: 

Nu existi şcolă în acestă comună. 

Yiind însă, 80 copil în vîrstă de șc6lă, ar trebui să se înființeze o şcâlă inferidră. 

1%). Comuna Tândălesci. (Venit: 1.029 9 lo). Un cătun: Tândălesc), 
Şcola de la Tândălesci există de la 1883. Localul este proprietatea comunei, clădit î în 1887. 

E de Virne, neîncăpă&tor, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (5,50X5, „50X2), 

fără lăcuinţă pentru învăţător. Curtea (2502) este neimprejmuită, Grădina (192) este împrej- 

muită cu gard. Şc6la nu are nici un venit. 

Fiiud 93 copii în vîrstă, de șcâlă, ar trebui un al doilea învăţător.
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PLASA BLAHNIȚA 
34 Cătune şi 14 Scoale, 

Copii în virstă de ședlă: 2.290 (1.252 băieţi şi 1.038 fete). 

1). Comuna Bărbătesci. (Venit: 1.665 1c%). 'Prer cătune: DBărbătesci, Socu şi Curteana. Școla este la, Bărbătesct. [Există de la 1892. Localul este proprietate particulară cedată gratuit pînă în 1897. E de lemn, nepotrivit, ncîncăpetor, la loc sănătos, dar nu la îndemâna copiilor. Are o sală: [5,25X4,60X2), fără locuinţă pentru învățător. Nu e nici curte, nici grădină. Școla nu are nicl un venit, 
Copii! din Socu (2 il.) pot urma la șcOla din DBărbătesei, Sunt peste tot 159 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. La Curteana (1 il), unde sunt 57 copil în virstă de șcOlă, ar trebui să se înfiinţeze o școlă inforioră. 

2). Comuna Bobu. Patru cătune: Pobu, Ilăesci, Mogoșani și Raba. Şc6la este la Mogoșani. Există de la 1828, a lost închisă în 1813 și redeschisă în 1837. Localul este proprietatea comunei. [i de lemn, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la în- demâna copiilor. Are o sală: (6X5X2) și o cameră pentru învăţător. Nu e nici curte, nici gră- dină. Şeola are un venit de 60 lei, din arendarea pămîntului. Copii! din Ilăesct (1 kil. 700 m.) pot irecuenta şedla din Mogoşani, unde, peste tot, find 109 copil în vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător. E nevoie de un local. 
Copiii din Bobu și din Raba (3 kil. 500 m.) pot forma un noi centru școlar, înființându-se la Bobu, cel puţin o şcolă inferidră. 
Sunt peste tot 90 copil în vîrstă do şeglă. 

3). Comuna Cărbunesci, (Venit: 2.113 lei). 'TVret cătune: Ciontesci, Dujesci. şi Tupșeni. Şcola este la Ciontesel. Iixistă de la 1868. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1889. 1: de lemn, neîncăpător, la loc siiniitos și la îndemâna tuturor copiilor. Are două să: I (7,75X6X2,75), II [4,75X4,75X2,75), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (1982--) este îm- prejmuită cu gard de lemn. Grădină nu ce. Șe6la nu are nici un venit. Copii! din Duţescy (1 kil) și din Tupşeni (1 kil) pot frecuenta şc6la din Ciontesci, unde fiind peste tot 185 copil în virstă de școlă, ar trebui un al treilea învățător. 

4). Comuna Copăcioasa. (Venit: 2.148 lei). Două cătune: Ceratu și Copicioasa. Șc6la este la Copicioasa. Există cel puţin de la 1816. Localul este proprietatea comunei, E de zid, vechii, neîncăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: (5,25X4,40X-2,50), fără locuinţă pentru învăţător. Nu are nicl curte, nici grădină. Şedla nu are nici un venit. 
Copiil din Ceratu (2 kil. 500 m.) pot frecuenta șc6la din Copăcioasa, unde, fiind peste 153 copil în vîrstă de ȘCOlă, ar trebui încă dor învăţători. E nevoie de un local. 

5). Comuna Jupânesci. (Venit: 1.637 le!). Un cătun: Ju pânesci. Șeola de la Jupânesci există de la 1893. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1892 prin subscripţie publică. E de lemn, neîncăpător, nepotrivit, la un loc cu primăria, dar la loc
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sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: [8X6X3,25), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e 
nici curte, nici grădină. Sc6la nu are nici un venit. 

Fiind 128 copii în vîrstă de şeâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 
E nevoie de un local. 

6). Comuna Licuriciu. (Venit: 1.478 Iei). Un cătun: Licuriciu. 

Şe6la de la Licuriciu există, de la 1892. Localul este închiriat. E de lem, nepotrivit, ncîn- 
căpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Aro o sală: I5X4X3, 10), fară locuinţă pentru 

învățător. Nu e nici curte, nică grădină. 
Fiind 142 copii în virstă de şcâlă, ar trebui încă doi i învățători 
E nevoie de un local. 

1). Comuna Maghirescii. (Venit: 1.449 le) Două citune: Jughirescit-din- Deal și Maghirescil- 
din- Vale. 

Şedla de la Maghirescii-din-Vale există de la 1888. Localul este proprietatea comunei, clădit 
în 1886. E de lemn pe temelie de piatră, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna co- 

piilor. Are o sală: (6 X 4 X 2,50) şi o cameră pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. 
Sedla nu are nici un venit. 

Copiii din Maghirescil-din-Deal (1 kil.) pot. frecuenta şcsla din Maghirescii-din-Vale, unde, 

peste tot fiind 127 copii în vîrstă de ședlă, ar trebui un al doilea învăţător, 
E nevoie de un local. 

Ar fi de dorit să se facă un pod peste riul Blahniţa, căci adesea comunicaţia este întreruptă 
între Maghirescit-din- Deal şi Maghirescit-din-Vale. 

8). Comuna Pirâu. (Venit: 1.800 lei). Două cătune: Boia şi Fîrâu. 
Şedla este lu Pirâu. Există de mult. Localul este proprietate particulară, cedat gratuit pe 

5 ani. E de lemn, nepotrivit, nciîncăpător, la loc sănătos, dar nu la îndemâna copiilor. Are o 

sală: (8 X 5 X 2,50), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (6167) este împrejmuită cu uluci. 

Grădină nu e. Şcâla are un venit de 241 lei, din arendarea pămîntului. 

Numai copiii din Pîrâu pot urma la acâstă șelă, unde nu sunt decât 70 copil în vîrstă 
de şcolă. - 

La Boia (3 kil. şi comunicaţia anevoidsă), fiind 62 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui să 
se înfiinţeze o șcslă inferidră. 

Comuna Pîrâu are un fond de 1.500 lei consemnat pentru clădirea unui local. 

9). Comuna Petrescil-de-Sus. (Venit: 5.442 lei). Două cătune: Petrescă şi Rogojeni. 
Şc6la este la Petresci. Există de mult. Localul este închiriat. E de zid, neîncăpător, la loc 

sănătos, dar nu tocmai la îndemâna tuturor copiilor. Are două săli: 1 (5,10X(4,30%(3,50), II (5,20X 
3,90X(3,50) şi o cancelarie, fără locuinţă pentru învățător. Curtea (179) este ncimprejmuită, 
Grădină nu e. Şcola nu arc nic! un venit. 

Copiii din. Rogojeni (1 lil. 800 m.) pot frecuenta șcâla din Petresci, unde, peste tot sunt 

105 copii în virstă de șcslă, și unde acum sunt doi învăţători. 

10). Comuna Pojogeni. (Venit: 1.582 lei). Trei cătune: Colibași, Cominesci şi Pojogeni. 

Şc6la este la Pojogeni. Localul este proprietatea comunei, clădit prin subscripţie publică 

în 1892. E de zid, destul de bun, aprope încăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor, dar 

la un loc cu primăria. Are două săli: I (7,50X7XX3,20), II (6X-1X3), fără locuinţă pentru învă&- 

țător. Curte nu e. Grădina (2702) este împrejmuită cu uluci. Şe6lu nu are nici un venit.
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Copii! din Comănesel (2 kil.] pot urma la școla din Pojogent, unde, peste tot sunt 105 copil în virstă de șcdlă, și unde acum sunt dor învețători. 
[: nevoie ca Primăria să se mute în alt loc. 
La Colibași (3 kil), fiind +40 copil în virstă de școlă, ar trebui să se înfiinţeze o şcolă in- ferioră, căci o parte din copil nu pot merge la Pojogeni, distanţa fiind prea mare. 

11). Comuna Săcelu. (Venit: 1.558 lei). 'rer cătune: Corobesci, Guraul și Săcelu, Şeola esto la Săcelu. Există de la 1810, cu întreruperi. Localul este proprietatea comunul. E de zid masiv, nepotrivit, neincăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (7,20X5,50X2,70), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (100”-») este împrejmuită cu gard. Gră- dină nu e. Şcola nu are nici un venit. 
Copii! din Guran! (1 il. 300 m.) pot frecuenta şcâla din Săcelu, unde, peste tot fiind 132 copil în virstă de școlă, ar trebui un al doilea înv&țător. 
La Corobesci [3 kil. 500 m.), ar trebui, fiind 15 copil în virstă de şcolă, să se înfiinţeze o şcolă de cătun. 

12). Comuna Scoarța. (Venit: 1.968 lei). Două cătune: Scoarța şi Ceratu. Șeola do la Scoarța există de la 1835. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1832. I: de lemn, vechii, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are v sală: (6X6X2), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Sc6la nu are nici un venit. | 
Copii! din Ceratu (2 kil. 500 m. pot urma la școla din Scoarța, unde, fiind peste tot 219 copil în virstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învățător la şcola existentă şi să se înfiinţeze încă o şcâlă cu do! învățători. 

13). Comuna Ștefănescr. (Venit: 980 le!). “Trei cătune: Cujaut, Ștefănesci şi Ungurel, Şc6la este la Ungurel, Ixistă de la 18:17. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1847 de către locuitori. E de birne, nepotrivit, ruinat, ncincăpător, dar la loc sănătos şi la în- demâna copiilor. Are o sală: (8X5,30X2), fară locuinţă pentru învăţător. Nu e nicl curte, nici grădină. Șcâla nu aro nici un venit. 
Copii! din Ştefănescl (1 Ki. 600 in.) pot frecuenta şcola de la Unszurel, unde, fiind peste tot 104 copil în vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător, 
[: nevoie de un local, 
La Cojanr (3 kil. 200 m.), fiind +47 copil în virstă de scolă, ar trebui să se înliințeze o şcolă inferioră. 

14). Comuna Ţicleni. (Venit: 2.470 lei). “Vrei cătune: Creţesei, "Țiclenă şi Tunșia. Şcola este la Creţescr, Iixistă de la 1859, Localul este proprietatea comune!, clădit în 1873 și reparat în 1857. E de lemn, nepotrivit, la un loc cu primăria, ncîncăpttor, dar la loc sănă- tos şi la îndemâna copiilor. Are o sală : (6X6X2,60), fară locuinţă pentru învăţător. Curtea (60m+) este împrejmuită cu uluci. Grădină nu e, Șeola nu are nici un venit. La Creţesci, fiind 105 copil în virstă de şcolă, ar trebui un al doilea înv&ţător. [E nevoie de un local, 
La Tunșii (3 kil),unde sunt 32 copil în virstă de şcolă, ar trebui să se inliinţeze o şcolă inferioă, 
De asemenea, la 'Țicleur, unde sunt 102 copil în virstă de şcolă, ar trebui să se intiinţeze 0 Școlă superioră cu dor inv&ţători.
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7 
i 

PLASA CÂLNICU 

41 Cătune şi 12 şesle. 

Copii in virstă de şelă: 1.621 (570 băieţi : și: 11. fete). : 

1). Comuna Albeni. (1.712 let). Trei cătune: Albeni, Miroslăceni, şi Prunesci. 

Şcâla este la Albeni. Există de la 1810. Localul este proprietatea comunci, clădit în 1810. 

, de lem, vechii, nepotrivit, ncîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală 

3 20X.5,90X.2,40) şi o cameră pentru învăţător. Nu e nici curte, 1 nică grădină. Şc6la nu are nică 

un venit. : - 

Copiii din Miroslăveni (1 ki.) pot frecuenta ușor şeâla de la Albeni, unde, fiind peste tot 

152 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui încă doi învăţători, 

E nevoie de un local. 
La Prunesci (3 kil), fiind 51 copii în virstă de şcolă, ar trebui să se înființeze o “şcolă 

in feridră, 

2). Comuna Alimpesci. (Venit: 600 lei). Două cătune: „Ilimpesel şi Beresa.. 

Nu există şcâlă în acestă comună, : 

Copiii din cătunul Beresci la (400 m.) pot merge uşor la şcola (inferiGră) ce ar trebui să 

se înfiinţeze la Alimpesci. 
Sunt peste tot 54 copii în virstă de şcâlă. 

3). Comuna Bârzeiu-de-Gilort. (Venit: 1.164 lei). Trei cătune: Bârzeiu, Câluie şi Lihulesci. 

Prima şedlă este la Berzeiu. Există de la 1862. Localul este proprietatea comunei. E de, 

Dîrne, vechii, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor; Are o sală: (7X46X2,80) 

şi o cameră pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şe6la nu are nici un venit. 

Copiil din cătunul Câlnic (1 kil.) pot urma la școla, din Berzeiu, unde, peste tot sunt 75. 

copii în vîrstă de şcolă. 
A doua șcâlă este la Lehulesci. Există de la 1893. Localul este închiriat. E de birne, 

nepatrivit, ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (6X4X2,50), fără 
locuinţă pentru învăţător. Curtea oste împrejmuită cu uluci. Grădină nu e. Şc6la nu are nici 

un venit. ! 

Sunt 40 copii în vîrstă de şcâlă. 

4). Comuna Bârzeiu- de-Pădure. (Venit: 829 lej). Cinci cătune: Bârzeiu, Glavan, Pirdul-ciă, 

Paschii şi Scurtu. 

Scola este la Bârzeiu. Există de la 1855. Localul este proprietatea comunei, refăcut la 1885. 

E de birne, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(7,30X5,40X2,40) și o cameră pentru învăţător. Nu e nică curte, nici grădină. Ședla nu are nici 

un venit. 
Copiii din Glavan! [500 m.) și din Pirâul-viit (1 kil. 500 m.) pot urma la şcola din Bâr- 

zeiu, unde, peste tot sunt 65 copii în vîrstă de şcâlă. 
Copiil din Paschii și din Scurtu nu pot urma regulat la şcăla din Bârzeiu, distanţa fiind 

peste 2 kil. şi neexistând drumuri de comunicaţie. 
“Fiind în aceste două sate, 77 copii în virstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze la Scurtu 

o şcâlă inferioră. '
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5). Comuna Bengescil. (Venit: 2.155 lei). Pătru cătune: Bengesciy-de-Alijloc, DBengescit-de-Jos, Bengesciy-de- Sus şi Birciy. 
Ședla este la Bengescil-de-Mijloc, Există de la 1821, cu întreruperi. Localul este propric- tatea comunei. E de zid, nepotrivit, neîncăpător, dar lu loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (10X5X2,50), fără locuință pentru învățător. Curtea (221.7) este împrejmuită cu uluci. Grădină nu e. Șc6la nu are nici un venit, 

| Copiii din tâte satele pot urma la şedla din Bengescii-de-Mijloc, unde, fiind peste tot 185 copil în vîrstă de Școlă, ar trebui încă dot învățători. E nevoie de un local, 

6). Comuna Corșoru. (Venit: 727 leij. Un cătun: Corsoru. Şedla de la Corșoru este stabilită într'un local vechii, dar noul local este aprope terminat, din nenorocire însă, va fi neîncăpttor. E aședat la loc sănătos şi la îndemâna, copiilor. Are o sală : (7,10X4,604,25) şi O cameră pentru învățător. Nu'e nici curte, nici grădină. Şc6la nu are nici un: venit. 
| 

Fiind 96 copil în virstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

7). Comuna Negoesci. [Venit : 1.425 lei). Cinci cătune: Călugăreasca, Aegoesci, Tojoiu-Curva, Țoţoiu- Burlani şi Ţoţoiu-Călnic, 
Şc6la este la Negoesci. Există de la 1857. Localul este proprietatea comunei. E de lemn, 

reparat în 1886, destul de încăpător, la loe sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (763) 
fără locuinţă pentru învățător. Curtea (300"».) este neîmprejmuită. Grădina (600m.».) este împrej- 
muită cu mărăcini. Şc6la nu are nici un venit, Copii! din Călugăreasca (2 kil. 250 m), din Țoţoiu-Burlani (2 lil. 500 m.) și din 'Țoţoiu- 
Călnic (2 kil.) pot urma la ȘCOla din Negoesci, unde, peste tot sunt 91 copil în vîrstă de şcolă, „La '"Ţeţoiu-Curva (3 kil. 500 m), unde sunt 14 copil în virstă do ŞcOlă, s'ar putea înfiinţa o școlă de cătun. 

| 
N 

8). Comuna Poiana-Seciurile. (Venit: 1.934 lei). Două cătune: Poiana Şi Seciurile. * Şola este la Poiana. Există de la 1863. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1859 
şi rofăcut în 1888, E de hirne, nepotrivit, neincăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. 
„Are o sală: [6,30X4,50x2,20) ŞI O cameră pentru învățător. Nu e nici curte, nici grădină. Şe6la 
nu are nici un veniţ. 

| Copiit din cătunul Seciurile (2 kil.) pot urma la șcOla din Poiana, unde, fiind peste tot 112 copii în virstă de ȘcOlă, ar trebui un al doilea învățător. 

9). Comuna Pojaru-de-yos, (Venit: 894 10%). Două cătune: Pojaru-de-Jos și Strâmba. Deși există un local, nu este școlă în acestă comună, Ar trebui să se înființeze o şcâlă inferidră la Pojaru-de Jos, unde ar Putea veni şi copiiy din cătunul Strâmba (2 kil.). 
In aceste două cătune, sunt 87 copil în virstă de Școlă, 

10). Comuna Pojaru-de-Sus. (Venit: 1.248 lei). Cinci cătune: Curva, Nămete, Dustuchini şi Zăvelcescl. 
Şcola este la Zăvelcesci, Există de la 1859. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1857. E de birne, nepotrivit, neîncăpător, la loe nesănătos, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: 
[5,90X4,802,20), fără locuință pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Ședla nu are 
nici un venit,
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„ Copiii din tote cătunele pot urma la şcâla din Zăvelcesci, unde, fiind peste tot 107 copil 

în virstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător. 

11). Comuna Prigoria. (Venit: 1.097 lei). Trei cătune: Dobrana, Bucşena şi Prigoria. 
Nu există şcolă în acestă comună. 

Sc6lu a fost deschisă în cătunul Prigoria lu 18145 şi a fost închisă în 1874. Rămâne în- 
chisă datunci, 

Există un local clădit în 1886, dar este insuficient. 

Fiind 102 copil în vîrstă de şeâlă, ar trebui doi învăţători, copiii din tote satele putând 

urm" la şcola ce sar înfiinţa la Prigoria. 

12). Comuna Roșia. (Venit: 1.483 lei). Trei cătune: Roşia-de-Jos, Roşia-de- Sus şi Șitoaia. 

Şedla este la Roşia-de-Jos. Există de la 1886. Localul este proprietate particulară. E. de 
birne, destul de încăpător, nesistematic, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Arc o sală: 

(8,25X5,50X2,50), fără locuinţă pentru învăţător. Nu are nică curte, nică grădină. Școla nu are 
nici un venit. 

Numai copiii din Roșia-de-Jos pot urma la acestă șe6lă, unde, peste tot nu sunt decât 45 

copil în virstă de şeSlă, 
Ar trebui să se' înfiinţeze la Roşia-de-Sus [5 kil.) col puţin o şcălă inferidră la care ar 

putea să urmeze şi copiii din Şitoaia. 
In aceste două cătune sunt 92 copii în virstă de şeolă. 

13). Comuna Zorlesci. (Venit: 1.243 lei). Două cătune: DBechescă şi Zorlesci. 
Şc6la este la Zorlesci. Există de la 1879. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1870. Ii de lemn, nepotrivit, neincăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o 
sală (5,40)44,60X(2,25) şi o cameră pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şe6la nu are 

nică un venit. 

Numai copiii din Zorlesci pot frecuenta acestă șcâlă, unde, peste tot nu sunt decât 63 

copii în virstă de școlă. | 
La Bechesci (4 kil.), fiind 27 copii în vîrstă de şclă, ar trebui să se înființeze o şcolă 

de cătun. 

1-4). Comuna Serbesci. (Venit: 855 lei). Un cătun: Serbesci. 
Seola de la Sârbesci există de la 1891. Localul este proprietatea comunei. E de zid, destui 

de bun, nu tocmai încăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: 
(9,50X4,90X2,70), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şe6la uu are 

nici un venit. 

Fiind 86 copit în virstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător.
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PLASA GILORTU 
28 Cătune și 9 Secole, 

. Copii în virstă de șcâlă: 2.188 (1.165 băieţi și 1.023 fete). 
A 

1). Comuna Andreesci. (Venit: 2.592 le). "Trei cătune: dAndreesri, Puscu si Saseni. Școla este la Andreesci, Există de la 1883. Localul este proprietatea comunei, clădit în, 1883. E de birne, nepotrivit, la un loc cu primăria, neîncăpător, dar la loc sănătos și la în- demâna, copiilor. Are o sală: (6,30X5,40X(2,20), fără locuinţă pentru învăţător. Nu are nici curte, nici grădină. Şc6la nu aro nici un venit, 
| Copiii din Saseni (2 kil. 500 m.) pot frecuenta șe6la din Andreesci, unde, fiind 143 copii în virstă de șcâlă, ar trebui încă doi învăţători. 

E nevoie de un local. 
| La- Pluscu (3 kil. 600 m.), fiind 40 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui să se înființeze o șc6lă inferidră, la care ar putea veni și copiii din cătunul Stoica (comuna Săulesci). 

2). Comuna Aninoasa. (Venit: 1.890 lei). Trei cătune: «Ininoasu, Bobaiu și Cornișani. Șc6la este la Aninoasa. Există de la 1860, cu. întreruperi. Localul este proprietatea co. munci, clădit de locuitori în 1889..£ de lemn, neincăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (7,30X(5,50X(2,80), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (10567) este ne- împrejmuită. Grădina (3852) este împrejmuită. Șc6la nu are nici un venit, Copiii din Cornişani (L kil. 900 m.) pot frecuenta școla din Aninoasa, unde, peste tot fiind 110 copil în vîrstă de şc6lă, ar trebui încă dor învățători. | E nevoie de un local. 
La Bobaia (1 kil. 900 m.), fiind 18 copil în virstă de șcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o școlă de cătun. 

3). Comuna! Bibesci. Două cătune: Dibesci şi Stirponin. 
Nu există șcâlă în acâstă comună, 
Este un local în cătunul Stirpoaia. 
Ar trebui înfiinţată o şcâlă superidră cu doi învăţători la Stirpoaia, unde sunt 102 copii în virstă de șcâlă, şi o școlă de cătun la Bibescii (i kili, unde sunt. 20 copii în vîrstă de Şc6lă- 

4). Comuna Costesci-Daia (Venit: 1.530). Două cătune: Costesei și Daia. 
Nu există șc6lă în acestă comună. 
Ar trebui să se înfiinţeze la Costesci o șcOlă superidră cu lo! învăţători, la care ar putea să urmeze și copiii din cătunul Daia, care este la o distanță de 200 metri. 
Sunt peste tot 107. copil în virstă de Școlă. 

5). Comuna Groșerea. (Venit: 1.254 lei). Un cătun: Groșerea. 
Nu există școlă în acestă comună, deși este un loc reservat pentru şcolă. 
Fiind 73. copii în vîrstă de. șcOlă, ar trebui să se înfiinţeze o şc6lă interidră. 

6). Comuna Mosculesci. (Venit: 1.924). “Frei cătune: Dolcesci, Iubariu şi Mosculesci. Şc6la este Ia Mosculesci. lixistă de mult, a fosi închisă și redeschisă la 1890, Localul este proprietatea comunei. E de zid, ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor.
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Are o sală: (6,554,952,50) şi. o cancelarie, fără locuinţă pentru învăţător. Curtea, (L4:16:7) 

este ncimprejmuită. Grădină nu &. Şeola nu are nici un venit.! 

Distanţele, fiind mică, copiii din tote satele pot frecuenta șe6la. din Mosculesci, unde, fiind 

peste tot 168 copii în virstă de şcâlă, ar trebui încă dol învăţători. 

7). Comuna Petrescii-de-Jos. (Venit: 1.881 lei). Un cătun: Petrescit-de-Jos. 

Sedla de la Petrescil-de-Jos există do la 1881. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1883. E de lemn, nepotrivit, neîncăpător, dar la 'loe sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o 

sală: (7,50X12,50), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nivă curte, nici grădină. Şcoia nu are 

nici un venit. i 

Fiind 202 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător la şcola existentă și 

să se înfiinţeze o altă şeolă cu doi învăţători. | | 

8. Comuna Rogojina. (Venit: 928 leij. Un cătun: Rogojina. 

Nu există şeâlă în acâstă comună. 

Fiind 83 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze cel puţin o şeălă inferioră. 

9I.' Comuna Săulesci. (Venit: 2.747 lei). Două cătune: Siulesci şi Stoica. - 

Șc6la este la Saulesci. Există de la 1878. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1878. 

E de zid, nepotrivit, neîncăpător, la loc nesiinătos, dar la îndemâna tuturor copiilor. Are 0 

sală: (9X4,70X(2,25), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Școla nu are nici 

un venit. 
ta 

La Săulesci, fiind 117 copii în vîrstă de şeâlă, ar trebui un al doilea învăţător, 

E nevoie de un local. | 

Cei 20 copil din cătunul Stoica (4 kil.) pot urma la şc6la ce sar înfiinţa la Gluscu (co- 

muna Andreesci). 

10). Comuna Sipotul. (Venit: 2.044 lei). Trei cătune: Șipotul, Spahiit şi Stroia. 

Şc6la este la Stroia. Există de mult, a fost închisă o vreme, apol redeschisă în .1871. Lo 

calul este proprietatea comunei, clădit în 1881 E de lemn, nepotrivit, „neîncăpător, «lar la loc 

sănătos şi la îndemâna, copiilor. Are două săli: L (L0X3,95X2,60), Il (3,95X2,415X2.30) şi o ca- 

meră pentru învăţător. Curtea (425) şi grădina (12212) sunt neîmprejmuite. Șeola are un venit 

de 151 lot, din arendarea pămîntului. 

Cătunele Spahiii şi Şipotul sunt forte aprâpe de Stroia, ast-fel în cât toți copiii pot urma 

la şcola din acest din urmă cătun, unde, fiind peste tot, 147 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui 

încă doi înv&ţători. 

11). Comuna Turburea. (Venit: 2.345 lei). Trei cătune: Peorburea-di-Jos, Turburea-de-Sus şi 

Valea-Calului. 

Şedla este la “Purburea-de-Jos. Există de la 1837. Localul este proprietatea. comunei, clădit 

în 1837. E de zid, vechii, la un loc cu primăria, ncîncăpător, dar la: loc sănătos şi la îndemâna 

copiilor. Are o sală: (8,25X4,52X3) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (21002) şi grădina 

_(1200”») sunt neîmprejmuite. Șceola are un venit de 50 lei din arendarea pămîntului. 

Cele trei cătune sunt împreunate, ast-fel în cât toţi copiii pot urma la şc6la din Turburea- 

de-Jos, unde, fiinul peste tot 231 copii în vivstă de şeslă, ar trebui un al doilea învăţător la şedla 

existentă și să se înfiinţeze 'o altă șcâlă cu doi învăţători. a a 

"-_Î nevoie ca primăria 'să deşerte localul actuăl, care atunci cu 'mici reparaţii, ar fi încăpător 

pentru o parte din poporaţiunea școlară, 
-
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PLASA GILORTU 

28 Cătune şi 9 Scâle. 
. Copii în vivstă de șcâlă: 2.188 (1.165 băicţi şi 1.023 fete). 

1). Comuna Andreesci. (Venit: 2.592 lei). Trei cătune: Andreesri, Piuseu și Saseni. 
„Şedla este la Andreesci. Există de la 1883. Localul este proprietatea comunei, clădit în, 

1883. E de bîrne, nepotrivit, la un loc cu primăria, neîncăpător, dar la loc sănătos și la în- 
demâna copiilor. Are o sală: (6,30X(5,40X(2,20), fără locuinţă pentru învăţător. Nu are nici curte, 
nică grădină. Şedla nu arc nici un venit. 

Copiii din Saseni (2 kil. 500 m.) pot frecuenta școla din Andreesci, unde, fiind 143 copil 
în vîrstă de șcâlă, ar trebui încă doi învă &țători. 

E nevoie de un local. 
La- Pluscu (3 kil. 600 m.), fiind 40 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o 

șcâlă inferi6ră, la care ar putea veni și copiii din cătunul Stoica (comuna Săulesci). 

2). Comuna Aninoasa. (Venit: 1.890 lei). Trei cătune: „Aninoasa, Bobaiu și Cornișani. 
Şcola este la Aninoasa. Există de la 1860, cu întreruperi. Localul este proprietatea co- 

munci, clădit de locuitori în. 1889.-E de lemn, neîncăpttor, dar la loc sănătos şi la îndemâna 
copiilor, Are o sală: |7,30X(5,50X2,80), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea [1056-7) este ne- 
împrejmuită. Grădina (3857) este împrejmuită. Şc6la nu are nici un venit. 

Copiii din Cornişani (1 kil. 900 m.) pot frecuenta şcâla din Aninoasa, unde, peste tot fiind 
170 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui încă do! învățători. 

E nevoie de un local. . 
La Bobaia (L kil. 900 m), fiind 18 copii în virstă de școlă, ar trebui să se înfiinţeze ) 

şc6lă de cătun. 

3). Comuna Bibesci. Două cătune: Dibesci şi Stirponia. 
Nu există școlă în acâstă comună. 

„Este un local în cătunul Stîrpoaia. 
Ar trebui înfiinţată o şcâlă superidră cu doi invățători la Stirpoaia, unde sunt 102 copii 

în vîrstă de şcâlă, şi. o şeolă de cătun la Bibescit (4 kili, unde sunt 20 copii în virstă de şcolă: 

4). Comuna Costesci-Daia (Venit: 1.530). Două cătune: Costesci şi Daia. 
Nu există școlă în acâstă comună. 
Ar trebui să se înfiinţeze la Costesci o şc6lă superidră cu «loi învăţători, la caro ar putea 

să urmeze și copiii din cătunul Daia, care este la o distanță de 200 metri. 
Sunt peste tot 107. copii în vîrstă de șcâlă. 

5). Comuna Groșerea. (Venit: 1.254 lei). Un cătun: Groșerea. 
Nu există şedlă în acâstă. comună, deşi este un loc reservat pentru şc6lă. 
Fiind 73. copil în vîrstă de. şcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o şcolă inferidră. 

6). Comuna Mosculesci. (Venit: 1.924). Frei cătune: Dolcesci, Mubaviu şi Aosculesci. 
Șe6la este la Mosculesci. xistă de mult, a fost închisă și redeschisă la 1890. Localul 

este proprietatea comunei. E de zid, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor.
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Aro o sală: (6,55X4,95X2,50) şi o cancelarie, fără locuinţă pentru învăţător. Curtea, (1446"-2-) 

este ncîmprejmuită. Grădină nu e. Şeâla nu are nici un venit. 

Distanţele, fiind mică, copiii din tâte satele pot frecuonta școla. din Mosculesci, unde, fiind 

peste tot 168 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui încă doi învăţători. 

| 

7). Comuna Petrescii-de-Jos. (Venit: 1.881 lei). Un cătun: Petrescit-de-Jos. 

Scola de la Petrescil-de.Jos există de la 1884. Localul este proprietatea comunei, clădit 

-în 1883. E de lemn, nepotrivit, neîncăpitor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are 0 

sală: (7,50XX£X2,50), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şeoia nu are 

nici un venit. E 

Fiind 202 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător la şcola existentă şi 

si se înfiinţeze o altă şcâlă cu doi învăţători. | | 

3. Comuna Rogojina. (Venit: 928 leij. Un cătun: „Rogojina. 

Nu există şeâlă în acestă comună. 

Fiind 83 copi! în vîrstă de școlă, ar trebui să se înființeze cel puţin o şcolă inferidră. 

9. Comuna Săulesci. (Venit: 2.747 lei). Două cătune: Săulesel şi Stoica. - 

„_ Scdla este la Saulesci. Există de la 1878. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1878. 

E de zid, nepotrivit, neîncăpător, la loc nesănătos, dar la îndemâna tuturor copiilor. Are o 

sală: (9X4,10X(2,25), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nică grădină. Şcola nu are nici 

un venit. 
- ea 

La Săulesci, fiind 117 copii în vîrstă de şeâlă, ar trebui un al doilea învâţător,. 

E nevoie de un local. 

Cei 20 copii din cătunul Stoica (4 lil) pot urma la şcola ce Sar înfiinţa la Gluscu (co- 

muna Andreesci). 

10). Comuna Şipotul. (Venit: 2.044 lei). Trei cătune: Șipotul, Spahii şi Stroiu. 

Șc6la este la Stroia. Există de mult, a fost închisă o vreme, apoi redeschisă în .1871. Lo 

calul este proprietatea comunei, clădit în 1884 E de lemn, nepotrivit, neîncăpstor, dar la loc 

sănătos şi la îndemâna, copiilor. Are două săli: 1 (L0X3,95X2,60), Il (3,95X2,15X(2,30) şi O ca- 

meră pentru învăţător. Curtea (425.2. și grădina (1221"») sunt neîmprejmuite. Școla are un venit 

de 151 lei, din arendarea pămîntului. 

Cătunele Spahiii şi Şipotul sunt forte aprâpe de Stroia, ast-fel în cât toți copiii pot urma 

la şedla din acest din urmă cătun, unde, fiind peste tot 147 copii în vîrstă de şeslă, ar trebui 

încă doi învăţători. 

11). Comuna Turburea. (Venit: 2345 lei). Trei cătune: Peorburea-de-J0s, Turburea-de-Sus şi 

Valea- Calului. 

3c6la este la 'Turburea-de-Jos. [Există de la 1837. Localul este proprietatea comundi, clădit 

în 1837. E de zid, vechiii, la un loc cu primăria, ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna 

copiilor. Are o sală: (8,25X4,52)43) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (210m») şi grădina 

„(1200m) sunt ncimprejmuite. Şedla are un venit de 50 lei din arondarea pămîntului. 

Cele trei cătune sunt împreunate, ast-fel în cât toţi copiii pot urma la şodla din Turburea- 

de-Jos, unde, fiinul peste tot 234 copii în vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea, învăţător la şcola 

existentă şi să se înfiinţeze 'o altă şcolă cu doi învățător. îs 5 

"E nevoie ca primăria să deșerte localul actuăl; care atunci cu :mică reparaţii, ar [i încăpător 

pentru o parte din poporaţiunea școlară. Dă
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12). Comuna Valea-lui-Câine. (Venit: 1.630 lei). Două cătune: Pirâu şi Vatea-luy-Câine. 
Şcola esto la Valea-lui-Câine. Există de la 1889. Localul esto proprietatea comunei, clădit. 

în 1888 cu ajutorul d-lui C. Petroni. E de zid, nepotrivit, ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la 
îndemâna, copiilor. Are o sală: 1 (6,85X5,95X2,80), fără locuinţă, pentru învâţător. Curte nu ce. 
Grădina (288*) este împrejmuită cu gard de nuele. Şe6la nu are nici un venit. 

Copiii din Pirâu (2 kil. 450 m), ar putea urma la şcola din Valea-lui-Câine, dar comuni- 
caţia este grea. Este mai nemerit de a se înfiinţa o șeolă inferidră la Pirâu, unde sunt 33 copil 
în vîrstă de școlă, | | 

La Valea-lui-Câine, fiind 96 copii în virstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător. 

13). Comuna Verșani. (Venit: 1.317 Iei). Un cătun: Verşană. 
Nu există ședlă în acâsti comună; fiind însă 1514 copii în virstă de șcâlă, ar trebui să se 

înfiinţeze o şcolă superidră cu trei învăţători. 

. ă i 

14). Comuna Vladimiru. (Venit: 2.280 lei). Un cătun: Vradimiru. 
Şcola, de la Vladimiru există de la 1858. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1858. 

E de lemn, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o 
sală (8X5X2), fără locuinţă pentru înv&ţător. Nu e nici-curte, nici grădină. ȘcOla nu are nici 
un venit. 

Fiind 261 copii în virstă de șcslă, ar trebui un al doilea învățător la şcola existentă şi 
să se înființeze încă o șcdlă cu doi învăţători. 

E nevoie de localuri. 

PLASA VILȚU 
31 cătune și 12 şegle. 

Copii în virstă de şeolă 2.060 (1.167 băieţi și 893 fete), 

1). Comuna Bolboasa. (Venit: 1.350 lei). Patru cătune: BolVoasa, Igisosu, JMiclosu și DBălăceascn. 
Șc6la este la Bolboasa. Există de la 1871. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1870. 

E de lemn, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: 
(7,30X5,10X1,95) şi o cancelarie, fără iocuinţă pentru învăţător. Curtea (300m» ) este împrejmuită 
cu uluci. Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit. | 

Copii! din tte satele, fiind distanţele mici şi comunicațiile ușâre, pot veni la șc6la din 
Bolboasa, unde, peste tot fiind 130 copii în virstă de şcslă, ar trebui un al doilea învățător. 

E nevoie de un local. 

2). Comuna Boerescu. (Venit: 3.250 lei). Două cătune: Boerescu şi Gura-Menţi. 
Șesla este la Boerescu. Există de la 1847. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1842. E de zid, destul de bun, la un loc cu primăria, deși neîncăpător, dar e la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală, fără locuinţă pentru învăţător, Curtea (250m) este împrejmuită cu uluci, Grădină nu e. Şedla nu are nici un venit,
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Copiii din Gura-Menţi pot urma uşor la şcâla din Boerescu, unde, fiind peste tot 192 copii 
în vîrstă de şcâlă, ar trebui încă doi învăţători. 

E nevoie de un local, dacă Primăria nu părăsesce localul actual, care în orl-ee cas trebuie 

prefăcut. 

3). Comuna Brănesci. (Venit: 3.711 lei). Două cătune: Brănesci şi Capul- Dealului. 
Sola esto la Brănesci. Există de mult. Localul este proprietatea comunei. E de lemn, ne- 

potrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (852,20), fără 
locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nică grădină. Șe6la are un venit de 171 Ic), din aren- 

darea pămîntului. 
Numal copiii din Brănescă pot urma la acestă ședlă, unde, fiind 103 copii în vîrstă de şeolă, 

ar trebui un al doilea învățător. 
E nevoie de un local. | 
La Capul-Dealului (3 kil. 500 m.), fiind 108 copii în vîrstă de şedlă, ar trebui să se în- 

fiinţeze o şcâlă superidră cu doi învăţători. 

4). Comuna Broșteni. (Venit: 1.279 lei). Două cătune: Broșteni şi Ceplea. 
Sedla este la Broşteni. Există de la 1877. Localul este donat de delunctul |. 7. Broşteanu 

în 1810. E de zid, cam ruinat, nu tocmai încăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. 

Are două săli: L (6X5,55X2,65), IL (6X4,40X2,65), fără locuinţă pentru învăţător. Curte nu ce. 
Grădina (1210.27) este împrejmuită cu uluci în faţă și cu gard în dos. Şeola nu are nici un venit. 

Copiii din Ceplea pot veni uşor la școla din Broşteni, unde, fiind peste tot 100 copii în 

vîrstă de şc6lă, ar trebui un al doilea învățător. 

5). Comuna Calapăru-de-Jos. (Venit: 1.050 lei). Un cătun: Calaptru-de-Jos. 

Nu există șeolă în acestă comună. 
Fiind 50 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui să se înființeze o şc6lă inferidră. 

6). Comuna Calapăru-de-Sus. (Venit: 938 lei). Trei cătune: Dăniu, Calapăru-de-Sus și Scorușu, 

Şc6la este la Calaptru-de-Sus. Există de la 1882. Localul este donat în regulă comunei de 

d. și d-na Cârjeni. A fost clădit în 1880. E de birne, nu tocmai încăpător, la loc sănătos şi la 
îndemâna copiilor. Are o sală: [6,20X6,20X(3) şi două camere pentru învtțător. Curtea (639m-7)) 

este împrejmuită cu gard. Grădina (665m:») este neîmprejmuită. Şe6la nu are nici un venit. 
Prin testament d. şi d-na Cârjeni au lăsat șcâlei un cctar de pământ, care nu sa dat 

pînă acum. 
Copii din Scoruşu pot urma ușor. la șc6la din Calapăru- -de-Sus, unde sunt peste tot 73 

copil în vîrstă de şcolă, 

La Băniu (3 kil. 500 m.) nu sunt de cât 7 copii în vîrstă de şcâlă. 

7). Comuna Gârbovu. (Venit: 1.385 lei). Două cătune: Gârboru şi Valea- Viu. 

Nu există șcdlă în acâstă comună. 
Cătunul Valea-Viu se află la 1 kil. de Gârbovu şi comunicaţia este uşoră. 

Tiind în aceste două sate 96 copii în vîrstă de școlă, ar trebui să se înființeze cât mai 

curînd la Gârbovu o șe6lă superidră cu doi învăţători. 
E neapărată nevoie de un local. 

81. Comuna lonesci. (Venit: 3.458 lei). Un cătun: Ionesei. 
Scola de la Ionesei există de.la 1838. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1885. E 

de lemn, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală:
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(7,50X5X.2,50), fără locuinţă pentru învăţător Curtea (100"») și grădina (730*-) sunt împrej- 

mauite cu gard de nuele. Şcola are un venit de 170 lei,- din arendarea pămintului. 

Fiind 210 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui -un. doilea învăţător la șuola existentă și să 

înfiinţeze o altă școlă cu doi învăţători. 

9). Comuna Izvoarele. (Venit: 2.305 Iei). Două cătune. Jzzoarele și Păleni. 

Nu există șe6lă în acestă comună. 
Cătunul Văleni, fiind fârte uprâpe de Izvoarele și comunicaţia fiind uşâră, copiii din acest 

cătun pot merge ușor la Izvoarele; ar trebui deci să se înființeze cât mal curînd la Izvorele, o 

școlă inferidră. 
Sunt peste ! tot 83 copii în virstă de școli. 

E nevoie de un local. 

10|. Comuna Murgesci. (Venil: 763 lei). Un cătun: JMaurgesci 
--Sedla. de: la Murgesci există de la 1890. Localul este proprietatei comunei. E de lemn, 

nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (4,60X4X2,20), 

fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şcolu are un venit de 300 Iei, din 

arendarea pămîntului. 
Comuna are consemnată o sumă de 2.000 lei pentru construirea unui local. 

Sunt 76 copii în virstă de şcolă. 

Lala - "11). Gomuna Ohaba. (Venit: 1.200 lei). Un cătun: Ohaba. 
sii Pi pe “cola de la Ohaba există de la 1886. Localul este proprietatea comunei, clădit în 188 
E w cu ajutorul d-lui C. C. Săvoiu. E de birne, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la indemâna co- 
e a piilor. Are o sală: (5,50X4,35X2,55) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (132*P) şi grădina 

(1386"») sunt neimprejmuite. Şe6la nu are nici un venit. 

Li | "Fiind 102 copii în virstă de şcslă, ar trebui un al doilea învăţător. 
E nevoie de un local. | 

12. Comuna Racii. (Venit: 1.460 lei). Trei cătune: Artanu, Daniu şi Puciă. 

Şc6la este la Racii. Există de la 1855. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1842. 
E de birne, vechii, ruinat, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: 

(7,40X5,30X2,30), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (2887) și grădina, forte mici, sunt îm- 

“prejmuite cu gard. Şc6la nu are nici un venit. 
Copiii din cătunul Baniu (2 kil. 500 m.) pot urma la şeola din Racii, unde, [iind 146 copii 

în vîrstă de şcâlă, .ar trebui. încă dol; învăţători. 
E nevoie de un local. 

La Artanu (4 kil. 500 m), fiind 35 copii în virstă: de şcolă, ar trebui să se înființeze o 

şcâlă inferidră. 

13. Comuna Stolojani. (Venit: 1.079 lei). Un cătun: Sfolojani. 

Nu există şcâlă în acâstă comună. 

Localul a fost clădit de d. An. Stolojan în 1893 şi dăruit comunei. Are o curte de '720m7 
şi o grădină de 1.246r., ambele împrejmuite. Are o sală, fără locuinţă pentru învățător. Scola 

nu are nici un venit. 

Fiind 53 copil în vîrstă de scălă, ar trebui să se înfiinţeze o scâlă inferidră. 

14). Comuna Strâmba. (Venit: 2.287 lei). Trei cătune: Racii, Serdănesci şi Strâmba. 

Şedla este la Strâmba. Există de 1859. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1859
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şi prelăcut în 1878. E de lemn, popoteivit neincăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna co- 

piilor. Are o sală (8,70X4,50X(2,30), lără locuinţă pentru învăţător. Nu ce nici curte, nici gră-. 

_dină. Șe6la are un venit de 60 lei, din arendarea pămîntului. e 

Numai copiii din Strâmba pot urma la şedlă, unde, fiind 136 copil - în vîrstă de șcâlă, ar 

trebui un al doilea învăţător. 
La. Serdănesci (3 RL. 500 m.), fiind 41 copil în vîrstă de şeolă, ar trebui să se înfiinţeze 

o șc6lă inferidră. 

La Racii (4 kil. 500 m.), find 16 copii în vîrstă de scăli, ar putea nfința o sli de cătun. 

15). Comuna Turcenii-de-Jos. (Venit: 2.424 lei). Două cătune: Jliesci și 'Turcenii-de-Jos. 

Şcola este, la Iliesci. [Există de la 1850. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1850 
și prefăcut în 1886. E de lemn, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna co- 

piilor. Are o sală: (8,20X4,90X2,20), fără locuinţă pentru învăţător. Curte nu e. Grădina (1050m--) 
este împrejmuită cu gard. Sc6la are un venit de 35 lei, din 'arendarea pămîntului. -.: 

Copiii din 'Purcenii-de-Jos (1 kil. 500 m.) pot urmă la, ședla din lliesci, unule, peste” tot [iind 

151 copii în virstă de! şcolă, : ar trebui încă 'doi invăţători. 

16). Comuna Turcenii-de-Sus. (Venit: 1.550 lei). Un cătun: Turconiide- Sus. 

Şcdla «dle la 'Turcenii-de-Sus există de la 1859. Localul este proprietatea comună. E de 

birne, nepotrivit, noincăptor, dar la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: 

(3,40X4.55)X(2,30), fără locuinţă pentru . învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şe6la nu are 
nici un venit. 

Fiind 116 copil în vîrstă: de șeâlă, ar trebui un al doilea învăţători 

PLASA J|LU 

- 30 cătune şi 14 școle. 
Copii în vîrstă de şcolă: 2.224 (1.249 băieţi și 975 fete). 

1). Comuna Bălăcesci. (Venit: 1.846 lei). Două cătune: Bălăcesci şi Vărţu. 

Șc6la este la Bălăcesci. [Există de la 1893. Localul este proprietatea comunei, 'clădit în 
1893. E de lemn, nepotrivit, neîncăpător, dar. la loc.sănătos şi la, îndemâna, copiilor. Are o sală: 
[5X4)7/2,50), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (64m:») este împrejmuită cu uluci. Grădină 

nu €. Șc6la nu are. nici un venit. 

Copiii din Vărţu (1 lil.) pot morgo ușor la șe6la din Bălăcesci, unde, peste tot sunt 88 
copii în virstă de șcâlă. 

2). Comuna Bălteni. (Venit: 1.351 ei) Un cătun: Băttenă.. 
Şe6la de la Bălteni există de la 1840. Localul este proprietatea comunei, clădit î în 1838. 

E de lemn, vechii, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc: sănătos şi “la îndemâna. copiilor. Are o 

sală: (6,20X(14,70)2,20) şi o cameră pentru învățător. Nu e nici curte, nici grădină, 'SŞodla nu 
are nici un venit. 

Fiind 144 copil în vîrstă de şedlă, ar trebui încă doi învăţători. 
E ncapărată nevoie de un local.
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3. Comuna Fărcăşesci. (Venit: 1.200 lei). Două cătune: Fărcăşrzci şi Zălreana. 
Șeola este la Fărcășesci. Există de la 1856. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1554. [2 de lemn, vechii, nepotrivit, ncîncăpător, dar la loc sănătos şt la îndemâna copiilor. 
Are o sală: (5,20)14,51X5,15) şi o cameră pentru înveţător, Nu e nici curte, nici grădină. Scola 
nu arc nici un venit. 

Copiil din Zătreana (500 m.) pot merge cu mare înlesnire la școli din Fărcăşesci, unde, 
fiind peste tot 99 copil în vîrstă de şeolă, ar trebui un al doilea înveţător. 

[: neapărată nevoie de un local. 

3). Comuna Moil. (Venit: 1.338 lei). Un cătun: Moi. 
Șeola de la Moir există de la 1888. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1889 cu 

banil adunaţi din arendarea pămîntului, E de lemn cu temelia de piatră, destul de bun, încă- 
petor, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Aro două sălr: I (6,50X5,50X.3,20), Il 46,30X3,50X 
3,20) şi o cameră pentru învăţător, Curtea (1120=*) şi grădina (38912) sunt neimprejmuite 
pină acum. Şc6la are un venit de 80 lei, din arendarea pămîntului. 

Iiind 89 copil în virstă de şeolă, ar trebui un al doilea înveţător. 

5). Comuna Pesceana. (Venit: 2.750 le). Două cătune: Cocoreni și Pesceana. 
Scola este la Pesceana. [Există de la 1831. Localul este proprietatea comunel. E de lemn, 

vechii, nepotrivit, neîncăpetor, la loc sănătos, dar nu la îndemâna tuturor copiilor. Arc o sală 
(7,30X6,40XX2,10) și o cameră (caro nu se pote locui) pentru înveţător, Nu e nici curte, nicr 
grădină. Şcola nu are nici un venit. 

Copiit din Cocoreni (2 kil.) pot urma la şeola din Pesceana, unde, peste tot liind 166 copil 
în virstă de școlă, ar trebui încă dor învăţători. 

[, neapărata nevoie de un local. 

6). Comuna Piscurl. (Venit: 1.000 le)). Două cătune: Piseuri și Serdănesel. 
Nu există școlă în acestă comună, 
Comuna are depusă o sumă de 3.000 lei pentru clădirea unuf local, care acestă sumă provine 

din arendarea pămîntului dat pentru școlă 
Copiil din Serdănesci ar putea veni la şedla ce sar înființa la Piscuri, distanţa nefiind de 

cât de 2 lil, . 
Fiind în aceste două sate 96 copil în virstă de şedlă, ar trebui să se înființeze la Piscuri 

0 şcolă superioră cu dol învăţători. 

1). Comuna Plopșoru. (Venit: 1.500 le). Două cătune: Olari şi Plopsoru, 
Şeola este la Plopşoru. Există de la 1862. Localul este proprietatea comunei. E de lemn, 

nepotrivit, neincăpetor, dar la loc sănătos si la îndemâna copiilor. Are o sală (6X5X2,50,, fără 
locuinţă pentru înveţător. Nu ce nicI curte, nicr «rădină. Şcola nu are nicl un venit. 

Copiil din Olari vin cu grei la sc6la din Plopşoru. De aceca fiind la Olari 42 copil în 
virstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze în acest sat, o şeolă inferioră. 

La Plopşoru sunt S0 de copii în virstă de şeolă. 

$). Comuna Rășina. (Venit: 1.532 1e1). Două cătune: Răsina și Țieleur. 
Șeola este la Răşina. Există rewulat de la 1850. Localul este proprietatea comune. E de 

lemn, vechii, nepotrivit, la un loc cu primăria, neincăpttor, dar la loc sănătos şi la îndemâna 
copiilor, Are o sală: (7,50 X 550 290, fără locuinţă pentru învăţător. Curte nu e. Grădina 
(250%) este imprejmuită cu ulucl, Seola nu are nic un venit.
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Copiii din Țicleni (1 lil. 900 m.) pot urma la ședla din Răşina, unde, fiind peste tot 575 
copil în vîrstă de şedlă, ar trebui un al doilea învățător la şedla existentă și să se înfiinţeze încă 

o şcâlă cu doi învăţători. 

E nevoie de localuri nou. 

] 1 

9). Comuna Roşia. (Venit: 1.250 lei). Două cătune: Rogojel şi Roșia. 
Şedla este la Roșia. Există de la 1857. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1885. 

E de lemn, neincăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor, Are o sală: (6,50xX5X3,50), 
fără locuinţă pentru învăţător. Curtea, (902) este împrejmuită. Grădină nu e. Sc6la nu are nici 
un venit. 

Copiii din cătunul Rogojel (1 kil. 600 m. pot uma la ședla din Roşia, unde, peste tot 
fiind 128 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

10). Comuna Rovinari. (Venit: 1.725 1e!). Două cătune: Poiana şi Rovinari. 
" Sedla de la Rovinari există de la 1852. Localul este închiriat. E de lemn, nepotrivit, ne- 

încăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (9XX5X2), fără locuinţă pen- 
tru învățător. Nu e nici curte, nici grădină. Şc6la nu are nici un venit. 

Copiil din cătunul Poiana (2 kil)) pot urma la șcâla din Rovinari, unde, fiind peste tot 97 
copii în virstă de şcâlă, ar trebui un al «doilea învăţător. 

11). Comuna Stejerei. (Venit: 2.500 lei). Trei cătune: Gălesoaia, Pinoasa şi Stejerei. 
Şc6la este la Găleşoaia. Există de la 1871. Localul este proprietatea comunei. E de lemn, 

nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (8X4,50X2), fără 
locuinţă pentru înv&ţător. Curtea (100m») este imprejmuită cu uluci. Grădină nu e. Şe6la nu 
are nici un venit. 

Copiii din Pinoasa, şi din Stejerei, distanța nefiind de cât de 1 kil. 500 m. pot urma la 
şe6la din Găleşoaia, unde, peste tot fiind 186 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui încă doi învătători. 

12). Comuna Timișani. (Venit: 963 le). Un catun. Timişan. 
Şeâla de la Temişan! există neregulat de la 1856, dar regulat de la 1875. Localul este 

proprietatea comunei, clădit în 1856 de locuitori. E de lemn, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc 
sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,40X5X2,80), firă locuinţă pentru învățător, Nu 
are nici curte, nici grădină. Şcola nu are nici un venit. 

Fiind 141 copil în vîrstă de şedlă, ar trebui cel puţin un al doilea învățător. 

13). Comuna Urdarii-de-Jos. (Venit: 1802 leiy. Două cătune: Stejara și Urdarii de-Jos 
Nu există șcâlă în acestă comună. 

Cătunul Stejara este la 1 kil. 500 m. de Urdaril-de-Jos și comunicaţia este uşoră. 
Fiind peste tot 115 copif'in vîrstă de șcdlă, ar trebui să se înfiinţeze la Urdaril-de-Jos 

o școlă superidră cu «lol învăţători. 
Există un local, neîncăpător însă. 

14). Comuna Urdarii-de-Sus. (Venit: 1.200 ley) Trei cătune: Hotăreasca, Orzu şi Urdarii-de-Sus. 
Şcola este la Urdaril-de-Sus. Există de la 1870. Localul este oferit gratuit de d. colonel 

$. Candiano, pînă la clădirea unui local. E de lemn, nepotrivit, la un loc cu primăria, neîncă- 
pător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (8X6,70X3), fără locuință pentru în- 
vățător. Nu e nici curte, nici grădină. Şeola nu are nici un venit. 

9
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Copiii din cătunul. Ilotăreasca (L kil. 500 m.) pot urma la şcola din Urdarii-de-Sus, unile, 

peste tot fiind 110 copii în vîrstă de şeolă, ar trebui un a! doilea învăţător. 

E nevoie de un local. 

La cătunul Orzu (4 kil. 500 m.) sunt numai 12 copii în vîrstă de școlă. 

15) Comuna Valea-cu-Apă. (Venit: 2.077 lei). Două cătune: Pescana-de-.Jos şi “Valea-cu- Apă. 

Şesla, de la Pescana-de-Jos. Există de la 1868. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1855. E de bîrne, nepotrivit, neîncăpttor, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o 

sală: (7XX4,50X(2,50), fără locuinţă peniru învăţător. Curtea (600) este împrejmuită. Grădină, 

nu c. Şc6la are un venit de 60 lei, din arendarea pămîntului. 

"Cele două sate fiind aprâpe de tot şi fiind 226 copii în vîrstă de şeolă, ar trebui un al 

doilea învățător la şedla existentă şi să se înființeze încă o școlă cu doi învățători. 

“16). Comuna Vlăduleni. (Venit: 1.029 lei) Un cătun: Vlăduleni. 

Sedla de la Vlăduleni există de la 1853. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1867. 

E de lemn, nepotrivit, neîncăpător, dar-la loc sănătos și la: îndemâna copiilor. Are o sală: 

(6,60X(4,852,10), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şedla nu - are 

nici un venit. 

Fiind 130 copii în virstă de școlă, ar trebui-un al doilea învăţător. 

„E nevoie de un local. 

PLASA NOVACI 

49 Cătune şi 14 Sedle. | 

Copii în virstă de şcolă 1315 (1.017 băieţi şi 2.332 fete.) 

1). Comuna Aninișiu. Went: 1.518 lei). Două cătune: Aninişiu-din- Deal şi ninişiue din- Vale. 

Nu există șcâlă în acestă comună. 

Cele două cătune sunt unul lângă altul. 

Fiind 115 copil în vîrstă de șcdlă,-ar trebui să se înfiinţeze cât mai curând la Aninişiu: 

din-Deal, o şcolă superidră cu doi învăţători. 

2). Comuna Baia-de-Fer. (Venit: 2.077 lei). Două cătune: Baia- de-Her şi Sohodolu. 

Şcola este la Baia-de-Fer. Există de la 1844. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1844. E de lemn, vechii, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna. copiilor. 

Are o sală: (6,10X(4,75)K2,80) și o cancelarie, fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nică. curte, 

nici grădină. Şcola are' un venit de 60 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiii din cătunul Sohodolu (1 kit. 500 m.) pot frecuenta. șc6la din Baia-de-Fer, unde, fiind 

peste tot 139 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui cel puţin un al doilea învăţător. i 

3). Comuna Bumbescii- -Piţicu. (Venit: 2.663 lei). Cinci cătune: Ciosei, Lupeseă, Bumbesci, Pi- 

tescă și Piţicu. a
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Nu există şcolă în acâstă comună, 
Fiind 118 copil în vîrstă de școlă, ar trebui să se înființeze cât mai curând cel puţin d 

şcolă inferisră la Ciovel. 

4). Comuna Cârligeii. [Vehit: 1.666 lei). Trei cătune: Bateesci, Cârligei și Peresci. 
Şedla este la Peresci. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1887. E de lemn, ne- 

potrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna, copiilor. Are o sală: (5,60X5X(5), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Șcâla nu are nici un venit. 
Copiil din Batcesci (1 lil) pot veni uşor la șc6la din Peresci, unde, fiind peste tot 116 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

- E nevoie de un local. 
La Cârligei (4 kil. 150 m), unde sunt 87 copii în vîrstă de șcâli, ar trebui să se înființeze 

o şcolă inferiră. 

5). Comuna Cărpinişiu. (Venit: 1.080 lei). Un cătun: Cărpinișiu. 
Şeola de la Cărpinişiu există de la 1854. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1887. 

[: de lemn, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o 
sală : (9,25)X(4,75)X(2,65), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nică grădină. Şedla nu are 
nici un venit. | 

Fiind 128 copil în virstă de șcdlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

6). Comuna Cernadia. (Venit: 1.716 lei). Trei cătune: Puicesey, Bercesci şi Vlădol. 
Şcola este la Buicesci. Există de la 1838. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1838. 

[E de lemn, vechi, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o 
sală : (6,60X5,45X2,55) şi o cameră pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şc6la nu 
are .nici un venit. 

Copiii din Bercesci (800 m.) și cei din Vlădoi (1 kil.) pot frecuenta șcâla din Buicesci, unde 
peste tot fiind 148 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui încă dor învățători. 

E nevoie de un local. 

L] 

7). Comuna Ciocadia. (Venit: 1.360 le). Două cătune: Ciocadia şi Huluba. 
Școla este la Ciocadia. Localul este proprietatea comunei. E de lemn, nepotrivit, neîncă- 

pător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (8,50X14X(2,70), fără locuinţă pentru 
învăţător. Nu are nici curte, nici grădină. Şedla nu are nici un venit. : 

Copiii din Iluluba (2 kil. 800 m.) pot urma la șc6la din Ciocadia, unde, fiind peste tot 
99 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învățător. 

8). Comuna Crasna. (Venit: 1070 lei). Două cătune: Crasna-din-Deal Şi Crasun-din- Vale. 
Şcola este la Crasna-din-Deal. Există de la 1885. Localul este proprietatea comunci, clădit 

în 1885. E de lemn și piatră, neîncăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o 
sală: (6,85X8X2,70), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nick curte, nici grădină. Şc6la nu are 
nici un venit. | | 

Copiii din Crasna-din-Vale (1 Lil.) pot frecuenta şc6la de la Crasna-din-Deal. 
Sunt pesto tot 85 copii în virstă de şcolă. ! 

9). Comuna Dragoesci. (Venit: 1 300 lei). Două cătune: Crasna- Ungureni şi Dragoesci. 
Şeola este la Dragoesci. Există de la 1836. Localul este proprietatea Statului, șcâla fiind
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asezati întruna din camerile Schitului Crasna. [E de zid, ncincăpttor, la loc sănătos şi la în 

demâna copiilor. Are o sală (6,50X425X2,50;, fără locuinţă pentru inveţător. Sunt două curţi: 

una de 11S0*+- şi alta de 1250”. Grădină nu e. Şcola are un venit de -40 lel, din arendarea pă- 

mintului. 
Copii! din cătunul Crasna-Unvuren! (100 m.) pot urma la şcola din Dragoesci, unde, peste 

tot fiind 112 copi în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea înveţător. 

10). Comuna Glodeni. (Venit: 1.535 le]). Trei cătune: Păsnegi, Civresci, și (iludeni. 
Scola este la Glodeni. Există de la 1836 cu întreruperi, regulat de la 1572, Localul este 

proprietatea comunei. E de lemn, nepotrivit, neîncăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna co- 

piilor. Are o sală (6,G0X6,10X3), fără locuinţă pentru învățător, Nu e nici curte, nici grădină. 

Scola nu are nici un venit. 

Copii! dia cătunele Cioresci (650 m.) şi Băsnezi (1 kil. 780 m.) pot urma la şeola din Glo- 

deni, unde, peste tot fiind 154 copil în virstă de şcolă,ar trebui încă dor inveţători. 

[: neapărată nevoie de un local. 

11). Comuna Gruiu. (Venit: 813 lel). Două cătune: Borcoriu şi (Gruiu. 

Nu există şeolă în acestă comună, 
Cele două cătune sunt aprope unul de altul. 
Fiind, peste tot «44 copil în vîrstă de sşeolă, ar trehui cât mal curând să se înființeze la 

Gruiu o şeolă inferivră, 
l: nevoie «lo un local. 

12. Comuna Mușeţesci. (Venit: 1.510 lei). Trei cătune: farga, Mușeţesci şi Shăncesci. 
Seola este la Mușeţesci. [Există de la 1856. Localul este proprietatea comunei. E de lemn 

cu temelia de piatră, nepotrivit, neincăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o 

sală: (3X6X2,50), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Șeola nu are 

nici un venit. 

Copiil din Larga şi Stăncesci pot frecuenta şedla din Muşeţesei, unde, peste tot fiind 110 

copil în vîrstă de șeolă, ar trebui un al doilea învtţător, 

[: nevoie de un local. 

13). Comuna Novaci. (Venit: 3.073 lei). Patru cătune: Ghrhiaui, IMirisesei, Xoracii- homânt şi 

Noracil- Străini. 

Şcola este la Novacil-Străini. Există de mult. Localul este proprietatea comunei. E de lemn, 

vechii, puţin încăpttor, dar la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are două săli: 1 (6,80X 

3,50X2,50), 1 (7,50X5,60X2,50), ră locuinţă pentru înveţător. Nu e nici curte, nici «rădină. 

Scola are un venit de 35 ler, din arendarea pămintulul. 
Astăzi copil din Iirisescr (3 kil. 150 m) şi Ghebanr (3 kil. 500 m.) nu pot Irecuenta şcola. 

Ar li nevoie de a se muta şcola “a Novacil-lomân! care este mal la centru; în casul acesta 

scola ar li frecuentată de toţI copil din comună. 
Dacă r&mâne cola la Novacil-Străini, fiind în acest cătun şi la Novaci-Românt, 10-4 copil 

in virstă de școlă, nu este nevoie de a se adăoza nici un învățător căci sunt şi acum «lol. 

In casul acesta însă va trebui să se înfiinţeze o şcolă inferioră la Iirisesci, pentru copiit 

din Ilirisesci și din Ghebanr. 
Dacă se va muta şcola la Novaci-lomâni va trebui să fie acolo o şcolă superioră cu trel 

inveţători, adică să se adaoge un învățător.
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14). Comuna Ohaba. (Venit: 1.240 lei). Trei cătune: Blidari, Ohaba și Serbesel, 
Nu există școlă în acestă comună. 

Cătunele sunt aprâpe unele de altele. | 
Ar trebui să se înfiinţeze la Ohaba o şcâlă inferidră, căci în cele trei cătune sunt G4 

copil în vîrstă de şcâlă. 

Î 

15. Comuna Pociovaliscea. (Venit: 1.030 lei). Trei cătune: Bălcenii, Pociovaliscea-de-Jos şi Po- 
ciovaliscea-de- Sus. 

Nu există şedlă în acestă comună. 
Sa clădit un local în 1887 pentru șcdlă și Primărie. Sela nu ar dispune de cât de o 

cameră neîncăpătâre, fără curte şi grădină. 
Cele trei cătune sunt fârte aprâpe unele de altele. 
Fiind peste tot 97 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui să se înfiinţeze la Pociovaliscea-de- 

Jos cel puţin o şc6lă inferidră. 

16). Comuna Poenari. (Venit: 1.806 lei). Patru cătune: Ciuperceny, Poenari, Ponoarele şi Riu. 
Șc6la este la Riu. Există de la 1882. Localul este donat, însă nu în tâte formele. E de 

lemn, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (104,60 
X2,50), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şe6la nu are nici un venit. 

Copii! din Poenari (L kil.) și din Ponoarele (1 il. 500 m pot urma la șcâla din Riu, unde, 
peste tot fiind 101 copit în vîrstă de şedlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

La Ciuperceni (5 kil.) nu sunt de cât 7 copii în vîrstă de şcâlă. 

17). Comuna Polovragi. (Venit: 3.733 lei). Un cătun: Polovragi. 
Școla, de la Polovragi există de la 1836 cu întreruperi. Localul este proprietatea comuntci, 

clădit în 1836. E de lemn, vechii, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna 
copiilor. Are o sală: (8,454,652,60), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici 
grădină. Șc6la are un venit de 60 lei, din arendarea pămîntului. 

Fiind 135 copil în vîrstă de şc6lă, ar trebui un al doilea învățător, 
E nevoie de un local. 

18). Comuna Radoși. (Venit: 748 lei). Un cătun: Radoși. > 
Nu există şcâlă în acestă comună. 
Fiind 80 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui să se înființeze o şcslă inferidră. 

t 

19), Comuna Șurupaţii. (Venit: 910 lei). Uu cătun: Șurupaţii. 
Ședla de la Șurupaţii există de la 1832. Localul este proprietatea comunei. clădit din noii 

în 1887. [: de lemn, nepotrivit, ncîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o 
sală: (6X4,20XX2,50), fără locuinţă pentru învățător. Nu e nici curte, nică grădină. Șc6la nu are 
nici un venit. 

Sunt 80 copii în vîrstă de șcâlă. 

20). Comuna Turbaţii. (Venit: 1.269 lei). Două cătune: Buzescă şi 'Zurbaţii. 
Ședla este la Turbaţi. Există de la 1888. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1886. 

E de lemn, nepotrivit, neîncăpător, la loc sănătos, dar nu la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(6,30Xxx4,52X2,95), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şeola nu are nici 
un venit, -
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Numai copii! din 'Turbaţii pot urma la acestă școlă. 
Fiind 98 copil în vîrstă de şceolă, ar trebui un al doilea invețător. 

La Buzesci (+ kil. de Turbaţi), fiind 39 copil în virstă de școlă,ar trebui să se înfiinţeze 

o şcolă inferigră. 

PLASA OCOLU 

16 cătune şi 11 școle. 

Copii în virstă de şcolă: 2.331 (1.305 băieţi și 1.029 fete) 

1). Comuna Bălănesci, (Venit: 1.460 le). Trei cătune: Pălănesci, Piştesei și Vierziui. 

SŞcola este la Piştesci. Există de la 1865 cu întreruperi, regulat de la 1875. Localul este 

proprietate comunei, clădit în 1864. E de lemn, nepotrivit, neîncăpător, la loc nu tocmal să- 

nătos, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (7,80XX4,90 X2,30), fără locuinţă pentru învăţător. 

Nu e nici curte, nici grădină. Şc6la nu are nici un venit. 

Copii! din Vierzuri (1 kil. 250 m.) și din Bălănesci (1 kil. 950 m.) pot frecuenta școla din 

Piştesci, unde, peste tot fiind 146 copii în vîrstă de şeâla, ar trebui încă doi învăţători. 

2). Comuna Bălescl. (Venit: 1.913 ler). Trei Cătune: Bălesei, osora şi Poinigesci. 
Şcla este la Bălesci. Există de la 1834. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1888. 

E de biîrne, nepotrivit, neîncăpător, la loc nesănătos, dar la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: 

(7XX6 x2,25) și o cameră pentru învăţător. Curtea (1:40) este împrejmuită cu uluci. Grădină 

nu e. Şedla nu are nici un venit. 

Copii! din cătunele Rosova (1 kil.) şi Voinigesci (2 il.) pot frecucenta şeola din Bălesch» 

unde, fiind peste tot 209 copii în vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător la școla exis- 

tentă şi să se înfiinţeze încă o școlă cu doi învăţători. 
E neapărată nevoie de un local. 

3). Comuna Brătuia. (Venit: 890 lei). Trei cătune: Drătuia, Mer/ulescă şi 'Lrocani. 

Seola este la Brătuia. Există de.la 1886. Localul este proprietatea comunci. E de lemn, 

nepotrivit, ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (1X3X2) şi o 

cameră pentru înv&ţător. Nu e nici curte, nici grădină. Sc6la nu are nici un venit. 

Copii! din Merfulesci (1 kil.) și din 'Procant (1 kil.) pot uşor veni la şe6la din Brătuia, unde, 

pesto tot fiind 181 copil în vîrstă de școlă, ar trebui încă doi învățători. 

4). Comuna Budieni. (Venit: 1.610 lei). Două cătune: Budieni și Pistesci. 

Scola este la Budieni. Există de la 1856 cu întreruperi, regulat de la 1879. Localul este 

proprietatea comunei, refăcut în 1819. [ de lemn cu temelie de piatră, nepotrivit, neîncăpttor, 

dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (7,20X410X2,10) şi o cameră pentru 

învăţător. Curtea (100".7) este împrejmuită cu gard. Grădină nu e. Șe6la nu are nici un venit. 

La Budieni, fiind SS copi! în vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

La Pistescă-Budieni, unde sunt 47 copil în vîrstă de şeolă, fiind distanţa aprope trei ki- 

lometri, ar [i nemerit d'a se înfiinţa o șeolă inferidră.
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5). Comuna Corbesci. (Venit: 1.574 lei). Trei cătune: Cârbesei, Dâmbova. şi “Tălvescă. 

Scdla este la Cârbesci. Există de la 1893. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1892. E de lemn cu temelia de piatră, destul de bun, neîncăpător însă, la loc sănătos şi la 

îndemâna copiilor. Are o sală: (7,70X6,70X2,10) şi cancelarie, fără locuinţă pentru înv&ţător. 

Nu e nici curte, nici grădină. Şc6la nu are nici un venit. 

Copiii din Dâmbova, (1 lil). şi din Tălvesci (2 kil.) pot urma la şcola din Cârbesci, unde, 

peste tot fiind 183 copii în vîrstă de şedlă, ar trebui încă doi înv&ţători. 

6). Comuna Ceaura. (Venit: 2.209 lei). Două cătune: Ceauru şi Tămdșesci. 

Sc6la este la Ceauru. Există, de la 1869. Localul este proprietatea comuni, clădit în 1868. 

E de lemn, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna, tuturor copiilor. Are o sală: 

(6,30X.4,50X2,30) și o cameră, mică pentru învăţător. Curtea (1885) este împrejmuită cu gard: 

Grădină nu e. Scola nu are nici un venit. | 
Copii! din Tămăşesci (2 kil.) pot veni la şe6la din Ceauru, unde, peste tot [iind 179 copii 

în vîrstă de şcâlă, ar trebui încă doi învăţători. 

7). Comuna Cornesci. (Venit: 2.187 lej). Cinci cătune: Copăceni, Cornesci, Găvănesci, 1ăl- 

păcesci și Uncioaia. 
Şedla este la Cornesci. Există de la 1891. Localul este donat comunei, însă fără forme le- 

gale. E de lemn, nepotrivit, neîncăpător, dar la 'oc sănătos şi la îndemâna, copiilor. Are o sală: 

(7,10X4,55X.2,40), fără locuinţă pentru înv&ţător, Curtea, (196m2) este ncîmprejmuită. Grădină 

nu €. Șc6la nu are nici un venit. | 
Copii! din tote cătunele pot veni uşor la şedla din Cornesci, unde, fiind peste tot 146 copii 

în vîrstă de șc6lă, ar trebui încă doi învăţători. 
Ar fi mai nemerit însă d'a lăsa așa cum este şedla din Cornesci cu o populaţie şcolară 

de 75 copii, şi da înființa la Tălpăcesci, unde sunt 71 copii în virstă de şcâlă, o şeâlă interioră 

8). Comuna Dănesci. (Venit: 1.680 lei). Două cătune: Dănesci şi Văcărea. 
Sc6la este la Dănesci Există. de la 1866 cu întreruperi, regulat de la 1889. Localul este 

proprietatea comundi. E de lemn, nepotrivit, neîneăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna 

copiilor. Are o sală: (6,90X5,20X2,40), fără locuinţă pentru învățător. Nu e nici curte, nici gră- 

dină. Şc6la nu are nici un venit. 
Copiii din cătunul Văcărea (1 kil.) pot urma la şcâla din Dănesci, unde, peste tot fiind 135 

copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

9). Qomuna lași. (Venit: 1.200 lei). Două cătune: Drăguțescă și Iași. 
Sc6la este la Iaşi. Există de la 1865. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1865. 

E de lemn, vechiii, nepotrivit, neincăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are.o 
sală: (5X4,20X2,10), fără locuință pentru înv&ţător. Nu e nici curte, nici grădină. oda nu are 

nică un venit. 

Copiii din Drăguţesci (2 kil.) pot veni lu șc6la din Iași, unde, fiind 91 copii în vîrstă de şcolă, 
ar trebui un al doilea învăţător. 

„_ 10). Comuna Petresci-Vârsături. (Venit: 2.270 lei). Pavru cătune: Duceuroasă, Drăgani,  Pe- 
tresci și Șasa. i e 

Nu există şcdlă în acestă, comună. 

Tâte satele sunt aprâpe unele de altele. 

Sunt, peste tot, 98 copii în vîrstă de şcâlă. 

E neapirată nevoie d'a se înființa cât mai curând, o șc6lă inferidră la Petresci.
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11). Comuna Romanesci. (Venit: 800 lei) Un cătun: Romanesc. 
Nu există şcolă în acestă comună. 
liind însă 63 copil în virstă de şcolă, ar trebui s să se înfiinţeze o șc6lă inferioră. 

12). Comuna Şeasa. (Venit: 1.312 lei). Un cătun: Șeasa. 
Nu există şc6lă în acestă comună. 

Se clădesce acum un local. 
Trebuie să se înființeze la Şeasa o şcdlă cu doi învăţători, fiind 104 copii în vîrstă de şcolă 

13). Comuna Slobozia (Venit: 2.365 lei). Şepte cătune: Corbeni, Polata, Călescy, Bălani, Slo- 

bozia, Ursăţoi şi Ursaţi. 
Şcâla este la Slobozia. Există de la 1835 cu întreruperi. Localul este donat de d-na Eca- 

terina D. Ştefănescu în 1834. E de lemn, vechiii, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și 

la îndemâna copiilor. Are o sală (7 5,60 X 2,45) şi o cameră mică pentru învăţător. Curtea 
(1546m») este neîmprejmuită. Grădină nu e. Sc6la nu are nici un venit. 

Copiii din cătunul Corbeni (1 kil. 100 m.) pot urma la şe6la din Slobozia, unde, peste tot 

fiind 99 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

La Polata, ar trebui să se înfiinţeze o soolă inferidră la care ar urma și copii din cătu: 

nul Ursaţi. 
In aceste două cătune sunt 54 copii în virstă de şeâlă. , 

La Ursăţol, fiind 54 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui de asemenea să se înființeze o 
şcolă inferidră. 

In cătunul Bălani, 19 copil, ar trebui să se înfiinţeze o şeslă de cătun, unde ar putea veni 

și copiil din Călesci. | 

14). Comuna Urechesci. (Venit: 1.410 lei). Un cătun: Urechesc?. 
Şedla de la Urechesci există de mult, redeschisă în 1858. Localul este proprietatea comunci, 

clădit în 1857. E de lemn, vechiă, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna 

copiilor. Are o sală (8X'7X(2,30), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea, f6rte mică, este neîm- 

prejmuită. Grădină nu e. Şcola nu are nici un venit. 
Fiind 145 copil în vîrstă de şcâlă,ar trebui încă doi învăţători. 

15). Comuna Vădeni. (Venit: 1.875 lei). Trei cătune: Prea, Șişesci şi Vadeni. 
Nn există şc6lă în acestă comună. 

Este la Vădeni un local clădit de comună în 1884, neîncăpător însă. 

E neapărată nevoie d'a se deschide cât ma! curând la Vădeni cel puţin o șcâlă inferidră, 
unde vor putea veni și copii din Sişesci, peste tot fiind 99 copii. 

La Preajba (3 kil. 101 m d fiind 48 copil în vîrstă de șcâlă, trebuie să se înfiinţeze o şeolă 

inferidră. 

16). Comuna Voitescii. (Venit: 1.230 lei). Patru cătune: Ciinepesci, Băltoci, Voitescii-din- Vale 

şi Voitescii-din- Deal. 

Şc6la este la Cânepesci. Există de la 1879. Localul este donat de locuitorul P. Popescu, 
fără forme legale. E de lemn, nepotrivit, la un loc cu primăria, neîncăpător, dar la. loc sănătos 
şi la îndemâna, copiilor. Are o sală: (8,50.X- 4,50 X( 2,20), fără locuinţă pentru învăţător, Curtea, 
(188) este împrejmuită cu. copaci. Grădină nu: e. Şc6la nu are nici un veniţ, 

Toţii copii pot veni la școlă, distanţele fiind mici,
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Peste tot fiind 146 copil în .virstă de şedlă, ar trebui cel puţin un al doilea, învăţător. 
Comunicaţiile între şcâlă și cătunul Voitescii-din-Deal fiind grele, deşi distanţa nu e de 

cât de 2 kil. 250 m., sar putea înfinţa o şedlă de cătun la Yoitescii-din-Deul, unde sunt 12 copii 
în virstă de şcolă. 

PLASA TISMANA 

47 cătune 18 şcole 

Copii în virstă de școlă 2.142 (1.708 băeţi și 1.134 fete, 

1). Comuna Balta. (Venit: 1.327 lei). Două cătune: Balta și Palea-Mare. 

Şcola este la Balta. Există de la 1863. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1862. 

E de lemn, vechiii, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o 
sală: (3X4,50X2,50), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. $c6la nu are 
nici un venit. 

Copii din Valea-Mare (500 m-) pot ușor merge la şela din Balta, unde, fiind peste tot 168 
copii în virstă de şc6lă, ar trebui încă doi învățători. 

2). Comuna Brădiceni. (Venit: 1.810 ler). Două cătune: Brădicenă şi Drăgoesci. 

Şcola este la Brădiceni. Există de la 1834 cu întreruperi, regulat de la 1882. Localul esto 
proprietatea comunei, clădit în 1832. E de lemn, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi 
la îndemâna copiilor. Are o sală: (8X52,50), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, 
nici grădină. Şc6la nu are nici un venit. 

Copiii din cătunul Drăgoesci (817 m. pot uşor frecuenta şe6la din Brădiceni, unde, peste 
tot fiind 181 copii în Virstă de şcolă, ar trebui încă do! doi învăţători. 

3). Comuna Calcesci. (Venit: 1.146 lei). Un cătun: Calcesci. | | 
Şcola de la Calcesci există de la 1835 cu întreruperi. Localul este proprietatea comunei. 
E de birne, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: 

(7X5X3), fără focuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Sc6la nu are nici un 
venit. | 

Fiind 84 copii în virstă de şeslă, ar trebui un al doilea învăţător. 

4). Comuna Câlnicu. (Venit: 1.236 lei). Un cătun: Oâlnicu. 
Șeola de la Câlnicu există de la 1859. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1859. 

E de lemn, vechii, ruinat, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: 

(8,30X5, 60X2, 20), fără locuinţă pentru învățător. Nu e nici curte, nici grădină. Şe6la nu are 
nici un venit. 

Fiind 119 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 
-E neapărată nevoie de un local. 

5). Comuna Ciuperceni. |Venit: 1.605 lei). Opt cătune: Dililesci, Pometescy, Puică, Vâlceuoa, 
Văenii, Vişoişii, Gura- Văianu, și Zorila,
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Şcola este la Gura-Văianu, Există de la 1853. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1886. E de birne, nepotrivit, ncincăpetor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o 

sală: 0X3X3i, fără locuinţă pentru inveţător. Nu e nicl curte, nici grădină. cola nu are nici 

un venit. 

Copiil din cătunele Paţici (1 hil, Vişoişii (1 Hil4, Zorila (1 kil), Fometesci 2 Hil) şi Văianu 

(2 lil. 500 m, pot frecuenta şcola din Ciuperceni, unde, fiind peste tot 177 copil în virstă de 

școlă, ar trebui încă do! înv&ţători. 
La Vâlceaoa (5 kil. 500 m.), fiind 43 copil în vîrstă de şcoli, ar trebui să se înfiinţeze o 

şcolă inferioră, unde ar putea veni şi copii! din Didilescl. 

6). Comuna Costeni. |Venil: 1.700 le). “ret cătune: Celei, Costeni și Jlaescă. 
Sedla este la Costeni. Există de la 1864. E de lemn, vechii, nepotrivit, neincăpător, dar la 

îndemâna copiilor. Are o sală: 830X5X2,15), fără locuință pentru înveţător. Curtea (3652) 

este ncimprejmuită. Grădină nu e. Şcola nu are nici un venit. 
Copiit din tâte cătunele pot urma la șeola din Costeni, unde, fiind peste tot 135 copil in 

vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea înv&ţător. 

7). Comuna Frâncesci. Venit: 1071 lei). Trei cătune: Pousca, Frrâncescl, și (ureni. 

Nu ma! există șeolă în acestă comună. 
Esto un local vechiii și neîncăpttor, Şeola sa deschis în 1857 și mai târzii a încetat da 

funcţiona. 
Cele trel cătune sunt forte aprope unele de altele. 
[. nevoie da se deschide la Frânesci o şcolă superioră cu doi învăţători. 
Sunt peste tot 105 copi! în virstă de școlă, 

8. Comuna Godinesci. (Venit: 11.815 lcl). "Frei cătune: «Îrjuct, Godinesci și ucoţi. 
Prima şcâlă este la Godinesci. Există de la 1838, a fost inchisă în 1818, funcţioneză re- 

wulat de la 1855. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1838. Ie de lemn, vechii, nepo- 

trivit, ncîncăpttor, la loc sănătos, dar nu la îndemâna tuturor copiilur. Are o sală: (7,55X 7,30 

X2,10) şi o cameră pentru servitor, fără locuinţă pentru invețător, Nu e nici curte, nici gră- 

dină. Șeola are un venit de 117 ler, din arendaârea pămintulul. 
liind la Godinesci 222 copit în virstă dle şeolă. ar trebui un al doilea învățător la şcola 

existentă și să se înființeze încă o şcolă cu doi învățători. 
La Arjaei (i Kil), fiind 13 copil în vîrstă de șeolă, ar trebui să se înfiinţeze o şcolă in- 

lerioră. 
A doua şcolă este la Racoți. Există de la 1564, Localul este proprietatea comunel, refăcut 

în 1876. E de lemn, nepotrivit, neincăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o 

sală: (7X6X3) şi o cameră pentru învețător. Curtea (B61n») este neimprejmuită. Grădină nu e. 

Scola are un venit de Ii? lei, din arendarea pămintulul. 

Fiind 104 copit în virstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător, 

9%). Comuna Hodoreasca. (Venit: 1.1450 en). Trer cătune: //oloreasea, Pele şi Strâmla. 
Scola este la Ilodoreasca. [există de la 1564. Localul este proprietataa comunei. [ de 

lemn, nepotrivit, neîncăpetor, dar la loe sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: SX6X 250) 

şi o cameră pentru înveţător. Curtea (150%) este ncimprejmuită. Grădină nu e. Şeola nu are 

nici un venit. 
Copiii din tote cătunele pot veni la şcola din Ilodoreasca, unde, fiind peste tot 116 copil 

in virstă de şcolă, ar trebui un al doilea înveţător,
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10). Comuna Pirâu. (Venit: 1.200 lei). Două cătune: Pirâu și Pigănia. 
Şedla este la Pirâu. Există de la 1890. Localul este proprietatea, comunei, clădit în 1889. 

E de lemn, nepotrivit, neîncăpător, dar “la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(3 506, 50X2, 50), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nică curte, nici grădină. Sc6la nu are 
nici un venit. 

Copiii din Ţigănia (2 kil.) pot frecuenta şc6la din Pirâu, „unde, fiind peste tot 134 copii 
în vîrstă de şeolă, ar trebui un al doilea învăţător, 

11). Comuna Pesteana. (Wenit: 1247 lei). Două cătune: Boboesci și Pesteana, 

Şeola este la Pesteana. Există de la 1850. Localul este proprietatea comunci, clădit în 
1849. £ de lemn, nepotrivit, ncîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(7XX6X-2,80), fără locuinţă pentru învăţător. Nu are nici curte, nici grădină Șc6la nu are nici 
un venit. 

Copiil din Boboescă (1 lil. 500 m.) pot urma la ședla din Pesteana, unde, peste tot fiind 
136 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

12). Comuna Pestișani. (Venit: 2.411 lei). Patru cătune: Borosteni, Iobiţia, Pestişani şi Leuca. 
Prima şcolă, este la Boroşteni. Există de la 1857. Localul este proprietatea comunei. E de 

lemn, nepotrivit, neîncăpător, la loc sănătos, dar nu tocmai la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(8X4X(2,50), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şe6la are un venit de 
70 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiii din Pestișani (2 kil.) pot veni la şcâla din Boroşteni, deși sunt mult mai mulţi copil 
la Pestișani. 

Fiind în aceste două cătune 209 copil în vîrstă de şcâlă,ar trebui un al doilea învățător 
la școla existentă și să se înfiinţeze încă o şcâlă cu do! învățători, dar mal nemerit ar fi de 
a lăsa aşa cum este şc6la din Borosteni, unde sunt 70 copil în virstă de şeslă, și da se înființa 

0 șc6lă superidră cu doi învăţător la Pestișani, unde sunt 136 copil în vîrstă de şcolă. , 
La Hebiţia (4 kil.), fiind 49 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui'să se înființeze o școlă inferidră:- 
A doua școlă este la Leuca. [Există de la 1893. Localul este închiriat. E de lemn, nepo- 

trivit, ncîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (tX4X2), fără lo- 
cuinţă pentru învățător, Curtea, (128*») este împrejmuită cu gard. Grădină nu ce. Sodla nu are 

nici un venit. 

Sunt 71 copil în virstă de şeslă. 

13). Comuna Pocruia. (Venit: 1.200 lei). Trei cătune: Jzearna, Pocruia, și Sohodolu. 

Șeola este lu Pocruia. Există de la 1859. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1859. 
E de lemn, nepotrivit, neincăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: 
(€,50X(5,40X(2,50), fără locuinţă pentru înveţător. Nu e 'nici curte, nici grădină. Şc6la are un 

venit de 335 lei, din arendarea pămîntului. 
Copiii din Izvarna (2 kil.) pot frecuenta şedla din Pocruia, unde, peste tot fiind 155 copii 

în vîrstă de şcâlă, ar trebui încă doi învățători. : 
La Sohodolu (3 kil. 590 m.), fiind 79 copii în vivstă de şeslă, ar trebui să se înfiinţeze 

o şcolă inferidră. . 

14). Comuna Şomoneșci. (Venit: 1.600 1ci). Trei cătune: Buduhalu, Șomonesci și 'Lelescii-de-Jos. 
Școla este la Telescii-de-Jos. Există de mult; a lost redeschisă în 1865. Localul este pro- 

prietatea comunci. E de lemn, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. 

Are o sală, (7,90X(4,10X2,20), fără locuinţă pentru învăţător. Nu-e nici curte, nici grădină. Şe6la 

nu are nici un veni.
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“opiil din Buduhala (2 kil. 700 m.) pot urma la șcbla din Telescil-de-Jos, unde sunt peste 

tot 69 copil în virstă de șcâlă. 
La Somonesei (3 lil. 500 m.), fiind 32 copil în virstă de școlă, ar trebui să se înfiinţeze 

. 
o școlă inferidră. 

15). Comuna Telesci. (Venit: 696 le3). Un cătun: 'elexci. 
Şcola este la Telesci există de la 1858, regulat de la 1869. Localul este proprietatea co- 

munci. E de lemn, nepotrivit, forte ruinat, ncîncăpător, dar la îndemâma copiilor. Are o sală 

(6,50X4,80X2,30), fără locuinţă pentru învăţător. Ședla nu are nici un venit. 

Fiind 152 copil în vîrstă de școlă, ar trebui încă doi învăţători. 

E neapărată nevoie de un local. 

16). Comuna Tismana. (Venit: 2.155 lei). Două cătune: Tismana și Vincta. 
Şc6la este la 'Tisinana. Există de la 1857. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1886; 

IE: de lemn, nepotrivit, ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două săli: 

I (5,40X4,75X.2,15), II (4,80X3,10X.2,35), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea este ncîmprejmuită. 

Grădina (5000m»:) este împrejmuită cu gard numar într'o parte. Școla are un venit de'305 let, 

din arendarea pămîntului. 
La “Tismana, fiind 201 copil în virstă de școlă, trebue un al doilea învăţător la șeola exis- 

tentă și să se înființeze încă o școlă cu do! învăţători. 
La Vînăta (2 kil. 250 m) comunicaţia cu Tismana, fiind grea, și fiind 70 copil în virstă 

de şeolă, ar trebui să se înființeze o școlă inferidră. 

17). Comuna Topesci. (Venit: 1.385 lei). Trer cătune: Gornotiţa, 'Lupescă și Vâlcele. 
Nu este şclă în acestă comună. | , 
Există un local la 'Popesci, clădit în 1893. E de zid cu două săli de studiu. Scola arc un 

venit de 70 lei, din arendarea pămîntului. 
Fiind la Topesci și la Gornoviţa (1 kil. 500 m) 135 copii în virstă de şcolă, ar trebui să 

se înființeze la 'Topesci o şcâlă superidră cu do! învețători. 
La Vâlcele, comunicaţia fiind forte grea şi fiind 51 copil în vîrstă de școlă, ar trebui să 

so înliințeze o şcolă inferioră. 

18). Comuna Vârtopu. (Venit: 819 le)). Un citun: Vârtopu. 
Sedla de la Vârtopu există de la 1891. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1863. 

E de lemn, vechiii, nepotrivit, neîncăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o 

sală: (7X6X3), fără locuinţă pentru înveţător.. Nu e nici curte, nici grădină. Scola nu are nici 

un venit. 

Sunt 67 copil în virstă de școlă,
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PLASA VULCAN 

39 cătune 13 șcâle. 
Copii în virstă de şcoli: 2.617 (1.468 biieţi și 1.149 fete). 

1). Comuna Arcani. (Venit: 1.655 lei). Trei cătune: Arcani, Câmpu-Tomi şi Sănătesci. 
Ședla, este la Arcani. Există de la 1864. Localul este proprietatea comunei. [ de lemn. ne- 

potrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi:la îndemâna copiilor. Are o sală: (7X3,50X2,20) și 
o cameră pentru învăţător. Nu ce nici curte, nici grădină. Şcola nu are nici un venit. 

Copii! din Câmpul-Tomi (1 kil. 800 m.) și din Sănătesci (1 kil. 900 m.) pot urma la şedla 
din Arcani, unde, fiind peste tot 176 copii în vîrstă de şedlă, ar trebui încă dor învăţători. 

2). Comuna Bumbesci-de-Jos (Venit: 3.200 lei). Două cătune: DBârlesci şi Bumbesci. . 
Şe6la este la Bumbesct, Există de la 1880. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1888. E de lemn cu temelia de piatră, destul de încăpător dacă se clădesce un al doilea local, 
la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două săli: I (8.50X4,60X2,50), II (4,40X4,50X2,50). 

fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şedla nu are nici un venit. 
Copiii din Bârlesci (1 kil.) pot merge uşor la șe6la din Bumbesci, unde, fiind peste tot 200 

„copii în virstă de şc6lă, ar trebui să se înfiinţeze o altă şeslă cu doi învăţători, la școla exis- 

tentă [iind deja doi învăţători. 

3). Comuna Câineni. (Venit: 957 Iei). Două cătune: Câineni şi Sofrăceni. 
Şedla este la Câinenii. Există de la 1880. Localul este închiriat. E de lemn, nepotrivit, 

neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (10X4X2,5), fără locuinţă 

pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şc6la nu are nici un venit. 
Copiii din Sofrăceni (1 kil. 500 m.) pot urma ușor la şedla din Câineni, unde, fiind peste 

tot 113 copii în vîrstă de şedlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

4). Comuuna Curtișoara. (Venit: 1.800 lei). Două cătune: Curtişoara şi 'Turcinesci. 

Nu există ședlă în acestă comună. 
Cătunul 'Turcinesci este aprâpe de cătunul Curtişoara.! 
Fiind 99 copii în virstă de școlă, ar trebui să se înfiinţeze la, Curtişoara de o cam dată 

"0 şedlă inferidră. 

5). Comuna Cartiu. (Venit: 1.854 lei). Trei cătune: Cartiu, Simbotin şi Corcent. 
Şedla este la Simbotin. Există de la 1852, dar a fost fârte întreruptă pînă la 1892. Lo- 

calul aparţine învățătorului. E de lemn, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la înde- 
mâna copiilor. Are două săli: 1 (6,50X6X2,95), 11 (6,50X4X2,95), fără locuinţă pentru învăţător. 

Curtea, [300=-7-) este neîmprejmuită. Grădină nu e. Şedla nu are nici un venit. 

Copiii din Cartiu pot merge uşor la ședla din Simbotin, unde, fiind peste tot 116 copii în 

vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător. 
La Corceni (2 kil. 500 m.), fiind 168 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o 

şcolă superi6ră cu trei învăţători, 

6). Comuna Dobriţa. (Venit: 1.135 lei). Un cătun: Dobrifa. 

Şcola de la Dobriţa există de la 1859 cu întreruperi. Localul este proprietatea comunei,
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clădit în 1832. E de lemn, nepotrivit, neînctipător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. 
Are o sală (5 X 4,59 X 2,59), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (70)n>) şi rădina (10072) 

sunt neimprejmuite. Şc6la nu are nici un venit. 
liind. 153 copii în virstă de şeslă, ar trebui încă doi învăţători. 

7). Comuna Horezu. (Venit: 915 lei). Trei cătune: Arsurile, Jlorezu şi Popiscelele. 
Şcola este la Ilorezu. Există de la 1886. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1884. 

E de birne, nepotrivit, necincăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Arc o-sală: 

(5X5X2), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e uici curte, nici grădină. Şc6la nu are nică un venit. 

Copiil din tote. cătunele pot veni. la șc6la din Ilorezu, unde, fiind peste tot 142 copil: în 
vivstă, ar. trebui cel puţin. un al doilea învăţător. 

8). Comuna Lelesci. (Venit: 1.325 lei). Trei cătune: /rătesci, Lelesci şi Suseni. 
Scola este la Lelesck. Există de la 1865. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1865. 

E de birne, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală 

(8X6X2) fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şcola nu are nici un venit. 

Copiil din Frătesct (1: kil. 600 m.) pot urma la șe6la din Lelesci, unde, fiind peste tot 186 
copil în virstă de: șcâlă, ar trebui încă doi învăţători. 

„La Suseni. (3 kil. 800 m.), fiind 145 copii în virstă de școlă, trebuie să se infi.nţeze o școlă 

superidră cu trei învăţători. 

9). Comuna Rugii. |Venit: 873 lei). Un cătun: Pugii. 

Şedla de la Rugii există de mult. Localul este proprietatea comunei. I: de.lemn, nepotrivit, 

neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,25 X 4,22 X 2,15) fără 

locuinţă pentru învățător, Nu e nici curts, nici grădină. Şcola nu are nici un venit. 
Piind 130 copil în virstă de șcdlă, ar trebui un al doilea învăţător, 
I, nevoie de un local. 

10). Comuna Runcu (Venit: 1.555 lei). Trei cătune: Băltişoara, Rechiţile şi Runcu. 

Şedla esto la Runcu. Există de la 1834, cu întreruperi. Localul este proprietatea comunci. 

E de lemn, vechiă, nepotrivit, neincăpttor, la loc sănătos, dar nu tocmai la îndemâna copiilor. 
Are o sală (7,15X6,10X2,50) şi o cameră pentru înveţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şcola 
nu are nici un venit. | 

Copiil din Băltişoara (1 lil. 800 m.) și din Rechiţile (2 kil 420 m) pot urma la ședla din 

Runcu, unde, peste tot fiind 224 copit în virstă de ședlă, ar trebui un al doilea învăţător la 

șcOla existentă și să se înfiinţeze o altă şcolă cu doi învăţători. 

11). Comnna Schela. (Venit: 679 el). Un cătun: Schela. 
Nu există școlă în acestă comună. 

Copii! nu pot urma la altă şcâlă, comunicațiile fiind grele. 

Fiind în Schela 100 copil în virstă de şcâlă, ar trebui să sc înființeze cât mai curând cel 
puţin o şcâlă inferidră. 

12). Comuna Stănesci. (Venit: 1.460 Iei). Patru cătune: Alezeni, Vazaroi-de-Jos, Mazaroi-de- 
Sus şi Stănescl. 

Şe6la este la Stănesci. Există de la 1838. Localul este proprietatea comunei. E de lemn, 
vechii, mizerabil, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o
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sală: (5,80x6,80x2,50) şi o cameră pentru învățător. Nu e nici curte, nici grădină. Şe6la nu 
are: nici un venit. ” 

Copiii din Alexeni (1 il) şi din Mazaroi-de-Sus (2 il. 280 m) pot urma, la şe6la din 
Stănosci, unde, peste tot fiind 188 copii în virstă de școlă, ar trebui încă doi învăţători. 

La Măzăroi-de-Jos (3 lil. 300 m.), fiind 21 copii în virstă de școlă, ar trebui să se înfiin- 
țeze o şcolă de cătun. ; 

13). Comuna Stolojani. (Venit: 1.100 lei). Trei cătune: Balaca, Coastu și Stolojani. 

Şe6la este la, Stolojani. Există de la 1887. Localul -este proprietatea comunei, clădit în 
1887. E de lemn, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o 
sală: (5,85XX4,85XX2,30), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea, forte mică, este neîmprejmuită. 
Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit. 

Copiii din tâte cătunele pot merge la şesla din Stolojani, unde, peste tot fiind 110 ) copil 

în vîrstă de ședlă, ar trebui un al doilea învăţător. 
E nevoie de un local. 

13) Comuna Stroesci. Venit: 900 lei). Două cătune: Pasociţa şi Stroesci. 
Şcola este la Stroesciă. Există de la 1865. Localul este proprietatea comunei. E de lemn, 

nepotrivit, - vechii, - neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o' sală: 
(7X6x2,20) şi o cameră pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Se6la nu are nici 
un venit. 

Copiii din Rasoviţa, pot uşor frecuenta șc6la din Stroesci, unde, peste tot fiind 119 copii 
în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător. 

E nevoie de un local noi. 

15). Comuna Tetila. (Venit: 829 lei). Două cătune: Lăzăresei şi. Tetila. 
Nu există șc6lă în acestă comună 

liind peste tot 55 copii în vîrstă de şeslă, ar trebui să se înfiinţeze la Tetila o șc6lă in- 
feri6ră, unde ar putea urma şi copiii din Lăzăresci. 

16), Comuna Valarii. (Venit: 1.320 lei). Patru cătune: Curpenu, Curpenel, Valarii, şi Vai-de-el. 

Se6la este la Curpenu. Există de la 1859, cu întreruperi. Localul este proprietatea comunei 
clădit în 1859. E de lemn, vechii, nepotrivit, neîncăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna 
copiilor. Are o sală (5, 30x5x2, 15), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nică grădină. 

Şc6la nu are nici un venit. 

Copiii din cătunele Curpenel şi Val-de-ei pot urma, la șc6la din Curpenu, unde, peste tot 
fiind 175 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui încă doi învăţători. 

La Valarii (3 kil. 500 m.), fiind 103 copii în virstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze +) 
" şedlă cu doi învăţători.
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RESUMAT 

Spre o deplină aplicare a leger asupra învețămiutulul primar, ar trebui să se înfiinţeze 
în judeţul Gorj: 

10 cole de cătun, 

D6 școle inferivre cu un înrețălor, 

26 șeule superivre cu dot înrtțători, 
3 şcole superigre cu rel înrtțători, 

In acelaş timp, ar trebui să se transforme 70 şesle inferidre în şcole superiore cu «lol 
învețători, adăogând la fie-care șcâlă câte un înveţător, să so transforme 32 şcole interidre în 
şeole superiore cu dol învăţători, adăogend la fie-care şcolă câte dol învăţători şi să se adaore 
un al treilea învtţător la o șeolă care astădi are dor învăţători. 

In judeţul Gorj avem astădr 126 şcole, din cari: 121 inferidre cu un învăţător ș 
riore cu dol învăţători. 

In diua când legea actuală va fi pe deplin aplicată, vom avea 221 de şcole din carT: 10 
- 

de cătun, 7 inferiore, 100 superidre cu dol învețători şi 36 superidre cu trol înveţători. 

1 5 supu-
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— — — i — = — —| — i! —| — — —| == dem 

— — =] 50 59) 1 60, 53 2| 85; 40) —| +40 
= -i = 10 | 46| —| 46, Si] 1| 2 78| -a| 79 
— -| — —i - —|— — —| — — — -- — —|  — - Idem 

— — — ===] 60 | 39 3 62 56) 2 58, 5 2 58 
= -| | -1 = 60 | 60, —| 60; 59, —| 53| 55! —| 55 

- —| | 60 | 8 i mei aj a si 11| 2] 43 
| | = -] —| = — 59 66, _] GG 50, —| 50| 24| —|. 24 
= 2 — == 501 î6! sI, 1 68) 47| 1, 48 

i 2 i | ZII II ZI II ZA II ZI 

] CITITI TI 
TIT Ta 80 | 7] “ IN a IN a 

I ] II A i FI A 

  

 



  
  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

      

              

  

  

  

      

  

          

    

  

  

          

      

  

                      
  

„NUMELE COPIILOR: DE ROMANI IMPARȚIŢI IN ŞESE CATEGORIL_| 

5 _ | Copil cari || Cupil mar | Copil (iu | Copir cart 

= | | mm | rinenteă [manraona- | mrădece | Copii | mimi | TOTALUL 
| , mara = = îndatoraţi a ori care ar sinți Bora, | Piu a amânaţi insirucjiu acestor ştse =| coma | eul ȚE[E [mere aie mer esta e ea eta 9 3 “z un an cătunul şi Gla | uri-cara ar - ȘI acest.ăcun a 3 515 Sela şei | „A distanţa) RE A 

[sa] [a = [za ES [a = L = 1 23 m = 

Iu | | i | 
Plasa vilţu | | IL] 

1| Dolboasa . . -] Bolboasa.. . . A 1 — -- J 1 14 au 3 1 13) 3, 1 1 4! 36 130 
2] oerescu . . .| Boerescu 21| 795 10) 18| 15! 60 ai —| — 108) Sal 19 
3| Brănesci . . .| DBrănesci. . . 2 a] — — ca oi au ss sal 26) 3 aa —| aa) 97] au 
4| Drosceni . . . Brosceni . . . 2 1 = | 12 -| 4 asi 1 14 Ci 3. — 1| 64! 36 100 
5] Calapărul-de-Jos| Calapăr.-de-Jos 1 — === — ” 12) 6, 9, 1! 2, 13 — zi 23| 50 
G| Calapărul-de-Sus] Calapăr-de-Sus | 3] 1 0, 2 3 si i 13, 1; 31 —[ —| 84| 26 80 
7] Gârovu. . . „| Gârovu. .. 2 a 26, 919, 3 —! 25 —| 51| 45 96 
5] lonesci . ., . .|lonesă.... Ia 1! —| 61 2 25 35 295 out 2 —| 127 113 210 
9 Izvorele . „. .|Izvârele . . 2] - —: —— -| 28 5) 3 ul 1 1 9 — 16 3 83 

10| Murgescă . . .| Murgescă. . . 1] 1] 1; -- 35 — 4 16, al i, 3, 1 — i! 52| 24 î6, 
11| Ohaba ....[ Ohaba: . . ap ao as, 1) 22, 1 1 — | 51| 51| 102 
124 Raci... Raci. 3 1 6, — 32 — 5 10, 43 15, 1 15, — — 105 16 181 

13 Strâmba . . .| Strâmba. . 31 2 56 — 29 62! 20, s d, d — 10 93 199, 
14] Stolojuni . . - | Stolojan... | 1] —[ — = =: — 20 18) sv — 1 2 — 30, 2 3 
15| 'Turcenii-de-Jos | Iliescă . 21 1 — 36,. 1 25! 18; 18 6, 2: G — —| 82| 34 116 
16 Turcenii-de-Sus Turcenii-de-Sus Id 4 —|. 31|. 8 20 — 12 GI; 9, 3, — 16 ză, 151 

aa | | | Total... 31| 12) 19 — 17 27 zl 387| 202 420; i 51) 56 dac sola ocol 
i | | III 

Plasa Jiu 

1 Bălăcesci a. | Bălăcesci. . . 2 31 — î 5] Y 4 și 1 — | 15) 40: 55 | 

2] Bălteni . . . .| Bălteni. . | 1 1 1| — 35 2 8 1 Ss: ol 4 — 2 — 66 73 In 

3] Fărcășesci. ., Vărcăşesci . . 2] 1 ÎI 36 3 di 22 —| | 1] 1 4 1] 2, 21 9, 
A Moi... Moi... Ia 2 = 02 a] 2 si sai d 2] —l | i ai 89 
5| Pceasena . . .| Pecascna 2 1 1 49 _ 25, 50 10 26 3 2 —| — asi 13 166, 
G| Discuri . . . .| Piscuri. . 2 =] = | = 20 27 >) 20| -] - — - 19 si o, 
Ki Plopşoru „..|Plopşoru... |] 2] 1] 3 —l| 37 | 15 13 17 13 10, I 1 — 8, 39 122, 

„5 Rășina .... hășina. + 2 1 Si — 33 — 37 25, 44 119 5 3 — — 130, 115 25, 
Roşia... | Roşia... | 2] a] 21 | & 5, 6 33) 22| 69| 1] a] 70, 88) a:8 
Rovinari . Rovinari . .. 2 . 1 1] — 39 12 — % 20 63| 1 _ 56, 41 97, 
Stejerei. . . . Găleșoaia 3 1] — 7 Ei | — -] 10 68 | - — — 15, 68, 156, 
Temișani. . .| Temişani-, 1] 1] 8" —| 35 — si N 8 84 1 — —| —| 9%, 45, 14t 
Urdarii-de-los . | Urdarii-de-Jos. | 2] --| —| — —| —| s2 as 13 14 — | d 2 0238, el 
Urdarii-de-Sus .| Urdarit-ade-Sus | 3] 1] —| —] 34 16 31| ui 2 9-7, 52, 122 
Valea-cu-Apă .| Poscana-de-Jos Ş 2) 1] — = 56 — 36 56, 37 38 3, = = 132 4 226, 
Vlăduleni , . .| Vlăduleni 1 1| — —, 4] — 10, 3 3 2 | 5 1| — 64 66, 130, 

Pl al all PI 
Total. .,.... 30|. 14] 29 — 579, ăi: 20: 107) 275 418. 61| ol: 17, 21.249 975'2.224 

N NI II a              



  
  

  
  

    

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  
  

  
  

  

  

    
        

  

    

  

            

  

    

                                        

Numărul copiilor strălul împărţiţi în două categorii Cajr copir "Copil care urmeză şcâla acum, | 

li iucap După statistica anului 1893 —94 | 
|| Copil străiul cat , i în şei | | 

Copil străini cari || sunt ta virstă de TOTALUL _ | Ă ; 
urmâză şe6lă şcâla numărând celor două cate- = 3 Copil înscriși Copil presenţi Copit presenţi | j i acum şi pe cel amânaţi goril de cnpil 22 3 1a Septemhrio în luna în luna Maiă OBSERVATIUNI ! 

sati excluşt străint ss. 1893 Decembrie . 

= > o > lo || 280 ZlolsIlZlolEl|Zlol|lE 
513 |4|s|slslz se |slslsislslelelsle 
S = = Sia lasz == Al) |el|e 

| [ | 

| | 
— — — == = 50 | 81| 1 82) 57| 1| 58| 30| 1] 31 

aa oa] aj oa [oc soul ne 5 aj GI| 5, 66 
= 2 = co | 2 ai so] ao] 5 14) 98| 2, 40 
— — = = = 70 | 51 —| si azi —| azi ao] =] ao]. 
- j i — = = al — -— —| = —] —| —| —| Nu este gestă. 

| i o Ma 
i i — 45 | 422 | 40. 2] Bi 4 2: 10 

—i — — oa = — — _ - | — — —|— — Idem 

= -| | = 70 | 62 3! 65| cai 3 66! 43] 2 45 
—! —| — ial — — -- — -| -— .- — —| —- Tdem 

, j ! 

_| aa 36 | 43 —| 53| ac) —| 6! 28 —! 98 | 
_l —! — — | — — "4 — — .- — — _! „= -—| —I Form. F. nu conț, date Stat. pe Sept. 

| ! ; i 0 | j 
a — — 10 | 50 si di] 42 —| 42] 30| —l 36 

) : ti == -| = | = 50 | 66, —| 66) 61| —[ 61| 50| —! 50 

m AAA = ale. 
= dd | GG 14 80 56 8 cil 50 5 55|: 
a] 65 | 52 7] 59 a7 4 41| 22) 3 2 

i 
| : ! | i 

2i 1 2 1 2 1 3 685 — = — 
| ! | | | | | 

— -. —_! tt 10 —| — | 27  —] 27) 14! — 14 Nu conţine date statistice pe Sep- 
| | | | | tembrie, — — — | 40 | 52 2 51 sil 2 1 321| 33 

— — — — | = 50 | 42] 2 Hu 36. 1 37, 25| 2) 27 
— i || GO | 44| 92 66| 37 1] 59 53] si «i 
Ia la 60 | 59 —| 59| 38 —| 38] 34| — 34 

— — — —| == — — —| —| == — -| — -| —] Nu este geâlă, 

a = si | 10) —| 10| 36 —| 36| 28| —! as) 
| | = [50 | 67| a[-s0l az] a] as ao ai ao 
_ — RE = 2 60 | +8 3 51 53 2 55] pp. a ur 
| 2 — E IRI AI 50 | 42 12 oi 33| 10 13| 32| 7 39 
—| = = = 58 9 — 9 43| —| 43! 37| —! 37 
= = = 2 =] 5 | 63) = cal aa —| il 26] | »6 

— — — _| — — — — — —| — -— _| — — — 1dem 

22 _ -| | 2 2 50 | 30) 1] di] 0 — 40| 19| — 19 
= — — —| | — 60 | 59 1| 59| sii — 54 40| —! 40 

e — —| =] =] = 50 | 51| — „sal A =] a] 2 —| a 

| m | | 
1 — -— ia 717 = ra = 

E „| : i 
i E 
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_NUMELE COPIILOR DE. ROMÂNI IMP "ARȚIȚI, IN ȘESE CATEGORII 
5 i i | 
2 | 35| cos | retuemza! de piu de Copii i Corit cart! TOTALUL 
3 [3 |mastarațra: şeola acum | rin Ro- | eat mat? /amânaţă | ! instrucțiu- ! acestor 

COMUNA CĂTUNUL, [E | 2 | mon | tema cei mami cart i euentcă i sati i stari de . şeseeategorii 
5 5 un an tea” I tEz4 şcola ate |" ina : excluși | scosteatua din urmă 

SISIS|ou Sei lăjeză|ziz|e|s 
l i! | 4 

Plasa Novaci | | | | | | | 

Aninișu. . . | Anin.-din-Deal 2 | == | = 38 2 2 15; — - — — 55 Go; 115 
Baia-de-Fer , .| Baia-de-Fer 2) 1 1 A 18 31 10, 19, 12 — = — SS! dl 139 

Bumbesci-Piţicu | Ciovei . . . -. a) — = = — | 2997 13, 1 = —. 15 —] 67] 51| us 
Cârligei. . . .| Peres... . . a a 1] -] o i 31 sv, 14:40; i 3 38| —I 108) 122 230 
Cărpinişiu. . .| Cărpinişiu . . 11 = 42 10 16 24, 1] s 8, 8, 1 — 13 50, 128 

Cernadia + . .| Duicesci . . - Sa ji | mi o 3) | | —| | 98,58, 148 
Ciocadia. . . .| Ciocadia . . 2 1] = 88 10 50| 8 9, — || 5, 8% 
Crasna . + . + | Crasna-din-Deul 2 1] — - 33| 6, al 2, | CĂ î. 3| —| — 4639 85 

Dragoesci . . . | Dragoesci 2 1] = —| ao 2] 4 TI sI 12) G 13| — = 69 43 112 

Glodeni. . . .| Glodeni aj | 020, 2) al ai si a — | sa 71| 184 
Gruiu, .... Gruiu .:.. 2 | = — — Ki 13, 3 1, — -| d 9 27 17| i 
Museţesci . . .| Museţesei ». . 31| — — 7 5 129 522 | îi 26 110) 

Novaci ... Novaci-Străini. AI — — 10 21 20, 10, 21 ri _ | — i su 05, 149 

Ohaba... . | Ohaba... 3 = = — ei 1 19, 20 1, | 7 = 33 81| 64 
Paciovalişcea . | Paciov.-de-Jos. 3] —| — — —| — 45, 30, y, 9. —| - 3 1| 57 40! 9 

Poenari. .. [Riu .... 4 1 — — 5 10 4 13) 10, 19, 10, 9 — — CĂ 51| 108 
Polovragi . . .| Polovragi 1 1 — — 5, 1 12 | 9 20 G —! —I "n 1] 135 
Radoşi .. . | Radoşi.... | — = | = = 21| 23, 14 10, 2 6 1 —j 4159 £0 
Surupaţi . . 1 Surupaţi. ... 1 1] — i „87| — 3 20 1, 9 — 2] 1 7 Eli 56! 80, 

Tarbaţi . . . | Turbaţi.. . 2 15| — — 37 13| ul 21| 2i 12: 14] 96! -l —] ci 137 
1 

Total. | 9] 1] 2 _ Ga! soșl su sui 200 303) răi ss] 42 4natoiLor7o32! 

Plasa Ocolu 

Bălnesci . . .| Piştescă.. . a 1] 3-7 a % a ai 2 a —] ui 35146 
Dălesci . . . .|Bălesci. . aa] So -i a 16 20 70 a] 9 1] = ari 95! 209, 
Drătuia, . | Brătuia .. . 3] a] Ti | 55| i po 2 13, 10. 8 10| —| —| 115 66, 181| 
Dudieni . . . | Budieni. 2 a] | = 49, 8] ar sI 16, 22 13 2) — — ol 40, 135; 
Cârbesei, „| Cârbeser.. .. | 3] 2) | —[ 84| 12| 38 33! 18, 19 2 —| =! 16! 67, 158) 
Ceauru .. . .| Ceauru. II —| 24| 52) 5 11. 20 20| 1 | pl SI, 119, 
Cornesci.. . .] Cornesci. . . 5 1 - 4 — d 1 32 5: A 2] — —i si GO, 146; 

Dânesci . . . .| Dănesci 2 a] —| 20 si i 12! 13) 1 3] — 3 G7 135| 
Tai. oc... lași o... 2] 1 Ti 32 — a oi ! si 2] | 3 | 55 36; ol 
petreserVărsăi. | Petreser. | a] =| =] = 2] 27 i 33 20 —| — ai — cul ai 98 
Romanescă . +] lomanesci. . 1 —| i — = —] 22, 26| i 9. — — — —: a] 35: 63! 

Şeasa .. + + | Şeasa 1] —| > - —| = 25 38 22 10, 1] al a —i 55| 39 104 
Slobozia. . . .| Slobozia . 7 a | = 50 1 3 12 ul 103 7 1 2 11108! 18. aoci 
Urechesci . .| Urechesci aj 2 ai as) oi si as ol a i! —. za cs) sal 
Vădeni . . . .| Vădeni. . 3] — — = — 16 19) sol 19 aia ai za) 2l 147 
Voitesei. . . .] Cânepesci. . . dal 2 ol oi sl cz oo si al 2 cel S0 146 

Total. .| 46| 11 1 —: sa 3, 0 soul aa 168; % co! n 402 
i i A i :! a      



  

  
  

  
    

  

    

    
  

  
  

      
                                            

      
  

Numărul copiilor străini împărțiti în două categorii Caţr copi Copii care armâză şcola acum. j 

încap După statistica anului 1893 — 94 | 

Copil străin! cari în şeâlă | 

Copil strtint cari || sunt în virstă de TOTALUL - , 

urmâză şe6la ||sc6lă numărând celor două Nenii aa Copit inserişi Copii presenţi Copit presențt 
. guri! de copi Aa la Septembri: în 1 : 

mm metan | Tai | ge | eat [cena | mimaoua | OBSERVAȚIUNI 
Sg 57 
ass 

= o > o = o | "3 Ș 8 = lo l|'%3 Z|o 3 |'>lo | 
= > 3 iz) > > 5 = se 3 5 5 x > 9 S 9 5 

-2a jeă) a Pa ca [za Ba 499 FR a [= [sei za = sa Fu = 

| 

i i 
— | — — = =] — — —| = | —| — | Nu este geclă. 

| ? | , 

—| — — —| — = = 50 | 38| | 52| 37 41| 38| 11! 1| 15 
- — — — - — — — —_l  — — — — — — —| — 1dem 

= [0 ae al 25| 47| 3] 50] 36, 3] 39 
===] — 60 | 57] 10; 67| 86 10 66| 42|. +| 16 
== — 50 | 29| | 30! 45| a1| 46! 38 —| 38 
| l-a 30 [as — 38 23| —| 2] ul —| ui 
| — —| == = 30 | 39 7| +6] 31| +] 35| 33 5 38 
— —, == — 50 | 51|] 2 56 46 2 18 12| 9] si 
| — == — 60 | 56| «| 60! 5i| | 58| 42 +] 46 
— i — — — — — — — — _ -- — — . — — Idem 

= — = — 50 | 86! 3 120 4 3 18 54 1] 35 
- — =] — 100 | 61| 30| 91| a5| 20| 75| 51| 15| 66 
— — — | — — — | = al = Jdem 

— — — il = — — | = = —| — — Idem 

== ==] 0 | ați azo sil 30| 10| 4i| 31| 7| 38 
| — | a la so | 59! 5] Gil 53| 1! 54 49| 1! 50 

— — — zl = — — — — E —|  — | — —| — 1dem 

|| 40 | 0| —l 0! 39 — 29| 34 34 
—| || 2050 | 0] aa] 51 az] 0] 7] 39! aa] 50 

1 — — = a a 105 —| —| —| = = | = =] = 

| = - 50 | 93! +6! 189 62| 7 69 48| 1] +49 
— — === = 10 | 82 —| 82! 70! —| 70| 4] — 44 
| = | | = GO | 56! 35| 61| 52) 3| 55] 121 3] 45 

| || — 50 | 5] | 62| 53] 6 59 30| 7| 57 
— — a 70 “| 59| 12| va! 5 11| 62] 48| 3 51 
| — == = 60 | 65| — 68 37 —| 7 42| —| 42 
| = al 55 | si] — si 49| — 2 38| —| 38 
| = = GO | 64| 13! 77| 50|: 5| 55| 31| —| 31 | 
_ | A 2 = 45 34 — aj | — 97| —l 27 DEE nu conţine date stat. pej|. 

— — — — — = — — —_ = |  — PI — — —| —] Nu este gcâlă. 

— — — —| —| = — — | = — = — zi] le. 

— — — — — — — — — Pa —| — — — = — — Idem. 

| — == = 50 | 65 —| 65| 66| 1| 67 69| 1| 70 

—| = | — 15 | 57 10| 67| 43| 2i 45] 22| —| 22 
— — — —|| il — — ll am, 

| = _|- | 2-2 = 50 | sl 2| 60; 331 1] 44] 34 1! 35 

| — — _ = —| = 665 | =! — | | — —| =] = 
| |] |                                    



  

  
  

  

  

  

  
  

        
  

  

  

  

  

    

  

      
    

  

  
  

        
  

  

      
  

  

  

  

  

    

  

  

  
  

NUMERUL COPIILOR DE ROMÂNI ÎMPĂRȚIȚI IN ȘESE CATEGORII 
| 

Copil car || Copir mat Copil (în |! „a j 
Copit frecuenteză mar! de pă- afară dece! Copii Coril cari | TOTALUI, 

3 |, |maatorațr ali Ma acu | ini Ro- || Mala) | amânaţii instruetiu- 
= COMUNA CĂTUNUL SD | S | marurma|! distanţa ce || mânt cara |! frecuenteză saă pa n acestor 
Ş La î sI 3 CA un an desparte nu frecuen- | tecla acum excluşi || sc0la din i| șăse categorii 
Ş 31$ SOIA e | weză teala | “cina | SCUNI |acest ii . o 

= S 9 — »_ 7 — | s= > — - — 

SEBIS SIZIGISIB SIR |ZIE 

, ! | ! i i ! 
Plasa Tismana | i | | po | 

| | SR | i 
1 pata... Bâlta aj | 0 —| 18, 10; 29, 60; 3, _ a i 98 70. 168 
2] Brăndiceni Brădiceui 2 a | is oi 0 ii 29; 1 = | 99 s2 181 
3] Câlcesci Câlcesci . 1 aj = 3 Saal ol o ial pl e 
3| Câlnicu. . . . | Cânicu aa a oo 19 îsi —] 73 410 119 
5| Ciuperceni Gura-Văianu . SI 1] — — zi a! 32] 6! 18 o 1 i 10, 1i 138, asi 252 

i l | șI 

6) Costeni. Costeni BI 1 ai —| 13 sa! 9 13) 10 9! - -| 16 59) 139 

7] Frâncesei . . .| Frâncesci + a —| =] = 8] 10] 39 30, dal oi = 60 as! 08j 
g| | Godinesci . Godinesci . . || „| 1] — | o —| 12 39 82 s:| I 2] -. sul 121, 305 

| » Racoți ...| Moi] : 6 32] 2 3 - A, GI! 43 104! 
9] Ilodoreasca . . | IIodoreasca 3] a — _! D314 04 19] — a o 2 71| si 116) 

10| Pirău Pirău ., 20 aaa a wi 9| 2 200 aul 
11| Pesteana . . .| Pesteana 2 1] 3] —i 63 Gl 4 9) 2 aa 5. a | = 7 59 130! 

_ | ] , ! ÎN | | 
12 | Peştișani a .|Broşteni. .. | 1 = 3 1| 18 12] 39! zu. 3 2) 11| — 132 126 asi 

Îi Seuea . ...] 1| — — alo las al al aa! aa! “ul 
13| pocruia. . . .| Pocruia Ba 3 — 08 i 17| si 20 0 si 9] —| —| 15! 119 au 

! i i ! ! 

TI] Şomonesci Telescil-de-Jas 3 1] 1 — 43 N 1217 2j = cal a0 ou! 

15| vȚelesci . . . ..| 'Telesci a al ol a ol ao) ao aul sl azi 2 ai 9) za! azel 
16] "Tismana Tismana... , 2 11| 6 = 54 y Jo sl 28, as) gi 1 qi 1! su 271 

| 1 _ , „i | , | : i i i 
1 Topesci. . . .[ Topesci 3] —-| 9. — 63 — 6; 24| 20 58| 11 — 1 og 8 156 

18| Vârtopu +. | Vârtopu... 1] 1 — —| 30 6 73 6, i aj —| - a i 23 67 

, 
Total. . .| +7] 15| 2 —i ora 95] ziol ars) oral c2il ol oz] zi 3 1.705ir434 8.42 

lui pi: PI 
Plasa Vulcan 

| Arcanl . .. Arcani 3 1 — — 54| —| 21 SI 17 29| 8 G —] —| 109.  7G' 176! 

2] Bumb.„-de-Jos .| Bumbesci 2 1 3, — Si 11| 13 34: 12 i) 17, 10 — —! 12674! 200 

8] Câineni. . . | Câineni, . .. | 2] a] 2 =] a6[ a 13 29 ai aj 7 | aj —i zi asi ursi 
4| Cartiu Simbotin a) a] == az a 82 38, al 29| 20! 08| ai —i aaa) aul 278 
5| Curtişoara Curtişoara . 2] —e — — —| —[| 1 2) | 14! — 1 >, li 53! si a) 

6] Dobriţa . Dobriţa, . .. | 1 a] a] = 39 | oo ao a a — 50, 64; 183 
7] Horezu . » Ilorezu aj aj m a a si 30 15! 3 2 12 — 12 70. asal 
$| Lelescă . . . .| Luclosci 3] 1] — i 63, 5 18 54, 27| îi 11 9; 19, —! 135) 9 asul 

9| Rusii Ruşii .... jaf [0603] | 16 ati as, | 1 —| 70,85: 180 
10| Runcu ....|Runeu .. 3 1] 3 —j 7 2] 26 59 13 23 16 21! E —! 11! 109, ooyl 

11| Schela Schela... . | | 222 25 13) 2 al 12 i 1 +0 100 
12] Stănesci Stimesei. .. | a] a] 2 = 45 _ 1, 5210! pai i i o 97, 112) 209 
13| Stolojani . . . | Stolojani aja = io = 5 G 16 pi 2 — 1 = 64 36 110 

. : - ! | ' ! i 

14| Stroesci Stroesci .., 2] 1] — — 33|  — 16, di 8 d 1 | | — a sul 119, 

15| Tetila Tetila . 2 —| — 2 — — 06 G so! 3 0 = 3718, 55! 
16| Valarii . . . .] Curpenu. . a a = 2 38 — 53 3 2 oi 5 o! al —: 159 119 278 | | 02 mi 2 1 : 199 319 13 

U E PTT | i 

s9l 13 a zl al ati le alani Total. + «| 30) 131 19 —| sic 2 312 d5i| 264 129 116, ai S8, —/1.4081.149 2.617, 
r ii i Li           

 



    
Numărul copiilor străini împărţiţi în două categorii 
  

  

  

    

Copii care urmeză șcâla acum. 
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[21.695 (12. 242 băeţi și 9.453 fete). Statistica actuali. 

Copiii în virstă de școlă: (19.140 (10.144 » şi 8996 » |. Statistica din 1891, 
| 

PLASA BALTA 

26 cătune și 15 şeole 

Copii în virstă de școlă: 2.627 (1.551 băieţi şi 1,076 fele). 

1). Comuna Bordușani. (Venit: 7.532 lei). Două cătune: DBorduşani şi Lăteny. 

Prima șe6lă este la Bordușani. Există de la 1859. Localul este proprietatea învățătorului. 

E de gard acoperit cu stuf, neîncăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. 
Are două săli: 1 (9X4X3), II (7X4X4) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (1802) este îm- 
prejmuită cu gard.de nuele. Grădină nu e. Şc6la nu are nici .un venit. 

La Borduşani, fiind 1914 copii în virstă de şeslă, ar trebui încă doi învățători. 

A doua şedlă este la Lăteni. Există de la 1884. Localul este închiriat. E de gard acoperit 
cu stuf, încăpător, dar nesistematic, la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are două săli: 

1 (3,70X4X2,90), 11 (3,70X4X2,90), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (1122) este împrej- 
muită cu gard. Grădină nu e. Şcola nu are nici un venit. | 

La Lăteni sunt 89 copil în vîrstă de șcslă. 

2). Comuna Ceagani. (Venit: 5.800 lei). Două cătune: Cegani şi Pârţany. 

Şcola este la Cegani. Există de la 1834. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1884. 

E de gard lipit cu pămînt, neîncăpător, dar la loc sănătos și la indemâna tuturor copiilor. Are 
trei săi: I (8X5,30X3), 11 (5,30X4X3), III (4X3X3), două camere și o bucătărie pentru învăţător. 

Curtea (345.7) este împrejmuită cu gard. Giădina (1247) este împrejmuită cu scânduri. Şedla 
nu are nici un venit, | 

- Copiil din cătunul Pârţani pot urma cu înlesnire la şc6la de la Cegani, distanţa fiind mai 

mică de 3 kil. și comunicaţia lesnici6să. 

Fiind peste tot 210 copil în vîrstă de şeslă, și la șc6la existentă fiind deja doi învăţători, 
ar trebui să se înființeze încă o șe6lă cu doi învățători. 

3). Comuna Chioara. (Venit : 8.316 lei). Trei cătune: Bobu, Chioara şi Sf. Vasile. 

Şedla este la Chioara. Există de la 1874. Localul este proprietatea comunei. E de gard, 

nepotrivit și neîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (7X2,50X2, ;50), fără ă locuinţă 
pentru învățător. Nu e nici curte, nici grădină. Șe6la nu are nici un venit. 

Numai copiii din cătunul Bobu (2 kil. 500 m) pot urma la şedla din Chioara, dar con- 

struindu-se un alt local între cătunele Bobu și Chioara, —- de care local e neapărată trebuință — 

ar putea urma și copiii din cătunul Sf. Vasile (4 kil, de Chioara) căci s'ar-micşora. distanţa, co- 

municaţia fiind uşoră. : 
Peste tot fiind 200 copii în vîrstă de școlă, ar trebui la Chioara încă doi învăţători.
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4). Comuna Făcăeni. (Venit: 4.146 lei). Un cătun: Făcăeni. 
Şedla de la Iăcăeni există de la 1878. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1882, 

E de gard, nepotrivit şi neîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (11X4,44X2,54) 
fără locuinţă pentru învățător. Nu e nici curte, nici grădină. Şcâla nu are nici un venit. 

La Făcăeni, fiind 204 copii în vîrstă de șoedlă, ar trebui un al doilea înviţător la școla 
existentă şi să se înființeze încă o șcâlă cu doi învăţători. 

E neapărată nevoie de un local noi. 

? 

5). Comuna Găiţa. (Venit: 3.585 lei). Un cătun: Găiţa. | 
Şodla de la Găiţa există de la 1860. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1884. £ 

de gard acoperit cu tablă, neîncăpător, dar la îndemâna. copiilor. Are două săli: I (9,82X4,20 
2,86), IL (5,12X4,47X2,86) şi două camere pentru învăţător. Curtea (2387) este împrejmuită 
cu scânduri. Grădină nu e. Şedla are un venit de 80 lei, din arendarea pămîntului. 

La Găiţa, fiind 254 copii în vîrstă de şeâlă,şi la şe6la existentă fiind, deja doi înveţători, 
ar trebui să se înfiinţeze încă o şedlă cu doi învăţători. | 

6). Comuna Giurgeni. (Venit: 4.683 lei). Un cătun: Giurgeni. | 
Şc6la de la Giurgeni există de la 1868. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1881. 

E de gard, la un loc cu primăria, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna 
copiilor. Are o sală: (7,20X14,20X2,35), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (340.7. oste neîm- 
prejmuită. Grădină nu e. Șc6la nu are nici un venit. | 

a La Giurgeni, fiind 129 copii în vîrstă de șcdlă, ar trebui .un al doilea învăţător. 
E neapărată nevoie de un local noii sati să se mute primăria. 

7). Comuna Gura-lalomiţei. (Venit: 3.490 lei). Un cătun: Gura-Ialommiţei. 
-Ședla de la Gura-lalomiţei sxistă de la 1878. .ocalul este proprietatea comunei, clădit în 

1885. [E de gard acoperit cu tablă, la un loc cu primăria, nepotrivit şi neîncăpător, dar la, în- demâna copiilor. Are o sală: (5,50X(5,50X(3), fără locuințăZpentru învățător, Curtea e fârte mică, 
Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit. 

La Gura-lalomiţei, fiind 98 copii .în vîrstă de şedlă, ar trebui un al doilea învăţător. 
'E neapărată nevoie, sait să se clădească un local, saii să se mute primăria. 

„8). Comuna Hagieni. (Venit: 5.700 1el). Două cătune: Gura-Jăgălia şi Ilagieni. 
Şedla este la Hagieni. Există de la 1846. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1884. E de gard, neîncăpător, la loc nu: tocmai sănătos, dar la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: (8,65X(6,50X(2,90) şi două camere pentru învăţător. Curtea (100m.7.) este împrejmuită cu scânduri. Grădină nu e. Şe6la nu are are acum nici un venit, pămîntul ce posedă fiind cultivat de în. v&țător. 
La Hagieni, fiind 170 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui încă doi învăţători. In cătunul Gura-Jăgălia nu sunt de cât 19 copii în vîrstă de şcâlă. 

9). Comuna Luciu. (Venit: 4.092 lei). Un cătun: Luciu.. 
Şcola de la Luciu există de la 1833. Localul este proprietatea comunei clădit în 1833. E de cărămidă, nepotrivit, dar destul de încăpător și la îndemâna tuturor copiilor. Are două săli: I (4X4X3),. 11 (4X4X3), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nică grădină. Sc6la nu are nici un venit. . a | ” La Luciu, fiind 98 copii în vîrstă de şcOlă, ar trebui un al doilea învățător. 
„i Ci Da
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10). Comuna Murgeanca. (Venit: 7.522 lei). Trei cătune: Dimitresci, Murgeanca şi Pribegeni. . 
Şedla este la Murgeanca. Există de la:1880. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1884. E de gard lipit cu pămînt şi acoperit cu tablă, neîncăpător, dar la îndemâna copiilor. 
Are o sală (8,2X(6,1X2,9), o cameră şi o sală pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. 

Şc6la nu are nici un venit. 
La Murgeanca sunt 80 copil în vîrstă de șcâlă. 
In cătunul Dimitresci (4 kil. 753), fiind 52 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui să se înfiinţeze 

9 şc6lă inferidră. 

De asemenea în cătunul Pribegeni (3 kil. 500 m.) fiind 19 copii în vîrstă de șc6lă, ar tre- 

bui să se înfiinţeze o șe6lă de cătun. Sa i 

11). Comuna Piua-Petri. (Venit: 6.771 lei). Două “cătune: Brăiliţa « şi  Piua- Petri, 
Șe6la este: la Piua-Petri. Există de la 1867. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1882. E de cărămidă-în paiântă, neîncăpător, dar la îndemâna tuturor copiilor. Are două săli: 
I (9X6X(3), Il (6X3X(3) şi două camere cu sală pentru învăţător. Curtea (900m7) este împrej- 
muită cu scânduri. Grădină nu e. Şc6la are un venit de 259 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiii din cătunul. Brăiliţa (2 kil.) pot urma cu înlesnire şesla de la Piua-Petri, unde, peste 

tot fiind 247 copil în vîrstă de şcâlă și la şcâla existentă fiind deja doi învățători, ar trebui 

să se înfiinţeze încă o şodlă cu doi învăţători. 

12). Comuna Țândărel. (Venit: 15.452 lei). Şease cătune: : Găineasea, Cotul- -lu-Epuve, Nicolesci 

Strachina, Țăndărel şi Valea-Îronel. 

Prima şeâlă este la Strachina. Există de la 1888. Localul este închiriat. E de nuele lipite 

cu pămînt, destul de încăpător şi la îndemâna copiilor. Are o sală (7493) şi o cameră pen- 

tru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şc6la nu are nici un venit. 

La, Strachina nu sunt decât 41 copil în vîrstă de şedlă. 

A doua şcâlă este la "Țăndărei. Există de la 1866. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1879. E de zid, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are două săli: 

I (10X3XX3), 11 (10X7X43) şi trei camere mici pentru învăţător. Curtea (645m») este împrejmuită 
cu scânduri. Grădină nu e. Şcâla nu are nică un venit. 

Numai copiii din cătunul Câineasca [L: kil. 500 m.) pot urma cu înlesnire la şesla din Țăn- 
dărei, unde, peste tot fiind 251 copil în vîrstă de şcâlă şi la şedla existentă fiind deja doi în- 

vățători, ar trebui să se înființeze încă o şcâlă cu do învățători. . 

In cătunul Nicolesci (6 kil.), ar trebui -să se se înfiinţeze o şeâlă de cătun, unde ar putea 

ușor veni şi copiil din cătunul Valea-Tronei (6 Kil, de Țăndărei). 

Sunt peste tot 24 copii în vîrstă de şeâlă. 

O a doua șcâlă de cătun. ar trebui să se înființeze î în n &ătunul Cotul-lui- -Epure, (4 kil), unde 

sunt 22 copil în vîrstă de scol, 

13) Comuna Vlădeni. (Venit: 3.881 lei). Un. cătăn. Vlădeni. | 

Şcâla de la Vlădeni există de la 1865. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1884. 

E de “ard acoperit cu tablă, la un loc cu primăria, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos 

şi la îndemâna copiilor. Are o sală (8, 29X6,78X2, 12) şi o cameră cu sală pentru învăţător. Nu e 

nici curte, nici grădină“Şc6la are un venit de 8 lei, din arendarea pămîntului. 

La Vlădeni, fiind 233 copii în vîrstă ds şcolă, ar trebui un al doilea învățător la şedla 

existentă şi să se înfiinţeze încă o şcolă cu doi învățători. 

E neapărată nevoie de un local noii.
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PLASA BORCEA-DE-JOS 

22 cătune şi 13 școle. 

Copii în virstă de școlă: 3.424 (1.812 băieţi şi 1,052 fete). 

1). Comuna Cocargeaua. (Venit: 11.050 lei). Două cătune: Buliga şi Cocargeaua. 
Şcola este la Cocargeaua. Există de la 18:10. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1888. E de zid cu temelia de piatră şi acoperit cu tablă, deslul de bun, neîncăpător însă, la loc 

siinătos şi la îndemâna copiilor. Are trei sălt: 1 (11X8 3,80), Il (7X8X3,80), III (6X5,50X:3,80), 

o cameră și o bucătărie pentru învăţător. Curtea (5114"») și erădina (1.472m:P) sunt împrejmuite 

cu scânduri. 
Șe6la nu are nici un venit. 
La Cocargeaua, fiind 313 copil în virstă de şcolă, ar trebui un al treilea învățător la școla 

existentă unde sunt acum doi și să se înfiinţeze încă o şcolă cu trei învățători. 

La localul actual se va adăoga două camere şi o bucătărie pentru învățătorul diriginte, 

remânend camera actuală ca cancelarie şi bucătăria ca odaie pentru servitor. 

Copii! din cătunul Buliga.(5 lil), cari sunt în numtr de 55, ar putea frecuenta şcola de 
la Dudesci (comuna Dudesc)), distanţa fiind de 3 kil. şi comunicaţia uşoră, dar mai nemerit ar 
fi de a se înființa la Buliga o-școlă inferidră. 

2). Comuna Dichiseni. (Venit: 6.932 lei). “I'rei cătune: Coslogeni, Dichiseni şi Satul-Aoeni. 
- Scola este la Dichiseni. Există de lu 1855. Localul este proprietatea comunci, clădit de 

un locuitor în 1874. E de gard acoperit cu papură, nepotrivit şi ncîncăpător, dar la loc sănătos 

şi la îndemâna copiilor. Are o sală (8,4X4X2,35), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (1.872” P), 

este neimprejmuită. Grădină nu e. Şe6la are un venit de 510 lei, din arendarea pămîntului. . 

Copii! din cătunul Satul-Noeni “u kil) pot uşor frecuenta şeola de la Dichiseni, unde, peste 
tot fiind 187 copil în virstă de şcolă, ar trebui încă dot învăţători. 

“E neapărată trebuinţă de un local noi şi care local ar trebui să fie aședat în partea de 

Nord-Est a cătunului, locul fiind sănătos şi destul de spaţios pentru curte și grădină. 
In cătunul Coslogeni, ce se află la o distanţă de 3 lil. de. Dichiseni şi comunicaţia fiind 

anevoidsă în timpul iernei, ar trebui să se înființeze o şcolă inleri6ră. 

„In Coslogeni sunt 77 copil în vîrstă de şcolă,. 

_8). Comuna Dudesci. (Venit: 9.380 lei). Un cătun: Dudesci. 
Sedla de la Dudesci există de la 1870. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1878. 

E de cărămidă, destul de bun și încăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are “patru 
săli: 1 (8,50XX4,90X3), II (1,30X3X3), III (4,90X4,90X3), IV (4,90X3,20X3) şi o cameră cu sală 

pentru învăţător. Curtea și grădina la un loc (1.0317) sunt împrejmuite cu uluci. Şc6la are un 

venit aproximativ de 100 lei, din arendarea pămîntului. : 

La Dudesci, fiind 251 copii în vîrstă de şeslă și la şeola există fiind deja doi înv&ţători, 
ar trebui să se înființeze încă o şcolă cu doi învățători. 

4). Comuna Fetesct. (Venit: 14.449 lei). Un cătun: Fetesc), 
cola de la Fetesci există de la 1884. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1883. 

E de zid, la un loc cu primăria, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor: 
Are două săli: 1 (9X5,60X3,30), Il |7X5,60X3,30) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (1.17 1») 

este împrejmuită cu scânduri. Grădină nu e. Scola nu are acum nici un venit, pămîntul ce 

posedă nefiind arendat. 
La Fetesci, fiind 239 copii în vîrstă de şeolă şi la ședla existentă fiind deja doi învățători, 

ar trebui să se înființeze încă o șeolă cu doi învăţători. 

E neapărată nevoie de un local noi,
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5). Comuna Gâldău. (Venit: 4.937. lei). Două cătune: Gdâldăi şi Mârleanu. 
Şedla este la Mârleanu. Există de la 1880. Localul este închiriat. E de gard, nepotrivit 

și neincăpstor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (7,96X4,17X2,73), fără, 
locuinţă pentru învăţător. Curte nu e. Grădina (3.5007) este împrejmuită cu scânduri și șanț. 

Se6la nu are nici un venit. 

Copiii din cătunul Gâldăti;(500 m.) pot uşor frecuenta șela de la Mârleanu, unde, peste 
tot fiind 177 copii în virstă de şcâlă, ar trebui încă doi! învăţători. 

6). Comuna Jegălia. (Venit: 8.000 lei). Două cătune: Beilie și Jegălia. 

Seola este la Jegălia. Există de la 1865. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1885. 
3 de gard lipit cu pămînt şi acoperit cu tablă, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi 

Yi îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (9X5,40X3,30), 11 (4,30X5,40X3,30), fără locuinţă pentru 

învăţător. Curtea (1587) este împrejmuită cu scânduri, Grădină r nu e. Şesla are un venit de. 
80 „lei, din arendarea pămîntului. 

Copii! din cătunul Beilic (640 m.) pot uşor frecuenta șcâla de la Jegălia, unde, postat tot fiind 
339 copii în virstă de școlă, ar trebui încă doi învăţători la șe6la existentă şi să se înfiinţeze 

încă o șcâlă cu trei învăţători. - 

7). Comuna Petroiu. (Venit: 6.812 lei). Un cătun: Petroiu. 
Şc6la de la Petroiu există de la 1836. Localul este închiriat. E de nuele, nepotrivit şi neîn- 

căpător. Are două săli: 1 (5,50X5,05X2,82), II (4,5X3,97X2,80) şi două camere pentru învățător. 

Curtea, i6rte mică, este împrejmuită cu scânduri. Grădină nu e. Şcola nu are nici un venit. 
La Petroiu, fiind 237 copii în virstă de șcâlă, şi la şcola existentă, fiind deja doi | învăţă- 

tori, ar trebui să se înființeze încă o şcâlă cu doi învățători. 

E neapărată nevoie de un local NOă. 

8). Comuna Rosetti-Volnași (Venit: 14.920 lei), Un cătun: Roseti-Polnaşi. 
Sedla de la Roseţi-Volnaşi există de la 1845. Localul este proprietatea! comunei, clădit în 

1881. E de zid, nepotrivit şi neîncăpttor, dar deși la loc sănătosnu e la îndemâna copiilor. Are 
trei săli: I (9X5,10X2,80), 11 (9X5,25X2,80), III (7,40X5,10X2,80), fără locuinţă pentru Învățător. 

Curtea (2.1002) este împrejmuită cu scânduri. Grădina (5.000=:P) este împrejmuită cu şanţ. Şcola 
nu are nici un venit. La acâstă șcâlă: există pe lângă clasa 1 o divisionară care funcționză. 
într'un local închiriat (8.30X4,40X2,80). | . 

La Roseti-Volnași, fiind 649 copii în vîrstă de şcălă şi la școla ostistontă find acum patru 

învățători, ar trebui ca şcâla existentă să se transforme în şcolă superidră cu trei învăţători şi 

să se înfiinţeze cel puţin: încă două șcâle cu câte trei învăţători. 

9). Comuna Şocariciu. (Venit: 8.892 lei). Două cătune: Hotina şi Şocariciu. 

Prima şeslă este la Ilotina. Există de la 1872. Localul este închiriat. E de gard lipit cu 
pămînt, mizerabil, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o 

sală (8,15X3,73X2,90) şi o cameră pentru învăţător. Nu e nici curte, 1 nici grădină. Șodla nu are 

nici un venit. 

La Hotina sunt 86 copil în vîrstă de şcolă. 
E neapărată nevoie de un local noii. 

A doua școlă este la Socariciu. Există de la 1872. Localul este proprietatea comunei, 

clădit în 1876. E de gard, nepotrivit și neîncăpător, dar la îndemâna tuturor copiilor. Are două săli: 

1 (5,8X7,8X2,65), 11 (4,55X7,95X2,85), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea este. neîmprejmuită. 

Grădina (5.000**:) este împrejmuită cu șanț. Şcola nu are acum nici un "venit, pămîntul ce po- 

sedă nefiind arendat.
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La Socariciu, fiind 314 copil în virstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze incă o școlă cu 
tre învăţători. 

La şce6la existentă sunt acum tre! înveţători. 
E nevoie de un local. 

10). Comuna Stelnica. (Venit : 14.982 le]). Două cătune: Maltez și Steluica. 
Şc6la este la Stelnica. Există de la 18143. Localul este proprietatea comunei, clădit de lo- 

cuitori în 1881. E de gard lipit cu pămînt, nociîncăpttor, dar deși la loc sănătos nu e la înde- 
mâna copiilor. Are două săli: I (6X5X3), II (10X5XX3) şi două camere pentru învățhtor. Curtea 
(24.4m») este împrejmuită cu gard do nuele. Grădina (21-4m) este împrejmuită cu șipci şi cu ard. 
Școla nu are nic! un venit. 

Copii! din cătunul Maltezi (800 m.) pot urma la șcâla de la Stelnica, unde, peste tot fiind 

205 copil în virstă de şcâlă, ar trebui să se înfiinţeze încă o şcâlă cu doi învăţători. 
La şcâla existentă sunt acum doi învăţători. 
Ar fi bino să so construiască un local intre ambele cătune sprea fi mat la îndemâna tu- 

turor copiilor. 

11). Comuna Tonea. (Venit: 12.128 1e)). Cinci cătune: Cadâna, Gambeta, Aegru Vodă, Poselti- 
Clăcași şi 'Tonea. ! 

Prima școlă este la 'Tonea. Există de la 1860. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1884. E da gard, la un loc cu primăria, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. 

Are o sală: (9,70x4X3,60) şi două camere pentru învăţător. Curtea (576.7) şi grădina (5722) 

sunt împrejmuite cu scânduri. Şce6la aro un venit aproximativ de 170 lei, din arendarea pă- 
mîntului. 

Copii! din cătunul Cadâna (2 kil.) şi Roseti-Clăcași (2 lil) pot uşor frocuenta şcâla de la 
Tonea, unde, peste tot fiind 186 copii în virstă de şcolă, ar trebui încă do! învățători. 

E neapărată nevoie de un local nati. 
A doua şedlă este la Negru-Vodă (şc6lă de cătun). Localul este închiriat. E de gard, nepotrivit 

şi neîncăcăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală : (3,95XX4,10XX2,65), fără 
locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Șc6la are un venit aproximativ de 170 
Iei, din arendarea pămîntului. 

La Negru-Vodă, fiind 109 copil în vîrstă do şcâlă, ar trebui ca şcola să [io transformată 
în şcolă superidră cu do! învăţători. 

E neapărată nevoie de un local noii. 

PLASA BORCEA-DE-SUS 

29 Cătune şi 15 Şcole. 

Copii în virstă de şcâlă: 3.465 (1.977 băieţi și 1.188 fete.) 

1). Comuna Cacomianca. (Venit: 6.000 lei). Un cătun: Cacomianca. 
Şe6la de la Cacomianca există de la 1870. Localul este închiriat. E de nuele lipite cu pă- 

mint, nepotrivit, neincăpător, la loc nesănătos şi nu e la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: (8X 
3,10XX3,50), fără locuinţă pentru înv &țător. Nu e nici curte, nici grădină. Școla nu are nici un venit. 

La Cacomianca, fiind 269 copi! în vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea învățător la şcâla 
existentă şi să se înfiinţeze î încă o şcolă cu do! învățători. 

E neapărată nevoie de un local noi într'o posiţiune unde locul să fie maj sănătos și maj 
la îndemâna copiilor,
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2). Comuna Călărașii-Vechi. (Venit: 6.200 lei). Un cătun: Călărașii- Vechi." 
Șeola de la Călăraşii-Vechi există de la 1867. Localul este” proprietatea comuni, clădit 

în 1876. E de gard, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna: copiilor. 
Are două săli: 1 (6,80X5,50X2,80), 11 (5,440X4,25X2,80), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e 
nică curte, nici grădină. Scâla, are un venit aproximativ de 102 lei, din arendarea pămîntului, 

La, Călăraşii-Vechi, fiind 224 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător la 
școla existentă 'şi să se înfiinţeze încă o şcâlă cu doi: învăţători. 

3). Comuna Ceacu. (Venit: 4.896 lei). Un cătun: Ceacu. - 
Şedla de la Ceacu există de la 1874. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1886. E 

de zid acoperit cu tablă, la un loc cu primăria, neîncăpător, la loc sănătos: și la îndemâna co- 

piilor. Are două săli: I (3X6X3,65), 11 (5,50X6X3), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (1.0802: 
şi grădina (192"») sunt împrejmuito cu scânduri. Şedla are un venit 1170 let, din arendarea pă- 
miîntului. 

La Ceacu, fiind 269 copii în virstă de școlă, ar trebui un al doilea învățător la ședla 
existentă şi să se înfiinţeze încă o şcâlă cu doi învățători. 

4). Comuna Ciocănesci-Mărgineni. (Venit: 7.119 lei). Cinci cătune: Barza, Ciocănesci- Mărgineni 
Geiunoşii, Potcoara şi Smârdani. 

Prima ședlă este la Ciocănesci-Mărgineni. Există de la 1884. Localul este închiriat. E de 

gard, nepotrivit şi neîncăp&tor, dar la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are trei săli: 

I (7,50X4,80X3), IL (3,32X4,80X3), [IL (4,50X4,80X3), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici 
curte, nici grădină. Şc6la nu are acum nici un venit, pămîntul ce posedă nefiind arendat. 

Copiii din cătunul Smârdani (2 kil.) pot urma cu înlesnire la șc6la din Ciocănescil-Mărgi- 
neni, unde, peste tot fiind 264 copil în vîrstă de şcdlă şi lu şc6la existentă fiind deja doi în- 
văţători, ar trebui să se înființeze încă o şcâlă cu doi învăţători. 

E nevoie de un local. | | 
A doua şcolă este la Găunoşii. Există de la 1842. Localul este închiriat. E de gard, nepo- 

trivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (6,40X3,60X2,20), 
fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şedla nu are nici un venit. 

Copiii din cătunele Barza (1 kil.) și Potcoava (1 kil. 500 m.) pot urma cu înlesnire la şcola 

din Găunoşii, unde, peste tot fiind 281 copii în virstă de șcdlă, ar trebui unal doilea învăţător 
la şcola existentă şi să se înfiinţeze încă o şeolă cu doi învățători. 

E neapărată nevoie de un local. 

5). Gomuna Ciocănesci-Sârbi. (Venit: 6.597 lei). Trei cătune: Andolina, Ciocănesei- Sârbi și 
Podul- Lupe. 

Şedla este la Ciocănesci-Serbi. Există de la, 1848. Localul este proprietatea comunei, clădit 
în 1875. E de gard lipit cu cu pămint şi acoperit cu stuf, neîncăpător, la loc nesănătos şi nu 

e la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (5X5X2,80), I[ (4,45X3,70X2,80) şi o cancelarie, fără 

locuinţă pentru învăţător. Curtea (93.7) și grădina (1477) sunt neîmprejmuite. Șoola nu are 
acum nici un venit, pămîntul ce posedă nefiind -arendat. 

Copii! din cătunul Andolina (1 kil.) pot urma cu înlesnire la şesla din Ciocănesci- Sârbi, unde, 

peste tot fiind 335 copii în virstă de școlă, ar trebui un al treilea învățător la şcola existentă 
şi să se înfiinţeze încă o șcâlă cu trei învățători. 

E neapărată nevoie de a se construi un local noi - 

In cătunul Podul-Lupei (10 lil.), fiind 55 copil în virstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze 
o școlă inferidră. -
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6). Comuna Lupşanu. (Venit: 7.570 lel). Trei cătune: Nucctul, Lupganu şi Va'ea-Sracă. 
Șeola este Lupşanu. Lxistă de le 1867. I.ocalul este proprietatea comune, clădit în 1800. 

E de cărămidă, destul de peris și incăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are trei 
săli: 1 (9,80X6,953,60), IL (5,85X5X3,60;, III 48,13544,75X3,60) şi opt camere pentru inveţături. 
„Curtea (381»*») este imprejmuită cu când Grădină nu e. Şcola nu are acum nici un venit, 
pămîntul ce posedă nefiinil arendat. 

Copii! din cătunul Nucetul (2 kil. 181 m.) în număr de 22 pot urma la șcâla din Lupşanu 
deși comunicaţia este cam anevoiosă iarna. 

Peste tot fiind 195 copil în virstă de şcolă şi la școla existentă fiind deja doi invețători, 
ar trebui un al treilea. 

In cătunul Valea-Seacă (1 kil. 407), fiind 52 copil în virstă de școlă, ar trebui să se înfiin- 
țeze o şculă inferioră, 

7). Comuna Mihal-Viteazu. (Venit: 8.664 le). Trei cătune: Giurca, Mihar- Viteazu şi Vlad. 
Țepeș. - 

Școla esto la Mihai-Viteazu. Există de la 1875. Localul este închiriat. E Ale zid, nepo- 
trivit şi neincăpător, dar la Joc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală ( 2,50), fară 
locuinţă pentru învăţător. Curtea (1007) este împrejmuită cu scânduri. Gaia nu e. Scule nu 
aro nic un venit. 

Copii! din cătunul Vlad-Ţepeş (2 kil) pot urma cu înlesnire la şcola din Mihai-Viteazu, 
unde, peste tot fiind 285 copil în virstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învățător la şcola exis- 
tentă şi să se înființeze încă o şcolă cu dot învețători. 

[2 neapărată nevoie de un local noi. 
In cătunul Giurca (? kil.), fiind 16 copit în virstă do şeolă, sar putea înființa o şcolă do 

cătun. 

8) Comuna Plevna. (Venit: 7.343 le). Două cătuue: Valea-Mare şi Valea-Pusulua. 
Şedla este la Valea-Mare. Există de la 1885. Localul este închiriat. E de ard, nepotrivit şi 

neîncăpttor, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (7XIX3), fără locuinţă pentru învăţător. Nu 
e nici curte, nic! grădină. Şcola nu are acum nic un venit, pămîntul ce posedă nefiind arendat. 

Copiil din cătunul Valea-Rusului (L kil.) pot urma cu înlesnire şcola din Valea-Mare, unde, 
peste tot fiind 185 copil în virstă de şcolă, ar trebui incă dor înveţători. 

“2 neapărată nevoie de un local noii. 

9). Comuna Rasa. (Venit: 18.240 le)). Cinci cătune: Jogata, Coadele, Cunescl, asa şi Vaidomir. 
Prima şcolă esto la Bogata. Iixistă de la 1857. Localul este inchiriat. E de gard lipit cu 

pămint, nepotrivit şi ncincăpttor, dar la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: 
(5X4,12X(2,80), fără locuinţă pentru învtţiitor. Curtea (596m+) este împrejmuită cu gara. Grădină 
nu €. Școla are un venit de 150 ler, din arendarea pămîntului. 

La Bogata, fiind 102 copil în virstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător. 
E neapărată nevoie de un local noii. 
A doua școlă este la Cunesel. Lixistă de la 1892. Localul este inchiriat. E de gard lipit 

cu pămint, nepotrivit şi neincăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor Are o sali: 
(7X6X3,50), fără locuinţă pentru învăţător, Curtea este ncimprejmuită. Grădină nu e, Scola are 
un venit de 150 ler, din arendarea pămintulul. 

La Cunescl, fiind 101 copil în 'virstă de şcolă, ar trebui un al doilea invețător. 
[: neapărată nevoie de un local noi. 
A treia şeolă este la Nasa. Există de la 1865 şi funcţioneză în două localuri, unul pro- 

prietatea comunei şi unul închiriat. Sunt de sard, lipite cu pămint, nepotrivite și neincăpetore, 
dar Ja loc sănătos și la indemâna copiilor. Au câte o sală: | (10746)X3,50), IL 663,00, fară
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locuinţă pentru învăţător. Curtea localului ce este proprietatea comunei (600) este îm prej- 
muită. cu scânduri, cel-l-alt nu are. Grădină nu aii. Șoola are un venit de 150 lei, din arendarea 

pămîntului. : - 
Copiii din cătunul Vaidomir (300 m.) pot urma cu înlesnire la şcâla, din Rasa, unde, peste 

tot fiind 162 copil în vîrstă de şeslă, ar trebui un al treilea învăţător, fiind deja dot. 

E neapărată nevoie de un local noii. 

In cătunul Goadele (4 kil.), fiind 89 copii în vîrstă de șeslă, ar trebui să se înfiinţeze o 

şcolă inferidră. 

10). Comuna Ulmu. (Venit: 14.403 lol). Patru cătune: Doșneagu, Făurei, Nenciulescă și Ulmu. 

Prima şeolă este la Boşneagu. Există, de la 1890. Localul este închiriat. E de gard, vechii, 

nepotrivit şi neîncăpător, dar la îndemâna tuturor copiilor. Are două săli: 1 (3,710X3,710xX2,30); 

II (3,20X3,70x2,30), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nică curte, nici grădină. Şcola nu are 

nică un venit. 

La Boșneagu, fiind 105 copii în virstă de şcoli, ar trebui un al doilea învățător, 

E nevoie de un local noii. 

A două şcâlă este la Ulmu. [ixistă de la 1874. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în „501. E de zid, destul de bun, la un loc cu primăria, încăpător, la loc sănătos şi la îndemâna 

copiilor. Are trei săli: 1 (9,14xx5,66X3,80), 11 (6,06 xX5,90X3;70), 11 (9,58X7,04<3,70) şi. şeso ca- 

more pentru învăţători. Curtea (1296) este împrejmuită cu scânduri. Grădină nu e. Şc6la nu 

are nică un, venit. 

Copiii din cătunul Nenciulesci (600 m.) pot urma cu înlesnire la şedla de la Ulmu, unde, peste 

tot fiind 189 copii în virstă de şcoli și la şedla existentă fiind deja doi învăţători, ar trebui un 

al treilea. 

In cătunul Făurei (3 lil. 500 m.) fiind 125 copii în. virstă de școlă, ar trebui să se înfiin-- 

ţeze o şodlă superidră cu doi învăţători. 

11). Comuna Veresci. (Venit: 6.3914 Iei). Un cătun: Peres. 

Sc6la este la Veresci. Localul este închiriat. E de gard lipit cu pămînt, nepotrivit şi nein- 

căpă&tor. Are trei săli, fără locuinţă. pentru învăţător. Curtea (5.500) este împrejmuită cu gard 

de nuele. Grădină nu e. Se6la nu are nici un venit. 

La Veresci, liind 209 copil în vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător la şcăla 

existentă şi să se înființeze încă o școlă cu doi învăţători. - 

E novoie de un local noii. 

PLASA CÂMPU 

"81 Cătune și 22 Scâle. 
Copii in virstă de şcolă: 3.516 (2.039 băicţi și 1.507 fete). 

1. Comuna Alexeni. (Venit: 8.491: lei). Trei cătune: Mereni, Daldovinescă şi Pupezeni. 
Şedla este la Alexeni. Există de la 1862. Localul este proprietatea comunei, clădit în. 1862. 

E de nuele lipite cu pămînt, nepotrivit şi neîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are două săli: 

1 (5,30xX1XX2,22), IL |6,65x3,96X2,25), fără locuinţă pentru învățător. Curte nu e. Grădina (67m--) 

este neîmprejmuită. Şedla nu are nici un venit. 
Toţi copiii din t6te cătunele pot urma cu înlesnire la şedla din Alexeni, „distanţele fi fiind 

„mică şi: comunicațiile ușore.
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Peste tot insă fiind 222 copil în virstă de şcolă, ar trebui la Alexeni să se înfiinţeze încă 
o şcolă cu doi învățători, la şcola existentă fiind deja dor. 

E ncapărată nevoie de un local noi. 

2). Comuna Armășescl. (Venit: 6.332 le)). “Pre! cătune : Armășesei, Dudeasca şi Ităduleser. 
Prima șcOl% este la Armășesci. Există de la 1886. Localul este donat do d. Iordache 7o- 

sima. E de zid, nepotrivit, destul do încăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o 
sală (8X-1X3), fără locuinţă pentru înveţător, Nu e nici curte, nici grădină. Școla nu are nici 
un venit. 

La Armășescl nu sunt de cât 53 copil în vîrstă de școlă. 
A doua şcolă este la hădulesei. Există de la 1878. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1878 de d. N. L. Gherasie. E de zid, nepotrivit şi ncincăpttor, dar la îndemâna copiilor. 
Aro o sală (7,10X5,30X2,95) şi două camere pentru învăţător. Nu ce nici curte, nici grădină. 
Şedla nu are nici un venit. 

Copiil din cătunul Dudeasca (1 kil.) pot urma cu înlesniro Ja școla din Rădulesci, unde, peste 
tot fiind 156 copil în virstă do şcolă, ar trebui încă doi învăţător, 

3). Comuna Balaciu. (Vent: 4.797 lei). Două cătune: Balaciu-de-Jos și Palaciu-de- Sus. 
Școla este la Balaciu-de-Sus. Există de la 1860. Localul esto închiriat. E do tarul, nepo- 

trivit şi ncincăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna numar a copiilor din Balaciu-de-Sus. 
Aro o sală: (5,75X41.30X2,75), fără locuinţă pentru învățător. Curtea [50»») este împrejmuită 
cu gard. Grădină nu e. Sc6la nu are nici un venit. 

Numa! copii! din cătunul Balaciu-de-Sus pot frecuenta şcola, unde nu sunt decât 77 copil 
in virstă do școlă. 

In cătunul Balaciu de-Jos, caro deşi la o distanţă de 2 kil. 800 m. de Balaciu-de Sus nu 
pot frecuenta aecstă şeolă comunicaţia în timpul ierni fiind anevoi6să, ar trebui să sc înfiin- 
țeze o şcolă inferioră. 

Sunt 46 copil în virstă do şeslă, 

1). Comuna Bărbulesci. (Venit: -1.500 lei). 'T'rei cătuno: Dărbulesci, Poșta şi Ursur]. 
cola este la Bărbulesci. Există de la 1817. Localul este închiriat, E de gard, nepotrivit 

și ncincăpător. Are o sală (3X3X2), fâră locuinţă pentru învățător. Nu e nici curte, nici grădină. 
Şeola nu are nici un venit. 

Toţi copiii din tote cătunele pot urma la şesla din Dărbulesci, distanţele fiind mai mici 
de 3 kil. şi comunicațiile uşore. 

Peste tot fiind 150 copii în virstă do şeslă,ar trebui la Bărbulesci încă dor învăţători. 
I: ncapărată nevoie do un local noi. 

5). Comuna Broscenil-Noul. (Venit: 5.305 Iei). Un cătun: Proscenii-Noul. 
Şcola de la Broscenil-Noui există de la 1856. Localul esto donat de defunctul C. Zappa- 

E de zid, neincăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Arc o sală (6X6X3), două camere 
şi o bucătărie pentru înv&țător. Curtea (897) este împrejmuită cu gard. Grădină nu ce. Sesla 
nu are nici un venit. 

La Broscenil-Noul, fiind 198 copil în vîrstă de școlă, ar trebui încă doi înv&ţători. 
E ncaptrată novoic de un local noă. 

6). Comuna Fundu-Crăsani. (Venit: 6.277 lei). Trey cătune: Crăzanit-de- Sus, Fuulul-Crăsani 
şi V'adul-Petros. 

Prima şcolă este la Crasanil-de-Sus. Există de la 1883. Localul este închiriat. E de nuele lipite
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cu pămînt, nepotrivit şi neîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (3,704 202,50), fâră 

locuință pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Șc6la nu are nici un venit. 

La Orăsanil-de-Sus nu sunt decât 75 copil în vîrstă de şcolă. 

Ar trebui un local noi. ai 

A doua şcdlă este la Fundu-Crăsani. Există de la 1880. Localul este proprietatea comunei; 

clădit în 1880. E de gard lipit cu pămint, nepotrivit, destul de încăpător şi la îndemâna co- 

piilor. Are o sală: (6,9X4,5X3,1), fără locuinţă pentru învățător. Nu e nici curte, nici grădină. 

Şcâla nu are nică un venit. i 

La Fundu-Crăsani nu sunt decât 60 copil în vîrstă de șcdlă. | 

A treia şodlă este la Vadul-Petros. Există de la 1883. Localul este închiriat. E de gard 

lipit cu pămînt, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o 

sală: (3,5X3,9X2,7) şi o cameră închiriată de învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şc6la nu 

aro nici un venit. | 
La Vadul-Petros sunt 88 copii în virstă de şcâlă. 
E nevoie de un local noi. 

7). Comuna Gârbovi. (Venit: 13.898 lei). Un cătun: Gârloi. 

Şc6la este la Gârbovi. Localul esto proprietatea comunei, clădit în 1893. E de zid cu temelia 

de piatră şi acoperit cu tablă, destul de bun, neîncăpător, la loc sănătos şi la îndemâna tuturor 

copiilor. Are patru săi: 1 (9,40X6,80X3,63), IL (7,80X421X3,70), TI (7,81XX4,15X3,15), IV 8X 

4,82X3,75), o cancelarie, o cameră pentru servitor şi trei pentru învăţător. Curtea (204m.7.) este 

neîmprejmuită. Grădină nu e. Şc6la are ca venit arenda pămîntului, care constă din 10 hectare. 

La Gârbovi, fiind 509 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al treilea învâţător,— la șcOla 

existentă fiind deja doi — și să se înfiinţeze încă două şcâle cu câte tre! învăţători. - 

8). Comuna Grindu. (Venit: 11.462 1el). Două cătune: Grindași şi Grindu. 

Prima șc6lă este la Grindaşi. Există de la 1881. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1884. E de gard, nepotrivit şi: noîncăpător, la loc nesănătos, dar la îndemâna copiilor. Are 

două săli: 1 (6X4X3), IL (3,5X5X3), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (60"+-) este împrej- 

muită cu gard. Grădină nu e. Sc6la nu are nici un venit. | 

La Grindași sunt 80 copii în vîrstă de şoslă. | 
E neapărată nevoie de un local noi şi aşedat într'o poziţiune mai sănătosă. 

A doua şce6lă este la Grindu. Există de la 1838. Localul este donat de d. Dumitru Po- 

pescu. E de zid, destul de bun, neîncăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are tre- 

săli: 1 (9,71X5,70X2,90), IL (5XX4,45XX2,90), III (5X3,90X2,90) şi două camere pentru învăţător, 

Curtea are (2.1602). Grădina (4.150) este împrejmuită cu scânduri. Șc6la nu are nici un venit. 

La, Grindu, fiind 145 copii în vîrstă de şcolă, şi la șcedla existentă fiind deja doi învăţă-, 

tori, ar trebui un al treilea. 

9). Comuna: yilavele. (Venit: 9.695 lei). Tret cătune: Jilava-de-Jos, Jilava-de-Sus și Slătioarele 

-Şcâla este la Jilava-de-Sus. Există de la 1829. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1871. E de zid, la un loc cu primăria, nepotrivit şi ncîncăpător, dar la loc sănătos și :la înde- - 

mâna copiilor. Are două săli: 1 (7,80X9,40X2,93), 11 (4,90X4,76X2,93), fără locuinţă pentru în- 

vățător. Nu e. nici curte, nici grădină. Şcola nu are nici un venit. 

Toţi copii din tâte cătunele pot merge la șcla din Jilava-de-Sus, unde, peste. tot [iind 463 

copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al treilea învăţător la șc6la existentă şi să se înfiinţeze 

treptat încă două şeble cu câte trei învăţători. 
E neapărată nevoie de un local noi. 

10). Comuna Malu. (Venit: 9.194 lei). Trei cătune: Broscenii- Vechi, Cioara 'şi Malu. 
Prima şcâlă este la Broscenii-Vechi. Există de la 1886. Localul este închiriat. E de-gard, ne- 

potrivit, neîncăpător, la loc nesănătos, dar. la îndemâna copiilor. Are o sală (5,25)44,50X2,40), fără 

Jocuință pentru învățător, Curtea este ncîmprejmuită, Grădină nu e.:Sc6la nu are nici un venit.
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[a Broscenil-Vechi nu sunt de cât 30 copil în virstă de școla. 
+ ncapărată nevoie de un local noi. 

A doua şcolă este la Cioara. Există de la 1890. Localul este închiriat. E de ard, nepotrivit, 
neincăpător şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (5XIX3), fâră locuinţă pentru inve&ţător. Nu e 
nici curte, nici grădină. Scola nu are nici un venit. E 

La Ciora nu sunt de cât 10 copil în virstă de şcolă. 
A treia şcolă este la Malu, Există de la 1879. Localul este proprietatea comunel, clădit 

în 1$80 cu ajutorul delunctului B. Boerescu. [3 de zid, nepotrivit, destul de incăpttor, la luc 
sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (7,63X4,76X3,10), fără locuinţă pentru învăţător, Nu 
e nici curte, nici srădină. Scola nu are nici un venit. 

La Malu nu sunt de cât 110 copil în vîrstă de școlă. 

11). Comuna Manasia. (Venit: 5.044 le. Un cătun: Manasia. 
Școla esto la Manasia. Există do la 1866. Localul esto proprietatea comunei, clădit în 1883. 

E de gard, la un loc cu primăria, nepotrivit și ncincăpttor, dar la loc stnătos și la îndemâna 
copiilor. Are două săli: 1 (5,80X6X3,13), 11(5,50X6X3,13), fără locuinţă pentru înv&ţător. Curtea 
(230”+) este împrejmuită cu gard. Grădină nu e. Scola nu are nici un venit, 

La Manasia, fiind 292 copil în virstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învățător la școla 
existentă” şi să se inliințeze încă o şcolă cu dol inveţători. 

4 

12). Comuna Moldoveni. (Venit: 5.527 lei). Trei cătune: Moldoreni, Punţoiu şi Putru- Fraţi. 
Prima şcolă este la Moldoveni. lixistă de la 1870. Localul este proprietatea comune, clădit 

în 1869. E de gard lipit cu pămînt, neîncăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are 
două săi: 1 (810X3,80X2,30), II (1,20X3,80X.3,30), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (175) 
şi grădina (2380) sunt ncimprejmuite. Sc6la nu are nici un venit. 

* La Moldoveni, fiind 187 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui încă do! înv&ţători, 
A doua şcolă este la Patru-lraţi. Localul este închiriat. E do nuele lipite cun pămînt, ne- 

potrivit şi ncîncăpător, la loc sănătos și la îndemâna numal a copiilor din Patru-Fraţi. Are o 
sală (3,50X3,50X2), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Scola nu are 
nici un venit. 

Copii! din cătunul Panţoiu (1 lil.) pot merge cu înlesnire la șcâla din Patru-lraţi, unde, 
peste tot fiind 145 copil în virstă de școlă, ar trebui încă doi înveţători. 

[; neapărată nevoie de un local noii, construit în marginea despre Panţoiu pentru ca şcola 
să lie la îndemâna și a copiilor din acest cătun. 

13). Comuna Sărăţenil-de-Sus. (Venit: 3.684 le). Un cătun: Sărățenit-cle- Sus. 
Şeola de la Sărăţenil-de Sus există de la 1890. Localul este donat de d: Teodor Vera, fără 

forme. E de cărămidă, nepotrivit și neincăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Arc 
o sală: (2,60X1,00X2,90) și o cancelarie, fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici 
&rădină. Şcola nu are nici un venit. 

la Sărăţenir-de-Sus, fiind 168 copil în virstă de şcolă, ar trebui încă dor invețători. 
IE nevoie de un local. 

14). Comuna Urziceni. (Venit: 12.900 lei). Două cătune: Cotorca şi Urziceni. 
Prima şcolă este la Cotorca. Există de la 1868, Localul este donat de d. Marin Ionescu. 

E de cărămidă acoperit cu şindrilă, destul de bun, incăpetor, la loc sănătos şi la îndemâna co- 
piilor. Are o sală: (6X6X3,50) și trei camere pentru învăţător. Curtea (25527) este împrejmuită 
cu gard. Grădină nu e. Şcola nu are nicI un venit. 

La Cotorca nu sunt de cât 31 copil în virstă de şeolă.
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A_ doua şeolă este la Urziceni. Există de la 1875. Localul este proprietatea comunei, clădit 
în 1875. E de zid, destul de bun şi de încăpător, la.loc sănătos. şi. la îndemâna copiilor. Are 

trei săli: 1 (9X3,53X3,35), IL (4XX3,83X3,35), III (11,90XX6,29X3,35), fără locuinţă pentru învăţător. 
Curtea (2-10) şi grădina (12317), sunt împrejmuite cu scânduri. $Şc6la nu are nici un venit. 

La Urziceni, fiind 271 copil în vîrstă de şodlă, şi. la şe6la existentă fiind deja do înv-. 
țători, ar trebui să so înfiinţeze î încă o. şcolă cu doi învăţători. . 

PLASA CÂMPU-MOSTIȘTEA 

29 cătune şi 18 șc6le 

Copii în vîrstă de școlă: 2.622 (1.581 băieţi și 1.038 ele) 

9» 

1). Comuna Arţari. (Venit: 4.120 lei). Două cătune: Arţară şi Vlăiculesci. | 
"Sedla este la Arţari. Există de la 1885. Local este proprietatea comunei, clădit: în 1875: 

[. de gard, nepotrivit, încăpător, la loc sănătos şi la. îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (5,80X 
3,70X2,70), Il (5,80X4X2,70), fără locuinţă pentru învă sțător, Curte nu e. Grădina (676%) este 

neîmprejmuită. Şcola nu are nici un venit. 
Copiii din cătunul Vlăiculesci (1 kil. 88 m.), pot merge cu înlesnire la șc6la din Arţari, 

unde, peste tot fiind 297 copil în virstă de şedlă, ar trebui un al treilea. învăţător la şeGla, exis- 

tentă Și să se înfiinţeze încă o şcolă cu trei învăţători. 

2). Comuna Axintele. (Venit: 4.455 lei). Două cătune: Azintele Şi " Băvbătesel. 
Şcola este la Axintele. Iixistă de la 1879. Localul este proprietatea, comunei, clădit î în n 1870. 

E de zid, nepotrivit, destul de încăpător, dar deși la loc sănătos nu e la îndemâna tuturor co- 
piilor. Are o sală (8X5,50X3), fără locuinţă pentru învățător. Nu e nici. curte, nici grădină. 

Șe6la nu are nici un venit. 
Copiii din cătunul Bărbătesci (1 lil.), pot merge cu înlesnire la şedla din "Axintele, unde» 

„peste tot nu sunt decât 72 copil în vîrstă de şodlă. 

3) Comuna Bărcănesci. (Venit: 5.085 lei). Un cătun: Bărcănesei. - 
Şe6la de la Bărcănesci există de la 1813. Localul este proprietatea comunei,elădit în 1869. 

"E de zid, vechii, nepotrivit, dar încăpător dacă se mai elădesce un local și la îndemâna co- 
piilor. Are trei săli: 1 (8,85 X 6,81 X 2,9), 11 (4,74 X 4,61 X 2,9), LI (7 X 3,7 X 249), fără locuinţă 

pentru învă dțător. Nu e nici curte, nici grădină. Sc6la nu are nici un venit. 
- 

La, Bărcănesci, fiind 298 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui să să înfiinţeze încă -o . scolă 

cu trei învăţători.. - „. 

La şedla existentă sunt acum trei învăţători. 

4). Comuna Borănesci. [Venit: 4.038 lei). Două cătune: Borănesci şi i Sintesel. 

Şc6la este la Borănesci. Există de la 1879. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1877. E de nuele lipite cu pămînt şi acoperit cu şindrilă, nepotrivit; şi neîncăpător, dar la loc 

sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (8,45X3,90X2,5%), IL (5, 35X3, 90X2 51) fără 

lăeuință pentru” învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şe6la nu are nici un venit.. 

Copiii din cătunul Sintesci (1 kil. 560 m.) pot.merge cu înlesnire la, şedla din Borănesci, 

unde, peste tot fiind 250 copii. în vîrstă de şeolă, ar trebui unal doilea învăţător la şe6la exis- 

„tentă şi să se înființeze încă o şedlă cu doi învățători. .
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5). Comuna Condeesci. (Venit: 2.520 ler). Un cătun : Condeesei. 

Şcola de la Condeesci există de la 1864. Localul este proprietatea comune, clădit în 1884. 
[> de gard lipit cu pămint, la un loc cu primăria, nepotrivit și neîncăpetor, dar la loc sănătos 
şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (44,95XX5,94XX2,70), fără locuinţă pentru înv&țător, Nu e nicl 
curte, nici grădină. Şcola nu are nici un venit. 

La Condeesci sunt 65 copil în virstă de şcolă. 
E neapărată nevoie «le un local noir. 

6). Comuna Copuzu. [Venit: 3.9419 lei). Două cătune: Copuzu şi Crăsanl. 
Prima şcolă este la Copuzu. Ixistă de la 1884. Localul este proprietatea comunet, clădit 

în 1884. E do gard lipit cu pămînt și acoperit cu tablă, nepotrivit şi neincăpător. Are o sală: 
(5,60X-1,10XX2,70), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Scola nu are 
acum nici un venit, pămîntul co posedă nefiind arendat. 

La Copuzu nu sunt de cât 58 copil în virstă de şcolă. 

A doua școlă este la Crăsani. Există de la 1891. Localul este închriat. IL: de nuele lipite 

cu pămînt amestecat cu var şi acoperit cu şindrilă, nepotrivit şi ncîncăpător, la loc nesănătos, 

dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (295%X3,76X2,73), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e. 

nici curte, nici grădină. Sc6la nu are nici un venit. 

La Crăsani nu sunt de cât 31 copil în virstă de școli. 

 ncaprată nevoie de un local noii. 

1). Comuna Coşereni. (Venit: 4.305 lel). Un cătun: Coşereni. 

Şcola de la CoşerenY există de la 1881. Localul este donat de locuitori, fără forme. E de 

gard lipit cu pămînt, vechiă, nepotrivit, neîncăpitor, la loc nu tocmat sănătos şi nu e la îndemâna 

copiilor. Are două săli: 1 (7,80X41,32X3,15), IL (1,70X4,20X2,50), firă locuinţă pentru învă- 
țător. Nu e nici curte, nici grădină. Şcola nu arc nici un venit. 

La Coşereni, fiind 277 copil în virstă de şcolă și la şcola existentă fiind deja dot înv&ţă- 

tori, ar trebui să se înfiinţeze încă o şcolă cu do! învățători. 

I: ncapărată trehuinţă de un local noi, construit în partea de Vest a cătunului, unde locul 
e mat sănătos şi la îndemâna copiilor, 

8). Comuna Dor-Mărunt. (Venit: 6.639 en). Cinci cătune: Dor-Aărunt, Minea, Pelinu, ainicu 

şi Siyhircanat, 
Scola esto la Dor-Mărunt. Există de la 1881. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

188.1. [2 de gard, nepotrivit, încăpttor dacă se mal adaogă o sală și la îndemâna copiilor. Are 

două săi: 1 (8X6X3), IL (GX1XX3) şi o cameră pentru înveţător. Nu e nici curte, nici grădină, 

Seola nu are nici un venit. 

Copii! din cătunele Rainicu (2 il. 500 m) şi Sighireanu (2 Ril.) pot merge la şcola din 
Dor-Mărunt, unde, peste tot fiind 161 copil în virstă de şcolă și la şcola existentă fiind deja dor 

învăţători, ar trebui un al treilea. 
Ar trebui să se împrejmuiască curtea, formându-se ast-fel curte şi grădină şi să se facă o 

magazie şi o cameră pentru învăţător, 
In cătunul Minca (6 kil.), ar trebui să se înființeze o şcolă inferioră, unde ar putea uşor 

veni şi copii! din cătunul Pelinu (7 kil. de Dor-Mărunt), 

In ambele cătune sunt 31 copil în virstă de şcolă. 

9). Comuna Elisa-Stoenesci. (Venit: 1.583 lel). Un cătun: F-liza-Stoenesci, 
Scola de la Stoenesci există de la 1881. Localul este închiriat. E de zid, nepotrivit, destul 

de încăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (6X5X3), fără locuinţă pentru 

înv&ţător. Nu e nici curte, nici rădina. Şcola nu are nici un venit. 

La Elisa-Stoenescl sunt 65 copil în virstă de şcolă.
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10). Comuna Frumușica. (Venit: 5.191 lei). Patru cătune: Brătia; Frumușica, Panduri şi Pârlitu. 
Șeola de la .Frumuşica. Există de la 1873. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1878, 

E de gard lipit cu pămînt, vechii, nepotrivit şi neîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are o 
sală: (4,55XX4,27 2,68), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şedla nu. 
are nici un venit. . 

Toţi copiii din tâte cătunele pot merge la şc6la din Frumușica, căci distanţele sunt mici 
și comunicațiile ușore cu mici obstacole însă în timpul iernii. 

Peste tot fiind 159 copii în vîrstă de șeslă, ar trebui la Frumușica încă doi învăţători. 
E ncapărată nevoie de un local noă. 

11). Comuna Lehliu. (Venit: 10.991 lei). Două cătune: Lehliu şi Săpunari. 
Prima şc6lă este la Lehliu. Există de la 1850. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1883. [, de gard, destul de încăpător dacă se mai face o. sală sistematică, la loc sănătos și la 
îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (8,75Xx5,87 X2,15), II (5,80>5,79X2,80) şi o cameră pentru 
învăţător, Curte nu e. Grădina (468m) este împrejmuită cu scânduri. Șc6la nu are nici un venit. 

La Lehliu, fiind 195 copil în vîrstă de şedlă și la șcâla existentă fiind deja doi învăţători, 
ar trebui un al treilea. : 

A doua şeslă este la Săpunari. Există de la 1889. Localul este proprietatea comunei, clădit 
în 1889. E de gard, nepotrivit, încăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(10,5XX5,5 X3,25) şi doui camere pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Școla nu are 
acum nici un venit, pămîntul ce posedă nefiind arendat. 

La Săpunari sunt 83 copii în vîrstă de şedlă. 

12). Comuna Rași. (Venit: 5.090 lei). Două cătune: Cirăuși şi Başi. 
Prima şc6lă este la Raşi. Există de la 1867. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1870. E de gard lipit cu pămînt, nepotrivit, neîncăpător, la loe nesănătos, dar la îndemâna co- 
piilor. Are două săli: 1 (4,66x3,99XX2,47), II (3,97 X 3,89 X 247), fără locuinţă pentru în văţător 
Nu e nici curte, nici grădină. Şcâla nn are nici un venit. : - 

La Raşi, fiind 169 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al treilea învățător. 
E neapărată nevoie de un local noi. 
A doua, şedlă este la Cărăuși (şedlă, de cătun). 
Fiind însă peste 30 copii în vîrstă 'de șcâlă, ar trebui ca șebla de la Cărăuşi să fie trans 

formată în șc6lă inferidră. i 

13). Comuna Speteni. (Venit: 6.711 Iei). Un cătun: Speleni. 
Șeola este la Speteni. Există de la 1842. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1886. 

I, de gard, nepotrivit şi neîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are două săi: 1 (6Xxx4,50x3) 
II (5X3,40X3), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (875. este neîmprejmuită. Grădină nu e. 
Sedla nu are nici un venit. 

La Speteni, fiind 165 copii în vîrstă de şcOlă, ar trebui încă doi învăţători. | 

14). Comuna Ştefănesci. (Venit: 5.761 lei). Două cătune: Satu-Noă (numit şi Stefănesci) şi 
Odaia. | ii 

Șeola este la. Satu-Noii. Există de la 1872. Localul este proprietatea comunei, clădit în 
1885. E de gard, nu toemat încăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli: I (8,5X3,7X2,8), IL (4X4,3X2,8) şi doui camere pentru Învățător. Curtea (6202.7:) și grădina (80.2. sunt împrejmuite cu gard. Şc6la nu are nici un venit. Da 

Copiii din cătunul Odaia (500 m.) pot merge cu înlesnire la șc6la din Satul-Noi , unde, peste tot sunt 108 copii în vîrstă de șcâlă și unde acum sunt do! învățători. a
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15). Comuna Ulescr. (Venit: 3.109 lei). Un cătun: Ulesei. 
cola este la Ulesci. Există de la 1855. Localul este donat de C. Zappa. E de sard, nepo- 

trivit şi neîncăpttor, dar la îndemâna copiilor. Are o sală (PX6)3), fară locuinţă pentru invețător. 
Nu e nici curte, nic! grădină. Scola nu are nici un venit. 

I-a Ulesci, fiind 105 copil în vîrstă de scolă, ar trebui un al doilea înveţător și prin ur- 
mare o a doua sală. 

PLASA IALOMIȚA-DE-JOS- 
| (30 cătune 21 şeole) 
Copii În virstă de şedlă 3.503 (2.024 băeţ și 1,779 fete) 

[i 1). Comuna Bora. (Venit: 7.183 lei). Două cătune: Poracele- Sus și Dora-de-.Jos. | 
Şcola este la Nora-de-Sus, Există de la 1585. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

18$5. IE de zid, destul de bun şi de încăpttor, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două 
săli: I (7XBX3,6), 11 (7XXIX3,6) şi o cameră pentru înveţător. Curtea (4762) și grădina (47 r:) 
sunt împrejmuite cu scânduri. Seola nu are nici un venit. 

Copii! din cătunul Bora-de-Jos, precum şi cel din Livedea (comuna Ciulniţa) pot merge cu 
înlesnire la şcola din Bora-de-Sus, unde, peste tot sunt 150 copil în vîrstă de școlă şi unde acum 
fiind do! învăţători, ar trebui un al treilea. 

2). Comuna Bucu. |Venit: 9,958 lei). 'Tret cătune: Ducu, Gheorghe. Lazăr și Sărăţenii-le=,Jos, 
Prima şcolă este la Bucu. Există de la 1857, Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1874. IE de nuele lipite cu pămînt, nepotrivit, neîncăpător, la loc nu toema! sănătos, dar la în- 
deinâna copiilor. Are două sălt: | (5X5X220), 11 (SX52,10), fără locuinţă pentru învăţător. Nu 
e nici curte, nic grădină. Şcola nu are nici un venit. | 

Copii! din cătunul Sărăţenil de-Jos (2 kil.) pot merge cu înlesnire la școla din Bucu, unde, 
peste tot fiind 1-16 copil in vîrstă de şcolă, ar trebui încă dor înveţători, 

A doua şcălă este la Gheorghe-Lazăr, Ixistă de la 1557. Localul este închiriat. [: de nuele 
lipite cu pămînt, nepotrivit, neîncăpător, la loc nu tocimal sănătos şi nu e la îndemâna copiilor. 
Are două săli: 1 (642,50), 1 IXIX2,50), fără locuinţă pentru învăţător, Nu e nicl curte, nici 
grădină. Şeola nu aro nici un venit. 

La Gheorghe-Lazăr, fiind 246 copil în virstă de şeolă, ar trebui un al doilea inve&ţător la 
școla existentă și să se înființeze încă o şeolă cu dot inveţători. 

„E neapărată nevoie de un local noi mat la centru, unde locul să fie mat sănătos și mar 
la îndemâna copiilor, 

3). Comuna Ciulniţa. (Venit: 9.266 lei). Două cătune: Ciuhniţa şi Liredea. 
Scola do la Ciulniţa există de la 1819 şi funcţioneză în două localuri, ambele închiriate. Sunt 

de gard, nepotrivite şi neincăpătore, dar de și la loc sănătos nu sunt la îndemâna tuturor co: 
piilor. Ai tre sălr: | (3,05XX3,00X2,61, 11 (1,65X1,07<2,50), UI (15220220), fară locuinţă pentru învețător. Nu ai nici curte, nici grădină. Şeola nu are nicI un venit, 

La Ciulniţa, fiind 174 copil în virsta de şcolă, ar trebui un al treilea învețător. 
I: neapărată nevoie de un luca] noii, construit în centrul cătunului, unde, ar fi atuner la îndemâna tuturor copiilor. 
Copiit din cătunul Livedea (3 Ril) pot merse cu înlesnire la şeola din Bora-de-Sus ico- muna lora).
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4). Comuna Cosumbasci. (Venit: 10.652 lei). Vrei cătune: Cosumbesei, Ghimbășant şi Popesci. 
Prima şedlă este la Cosumbesci. Există de la 1870. Localul este proprietatea comunei, 

clădit în 1885. E de cărămidă, încăpător dacă se mai clădesce un local, la loc sănătos și la în- 
demâna copiilor. Are trei săli: 1 (9,09X5,90X3,50), II (6,14x5,10X3 .50), III (5,89X4,99X5,50), 
fără locuinţă pentru învățător. Curtea, (688m») este împrejmuită cu scânduri. Grădină nu e. 
Șe6la nu are nici un venit. ' 

Copiii din cătunul Popesci (1 kil.) pot merge cu înlesnire la școla din Cosumbesci, unde, 
peste tot fiind 243 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze încă o şeslă cu do! învăţători, 

La şedla existentă sunt acum dot învățători. - 

A doua şeolă este la Ghimbăşani. Există de la 1878. Localul este închiriat. E de gard, 
neîncăpător, la loc sănătos şi Ia îndemâna tuturor copiilor. Are două săli: 1 (5,30X4,20X3), II 
(4,50X4,20X3], fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (1.4932) și grădina (1357) sunt împrejmuite 

_cu gard. Şc6la nu are nici un venit. 
La Ghimbăşani, fiind 126 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător, 

5). Comuna Frăţilesci. (Venit: 5.360 lei). Trei cătune; Ghizdăresci, Prăţilescă şi Săveni. 
Școla este la Frăţilesci. Iexistă de la 1851. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1885. li de nuele, nepotrivit, neîncăpător, dar deși la loc sănătos nu e la îndemâna copiilor 

Are o sală (5,18X417X2,77), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şesla 

nu are nici un venit. E 
Copii din cătunul Ghizdăresci d il. 200 m.) pot merge cu înlesnire la sc6la din Fră- 

țilesci, unde, peste tot fiind 114 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

[, neapărată nevoie de un local noii construit în centrul comunei şi anume în fața bisericei 
unde locul este ma! sănătos și mai la îndemâna copiilor. 

In cătunul Săveni (+ kil. 146 m), fiind 36 copiy în vîrstă de şcâlă, ar trebui să se înființeze 
o șcâlă inferidră. 

6). Comuna lazu. (Venit: 6.091 lei). Un cătun: Juzau. 

Șc6la de la lazu există de la 1840. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1880. [E 
pe din afară de gard şi pe din năutru cu zid, nepotrivit, destul de încăpător, la loc sănătos şi 
la îndemâna copiilor. Are două săli: (4,25X8,28X3,05), IL (7X8,28X3,05), lără locuință pentru 
înv&ţător. Curtea (356m.) este împrejmuită cu scânduri. Grădină nu e. Şe6la nu are acum nici 
un venit, pămîntul ce posedă fiind cultivat de învăţător, 

La lazu, unde sunt 113 copil în vîrstă de şeolă, sunt acum «doi învăţători. 

7). Comuna Larga. (Venit: 5.026 le). Două cătune: Icănesci şi Larga. 
Prima şedlă este la Ivănesei. Există de la 1864. Localul este închiriat. E de gard acoperit 

cu scânduri, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc. sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală 

(5,85X4,38X3,00), lără locuinţă pentru învăţător. Curtea (2.200m.r) este împrejmuită cu șanț 
Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit. 

La Ivănesci sunt 88 copii în virstă de șcâlă. 
E neapărată nevoie de un local noi. 

A doua şedlă este lu Larga. Există de la 1864. Localul este închiriat. E de gard acoperit 
cu tablă, nepotrivit şi neîncăpitor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli: 

I (4,87 X 4,14 X 293), II (4,87X2,63X2,93), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (18%) este 
împrejmuită cu. gard de nuele. Grădină nu e. Şcola nu are nici un venit. 

La Larga, fiind 114 copil în virstă de şcâlă, 

E neapărată nevoie-de un local noii. 

8). Comuna Mărculesci. (Venit: 9.737 lei). Trei cătune: Cialăeu, Măvculescă şi Itaca PH 
" Seola este la Mărculesci. Există de la 1850. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

2
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1884. E de gard şi pămînt, nepotrivit și neincăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor, Are o sală: (7,91X(5,87X2,66), fără locuinţă pentru înv&ţător. Curtea 15042») este împrejmuită cu gard. Grădină nu e. Sedla. pu are nici un venit. 
Copiil din cătunul MoSif (1 Bil. 460 m.) pot merge cu înlesnire la şcola din Mărculesei, unde, peste tot fiind 149 copil în virstă de școlă, ar trebui încă dor înv&ţători. 
In cătunul Cialâcu (7 kil. 920 mn.), fiind 29 copil în vîrstă de şeolă, ar trebui să se întiin- țeze o şcolă de cătun. 
E neapărată nevoie de un local noi. 

9). Comuna Ograda. (Venit: 3.330 lex). Două cătune: Oyrada şi Dimieni. 
Șeola este la Ograda. Există de la 1883. Localul este donat de d-na Ana G. Petcu, eu forme. E de zid, destul de bun, neîncăpător, dar la loc sănătos. Are o sală : (9,10X5,16 3,59), două camere și o bucătărie pentru învăţător. Curtea, forte mică, este împrejmuită cu scânduri. Grădină nu e. Şeola are ca venit arenda pămîntului, care are o întindere de30.000n»., Copii! din cătunul Dimieni (800 m.) pot merge ușor la şcola din Ograda, unde, peste tot fiind 102 copil în vîrstă de Școlă, ar trebui încă dor învețători. 
I, nevoie de un local. 

10). Comuna Poiana. (Venit: 9.945 lel). Două cătune: Ghimpați şi Poiana. Prima ședlă este la Ghimpați. Există de la 1888, Localul este închiriat. E de zid, nepo- trivit şi neîncăpttor, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (8X-1X3), fără locuinţă pentru în- vețător. Nu e nici curte, nici grădină, Şcola nu are nici un venit. 
La Ghimpați sunt 86 copil în virstă de Școlă, 
I: neapărată nevoie de un local noii. 
A doua școlă este li Poiana. Există de la 1860. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1872. E de zid, nepotrivit și neîncăpetor, dar la loc sănătos Și la îndemâna copiilor. Are două săli, fără locuinţă pentru învăţători. Curtea este neîmprejmuită. Grădină nu e. Școla are un venit de 275 lei, din arendarea pămîntului. 
La Poiana, fiind 182 copil în virstă de școlă, şi la șela existentă liind deja dot învăţători, ar trebui un al treilea. 
[: nevoie de un local noă. 

11). Comuna Pribegi. (Venit: 4.683 le!). Un cătun: Pribegi. 
Șeola de la Pribegi există de la 1882. Localul este închiriat. [? de gard acoperit cu tablă nepotrivit şi neînciipttor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli: | (IXCOX3 II (1X4X3), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nick curte, nici grădină. Sela nu are nici un venit, 

La Pribegi, fiind 95 copil în virstă de șeolă, ar trebui un al doilea îinv&ţător. I: nevoie de un local noi. 

12). Comuna Slobozia. (Venit: 34.750 lei). Trer cătune: «Îmara, Slobozia şi Slolozia- Nouă. Prima școlă este la Amara. Iixisti de la 1885. Localul este închiriat. E de gard acoperit cu tablă, nepotrivit și neîncăpttor, dar la îndemâna tuturor copiilor. Are două săli: IX), IL î0X 4X4), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea ($00”+») este împrejmuită cu scânduri. Grădină nu c, Șeola nu are acum nici un venit, pămintul ce posedă nefiind arendat. La Amara, fiind 216 copii în virstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător la şedla existentă şi să se înfiinţeze încă o șeslă cu dor învețători. | A doua șeslă este la Slobozia. Există de la 1867 şi funcţionăză în două localuri, ambele proprietăţile comunei, clădite în 1884 și 1887. Sunt de zid, ncîncăpătâre, dar la îndemâna co-
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piilor. A: întâiul două săli: L (10,95X7,70X3,80), 11 [7,70X6,15X3,80) şi al doilea o singură 

sală: (7XX6X(2,80). Pentru învăţători nu sunt de cât adu camere. Curtea (3.3607) este împrej- 

muită cu scânduri şi este transformată în grădină. Şc6la nu are nici un venit. 
La Slobozia, fiind 449 copii în vîrstă de şelă,, şi la şedla existentă fiind: deja tre! învăţă- 

tori, ar trebui să se. înfiinţeze încă două șcdle cu câte trei învăţători. 

A treia şeolă este la Slobozia-Nouă. Există de la 1879. Localul este închiriat, E de gard 
şi lemn de brad, nepotrivit și neîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (65X3) şi 

o cameră pentru învăţător.” Curtea (600”2:) este împrejmuită cu gard și scânduri. Grădină nu e. 

Şedla nu are acum nici un venit, pămîntul ce posedă nefiind arendat. 
La Slobozia-Nouă, fiind 116 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător. 

E nevoie de un local noi. 

i 
ţ 

- 13). Comuna Smirna. (Venit: 12.165 lej). Două cătune: Griviţa şi Smirna. 
Prima şc6lă este la Griviţa. Există de la 1890. Localul este închiriat. E de gard, nepo- 

trivit şi ncîneăpător, dar la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (4,4X4,4X2,2), II (5,4X4,4X212), 
fâră locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şcola nu are acum nici un venit, 

pămîntul ce posedă nefiind arendat. 
La Griviţa, fiind 274 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înființeze. încă o șc6lă cu 

do! învăţători. 
La ședla existentă sunt acum doi înveţători. 

E nevoie de un local noi. 
A doua şeolă este la Smirna. Există de la 1866. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1885. E de gard, iar despărţiturile de zid, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la înde- 

mâna copiilor. Are trei săli: [ (48X6,7X3,1), IL (6X5,5X3,1), III (4,2X4,6X3,1) şi o cancelarie 
fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (900”2-) este împrejmuită cu scânduri. Grădină nu e. Şc6la 

nu are acum nici un venit, pămîntul ce posedă nefiind arendat. 
La Smirna, fiind 194 copii în vîrstă de şedlă, ar trebui încă doi învăţători. 

14). Comuna Sudiţi. (Venit: 9.000 lei. Un cătun: Sudifi. 
Şcola de la Sudiţi există de la 1880. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1884. 

E de gard lipit cu pămînt și acoperit cu tablă, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și 
la îndemâna copiilor. Are trei săli: I (5,05X5,47X3,15), II (7,72X460X3,15), III (7,15X5,67X3,15), 
fără locuinţă pentru învățător. Curtea, (3.132) este împrejmuită cu scânduri. Grădină nu e. 

Şcola nu are nici un venit. 
„La Sudiţi, fiind 279 copii în vîrstă de 'șeolă, şi la ședla existentă find deja trei învățători, 

ar trebui să se înfiinţeze încă o șcdlă inferidră. 

PLASA IALOMIȚA-DE-SUS 

25 cătune şi 18 şeole, 

Copii în vivstă de șc6lă: 2.208 [1.225 băieţi şi 983 fele), 

1). Comuna Albesci. (Venit: 15.992 lei). Patru cătune: Albesci, Batalurile, Buesci și Socoalele. 

Prima șcâlă este la Albesci. Există de la 1861. Localul este proprietatea comunei, clădit . 

în 1884. E de gard, lipit cu pămînt, la, un loc cu primăria, nepotrivit şi: neîncăpător, dar la loc 
sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (5,15X4,65X1,95), Il (5,15X3,40X2,95), fără 

locuinţă pentru învăţători. Nu e nici curte nici grădină. Şcola nu are nici un venit. 
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Copiit din cătunul Batalurile (2 kil. 100 m,) pot merge la şeola din Albesci, unde, peste 
tot fiind 10 copii în virstă de șeolă, ar trebui un al treilea înveţător, fiind deja doi. 

[: neapărată nevoie de un local noi. 
A doua școlă este la Buescl. Există de la 1835. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1885, [2 de gard lipit cu păminţ, nepotrivit și neincăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna 
copiilor. Are două săli: 1 (4,18X4,15X2,86), IL (5,87X4,15XX2,86), fară locuinţă pentru înv&ţători. 
Nu e nici curte, nici grădină. Școla nu are acum nici un venit, pămîntul ce posedă nefiind 
arenulat, 

La Bucsci, fiind 146 copil în virstă de școlă, ar trebui un al treilea învăţător (sunt acum doi): 
A treia şcolă esto la Socoalele. Există de la 18814. Localul este închiriat. [ de gard, lipit cu pămînt, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: [5,79)X-1,57X2,61), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (1952) este împrejmuită cu scânduri. Grădină nu e. Seâla nu are acum nici un venit, pămîntul ce posedă nefiind arendat. 
La Socoalele, fiind 112 copil în vîrstă de șeolă, ar trebui un al doilea învăţător. 
[+ nevoie de un local noi. 

2). Comuna Andrășesci. (Venit: 3.6575 le). Două cătune: Andrăşesci şi Orloescl. 
Şcola este la Andrășesci. Există de la 1854. Localul este proprietatea comunci, elădit în 1878. E de gard şi lemn de brad lipit cu pămînt, vechiii, ruinat, mizerabil și neincăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (4,50X2,50X(1,50), fără locuinţă pentru înv țător. Curtea (156) este împrejmuită cu gard. Grădină nu e. Sedla nu are nici un venit. 
La Andrășesci sunt 86 copil în virstă de șeolă. 
[, neapărată nevoie de un local noi 
In cătunul Orboesci, care deși la o distanță de 2 hil. de Andrăsesci, are comunicaţia anevoi6să din causa rîului Ialomiţa, fiind 54 copil în vîrstă de șeolă, ar trebui să se înfiinţeze în acest cătun o școli inferidră. 

3). Comuna Bordușelu. (Venit: 8.097 lei) “Trei cătune: Borduşelu, PBorduzelu- Mie şi Orezu. 
Prima șcâlă este la Bordușelu. Există de la 1881. Localul este proprietatea comunei, clă- dit în 1884. [2 de gard lipit cu pămînt, nepotrivit și noîncăpttor, dar la loc sănătos și la în- demâna copiilor. Are două sălr: 1 (5X5X3), IL (1,863 56X3), fără locuinţă pentru învățător. Nu e nici curte, nici grădină. Șeola are un venit de 156 lei, din arendarea pămîntului. 
Copiii din cătunul Bordușelu-Mie (1 kil) pot merge cu înlesnire la ședla din Bordușelu, unde, peste tot fiind 120 copil în virstă de școlă, ar trebui un al doilea învețător. 
A doua şcolă este la Orezu. Există de la 1888. Localul este închiriat. E de gard lipit cu pămînt, nepotrivit şi ncîncăpttor, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (4XX3,50X2,25), fără locuinţă pentru învăţător. Nu ce nici curte, nici grădină. Şeola nu are nici un venit. 
La Orezu nu sunt de cât 51 copil în vîrstă de şcolă. 
Ar trebui să se clădescă un local noi. 

4). Comuna Căzănescl. (Venit: 1.200 Iei). Un cătun: Căzănesei. 
Școla de la Căzănesci există de la 1868. Localul este închiriat. de nuele lipit cu pămînt şi var acoperit cu tablă, nepotrivit și neincăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (1:53) fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Scola nu are nici un venit: La Căzănesci, fiind 139 copil în vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător, 
I: nevoie de un local noi. 

5). Comuna Ciochina. (Venit: 6.894 1e)). Un citun: Ciochina. 
Şcola de la Ciochina există de la 1864. Localal este donat de principele Al. Caragheor Shevici. E de zid, nepotrivit şi neincăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două
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săli: 1 (740X450X2,80), IL (4,70 X 4,30 X 2,80), fără locuinţă pentru învățător. Curtea (3047) 

este împrejmuită cu gard și scânduri. Grădină nu e. Şcola nu are nici un venit. 

La, Ciochina, fiind 150 copii în vîrstă de şedlă,-ar trebui un al treilea: învățător (sunt 

acum doi). a a 

6). Comuna Cocora. (Venit: 5343 lei) Un cătun: Cocora. 
Scola de la Cocora există de la 1875. Localul este închiriat E de nuele, neîncăpător, la, 

loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (3,35X3,48X2,62) şi o. cameră pentru învăţător. 

Curtea (133) este împrejmuită cu scânduri. Grădină nu e. Sedla are un. venit de 238 lei, din 

arendarea pămîntului. 

La Cocora nu sunt de cât 52 copil în virstă „de şcdlă. 
E nevoie de un; local. 

> 

7). Comuna Colelia (Venit: 4.321 lei). Un cătun: Colelia. 
Sela de la Colelia există de lu 1882. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1884. E 

de gard lipit cu pămînt, nepotrivit și ncîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. 

Are două săli: 1 (6X4X3), II (7X4, 50X3), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici 

grădină. Şeola nu are nici un venit. 
La Colelia, unde sunt 182 copii în vîrstă de şcslă, sunt acum trei învățători. 

8). Comuna Crunţii. (Venit: 8.800 lei). Un cătun: Crunţii. 

Şedla din Crunţii există de la 1870. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1885. E 

din pari şi nuelo lipite cu pămînt, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna 

copiilor. Are două săli: 1 (6XX5X2,80), Il (2,40X5X2, 80), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea, 

(87m») este împrejmuită cu scânduri. Grădină nu e. Școla nu are nici un venit. 

La Crunţii, fiind 140 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui încă doi înv&ţători. 

E neapărată nevoie de un local noii. 

9). Comuna Marsilieni. (Venit: 7.233 lei). Trei cătune: JMarsilieni, Moșinenă şi Ne eamţu. 
Scola este la Marsilieni. Există de la 188£. Localul este proprietatea comunei, clădit de lo- 

cuitori în 1884. E de gard lipit cu pămînt, la un loc cu primăria, nepotrivit şi neîncăpă&tor, dar 

la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (7,55X4,35X3,25), fără locuinţă pentru înv&- 

țător. Curtea (138”») este împrejmuită cu scânduri. Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit. 

| Copiii din Moșineni (L kil. 200 m.) pot merge la şc6la din Marsilieni, unde, pesto tot fiind 

130 copii în vîrstă de şeslă, ar trebui un al doilea învățător. 

E neapărată nevoie de un local noi. 
In cătunul Neamţu (12 lil.) nu sunt decât 9 copil în virstă de şcoli. 

10). Comuna Miloşesci. (Venit: 4.500 lei). Trei cătune: Jiloșesci, Pastrama şi Nicolescă. 

Prima, ședlă este la Miloşesci. lxistă de la 1878. Localul este închiriat. E de gard, nepotrivit 

și neîncăpitor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Aro o sală (4,10X4,50X 12,30), fără 

locuinţă pentru învăţător. Nu e nică curte, nici grădină. Sc6la nu are nici up venit. 

Copiii din Pastrama (2 kil. 360 m.) pot merge la şcâla din Miloşesci, unde peste tot fiind 

115 copii în vîrstă de șcdlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

E necapărată nevoie de un local noi. 

A doua ședla coste la Nicolesci. Există de la 1887. Localul este închiriat. E de gard, nepo- 

trivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (3,47X(3,602,21), fără 

locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină, Șc6la nu are.nici un venit, 

„La Nicolesci nu sunt de cât 59 copii în vîrstă de şcolă. 
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11). Cewmuna Perieţii. (Venit: 10.769 lel). “Vrei cătune: Prătescu, Bordea și /erie ir. 
Prima şcolă este la Bordea. Există de la 1890. Localul este donat de d. Ion Poenaru: 

Bordea. E de zid, destul de bun, încăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are trek 
săli: 1 (1,10X5,50X4), II (5,80X5,50X4), LII (3X3X3,50) şi două camere pentru învăţător. Curtea 
(5.316mr) este împrejmuită cu şanţ. Grădină nu e. Şeola nu are nici un venit. 

Copii! din cătunul Perieţii (350 m.) pot merge cu înlesnire la șcâla din Bordea, unde, peste 
tot sunt 200 copil în virstă de şcolă şi unde acum sunt tre! înv&ţători. 

A doua școlă este la Brătescu Există de la 1878, Localul aste proprietatea comunei, clădit 
în 1882. E de gard, nepotrivit şi ncîncăpttor, dar la loc sănătos și la îndemână copiilor. Are 
o sală (4,50X4X2,50), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Șeola nu are 
nici un venit. 

La Brătescu nu sunt decât 65 copil în vîrstă de școlă. 

12). Comuna Reviga. (Venit: 6.334 lei). Două cătune. Vunutenii-Buzeă şi Peciga, 
Prima şcolă este la Muntenii-Buztiă. Există de la 1886. Localul este închiriat. E de sard, 

ncîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are o sală, fără locuir ță pentru înv&ţător. Curtea este 
ruinată. Grădina este ncimprejmnită. S$c6la are un venit de 204 let, din arendarea pămîntului. 

La Muntenii-Buzăit, fiind 124 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 
I neapărată nevoie de un local noi. 
A doua școlă este la Reviga. Există de la 1874. Localul este proprietatea comunel, clădit 

în 1876. E de gard, nepotrivit, încăpttor și la îndemâna tuturor copiilor. Are două săli: 1(6,90X 
4410X2,65), 11 (5,25X-1X2,12), fără locuinţă pentru înv&ţător. Curtea este neîmprejmuită. Grădină 
nu €. Școla nu are nici un venit. 

La Reviga, unde sunt 101 copil în vîrstă de şcolă, sunt acum dol învăţători. 

RESUMAT. 

Pentru o deplină aplicare a lege! asupra învăţămîntului primar, ar fi nevoe dea se înfiinţa 
în tot judeţul Ialomiţa: 

5 școle de cătun, 

10 ședle inferigre cu un înrețător, 

25 școle superivre cu doi înctțători, 

1: școle superidre cu trel încețători. 

Ar trebui să se transforme: 30 șe6le inferidre în școle superiore cu doi invă&ţători adăo- 
gând la fie-care școlă câte un învăţător, 23 şcâle inferidre în şcâle superidre cu tre! inveţători, 
adăogând la fii-care șcâlă câte dor învăţători, 18 șesle superiore cu doi învăţători in şcole su- 
peridre cu trei învățători adăogând la fie-care șcâlă câte un invăţător, o șcâlă superidră cu 
patru învăţători în şcolă superidră cu tre! învăţători, o şcâlă de cătun în școlă inferidră și o 
altă şcolă tot de cătun în şcolă superiâră cu doi învăţători. 

Astădi, avem în judeţul Ialomiţa 122 șc6lo din cari: 2 de cătun, 78 interidre, 36 superidre 
cu 2 învăţători 5 superidre cu tre! învăţători și 1 superidră cu 4 înv&ţători. 

În iua când legea actuală va fi pe deplin aplicată, vom avea 176 şcole «din cart: 5 de 
cătun, 36 inferidre, 74 superidre cu do! învățători şi 61 superiore cu trei învăţători. 

F. D,
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JUDETUL IAŞI 
(13.543 (7.247 băeţi şi 6.296 fete). Statistica actuală. 

Copiii în visstă de șeolă: 111 gaz (6.181 » şi 5.696 » ), Statistica din 1891. 

PLASA BAHLUIU 

40 cătune şi 17 şcole. 

Copii in virstă de şestă: 2.560 (1.368 Dăeţi și 1.192 fete). 

1). Comuna Bârlesci. (Venit: 14.064 lei). Patru cătune: Bârlescă, rbiceni, Spinoasa şi 'Totoescl. 
„__ Prima şedlă este la Erbiceni. Există de la 1867. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1867. E de lemn şi lut, acoperit cu stuf, vechii, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos 

şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (4,50X(6,50X2) şi două camere mici pentru învăţător. Curtea 

(45022) este împrejmuită cu gard de nuele. Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit. 
Copiii din Bârlesci (1 kil.) pot urma la şesla din Ebriceni, unde, fiind peste tot 180 copii 

în vîrstă de şcâlă, ar trebui încă doi învățători. 

E nevoic de un local. 
La Spinoasa (4 kil. 500.m. de Erhiceni), fiind 26 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui să se 

înfiinţeze o școlă de cătun. 

A doua şedlă este Totoesci. Există de la 1869. Localul este proprietatea comunel, clădit 
în 1867. E de lemn și lut acoperit cu stuf, vechii, nepotrivit, neîncăpător, la loc nesănătos, dar 
la îndemâna copiilor. Are o sală: (5,60X4,20X2) și două camere mici pentru învăţător. Curtea 
(40=7) şi grădina (4002) sunt împrejmuite cu uluci. Şc6la nu are nici un venit. 

Numai copiii din 'Totoesci pot urma, la acâstă şcâlă, unde, fiind 103 copil în vîrstă de 
șc6lă, ar trebui un al doilea învăţător. 

-E nevoie de un local. 

2). Comuna Belcesci. (Venit: 46.206 lei). Opt cătune: Arama, Belcesc, (Ciorani, Ruși şi 
Văleni), Coarnele-Caprei, Focuri, Muntenă, Polieni, Ulmenik-Noui şi Ulmenii- Vechi. 

Prima şeolă este la Munteni. Există de la 1892. Localul este închiriat. E de vălătuei, ne- 
potrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (4,30X4,50X2,40) 
și o cameră pentru învăţător. Curtea (400n>:) este împrejmuită. Grădină nu e. Şce6la are un venit 
de 180 lei, din arendarea pămîntului.
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Numa! copiii din Munteni pot frecuenta acestă școlă, unde, fiind 103 copil în virstă de şcolă, 
ar trebui un al doilea înv&ţător. 

E nevoie de un local. 
A doua şcâlă este la Focuri. Există de la 1883. Localul este închiriat. E de vălătuci, ne- 

potrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (7X5,15X2,90) şi 
două camere mici pentru învăţător. Curtea (500m.») este împrejmuită cu şanţ. Grădină nu e. 
Șeola are un venit de 168 lei, din arendarea pămîntului. 

Numai copiii din Focuri pot urma la acâstă şcolă, unde, fiind 180 copil în virstă de şcâlă, 
ar trebui încă doi învățători. 

I nevoie de un local. 
A treia şce6lă esto la Coarnele-Caprel. Există de la 1882. Localul esto proprietatea comunei. 

E de piatră şi cărămidă, sistematic, încăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are trey 
săli: I (11X7X4), 1 (IX17X4), Il (8X5,50X(3,50) și patru camere pentru învăţător. Curtea 
(8594”.») este împrejmuită cu scânduri. Grădini nu e. Şeola are un venit de 360 lei, din aren- 
darea pămîntului. 

Copii! din Arama (760 m.) pot uşor veni la şc6la din Coarnele-Caprei, unde, peste tot fiind 
176 copii în virstă de şcolă, ar trebui încă dor învăţători. 

A patra şcolă este la Belcescl. Iixistă de la 1805. Sunt două localuri, amîndouă aparţinend 
comunei, nepotrivite, neîncăpătâre, dar la îndemâna copiilor, Aceste două localuri ati trcf sălt: 
I (8,40X.4,50X2,70), Il (4,30X.4,30X2,50), III (6,00X3,50X2,70) și cinci camere pentru învăţători. 
Curtea (9742) și grădina (1000m».) sun împrejmuite cu uluci. Șeola are un venit de 240 lei, 
din arendarea pămîntului. 

Numai copiil din Belceseă țadică Ciorani, Ruil şi Văleni) pot frecucenta acestă șcâlă, unde, 
peste tot fiind 289 copil în vîrstă de şcâlă şi la șcOla existentă fiind acum trei învăţători, ar 
trebui să so înființeze încă o şcâlă cu trei învăţători. 

La Polient, Ulmil-Nou! şi Ulmil-Vechi, fiind peste 80 copii în virstă de școlă, ar trebui 
să se înfiinţeze o şcolă inferidră și o şcâlă de cătun. 

3), Comuna Păușesci. (Venit: 17.698 1eY). Nouă cătune: Chilișoaia, Dumesci, Căcirăzeni, Iloi- 
sesci, Jlohn, Buţulucu, Irumușelele, Păușesci şi Scolilţeni. 

Prima şcâlă este la Hoisesci. Există de la 1880. Localul este proprietatea comunei, clădit 
de locuitori în 1865. E do vălătuci, acoperit cu stuf, vechii, nepotrivit, neîncăpător, la loc nu 
tocmal sănătos şi nici la îndemâna copiilor. Are o sală: (5X4,25X2,40) şi două camere mici 
pentru învățător. Curtea (8957) şi grădina (4157*») sunt imprejmuite cu gard. Scola nu are 
nici un venit. 

Copii! din Holm pot urma la şc6la din Iloisesci, unde, peste tot sunt 75 copil în vîrstă 
de școlă. 

E nevoie de un local. 
Cel 25 copil din Scobilţeni (5 kil.) pot urma la şcsla din Podu-lloacr. 
La Buţulucu (14 kil.) nu sunt de cât 11 copil în virstă de şcâlă, cari pot urma la Romă- 

nesci (comuna Movileni, plasa Copoii). 
A doua şcâlă este la Păușesel. Există de la 1865. Localul este proprietatea comunei, clă- 

dit în 1865. E de vălătuci, vechii, nepotrivit, neincăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna 
copiilor. Are o sală: (8,25X4,35X.2,10) şi două camere pentru învăţător. Curtea (1790»». şi gră- 
dina (17007) sunt împrejmuite cu gard de nuele. Școla nu are nici un venit. 

Copiii din Chilişoaia (2 il.) pot urma la şcola din Păuşesci, unde, sunt peste tot S6 copil 
în virstă de şcâlă. 

E nevoie de un local. 
La Dumesci, fiind 82 copil, ar trebui o şcOlă inferiâră, căci distanța dintre Dumesci şi 

Păuşesci e mal mare de 3 kil, 
Copiii de la Frumuşelele (19 copii) pot urma la şcla din comuna Popesci. 
La Căctirăzenl, fiind 26 copil în virstă do gcâlă, ar trebui să so înfiinţeze o şcâlă de cătun.
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4). Comuna Podul-lloael. (Venit: 49.602 lei). Un cătun: Podul-loaci. 
Prima școlă de la Podul-lloaei există de la 1864. Localul este proprietatea comunei, 

clădit în 1878. E de zid, sistematic, la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are două săli: 

I (5,73X5,65X13,45), IL (6,45X4,65X3,45) şi două camere pentru învăţător. Curtea (4557) şi 

grădina (174?) sunt împrejmuite cu uluci. Şc6la nu are nici un venit. 

A doua șcâlă de la Podul-lloaei există de la 1865. Localul este închiriat. Are trei săli: 
1 (4,25X4,35X2,80), IL (4,65X4,45X2,80), III (4,50X4,35X2,80), trei camere şi o bucătărie pentru 

învăţător. Curtea (260"») este împrejmuită cu grilaj. Grădină nu e. Şcola nu are nici un venit. 

Aceste două şedle sunt suficiente pentru poporaţiunea de români (110 copil în vîrstă de 

şeolă). | 
La Podul-lloaei sunt și 268 copii de israeliți în virstă de șcâlă, 

Cei 25 copil din Scobălţeni (comuna Păușesci) pot urma la acestă şcâlă. 

) 

5). Comuna Popescl. (Venit: 16.550 lei). Şâpte cătune: Bojila, Doroșcani, Frumugelele, Hăr- 
păşesci, Mădărjac, Obrijeni şi Popescă. 

Prima şcolă este la Popesci. Există de la 1867. Localul este proprietatea, comunei, clădit 

în 1871. E de cărămidă, nepotrivit, la un loc cu primăria, neîncăpător, la loc nesănătos şi nu 

la îndemâna copiilor. Are o sală: (7,60X4,75X2,60), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici 

curte, nici grădină. Şela nu are nici un venit. 
Şedla pâte fi frecuentată de copiii din Doroșcani, unde, fiind peste tot o poporaţiune ŞCO- - 

lară de 189 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui încă doi învăţători. 
E nevoie de un local. 

La Obrijeni, fiind 47 copil în virstă de șc6lă şi locul fiind forte accidentat, ar trebui să 
se înființeze o şclă interidră. 

A doua școlă este la Ilărpășesci. Există de la 1881. Localul este proprietatea comunei, 

clădit în 1881. E de vălătuci, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. 

Are o sală: (6,50X4,55X2) şi o cameră pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şe6la 
nu are nici un venit. | 

Sunt 59 copii în virstă de școlă. 

A treia şcolă este la l'rumușelele. Există de la 1881. Localul este închiriat. R de birne, 

nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (4,50X3,40X2), 

fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (40m»-) este împrejmuită cu gard de nuele. Grădină nu e. 
Şela nu are nici un venit. 

Copiii din Mădărjac (2 kil.), Bojila (3 kil.) și Frumuşelele (comuna Păuşesci) pot frecuenta 

șcOla din Frumuşelele, unde, peste tot fiind Y7 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea 
învățător. 

6). Comuna Sinesci. (Venit: 12176 lei). Patru cătune: Cotârgaci, Osoiu, Sinesci şi Stornesci. 

Şc6la este la Sinesci. Există de la 1859. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1858. 
de zid, destul de bun, neîncăpător însă,.la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: 

(6,80%4,50 3,50) şi trei camere pentru învâţător. Curtea (50-72) şi grădina (120) sunt îm- 
prejmuite cu gard de nuele. Şc6la are un venit de-160 lei, din arendarea pămîntului. 

La Sinesci, fiind 143 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui încă doi înveţători. 

La Stornesci, unde a mai fost altă dată o şcslă și unde se consemnăeză în fie-care an 140 

lei, din venitul pămîntului, fiind 80 copii în virstă de şc6lă, ar trebui să se înființeze o șcâlă 
inferidră, 

„La Osoiu (2 kil. 500 m. şi comunicaţia grea), fiind 42 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui 
să se înfiinţeze o şcolă inferidră. - 

"La Cotârgaci (14 lil.), nu sunt-de cât 9 copil în vîrstă de şeâlă. - 

E
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7). Comuna Sirca. (Venit: 15.994 lei). Șepte cătune: Bosniţa, Cosiţeni, Crucea, Goesel, Lun: 
any, Mădărjescă şi Sîrca. 

Prima școlă este la Goesci. lixisti de la 1864. Localul este proprietatea comunei, clădit 
în 1866. E de lemn, acoperit cu stuf, vechii, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la în- 
mâna copiilor. Are o sală: (5,75X5,50X.2,30), o cancelarie şi o cameră pentru înveţător. Curtea 
(786"») şi grădina (8102) sunt împrejmuite cu gard de nuele. Şesla nu are nici un venit. 

Fiind la Goesci 124 copil în virstă de școlă, ar trebui un al doilea înveţător, 
A doua școlă este la Crucea. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1892. E de zid, 

destul «de bun, ncîncăpător însă, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (11,50X7X4) și 
două camere pentru învăţător. Curtea (325) şi grădina (2519"») sunt împrejmuite cu uluci. 
Şcola a avut pămînt la formarea satului, dar nu l'a posedat pînă acum. 

Copii! din Bocniţa (1 kil. 500 m.) pot frecuenta ședla din Crucea, unde, peste tot fiind 107 
copil în virstă de școlă, ar trebui un al doilea învățător şi deci o a doua sală. 

E nevoie de un local. 
La Mădârjesci (4400 m), fiind 19 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui să se înființeze o 

şcolă de cătun. | 
La Cosiţeni (3 il. 483 m), fiind 22 copii în vîrstă de școlă, ar trebui să se înființeze o 

școlă de cătun. | 
A treia șcâlă este la Sirca (școli de cătun). Există de la 1893. Localul este închiriat. E de 

vălătuci, nepotrivit, ncîncăpător, la loc sănătos, dar nu toema! la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(1X4X2), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nică grădină. Șc6la nu are nici un venit. 

Fiind 55 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui să se transforme şedla actuală în şcolă inferioră. 
La Lungani (3 kil. 500 m), fiind 55 copil în vîrstă de şcolă şi comunicațiile fiind grele, 

ar trebui să se înființeze o șcâlă inferidră. 

PLASA BRANIȘTEA 

29 cătune şi 11 școle. 
Copil în virstă de şeolă: 1.500 (829 bicţi și 671 fete). 

1). Comuna Bosia. (Venit: 11.688 lei). Cinci cătune: osia, Beresei, Mânzătesci, Marhonda 
şi Ungheni. 

Prima şcolă este la Mânzătesci. Există de la 1890. Localul este proprietatea Statului. [E 
vechii, nepotrivit, ruinat, ncîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(6X5X2) şi o cameră pentru învățător. Nu e nici curte, nici grădină. Scola are un venit de 
120 lei, din arendarea pămîntului și 150 lei versați de comuna Ilulboca în folosul şcolei. 

La acâstă şcolă pot veni copii din cătunul Cristesci (comuna Tuţora) și cel din Coada- 
Stancel (comuna Ilulboca), fiind peste tot 87 copii în virstă de şeolă. 

A doua şeslă este la Bosia. Există de la 1867. Localul este proprietatea comunei, clădit 
de judeţ în 1880. E de cărămidă, destul de bun, neîncăpător însă, la loc sănătos și la înde- 
mâna copiilor. Este situat între Bosia şi Beresci. Are o sală: (6X4,90X5,05) şi trei camere pentru 
învăţător. Curtea (26762) este împrejmuită cu gard de nuele. Grădină nu c. Școla are un venit 
de 100 Iei, din arendarea pămîntului. 

Copiil din Beresci (600 m.), Marhonda (1 kil. 700 m.) şi cet din Ungheni (2 lil. 600 m.)
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pot frecuenta șcâla din Bosia, unde, peste tot fiind 176 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui încă 

doi învăţători. 

2). Comuna Costuleni. (Venit: 13.620 lei). Două cătune: Costuleni şi Măcărescă. 

Prima şcâlă este la Costulerii. Există de la 1858. Localul este proprietatea comunei. E de 

cărămidă, destul de bun, neîncăpător însă, lo loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: 

(6,50X44,50X.3,45) şi două camere pentru învăţător. Curtea (1000»») este împrejmuită cu gard de 

nuele. Grădina (1248*2) este împrejmuită cu şanţ și gard do spini. Şedla are un venit de 156 

lei, din arendarea pămîntului. 

Fiind 119 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător. 

A doua șclă este la Măcăresci. Există de la 1860. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1892. E de cărămidă, noii, destul de bun, ncîncăpător însă, la loc sănătos și la îndemâna 

copiilor. Are o sală: (6,95X6,50X3,10) și trei camere pentru învăţător. Curtea (1044) şi gră- 

dina (16452) sunt împrejmuite cu uluci. Șc6la are un venit de 180 lei, din arendarea pămîntului. 

Fiind 123 copii în vîrstă de șe6lă, ar trebui un al doilea învăţător, 

3). Comnna Golăesci. (Venit: 12.437 lei). Sâpte cătune: Bra Golăescl, Lăzărenă, Chişără), 

Medeleni, Petrescă şi Podul-Jijiei. 

Şc6la este la Golăesci. Localul este proprietatea comunei. E de cărămidă, destul de bun, 

neîncăpător î însă, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (6X4,90X13,05) şi două ca- 

mere pentru învățător. Curtea |96m»-) este împrejmuită cu gard de nuele. Grădină nu e. Școla 

are un venit de 120 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiii din Podul-Jijiei (1 kil. 500 m.) și din Lăzăreni (2 kil. 350 m.) pot frecuenta șc6la din 
Golăesci, unde, peste tot fiind 116 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

"La, Chișărăi (5 kil. 500 m.), fiind 38 copii în vîrstă de șe6lă, ar trebui să se înfiinţeze o 

şc6lă inferidră, în locul celei de cătun ce există astăzi, 
La Bran (4 kil. 500 m.), fiind 16 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui să se înființeze o şcslă 

de cătun. 
La Medeleni (7 lil. 900 m.), fiind 23 copil în vîrstă de școlă, ar trebui de asemenea, să 

se înființeze o şcolă de cătun. | 
Tot ast-fel, ar trebui să se înființeze o şcâlă de cătun la Petresci (9 kil. 580 m), unde sunt 

25 copii în virstă de şcolă. 

4). Comuna Prisacani. (Venit: 12.670 lei). Două cătune: Morenii și Prisacani. 

Şc6la este la Prisacani. Există de la 1865. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1878. E de zid, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: 

(8,50X4,50X12,50) şi două camere pentru .învă&ţător. Curtea (450) şi grădina, (1400»*:) sunt îm- 
prejmuite cu gard (în stare prâstă). Şe6la are un venit de 338 lei, din arendarea pămîntului. 

„Copiii de Moreni (1 kil.) pot ușor frecuenta şc6la din Prisacani, unde, fiind peste tot 254 
copiii în vîrstă de şedlă şi la şcâlă, şi la şcola existentă, fiind deja doi învăţători, ar trebui să 
se înfiinţeze încă o șc6lă cu doi învăţători, dar în satul Moreni. 

5). Comuna Sculeni. (Venit: 7.9146 lei). Patru cătune: Frăsuleni, Sculeni, Șendreni şi Sarea. 

Șcdla este la Sculeni. Sunt două localuri închiriate, având două săli: I (6,35X6,20X2,50), 
II 6, 30X5, 035X2,85) şi patru camere pentru învăţători. Nu e nici curte, nici grădină. Şc6la nu 
are nici un venit.
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Copii din Luceni (comuna Stânca) frecuentează acestă șe6lă, unde, peste tot sunt 56 copil 
in virstă do șcâlă. 

La Șorea [+ il.) fiind 14 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o șcâlă infe- 
rioră, la care pot veni şi copiil din Şendreni şi din Trăsuleni, peste tot fiind 48 copil în vîrstă 
de școlă. 

6). Comuna Stânca. (Venit: 14.000 Iei). Cinci cătune: Cotul-lu-Ican, Icușeni, Cârpiţi, Lucent 
Și Stânca. 

Prima șc6lă este la Icușeni. Există de la 1865. Localul este proprietatea comunei, făcut 
de Stat. E de zid, destul de bun, încăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(6,90X4,803,30) și două camere pentru învăţător. Curtea (358mr.] este împrejmuită cu gard de 
nuele. Grădina (it?mP) este împrejmuită cu șanț. Șc6la nu are nici un venit. 

Copiii din Cotul-lut-Ivan (1 kil. 300 m.) pot urma la șeola din Icușeni, unde, peste tot sunt 
62 copil în vîrstă de șeslă. 

A doua șcâlă este la Cârpiţi. Există de la 1869. Localul este proprietatea comunei, clădit 
în 1861. E de vălătuci, acoperit cu stuf, vechiu, miserabil, ruinat, ncîncăpttor, dar la loc să- 
nătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (7,35X4X2,15) şi o cameră pentru învăţător. Curtea 
(223) și grădina (447.7) sunt împrejmuite cu gard de nuele. Școla nu are nici un venit. 

Copii! din Luceni (2 kil. 200 m.) și din Stânca (800 m.) pot frecuenta acestă șeslă, unde, 
fiind peste tot 158 copi! în vîrstă de șeolă, ar trebui încă doi înve&ţători. 

I: neapărată nevoie de un local. 

1). Comuna Țuţora. (Venit: 9.582 lei). Patru cătune: Chiperesci,  Cristesci, Oprişeni şi 'Țuţora. 
Şc6la este la 'Țuţora. Există de la 1869. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1878. 

[E de zid, destul de bun, ncîncăpttor însă; la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(7,10X4,75X3) şi două camere pentru învăţător. Curtea (185"»:) și grădina (635" » sunt împrej- 
muite cu gard de nuele. Șcâla nu are nici un venit. 

Numai copii! din 'Țuţora pot irecuenta şesla, unde, fiind 107 copil în virstă de şcâlă, ar 
trebui un al doilea învățător. 

La Oprişeni (3 kil. 500 m.), fiind 48 copil în virstă de Şcolă, ar trebui să se înfiinţeze o 
şcolă inferidră. 

La Chiperescă (4 lil. 500 m.), fiind 17 copil în virstă de şcolă, ar trebui să se înființeze 
o șcâlă de cătun. 

Copii! din Cristesci (15 lil.) pot urma la șe6la din Mânzătesci (comuna osia).
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PLASA CÂRLIGĂTURA 

39 Cătune şi 12 Şcole. 

Copii in virstă de şedlă: 2.234 (1,190 băieţi şi 1.044 fete). 

- 1). Comuna Bădeni. (Venit: 13.000 lei). Şâse cătune: Dădeny, Felescă, Lupăria, Scobinţi, Sti- 

clăria şi Zagavia. 
Prima, şcâlă este la Bădeni. Există de la 1881. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1893. E de zid, destul;de bun, încăpător, la la sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(12X7X3) şi două camere pentru învățător. Curtea (968*».) şi grădina [2000».») sunt împrej- 
muite cu uluci. Şc6la nu are nici un venit. 

Numai copii! din Bădeni pot frecuenta acâstă şc6lă, unde, fiind 157 copii în vîrstă de şeslă, 

ar trebui încă doi învăţători şi două săli de clasă. 
La Lupăria (20 kil.), fiind 50 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze o şcolă 

interidră. | 

A doua şcslă este la Scobinţi. Există de la 1865. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1879.E de lemn, nepotrivit, neîncăpător, la loc sănătos, dar nu la îndemâna copiilor. Areo 
sală: (7XX4,15X2,30) şi două camere pentru învăţător. Curte nu e. Grădina (125%) este împrej- 

muită cu gard. Sc6la nu are nici un venit. 
Copiii din Fetesci (2 kil.) pot urma la școla din Scobinţi, unde, fiind peste tot 127 copii 

în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea, învăţător și o a doua sală de clasă. 

La, Sticlăria (8 kil.), fiind 74 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o școlă 
inferidră. 

Copiii din Zagavia (3 kil.) pot urma mai uşor la școla din Hârlăii. 

2). Comuna Băiceni. (Venit: 15.221 lei). Nouă cătune: Cârjoaia, Coasta-Măgurei, Bărbătesci, 

Băiceni, Cucuteni, Dădesci, Săcăreni, Valea-Racului şi Zbereni.. 

Prima şedlă este lu Cârjoaia. Există de la 1865. Localul este proprietatea comunei, clădit 
în 1860. E de cărămidă, nepotrivit şi neîncăpător, la loc nesănătos şi nu la îndemâna copiilor. 
Are o sală (5X6X2,50) şi două camere prâste pentru învăţător. Curtea (1600=7) este neîmprej- 

muită. Grădină nu e. Şcâla are un venit de 91 le!, din arendarea pămîntului. 

Copiii din Valea-Racului (2 kil.) pot frecuenta școla din Cârjoaia, unde peste tot fiind 136 

copii în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea învățător. 

E neapărată nevoie de un local. 
La Zbereni (4 lil.), fiind 39 copil în virstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze o şcolă 

inferioră, 
A doua şcâlă este la Cucuteni. Există de la 1883. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1892. E de zid, destul de bun, încăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Aro o sală: 

(11X7X4) şi două camere pentru învăţător. Curtea (3093m-») este împrejmuită cu uluci. Grădină 

nu e. Şc6la are un venit de 91 lei, din arendarea pămîntului. 
Copiil din Bărbătesci (2 Ril. 475 m.) şi din Săcăreni (2 kil. 635 m.) pot frecuenta șc6la 

din Cucuteni, unde, fiind peste tot 120 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învâțător 
La Dădesci (6 lil. 125 m.), fiind 29 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui să se înființeze o 

şcolă de cătun. 
A treia şcâlă, este la Băiceni. Există de la, 1881. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1881. E de birne şi vălătuci, încăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(6X5X-2,70) şi trei camere pentru învăţător. Curtea (895=»-) este împrejmuită cu gard de nuele. 

Grădina (375927) este neimprejmuită. Şcola are un venit de 91 lei, din arendarea pămîntului.
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Copiii din Coasta-Măgurei (1 kil. 500 m) pot urma la şc6la din Băiceni, unde, fiind peste 
tot 91 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învățător. 

3). Comuna Brăesc. (Venit: 16.472 loY). Opt cătune: Albesci, Drăesci, Duda, Cristesci, Fă- cuţii, Gugea, Prigoreni şi Valea-Oilor. 
Prima şcolă este la Brăesci. Există de la 1863. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1865. E de vălătuci, mizerabil, neîncăpttor, dar la loc sănătos Şi la îndemâna co- piilor. Aro o sală: (9,15X4,5X2,25) şi două camere pentrn învăţător. Curtea (981m») și gră- dina (2956”:) sunt împrejmuite cu gard de nuele. Şc6la are un venit de 204 lei, din arendarea pămîntului. | 
Copiil. din Albesci (3 kil) pot:frecuenta şcola din Brăesci, unde, fiind peste tot 108 copil 

în. vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învă&ţător, 
La Buda (5 kil), fiind 19 copil în vîrstă de şcdlă, ar trebui să se înființeze o şcâlă de cătun. 
A doua şcâlă este la Prigoreni. Există de la 1879. Localul este făcut de județ în 1890. E de zid, destul de bun, încăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. 'Are o sală şi trei camere pentru învăţător. Curtea și grădina sunt împrejmuite cu uluci. $c6la are un venit de 

20 lei, din arendarea pămîntului. 
La Prigoreni sunt 77 copil în vîrstă de Școlă. 
La Făcuţii (6 lil. 500 m), fiind 22 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o 

şcolă” de cătun. | | 
La Valea-Oilor, ar trebui să se înființeze o şcâlă inferidră, unde ar putea veni şi copiii din Gugea. 
Sunt în aceste două cătune 57 copii în vîrstă de școlă. 
La Cristesci, fiind 96 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înființeze o şcâlă superidră cu doi învâțători. 

4). Comuna Buznea. (Venit: 5.966 lei). Trei cătune: Duznea, Gănesci şi Jora. 
Șeola este la Gănesci. Există de la 1868. Localul esto proprietatea actualului învățător, 

oterit gratuit. E de cărămidă, nepotrivit, vechiii, ncîncăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna 
copiilor. Are o sală (7X4,50X2,40) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (3900m»:) este împrej- 
muită cu gard de nuele. Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit. 

Numai copiil din Gănesci pot frecuenta acestă școlă, unde, fiind 92 copii în vîrstă de școlă, 
ar trebui un al doilea învăţător. | 

E nevoie de un local. 
Copii din Buznea şi din Jora pot urma la șcOla din Tirgul-I'rumos. 

5). Comuna Cepliniţa. (Venit: 12.919 cj). Șese cătune: Cepliniţa, Duhalniţa, Dorosoaia, Moara: 
Prefectului, Sticlăria şi Vîrtţi. 

Prima șc6lă este la Buhalniţa. Există de la 1859. Localul este proprietatea comunei, clădit 
de judeţ în 1891—92. E do zid, sistematic, ncîncăpttor însă, la loc sănătos şi la îndemâna co- 
piilor. Are o sală: (11,35X7X4), două camere şi o bucătărie pentru învățător. Curtea (3600=.r) 
este împrejmuită cu uluci. Grădina (3800*7) este neîmprejmuită. Șcâla nu are nici un venit. 

Copii! din. Viriţi (2 kil.). pot frecuenta șeola din Buhalniţa, unde, fiind peste tot 180 copil 
în vîrstă de şeslă, ar. trebui încă doi învăţători. : 

In cătunul Sticlăria ($ kil.), nu sunt de cât 2 copil în vîrstă de scolă. 
A doua ședlă este la Cepleniţa. Există de la 1880. Localul este proprietatea comunei, clădit 

de judeţ în 1891—92. B de zid, sistematic, neîncăpttor însă, la loc sănătos și la îndemâna co- 
piilor. Are o sală: (11,35X7X3,05), două. camere și o bucătărie pentru înveţător. Curtea (2802) 
este împrejmuită cu uluci. Grădină nu e. Şedla nu are nici un venit.
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Copiii din Moara-Prefectului (2 lil. 500 m.) pot frecuenta şcăla din Cepliniţa, unde, peste 

tot fiind 167 copil în vîrstă de şeslă, ar trebui încă doi învăţători. 

La Borosoia [26 kil., fiind 30 copil în vîrstă de şcdlă, ar trebui să se înființeze o şcătă 

inferidră. 

! 

6). Comuna Cotnari. (Venit: - 25.188 lei). Seapte cătune: Cotnari (Palea), Zlodiea, Dealu, 

Hodora, Horodiştea, Josipeni şi Zbereni. | 

Prima şcolă este la Iodora. Există de la :1866. Localul -este proprietatea comunei, clădit 

în 1891. E de cărămidă cu temelia de piatră, sistematic, neîncăpător însă, la loc sănătos şi la 

îndemâna copiilor. Are o sală (6,50 X 6,50 X 4), două camere și o bucătărie pentru învăţător. 

Curtea (3600=-») este împrejmuită cu uluci. Grădină nu e. Şcola nu are nici un venit. 

Copiii din Iosipeni (1 kil) pot urma la şedla din Hodora, unde, fiind peste tot 169 copii 

în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al treilea învăţător. / 

"A doua şeâlă este la Valea (Cotnari). Localul este proprietatea comunti. „E de cărămidă, 

nepotrivit, neîncăpător, la loc sănătos, dar nu la îndemâna, copiilor. Are două săli: 1 (4,80X(6,80 - 

X3,20), II (4.80X6,80X3,20), fără locuinţă “pentru învăţător. Curtea (1800”>) esto împrejmuită 

cu gard şi cu uluciă. Grădină nu e. Şedla nu are nici un venit. 

Copiii din Zlodiea (2 kil.) și din Dealu (2 -kil.) pot urma la şedla din Valea (Cotnari), unde, 

fiind peste tot 200 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui cel puţin încă doi învăţători. 

La Horodiştea (3 kil. 500 m.), fiind 76 copil în vârstă, de şeâlă, ar trebui să se înfiinţeze 

o șcâlă iuferidră. 

La Zbereni (12 lil., fiind 80 copii în virstă de şo6lă, ar trebui să se înfiinţeze, o școlă 

interidră. SE 

PLASA CODRU 

35 cătune și 12 școle. ” 

Copii în în virstă, de școli: 1.695 (919 băieţi și 746 fete). 

1). Comuna Buciumi. (Venit: 30.879 lei). Şepte cătune: Dârnora, Buciumi, Păun, Petrăvia, 

Socola, 'Ivei-Fântână şi Vlădiceni. 

Prima, şcâlă este la Păun. Există de la 1879, desființată în 1883 şi reînființată în 1891. Localul 

«ste închiriat. E de vălătuci, nepotrivit, nu tocmai încăpător, la loc sănătos și la îndemâna 

copiilor. Are o sală: (4,40X4,40X2,10) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (600=>:) este îm- 

prejmuită cu' gard de nuele, dar ruinat. Grădină nu e. Şeola are un venit de 240 lei, din aren- 

darea pămîntului. 

Numai copiii din Păun pot frecuenta acestă şeolă, unde nu sunt decât 38 copii în virstă 

de șcâlă. 

A doua şcslă este la Vlădiceni. xistă de la 189, desfiinţată î în 1883 și reînfiinţată în 1893. 

Localul este proprietatea comunei. E de vălătuci, vechii, nepotrivit, neîncăpetor, la loc sănitos 

şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (4,20X3,80X2,10) și o cameră pentru învăţător. Curtea 

(435m.7) şi grădina (1790»»:) sunt împrejmuită cu gard de nuele, dar în „ prostă stare stricat. 

Școla are un venit de 100 lei, din arendarea pămîntului.: 

Numai copiii din Vlădiceni-pot frecuenta acestă şcoli, unde 1 nu sunt de cât 43 copii în 

vîrstă de şcolă.
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A treia şeolă este la Bârnova. Există de la 1859. Localul este proprietatea Statului. E de 
piatră şi cărămidă, ar fi destul de încăpător dacă sar repara, la loc sănătos, dar nu la îndemâna 
copiilor. Are două săli: 1 (6,555,85X3), II (5,45X8,25X3) (una numai servesce ca sală de clasă) 
şi o cameră pentru învăţător. Curtea (47522) este împrejmuită cu zid. Grădină nu e. Şcdla are 
pămînt, dar nu se scie ce venit aduce. 

Copiii din Petrăria şi câţi-va copil din Socola frecuentâză șcâla din Bârnova, unde, peste 
tot sunt 54 copil în vîrstă de şcâlă. 

A patra şcolă este la Socola. Sunt două localuri: unul donat de arhiereul Irimia Gălăţeanu, 
în care funcţionăză clasele I şi II și e.de zid; al doilea e clădit de comună, avend două săll 
de studiii şi trei camere pentru învăţător. Ambele localuri ii curți și grădini. 

Copiii din Trei-lntâni şi din Buciumi pot urma la şesla din Socola, unde, sunt peste tot 
107 copii în vîrstă de șc6lă şi unde acum sunt doi învăţători. 

2). Comuna Ciurea. (Venit: 19.963 lei). Nouă cătuue: Cercu, Ciurea, Curăturile, Dumbraa, 
Ianca, Piciorul-Lupuluy, Poiana-cu-Cetate, Slobozia şi 'Todirelu. 

Prima ședlă este la Slobozia. Există de la 1892, Localul este proprietatea comunei, clădit 
de administrațiunea Domeniului Corânei. E de zid, sistematic, încăpttor, la loc sănătos şi la 
îndemâna copiilor. Are o sală: (7,85X7,95X3,55) şi două camere pentru învăţător. Curtea, (969m+-) 
și grădina (2996) sunt împrejmuite. Sc6la nu are nici un venit. 

Numai copiii din Slobozia pot frecuenta acâstă școlă, unde sunt 58 copil în virstă de șodlă, 
La Poiana-cu-Cetate [7 kil. 583 m) nu sunt de cât 9 copil în vîrstă de șcâlă. 
A doua şedlă este la Ciurea. Există de la 1854.. Localul este proprietatea comunei. E de 

zid, destul de bun, încăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor Are tre! săli, trei camere 
și o bucătărie pentru învăţător Curtea (3891m») este împrejmuită cu uluci. Grădina (1209m».) 
este împrejmuită cu gard de spini. Şc6la are un venit de 150 lei, din arendarea pămîntului. 

Copii! din Lunca pot urma la şedla din Ciurea, unde, peste tot sunt 126 copii în virstă 
de ședlă şi unde sunt acum doi învăţători. 

Copiii din Todirel şi Cercu, în număr de 47, pot frecuenta mai uşor şedla din Bârnova 
(comuna Buciumi), fiindu-le ma! aprâpe. 

Ar fi însă mat bine de a se înființa o şe6lă inferidră în satul 'Todirel, la care vor putea 
urma și copiit din Cercu. 

La Dumbrava, ar trebui să se înfiinţeze o şedlă interidră, fiind 39 copii în virstă de şcolă 
și comunicațiile anevoi6se. , 

La Piciorul-Lupului (3 lil. ar trebui să se înfiinţeze o șe6lă inferidră, unde ar putea veni 
şi copil din Curăturile (5 kil. 600 m. din Ciurea). 

In aceste două cătune sunt 81 copil în vîrstă de șeslă, 

3). Comuna Galata. (Venit: 12.000 lei). Ş&pte cătune: Zirgul-Galata, Lunca-Cetăţuiei, IHlincea, 
Horpazu, Vulca-Adâncă, Vișan şi Zane. 

Școla este la Tirgul-Galata. Există de la 1865. Localul este proprietatea comunei. E de zid, 
fOrte vechii, încăpttor la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală şi trei camere pentru 
învăţător. Curtea (756m-»:) este împrejmuită cu scânduri. Grădina (19-1m-2-) este împrejmuită cu uluci 
în faţă, iar restul cu gard. Șc6la nu are nici un venit. 

Numai copiii din Valea-Adâncă (3 kil.) ar putea să frecuenteze şcla din Galata. 
Peste tot sunt 65 copil în vîrstă de şeslă, 
La Lunca-Cetăţuici (7 kil. 300 m.), fiind 19 copii în virstă de şcâlă, ar trebui să se înfi- 

inţeze o ședlă de cătun. 
La Iorpazu (6 lil. 600 m.), fiind 16 copii în virstă de şcolă, ar trebui de asemenea să 

se înființeze o şedlă de cătun. 
In cătunele Illincea (4 kil. 100 m.), Vişan (7 kil. 560 m.) și Zane (8 lil. 500 m.) numtrul 

copiilor în vîrstă de șcâlă este neînsemnat.
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4). Comuna Hulboca. (Venit: 7.500 let). Şese cătune: Coada-Stâncey, Dancu, Iulboca, Ruseni]. 

Nouă, Rusenii- Vechi şi Valca- Lungă. 

Şc6la, este la Hulboca. lixistă, de la 1860. Localul este proprietatea comunci, clădit în 1880. 

E de zid, destul de bun, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală și 
o cameră pentru învăţător. Curtea (160m2-) şi grădina (898”») sunt împrejmuite cu gard de 

nuele. Şcola nu are nici un veniţ. o 

Copiii din Dancu pot frecuenta şcâla din Hulboca, unde, fiind peste tot 104 copii în vîrstă 

de şeslă, ar trebui un al doilea învăţător. 

Copiii din Coada Stâncei pot urma şeâla din Mânzătesci. 

La Rușenil-Vechi, ar trebui să se înfiinţeze o şcâlă inferidră, cu o sală de adăpost pentru 

copiii din Ruşenii-Noui şi Valea-Lungă. 

Sunt peste tot 42 copii în vîrstă de şedlă. 

5). Comuna Poeni. (Venit: 11.163 lei). Două cătune: Comarna şi Poeni. 

Prima. șcâlă este la Poeni. Există de la 1883. Localul este proprietatea comunei donat de 

M. S. Regele. E da cărămidă, bun, nu tocmai încăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor, 

Are o sală: (6X5X3), două cameră pentru învăţător și o bucătărie. Curtea (16487) şi grădina 

(6161-») sunt împrejmuite cu gard de nuele. Şcâla nu are nici un venit. 

La Poeni nu sunt de cât 74 copil în vîrstă de şc6lă. 

A doua șcâlă este la Comarna. Există de la 1860. Localul este clădit de judeţ în 1892, 

cumpărat şi plătit fiind de comună în rate. E de cărămidă, destul de bun, încăpător, la loc 

sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (12X7X4), o cancelarie, două camere și o bucătărie 

pentru învăţător. Curtea (2916) este împrejmuită cu scânduri. Grădina (729?) este îm prej- 

muită cu scânduri şi zăbrele. Şedla are un venit de 100 Iei, din arendarea pămîntului. 

La Comarna, fiind 215 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător la şcola 

existentă şi să se înființeze încă o șcâlă cu doi învăţători. 

Ar trebui să se adaoge o aripă cu o sală de clasă la localul actual. 

6). Comuna Tomesci. (Venit: 15.000 lei). Patru cătune: Chicerea, Gorunul, Osoiu şi 'Tomesci. 

Prima şc6lă este la Osoiu. Există de la 1865. Localul este proprietatea comunei. E de vă- 

lătuci, nepotrivit şi neîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (5,10X3,25X2,35) şi două 

camere mică pentru învățător. Curtea (180027) este împrejmuită cu gard vechiil. Grădină nu e. 

Şe6la nu are nici un venit, pămîntul ce posedă nefiind arendat. 

La Osoiu, fiind 233 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învățător la şcola exi- 

stentă şi. să se înfiinţeze încă o şcâlă cu'do! învăţători. - - 

E neapărată nevoie de localuri noui. 

In cătunul Chicerea (4 kil.), fiind 45 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o 

şcolă interidră. . 

A doua şcâla este la Tomesci. Există de lu, 1865. Localul este proprietatea comunei. E de 

cărămidă, noii, destul de bun, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna numai a copiilor 

din 'Tomesci. Are o sală: (11,20X7X3,82), o cancelarie, trei camere și o bucătărie pentru în: 

vățător. Curtea (10802) şi grădina (280027) sunt împrejmuite cu scânduri. Şcola are un venit 

de 310 lei, din arendarea pămîntului. 
La 'Tomesci, fiind 130 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învățător și prin 

urmare o a doua şcolă. 

In cătunul Goruni (3: kil. 400 şi comunicaţia grea iarna), fiind 116 copii în virstă de şcâlă, 

ar trebui să se înființeze o şedlă cu doi învăţători.
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PLASA COPOU 

, , „80 cătune şi 16 şcoale, , 
Copii în virstă de şcâlă: 1.765 (917 băieţi şi 818 fete). 

1). Comuna Cârniceni. (Venit: 18.686 lei). Șepte cătune: Blândesă, Cârniceni, Căminăresci, 
Perienă, Probotu, Raiul şi Sătrăren. 

Prima șelă este la Căminăresci. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1893. E de 
cărămidă, acoperit cu tablă, noi, destul de bun, încăpător dacă se mai face un local, la loc să- 
nătos și la indemâna copiilor. Are o sală: (11,14X6,90X4,85), o cancelarie, două camere şi o 
bucătărie pentru învăţător. Curtea (2155) şi grădina (1973m-») sunt împrejmuite cu scânduri 
şi despărțite una de alta cu gard de nuele. Şc6la nu are nici un venit. 

„ Copiit din cătunele Blândesci şi Raiul pot merge la șc6la din Căminăresci, unde, peste 
tot fiind 116 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

A doua şcolă este la Cârniceni. Există de la 1865. Localul este donat de la 1863 de d. 
Dimitrie Cornea, fără forme. E de vălătuci, acoperit cu șindrilă, vechii, neîncăpttor, nesiste- 
matic, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (3,90X3,70X4,50), o cancelarie, 
o cameră și o bucătărie pentru învâţător. Curtea (365m:») este împrejmuită cu nuele. Grădină 
nu €. Șc6la nu are nici un venit. i 

La Cârniceni, fiind 101 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 
I: neapărată nevoie de un local noi. 
A treia şeâlă este la Perieni. Există de la 1876. Localul este donat de la 1865 de prin- 

cipele Gr. M Sturdza, fără forme. E de vălătuci, acoperit cu stuf, vechiii, neîncăpitor, nesiste- 
matic, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,30X5,75X2,50) şi o cameră 
pentru învăţător. Curtea, (951m») este împrejmuită cu gard de nuele. Grădina (20360m.--) este îm- 
prejmuită cu șanț și spini. cola nu are nici un venit. 

Copiii din cătunul Șătrăreni (2 lil. 441 m) pot merge la șeola din Perient, unde, peste 
tot fiind 190 copii în virstă de şcolă, ar trebui un al treilea învățător. 

Il: nevote de un local. 
A patra şc6lă este la Probota. Există de la 1893. Localul este închiriat. E de vălătuci, aco- 

perit cu stul, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: 
[4,70X3,60X2,35), fără locuinţă pentru înveţător. Nu-e nici curte, nici grădină. Şc6la nu are 
nici un venit. 

Copiii din cătunul Bălteni, comuna Ilermeziu, plasa Turia, pot merge la șcâla din Pro- 
bota, distanţa fiind de 2 kil. 500 m. şi comunicaţia uşoră. 

Peste tot sunt 62 copii în vîrstă de şcolă. 

2). Comuna Copou. (Venit: 49.007 lei). Opt cătune: Aroneanu, Cârligu, Copou, Munteni, 
Rădiu- Aldeă, Tirgitșoru-Copou,: Șorogari şi Cupu- Dealului. 

Prima şc6la este la Aroneanu. Exisă de la 1880. Localul este clădit de judeţ în 1880. £ 
de zid, destul de bun, nu tocmai încăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(5,80X5,20X3,20) și două camere pentru înv&ţător. Curtea, torte mică, este împrejmuită cu scân- 
duri. Grădina de asemenea, mică, este împrejmuită cu șanț și spini. Şe6la are un venit de 100 
Ici, din arendarea pămîntului. 

Numai copiii din Aronecanu pot merge la școlă. 
Sunt 61 copii în vîrstă de școlă. | 
In cătunul Rădiu-Aldei (4 kil. 500 m.), fiind 36 copil în virstă de şcOlă, ar trebui să se 

înfiinţeze o școlă interidră.
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A două şedla, este la Copou. Există de la 1867. Localul este proprietatea Statului. E de 

zid, destul de bun, la un loc cu şedla normală «V. Lupu», încăpător, la loc nesănătos şi la în- 

demâna copiilor. Are două săli: 1 (10X7X6), LI (10X7X6) şi o cameră pentru învăţător. Curtea 

(1800m:) este împrejmuită cu scânduri Grădină nu e. Şcola nu are are nici un venit. 

Copiii din cătunele Cârligu, Muntenil şi Tirguşoru-Copou pot merge la şe6la din Copou. 

distanţele netrecând peste 3 kil. și comunicațiile fiind uşore. 

Peste tot nu sunt de cât 66 copii în vîrstă de şcolă. 

In cătunul Şorogari (5 kil), fiind 19 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze o 

şeolă de cătun. - a 

In cătunul Şorogari (8 kil.), fiind 21 copii în virstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze .0o 

şcâlă de cătun. a 

In cătunul Capul-Dealului (8 kil.), fiind 21 copii în virstă de şcâlă, ar trebui să se înfiin- 

ţeze o şedlă de cătun. | 

3). Comuna Gropniţa. (Venit: 29.157 lei). Şâse cătune: Dulbucani, Forăsci, Gropnița, Mălăesci, 

Misesci și Singeri. | 

Prima șe6lă este la Bulbucani. Există de 1864. Localul este închiriat. E de nuele lipite 

cu pămînt, nepotrivit şi neîncăpttor, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: 

(1,75XX4,50X.2,26) şi o cameră pentru învăţător. Nu e nică curte, nici grădină. Se6la nu are nici 

un venit. 
Copiii din cătunul Gropniţa pot merge cu înlesnire la ședla din Bulbucani, unde, peste 

tot fiind 142 copii în vîrstă de șc6lă, ar trebui cel puţin un al doilea învăţător. 

E neapărată nevoie de un local noii. o 

In cătunul Singeri (6 kil., fiind 82 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze o 

şcolă inferidră. o 

A doua şcâlă este la Porăsci. Există de la 1890. Localul este închiriat. E de nuele lipite 

cu pămînt, nepotrivit și neîncăpător. Are o sală: (4,40X3,80X2,14) şi o cameră pentru învăţător. * 

Nu e nici curte, nici grădină. Şcâla nu are nici un venit. 

__ Copiil din cătunele Mălăescă şi. Misesci (1 singur copil) pot merge la șc6la din Porăsci, 

unde, peste tot fiind 91 copii în vîrstă de şeâlă, ar trebui un al doilea învăţător. | 

E neapărată nevoie de un local noii, construit în partea de răsărit a cătunului Iorăsci, 

unde localul e mai sănătos şi la îndemâna copiilor.. “ 

4). Comuna Movileni. (Venit: 24.404 lei). Patru cătune: Larga, JMovileni, Potângeni şi Românesci. 

Prima şc6lă este la Movileni. Există de la 1871. Localul este închiriat. [» de vălătuci, ne: 

potrivit şi ncîncăpător, loe nu tocmai sănătos, dar la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală 

(6X4,65X2,40), lără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şcola nu are nici 

un venit. | 

Copiii din cătunele Larga (1 il. 520 m.) şi Potângeni (1 kil. 920 m.) pot merge la şedla 

din Movileni, unde, peste tot fiind 165 copil în vîrstă de şeâlă ar trebui încă doi învăţători. 

E neapărată nevoie de un local noi. | 

A doua șcâlă este la Românesci. Există 'de la 1879. Localul este închiriat, E de vălătuci, 

neîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are o sală (4,16X4X2,23) şi o cameră pentru învăţător. 

Curtea [1280=»:) este împrejmuită cu gard de nuele. Grădină nu e. Şela nu are nici un venit. 

Copiii din cătunul Buţulucu, comuna Păuşesci, plasa lBahluiu, pot merge la ședla din Ro- 

mânesci, distanţa neliind mai mare de 530 m. şi comunicaţia ușoră. | | 

Peste tot fiind 134 copil în virstă de şcolă, ar trebui un al doilea învățător. 

E neapărată nevoie de un local noii. | 

5). Comuna Rădiu-Mitropoliei. (Venit: 26.051 lei). Cinci cătune: Epurenă-Izvoarcle, Aoinesci, 

Popricank-Coarba, Rădiu-Mitropolici și 'Țipilesci.
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Prima şedlă este la Epureni-Izvoarele. Există de la 1880. Localul este proprietatea comunei, 
clădit în 1891. E de zid, destul de bun, încăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are 
o sală: (11,93X(6,95X 3,90), o cancelarie, trei camere și o bucătărie pentru învâţător. Curtea (728=.»-) 
este împrejmuită cu scânduri şi gard. Grădina (1335) este împrejmuită cu scânduri. Şe6la nu 
are nici un venit. 

La Epureni-Izvoarele sunt 81 copii în vîrstă de şcolă. | 
A doua șcâlă este la Rădiu-Mitropoliei. Există de la 1870. Localul este închiriat. E nepo- 

trivit, neîncăpător şi nu e la îndemâna copiilor. Are o sală (4,50X3,50X2), fără locuinţă pentru 
învăţător. De curte și grădină se servesce proprietarul. Şc6la nu are nict un venit. 

Copiii din cătunele Popricant-Coarba (700 m.) și 'Țiplesci (1 kil. 950 m.) pot merge la șc6la 
din Rădiu-Mitropoliei, dar mai nemerit ar fi de a se așeza şcola în cătunul Popricani-Coarba, 
unde ar veni şi copiii din Rădiu-Mitropolici, iar la Țipilesci să se înfiinţeze o șe6lă inferidră. 

La Poprieani-Coarba şi Rădiu-Mitropoliei sunt aprope 60 copil în vîrstă de şclă. 
In cătunul Moinesci (3 kil. 100 m), nu sunt de cât 5 copil în vîrstă de şcâlă. 

6). Comuna Tăutescl. (Venit: 67.000 lei). Şease cătune: Forlesci, Lefeanii-Noui, Rădiu-luy- 
Tătaru, Tătiraşu, 'Lăutesci, Tătărușu şi Zahorna. 

Prima școla este la Leţeanii-Noui. Există de la 1893. Localul este închiriat. E de vălătuci, 
acoperit cu stuf, neîncăpător, nesistematic, la loc sănătos, dar nu la îndemâna copiilor. Are o 
sală (4,35X4,55X2,45) şi o cameră pentru învăţător, Curtea (890m»:) este împrejmuită cu gard 
de nuele. Grădina (2546m.r) este împrejmuiă cu șanț. Şe6la are un venit de 120 lei, din aren- 
darea pămîntului. | | | 

Copiii din cătunele Gogeasca-Nouă și Leţeanil-Vechi (comuna Cucuieni, plasa Stavnicu) pot 
merge la școla din Leţeanii-Noui, unde, peste tot nu sunt de cât 76 copil în virstă de șcâlă, 

I: neapărată nevoie de un local noii construit între Leţcanii-Noul şi Cogeasca-Nouă. 
A doua șc6lă este la Rădiu lui-Tătaru. Există de la 1879. Localul este proprietatea comunei, 

clădit în 1892. E de zid, acoperit cu tablă, destul de bun, încăpător, dacă se mai face o sală, 
la loc sănătos și la, îndemâna copiilor. Are o sală (11,28X6,91X3,87), o cancelarie, două camere 
și o bucătărie pentru învăţător. Pentru curte şi grădină există împrejurul localului un loc de 
1200"», din care mal jumătate este împrejmuit cu scânduri. Șc6la are ca venit arenda pămîntului. 

Copiii din cătunul 'Tătărușu (800 m.) precum şi cel din Capul-Rădiu (comuna Miroslava, 
plasa Stavnicuj pot merge cu mare înlesnire la școla din Rădiu-lui-Tătaru, unde, peste tot fiind 
106 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

A treia șeolă este la Tăutesci. Există de la 1891. Localul este clădit din fondul def. Pro- 
copie Florescu. E de zid, destul de bun, încăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are 
două săli: I.(5,90X5,90X4,20), 11 (8,95X5,90X.1,20), o cameră pentru atelier și patru pentru în- 
văţător. Curtea (112027) și grădina (284133m.) sunt împrejmuite cu scânduri. Şc6la are ca venit 
arenda moşiei donată tot de det. Procopie Florescu. 

La Tăutesci nu sunt de cât 54 copil în vîrstă de școlă. | 
A patra șcdlă este la Zahorna. Există de la 1876. Localul este închiriat. E de vălătuci, 

nepotrivit, neîncăpitor, la loc nesănătos și nu e la îndemâna copiilor. Are o sală (6,69X4,29X-2,52) 
și două camere mici pentru învăţător. Curtea (1092m.r) şi grădina (1862m) sunt împrejmuite 
cu gard de spini. Sc6la nu are nici un venit. - 

Copiii din cătunul Horlesc* (400 m.) pot merge cu înlesnire la șc6la din Zahorna, unde, 
peste tot fiind 111 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

Ar fi forte nemerit de a se aşeda şcâla pe podișorul ce desparte cătunul Zahorna de 
Ilorlesci. . . 

IE neapărată nevoie de un local.
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PLASA':STAVNICU 

37 Cătune şi 13 Şcole. 

Copii în virstă de șcâlă: 1.597 (841 băieţi şi '736 fete.) 

1). Comuna Cucuteni. (Venit: 23 355 lei). Un-spre-dece cătune: Boydănese, Darian Co- 

geasca- Veche, Hăsnăşeni, "Cucuteni, Scoposeni, Brătuleni, Cogeasca-Nouă, ' Leţeanii-Vechi, Horlescik-Catolică 

şi Horlescik- Domniței. 

Prima şcâlă este la Bogdănesci. Există de la 1880. Localul este proprietatea comunei, clădit 

de judeţ în 1890. E de cărămidă cu temelia, de piatră, noi, destul de bun, încăpător, la loc 

sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (7,6X7,4X4.4), o cancelarie, două camere şi o bucă- 

tărie pentru învăţător. Curtea (300=») şi grădina (3300”P) sunt împrejmuite cu scânduri. Şe6la 

nu are nici un venit. 

Copiii din cătunul Dârjeni, ce este fârte aprope de Bogdănesci, pot frecuonta, « cu înlesnire 

acestă şcolă. 

In ambele citune nu sunt de cât 62 copii în vîrstă de şeslă. 

A doua şcâlă este la Gogeasca-Vechie. Există de la 1886. Localul este proprietatea comunei, 

clădit în 1893. E de zid, noi, destul de bun, încăpător dacă se mai face o a doua sală, la loc 

sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (11,30X'7X4), două camere şi o bucătărie pentru 

învăţător. Curtea (358"»:) este împrejmuită cu scânduri. Grădina (6981) este împrejmuită parte 

cu scânduri şi parte cu gard de nuele. Şc6la nu are nici un venit. 

Copiil din cătunul Hăsnăşeni pot merge cu mare înlesnire la şcâla, din Gogeasca-Vechie, 

unde, peste tot fiind 92 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

A treia 'şcâlă este la Cucuteni. Există de la 1865. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1880. E de zid, destul de bun, încăpător dacă se mai face o sală, la loc nesănătos,' dar la 

îndemâna copiilor. Are o' sală (9,25X3,50X3,50) şi două camere pentru învăţător. Curtea (428m.») 

şi grădina (38797) sunt împrejmuite cu scânduri. Șcâla nu are nici un venit. 

Copiii din cătunul Scoposeni (1 kil. 200 m.) pot merge la șe6la din Cucuteni, unde, peste 

tot fiind 105 copii în vîrstă „de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. | 

Copiit din cătunele Cogeasca-Nouă şi Leţcanit-Vechi pot merge la şedla, din cătunul Leţ- 

canil-Noui (comuna Tăutesci, plasa Copou), i iar cel din Brătulesci la școla din Vorovesel (comuna, 

Miroslava). 

A patra șcâlă este la Ilorlescil- -Domniţei. Localul este închiriat. E de vălătui, nepotrivit 

și neîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (5,29X3,81X1,84) şi o cameră pentru în- 

văţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şc6la nu are nici un venit. 

Copiii din cătunul Iorlescii- Catolici, alipit de Horlescit-Domniţei, pot merge cu înlesnire 

la şeolă. 

Peste tot fiind 138 copil în vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

E neapărată nevoie de un local noi. 

2). Comuna Mironeasa. (Venit: 10.000 1%) Cinci cătune: Padâmbu, Mironeasa, Schitu-Ila- 

dâmbu, Spărieţi şi Țibana, 
Prima șc6lă este la Hadâmbu (şcâlă de cătun) Există de la 1894. Localul este închiriat. E 

de vălătuci, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos. Are o sală: (4X5X3), fără locuinţă pentru 

învățător. Curtea, forte mică, este împrejmuită cu spini. Grădină nu e Şc6la nu are nict un venit. 

Copii! din cătunul Schitu-Hadâmbu pot merge cu înlesnire la șcăla, din Hadâmbu. 

Fiind peste tot 38 copil în vîrstă de şclă, ar trebui ca acâstă şcâlă să se transforme în 

şcolă inferidră.



JUDIZȚUI, IAŞI 

A doua șecolă este la Mironcasa. IEvistă de la 1865. Localul este proprietatea comunei. E 

de vălătuci, acoperit cu rogoz, vechii, ruinat, miserabil, neincăpttor, la loc sănătos şi la înde- 

mâna copiilor. Are o sală şi o cameră (în starea cea ma! rea) pentru înveţător. Curtea și ră- 

dina, forte mici, sunt împrejmuite. Şcola nu are nici un venit. 

Lia Mironcasa, fiind 92 copil în virstă de școlă, ar trebui un al doilea învtțător. 
I: neapărată nevoie de un local noi. 
In cătunul “Țibana (8 kil. 250 m), fiind 44 copil în virstă de școlă, ar trebui să se înfiin- 

țeze o şcolă inferioră. 
Copii! din cătunul Spărieţi (15 kil),ar putea merge la şcola din Grajduri. (judeţul Vaslui), 

locul fiind însă accidentat, ar fi mal bine de a se înfiinţa la Spărieţi o școlă de cătun. 

3). Comura Miroslava. (Venit: 15.600 lei). Două-spre-zece cătune: Bulciu, Capul-Reădiului, 

Ciurbesci, Cornesci, Dancușu, Izăreni, Găureni, AMirosora, Proselnicit, Uricani, Valeca-Lupului şi Vororescl. 

Prima şeolă este la Cornesci. Există de la 1879. localul este proprietatea comunci, prin 

donaţiune. Clădirea a fost începută de defunctul Aushel (fost proprietar) şi terminată de d. Al. 

Mavrocordat. E de vălătuci, nepotrivit, destul de încăpător, la loc sănătos şi la îndemina co- 

piilor. Are.o sală: (7,50X6,82X2,78), o cancelarie, trei camere pentru învăţător şi alte două cu 

o săliță, neterminate încă. Curtea este ncimprejmuită. Grădină nu e. Șeola are un venit de 164 

lel, din arendarea pămîntului. 
Copii! din cătunele Ciurbesci (2 kil. G10 m.), Ezăreni (2 kil. 360 m.), Dancașu (1 kil. 400 m.) 

și Proselnici (960 m.) pot merge la șcâla din Cornesci, unde, peste tot liind 128 copil în virstă 

de școlă, ar trebui un al doilea învăţător. 
A doua ședlă este la Găureni. Localul este proprietatea comunei, clădit din fondul moșici 

Ezăren! ce aparține monastirei Socola. E de zid, potrivit, ncincăpător, dar la loc sănătos. Are 
o sală: (6,60X4,85X431 şi două camere pentru învăţător. Curtea (5327) este împrejmuită cu 
ard de nuele şi scânduri. Grădina (2280”.”) este împrejmuită cu gard de nuele şi spini. Şedla 

are un venit do 164 lei, din arendarea pămîntului. | 
Copii! din cătunele Miroslava (L kil. 300 m.) şi Uricani (1 kil.) pot merge la șe6la din 

Găureni, unde, peste tot nu sunt de cât 75 copil în virstă de școlă. | 

In cătunele Balciu (3 kil. 160 m. [21 copii]) şi Valea Lupului (3 kil. 160 m. [19 copil), ar 

trebui să se înfiinţeze câte _o şcolă de cătun. 
Copiit din cătunul Capu-Rădiului (6 kil. 310 m.) pot merge la școla din Rădiu-lul-Tătaru, 

comuna Copou, plasa Copou. 
A treia școlă este la Vorovesci. Există de la 187.4. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1873. E de vălătuci, destul de încăpător, sistematic, la loc nu tocma! sănătos, dar la înde- 

mâna copiilor. Are o sală: (8,50X4,30X2,60), o cancelarie, o camară şi o bucătărie pentru” în- 

văţător. Curtea și grădina (20 prăjini) sunt neîmprejmuite. Şcola are un venit 154 lei, din 

arendarea pămîntului. 
Copiii din cătunul Brătuleni (2 kil. 250 m.) din comuna Cucuteni pot merge cu înlesnire 

la școla din Vorovesci, unde, peste tot nu sunt de cât 47 copil în virstă de școlă. 

4). Comuna Mogoșesci. (Venit: 22.038 lel). Cinci cătune: Burdesci, Mânjerei, Frumoasa, Galata 
şi Jocotesci. 

Prima școlă este la Mogoșesci. Există de la 1865. Local este proprietatea comunei, clădit 
în 1891. E de zid, acoperit cu tablă, noii, destul de bun, încăpător dacă se mai clădesce un 
local, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două sălr: [ ((1X7X:), ÎL (LIXT7XA), o can: 

celarie, un atelier, o cameră pentru servitor şi tre! pentru învăţător. Curtea,la un loc cu gră- 

dina (4283m.2), este împrejmuită cu scânduri. Şeola nu are nici un venit. 

Copii! din Galata pot merge la școla din Mogoşesci, unde, peste tot fiind 225 copil în 
virstă de școlă, ar trebui să se înființeze încă o școlă cu doi înve&ţători, la şcola existentă fiind 

deja do! înv&ţători.
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A doua şeslă este la Mânjesei. Există, de „la 1892. Localul este proprietatea comunei, clădit 
în 1802. E de zid, acoperit cu tablă, noă, destul de bun, încăpător: dăcă se face o a doua sală, 

sistematic, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (11X7X4), o cameră pentru ser- 

vitor și trei pentru învăţător. Curtea, la un loc cu grădina (53707), este împrejmuită cu scân- 

duri. Sela nu are nici un venit. 
Copiii din cătunele Budesci (1 lil. 540 m şi Vocotesci (2 lil. 600 m.) pot merge la şeola 

din Mâujesei, unde, peste tot fiind 122 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui, un al doilea învăţător. 

5). Comuna Voinesci. (Venit: 25.885 lei). Patru cătune: Tanga, Schitul-Stavnicul, Slobozia 

şi V'oinesci. 

Prima şeolă este la Slobozia. Există de la 1880. Localul este închiriat. E de vălătuci, aco- 

perit cu stuf, nepotrivit:şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: 

(4,26X4,26X2,35), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (154m») este împrojmuită cu gard de 

nuele. Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit. Comuna plătesce 100 lei anual pentru locuinţa 

învățătorului. 

Copii din cătunul Schitul-Stavnicul (L il. 786 m.) pot merge ușor la șc6la din Slobozia 

unde, peste tot fiind 101 copil în vîrstă de şceâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

E neapărată nevoie de un local noă. 

“A doua şclă este la Voinesci. Există de la 1865. Localul este clădit de judeţ şi comună 

în 1878. E de zid, destul de bun, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are 

o sală (0X4,91X3) şi două camere pentru învăţător. Curtea (574m2.) este împrejmuită în faţă 

cu șipci și în dos cu gard. Grădina (30712) este împrejmuită en gard de nuele. Şcola nu are 

nici un venit. | 

La Voinesci, fiind 205 copil în vîrstă de şeoiă, ar trebui un al doilea învățător la şcla 

existentă și să se înființeze încă o şeolă cu do! învăţători. 

In cătunul Lungeni (3 kil. 709 m), fiind 31 copii în vîrstă de şelă, ar trehui să se înfiin- 

țeze o şcolă inferidră, | 

PLASA TURIA. 

41 cătune şi 15 școle 
Capii în virstă de șeâlă 2.192 (1,153 băeţi şi 1.039 fete). 

1). Comuna Bivolari. Opt cătune: Bădără, Bizolariy-Sat, Dicolarii- Tîrg, Buruenesci, Cornu: 

Negru, Chilinesci, Solonețu Tabăra. 

Prima şcâlă este la Bivolarii-Tirg. Există de la 1864. Localul este proprietatea comunei, 

clădit în 1839. E de cărămidă, potrivit, încăpător dacă se mai clădesce un local, la loc sănătos 
şi la îndemâna copiilor. Are trei sălt: 1 (7,05X4,60X3,70), 11 (6X3,95X.3,00), II (6,90X.4,40X13,60) 

“şi două camere pentru învățător. Curtea (130012) este împrejmuită cu scânduri. Grădina are 

80m--. Şe6la nu are nici un venit. 

Copiit din cătunele Cornu-Negru, Satul: Bivolari şi Solonețu pot merge la şcola din Divo- 

_laril-Tiîrg, căci distanţele sunt mai mici de 3 kil, și comunicațiile uşore. 

Peste tot fiind 249 copii în vîrstă de şeslă şi la șe6la existentă fiind deja trei învăţători, 

ar trebui să se înființeze încă o şeslă inleridră.
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-A doua şeolă este la Tabăra. Există de la 1871. Localul este închiriat. E de vălătuci, ne- 

potrivit şi neîncăpttor, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (045,50 42,10) 

și o cameră pentru înv&ţător, Nu e nici curte, nici grădină. Seola nu are nică un venit. 

Copii! din cătunele Bădărăi, Burinesci şi Chilinesci pot merge la şeola din Tabăra, căci 

distanţele sunt ma! mici de 3 hil. şi comunicațiile uşore. 

Peste tot fiind 193 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui la Tabăra încă doi învtţători. 

I; neapărată nevoie de un local noi. 

2). Comuna Epureni. (Venit: 17.142 lel). Opt cătune: Andrieseni, Brosceni, Epureni, Fontâncle, 

Glicănescl, Spineni, Stolniceni şi Viişoara. 

Prima şcolă este la Andrieseni. Există de la 1869. Localul este închiriat. E de vălătuci, 

acoperit cu stuf și gunde, răi, nepotrivit şi neîncăpitor. Are o sală: (5,10X1,10X2,30) şi o ca- 

meră pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Școla are un venit de 144 lei, din aren- 

darea pămîntului. 
Copii! din cătunul Viişoara (700 m.) pot merge uşor la şcola din Andrieseni, unde, peste 

tot fiind 155 copil în vîrstă de șeolă, ar trebui încă do! învtțători. 
I: neapărată nevoie de un local noii construit între Andrieseni și Viişoara. 

In cătunul Stolniceni (+ kil. 700 m.), fiind 101 copii în virstă de șeolă, ar trebui să se în- 

liinţeze o şcolă cu doi învățători, unde ar putea ușor veni și copii! din cătunul Glăvănesci (3 lil. 

200 m. de Andriesent). 

A doua şcolă este la Spineni. A fost deschisă la 1880 în cătunul Epureni. Localul este 

închiriat. [3 de vălătuci, acoperit cu stuf și cu gunoe, nepotrivit și ncincăpetor, la loc nesănătos, 

dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (1,36X1,26X2,35) și o cameră pentru învețător. Curtea 

(670»») este împrejmuită cu gard de nuele. Grădină nu e. Şcola are un venit de 140 lei, din 

arendarea pămîntului. 
Copiil din cătunul [ontânele (1 kil. 295 m.) pot merge la șeola din Spineni, unde, peste 

tot fiind 104 copil în virstă de șeolă, ar trebui un al doilea învăţător. 

E neapărată nevoie de un local noă, construit pe costa dealului ce se află în spre partea 

de Est a cătunului. 

In cătunul Epureni (3 kil. 405 m.), ar trebui să se înființeze o şcolă inferioră, fiind 35 

copil în virstă de școlă. 
Copii! din Brosceni pot frecuenta șe6la din Iacobeni (comuna Șipotele). 

3). Comuna Hermeziu. (Venit: 15.000 le'). Şese cătune: Dălten, Damachi, Ilermeziu, Trifesci, 

Pladomira şi Zaloloteul. 
Prima școlă este la Ilermeziu. lixistă de la 1868. Localul este închiriat. I de vălătuci, ne- 

potrivit şi ncîncăpttor, la loc nesănătos, dar la îndemâna copiilor, Are o sală: (7X41 2,50), fără 
locuinţă pentru înveţător. Curtea (1-18) este împrejmuită cu sard de spini. Grădină nu e. Şeola 

nu are nici un venit. 
Copii! din cătunul Vladomira (2 kil.) pot merge la şcola din lermeziu, unde, peste tot 

liind 169 copil în vîrstă de școlă, ar trebui încă do! învețători. 
Il: neapărată nevoie de un local noi. 

Copii din cătunul Bălteni (G kil.) pot merge la școla din Probota, comuna Cârnicent, plasa 

Copou. 
A doua şcolă este la Trifescl. Există de ln 1867. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 18592. [: de zid, noii, destul de bun, încăpetor dacă se ma! clădesce un al doilea local, la 

loc sănătos şi la indemâna copiilor. Are o sală: I1IXIX1) şi două camere pentru învăţător. 
Curtea (1200=7) şi grădina (2000*7) sunt imprejmuite cu scânduri. Scola nu are nici un venit. 

Copiii din cătunele Damachi şi Zabolotent (2 lil.) pot merge la şcola din Trifesci, unde, 
peste tot fiind 149 copil în virstă de şcolă, ar trebui încă dol înv&ţători.
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4). Comuna Roșcani. (Venit: 13.568 lei). ese cătune: -Dorşa, Cituesei, Gura, Păuleni, 
hădeni și oșcani. - SE 

Prima şoală este la Borşa. Există de la 1869. Localul este închiriat de la obştea locuito- 
rilor. E de vălătuci, acoperit cu stuf, vechii, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la 
îndemâna copiilor. Are o sală: (4,55X4,53X.2,25) şi o cameră “pentru învăţător. Curtea, forte mică, 
este împrejmuită cu gard de nuele. Grădină nu e. Șc6la nu are nici un venit. 

Copiii din cătunul Găureni (1 il.) pot merge uşor la şcola din Borșa, unde, peste tot nu 
- sunt de cât 77 copii în vîrstă de şcâlă. 

E, neapărată nevoie de un local noi. 
A doua şeolă este la Căuesci. Există de la 1880. Localul. este închiriat. E de vălătuci, 

acoperit cu stuf și rogoz, nepotrivit şi neîncăpător, la loc nesănătos, dar la îndemâna copiilor. 
Are o sală: (4,2X4,2X2) şi o cameră pentru învăţător. Curtea, (43"».) este împrejmuită: cu gard 
de nuele. Grădina (1232) este împrejmuită cu şanţ. Şe6la nu are nici un venit. 

Copiii din cătunele Roșcani (500 m.) pot merge la şedla din Căuesci; unde, peste tot nu 
sunt de cât 64 copil în vîrstă de şeslă. | 

E nevoie de un local noi. 
A treia şcolă este la Rădeni. Există, de la 1868. Localul este închiriat. E de vălătuci, aco- 

perit cu șindrilă, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o 
sală: (43X4X2,5) şi o cameră pentru învățător. Curtea (48m») esto împrejmuită cu gard de 
nuele. Grădină nu e. Şedla nu are nici un venit. - 

Copiii din cătunul Păuleni (500 m.) pot merge la ședla din Rădeni, unde, peste tot fiind 
118 cpii în virstă de șcedlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

E nevoie de. un local noii. 

5). Comuna Șipotele. (Venit: 38.629 Ici). Trei-spre-dece cătune: Buhăen), Chișcăreni Noui, 
Chişcăveniă- Vechi, Drăgănesci, Vonlânele, Ilăleeni, Iacobeni, Șipotele, Șipotele- -de-Jos, Șipotele: de-Sus «Șol- 
dana şi Vlădeni. 

Prima şcâlă este la Buhăeni. Există de la 1887. Localul este închiriat. E de nuele și vă 
lătuci acoperit cu stuf și gunoaie, nepotrivit și ncîncăpător, dar de și la loc sănătos nu e la 
îndemâna copiilor. Are o sală: (4,50X3,80X2,35) şi o cameră cu o cămăruţă pentru învăţător, 
Curte nu ce. Grădina (251172) este împrejmuită cu șanț. Şc6la are un venit de 130 lei, din 
arendarea pămintuluj, 

Copiii din cătunele Drăgănesci (1 kil. 800 m.) şi Şoldana (900 m.) pot merge uşor la şcola 
din Buhăeni, unde, peste tot nu sunt de cât 80 copil în vîrstă de şcâlă. 

E neapărată nevoie de un local noi, construit în centrul cătunului. Buhăeni, unde se află 
un loc destinat anume pentru șcâlă. 

A doua şcâlă este la marginea cătunelor Chişcărenii-Noui și Chişcărenil- Vechi. Există de 
la 1882. Localul este donat de Stat. E de cărămidă, neîncăpător, sistematic, dar deși la loc să- 
nătos nu e la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: (4,87X4,87X2.58), două camere şi o bu- 
cătărie pentru învăţător. Curtea (3000m»-) este împrejmuită cu scânduri. Grădina (4150m.») este 
împrejmuită cu gard de nuele. Şcola are un venit de 140 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiii din ambele cătune „Chişcărenil-Noui și Vechi pot irecuenta șesla. 
Peste tot fiind 187 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui. un al treilea învăţător. 
E neapărată nevoie de un local noii construit pe deal în cătunul Chișcărenii-Noui, cam 

la vre-o 150 m. de localul actual, fiind ast-fel la îndemâna tuturor copiilor. 
A treia şedlă este la Fântânele. Există de la 1890. Localul este închiriat. E de vălătuci 

acoperit cu stuf, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o 
sală: (4,90X3,75X2,25) şi o cameră pentru învățător. Curtea |3702) este împrejmuită cu şanţ. 
Grădină nu e. Șe6la are un venit de 140 lei, din arendarea pămîntului. 

La Fântânele, fiind 93 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 
E nevoie de un local noi. 
A patra şcolă este la Iacobeni. Există de la 1878 Localul este închiriat. E de nuele şi
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vălătuci acoerit cu stuf şi rogoz, ncincăpttor, sistematic, la loc sănătos și la îndemâna numai 

a copiilor din Iacobeni. Are o sală: 14,30X3,15X2,50) și două camere pentru învăţător. Curtea 

(322m2:) este împrejmuită cu scânduri și șanț. Grădina (6717) este împrejmuită cu şanţ şi gard. 

Şcola are un venit de 140 lei, din arendarea pămîntului. 

Sunt S1 copil în virstă de școlă. 
E neapărată nevoie de un local noir. 
La Vlădeni sunt 73 copil în virstă de şcolă. 

Distanţa fiind mare, ar trebui să se înființeze o şcolă inferioră. 

I neapărată nevoie de un local noi. 

A cincea şcolă este la Plugari. localul este închiriat. E de vălătuci, nepotrivit și neincă- 

pător. Are o sală: (5X3,50X1,87) și o cancelarie, fără locuinţă pentru înveţător. Curtea și eră. 

dina sunt ncîmprejmuite. Scola nu are nici un venit. 

Copii! din cătunul Onesci (800 m.) pot merge uşor la șeola din Plugari, unde, peste lat nu 

sunt de cât 54 copil în virstă de șeolă 

E nevoie de un local. 

A șesea școlă este la Șipotele. Ixistă de la 1865. Localul este proprietatea comunei. |: 

de cărămidă, acoperit cu tablă, destul de bun, încăpător dacă se face a treia sală, la loc sănătos 

şi la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (ILX7X4), II (L1X7X1), un atelier și două camere 

pentru învăţător. Curtea (1221"») și grădina (2386"+) sunt împrejmuite cu scânduri. Şcola are 

un venit de 140 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiii din cătunele Şipotele-de-Jos (1 il. 490 m.) și Sipotele-de-Sus (550 m) pot merze 

uşor la șeola din Șipotele, unde, peste tot fiind 153 copil în vîrstă de școlă, ar trebui încă dor 

învăţători. 

In cătunul Hâleeni (4 kil. 258 m.), find 86 copil în vîrstă de șeotă, ar trebui să se înfi- 

ințeze o școlă inferioră. 

RESUMAT 

Pentru o deplină aplicare a legei asupra învăţămîntului primar, ar [i nevoie de a se înființa 

în tot judeţul Iasi. 

19 școle de cătun ; 

29 șcgle inferidre cu un îurețător; 

8 școle superivre cu do! înrițători ; 
1 școlă superidră cu reci înrețălori. , 

Ar mal trebui să se transforme: 3 şcole de cătun în șeole inferiore, 37 şeole inferiore 

în şcâle superidre cu doi învăţători, adăogând la fie-care şcolă câte un înveţător, 17 şcole infe- 
riore în șcâle superiore cu tre! înveţători, adăogând la lie care şcolă câte doi învăţători şi 3 

școle superiore cu dol învăţători în şeole superiore cu tre! înv&ţători. 
AstădI avem în acest judeţ 9 şcole, din cari: 3 de cătun, Să inferiore, 7 superivre cu 

do! învăţători şi 3 superiore cu tre! învățători. 
In qiua când legea actuală va fi pe deplin aplicată vom avea 153 șeole, din cari: 19 de 

cătun, 61 inferivre, 49 superiore cu do! învăţători şi 24 superiore cu trei înveţători. 

F. D.
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Copii în vârstă de scală: | 35.274 (19.381 băicţi și 15.913 fete). Statistica actuală. 

P = 591 81401 (16727 » . şi 14674 » ). Statistica din 1891. 
, 

PLASA AFUMAȚI 

36 Cătune şi 13 Secole. 

Copii în vîrstă de școlă: 2.236 (1.259 biicţi şi 977 fele). 

1). Comuna Afumaţi. (Venit: 8.254 lei). Două cătune: Afumaţi şi Boltași. 

Școla este la Afumaţi. Există de la 1864. Localul este proprietatea comunei şi a fost clădit 
în 1890. E de zid, destul de bun, neîncăpitor insă, dar la loc sănătos șila îndemâna tuturor 

copiilor. Are două săli: I (9X6X4), IL (9XX6X4) şi două camere pentru învăţător. Curtea (350m-»)) 
şi grădina (3502) sunt împrejmuite cu şipci şi scânduri. Şedla nu are nici un venit, 

Copiii din catunul Boltaşi [3 kil.) pot ușor frecuenta șeola de la Afumaţi, unde, fiind 401 
copii în virstă de șcâlă (208 băieţi şi 193 fete), ar trebui, fiind acum doi învățători, un al treilea 
la şedla existentă, și să se înfiinţeze încă o şcolă superioră cu trei învtțători. 

2). Comuna Belciugatele (Venit: 6.211 lei). Patru cătune: Beteiugatul-de-Jos, Delciugatul-de- 
Sus, Grădişteni şi Cajesci. 

Şeola este la Belciugatul-de-Sus. Există de la 1840. Localul este donat pentru şcolă și pri- 
mărie pînă la sf. Gheorghe 1895 de arendașul Eftimie Petrescu. E de gard, lipit cu pămint, 
neîncăpător, mizerabil, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală forte mică, fără 
locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Scola nu are nici un venit. 

Copiii din cătunul Belciugatul-de-Jos și Grădişteri (500 m.) pot uşor frecuenta școla de la 
Belciugatul-de-Sus, unde, fiind 131 copii în vîrstă de șcâlă (69 băieţi și 62 fete), ar trebui cel 
puţin un al doilea învăţător. 

"E neapărată nevoie de un local noi. 
In cătunul Cojesci (3 kil., dar comunicaţia grea), fiind 38 copii în vîrstă de școlă (22 băieţi 

și 16 fete), ar trebui să se înființeze o șcâlă inferidră. 

3). Comuna Călăreţi. (Venit: 3.615 lei). Patru cătune: Brătăşani, Călăreţi, Polecscă și Seinoiu. 
Şcâla este la Polcesci. Există de la 1886. Localul este proprietatea județului şi a fost clădit 

in 1886. E de zid tencuit cu var și acoperit cu tablă, aeîncăpttor, însă, deși la loc sănătos, nu 
e la îndemâna copiilor. Are o sală (7X6X3,45), o cameră și o bucătărie pentru învăţător. Curtea, 
(9t5” 7) este neîmprejmuită. Grădină nu e. $c6la nu are nici un venit. 

Copiii din cătunele Brătăşani (1 lil. 240 m) şi Şeinoiu (2 kil. 660 m.) pot ușor frecuenta 
şcola de la Polcesct. Sunt peste tot 66 copii în vîrstă de şcoli. 

In cătunul Călăreţi (10 il. 896 m.), fiind 29 copii în vîrstă de șeolă (19 băieţi și 10 fete) 
. Iu pă 

! ar trebui să se înființeze o şcolă de cătun.
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4). Comuna Crângu-Fundulea. (Venit: 7.657 lei). Tre! cătune: Crângu, Fundulea şi Gostilele. 
Prima șeola este la Fundulea. Există de la 1878. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 188. E de gard, nepotrivit şi neîncăpttor, la un loc cu primăria, dar la loc sănătos și la 
îndemâna copiilor. Are o sală (7X6X3), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici 

grădină. Şcola are un venit de 200 lei, din arendarea pămintului. 

Copiii din cătunul Crângu (3 kil.) pot ușor frecuenta ședla de la Fundulea, unde, fiind 164 

copil în virstă de școlă, ar trebui încă doi învăţători. 

A doua ședlă este la Gostilele. Există de la 1892. Localul este proprietatea comunei, clădit 
în 1840. [5 de gard, nepotrivit, aprâpe în ruină și neîncăpttor, dar la loc săniitos și la îndemâna 
copiilor. Are o sală (6X4X 1,50), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (486) este neîmprejmuită, 

Grădină nu e. Sc6la are un venit de 200 lei, din arendarea pămîntului. 
La Gostilele, fiind 137 copil în vîrstă de șe6lă [83 băieţi și 54 fete), artrehbui un al doilea 

învăţător. 

5). Comuna Hagiesci-Mariuţa. (Venit: 7.278 lei). Patru cătune: /?ofeni, Jlagiesci, Mariuţa și 
Mutaraua. | 

Prima șeolă este la Ilagiesci. Există de la 1867. Localul este închiriat. [2 de zid, acoperit 

cu șindrilă, neincăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două sălr: 1 (7,60X5.20 

X3,30), IL (5,35X5,20X3,30) şi două camere pentru învăţător. Curtea (920 m.) este împrejmuită 

cu gard. Grădină nu e. Şedla nu are nici un venit. 

Copii! din cătunul Mataraua (1 il. 220 m.) pot uşor frecuenta șeâla de la Iagiosci, unde 

sunt 128 copil în virstă de şcolă (69 băieţi și 59 fete). Sunt acum do! învăţători. 

In cătunul Boteni (3 kil. 260), fiind 57 copil în vîrstă de șcâlă (29 băieţi și 28 fete), ar 
trebui să se înființeze o școlă inferidră, 

A doua șeolă este la Mariuţa.” Există de la 1891. Localul este închiriat. E de gard, lipit 
cu pămînt și acoperit cu stuf, nepotrivit şi ncîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna co- 
piilor. Are o sală (1,60X3,614X2,53), şi o cameră pentru învăţător, Nu e nici curte, nici grădină. 
Seola nu are nici un venit. 

La Mariuţa, fiind 139 copil în vîrstă de șeolă (80 băieţi și 59 fete), ar trebui un al doilea 
învăţător. 

6). Comuna Ileana-Suliman. (Venit: 10.223 Iei). Cincă cătune: Bordeele, Jleana-Ghermani, Ileuna- 
Pupadopulo, Podavil şi Suliman. 

Scola este la Ileana-Ghermani. Există de la 1850. Localul este donat de d-nii fraţii Ghermani. 
LE de cărămidă, nepotrivit şi neîncăpitor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o 
sală (7,60X5,75X2,25), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Sedla nu 
are nici un venit. ” | 

Copiii din cătunele Bordeele (1 kil.) Ileana-Papadopulo și Podari! (3 kil.) pot frecuenta ședla 
de la Ileana-Ghermani, unde, fiind 162 copil în vîrstă de șeolă, ar trebui încă doi învăţători. 

In cătunul Suliman, ce se află la o distanță mai marede 3 kil. de Ileana-Chermani, num: 
rul copiilor e neînsemnat. 

î). Comuna Moara-Domnească. (Venit: 5.416 lei). Trei cătune: Găneasa, Moara- Domnească 
și Șindrilita. 

Şcola este la Găneasa. Există de la 1873. Localul este închiriat. E de gard, nepotrivit și 
neincăpttor, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (4,10X4,25X2,05) și o ca- 
meră pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şcola nu are nici un venit. 

Copii din cătunul Moara-Domnească (2 kil. 800 m) pot frecuenta şedla de la Găneasa, unde 
sunt peste tot S8 copil în vîrstă de şcolă (16 băieţi și 42 fete). | 

In cătunul Şindrilita (3 Kil. 700), fiind 60 copii în vîrstă de şcâlă (32 băieţi și 28 fete), ar 
trebui să se înfiinţeze o şeolă inferidră. 

,
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8). Comuna Piteasca-Pasărea. (Venit: 4.436. lei). Trei cătune: Cozirui, Pasărea şi Piteasert. 

Șegla este lu Piteasca. Există de la 1877. Localul este închiriat. E de gard, nepotrivit și 

neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (4X4X2,92) şi o cameră 

pentru înv&ţător. Nu e nici curte, nică grădină. Sc6la nu are nici un venit. 
Copiil din cătunele Cozieni (2 kil.) şi Pasărea (L kil. 500 m) pot uşor frecuenta şeola de la 

Piteasca, unde, fiind 226 copii în vîrstă do ședlă (115 băieţi şi 111 fete), ar trebui un al doilea 
învăţător la şcola existentă și să se înființeze încă o școli cu doi învățători. 

9). Comuna Ştetănesci-Lipovăţ. (Venit: 7.757 lei). Cinci cătune: Boldu, Crefuleasca, Stefănescii- 

de-.Jos, Stefănescii-de-Sus şi Pasărea. 
Scdla este ia Creţuleasca. Există de la 1860. Localul este proprietatea comunci, clădit în 

1879. E de zid, neîncăpător, dar la loc sănătos. Are o sală (5,15X5,20X3), trei camere și o bu- 

cătărie pentru învăţător. Curtea (1410) este împrejmuită cu gard și scânduri. Grădină nu e. 

Şcâla nu are nici un venit. 
Copiii din cătunele Pasărea (1 kil. 900 m.), Stetănescii-de-Sus (1 kil. 400 m.) $ şi Stefănescii-de- 

Jos(L kil. 900 m.) pot uşor frecuenta șeola de la Creţulesea, unde, fiind 188 copii în vîrstă de şcolă 

(100 hăieţi şi 88 lete), ar trebui încă doi învăţători. 
„In cătunul Boldu (5 kil.), fiind 62 copil în vîrstă de şcolă (34 băieţi şi 28 fete), ar trebu. 

să se înființeze o șeolă inferidră. : 

10). Comuna Tămădău. (Venit: 11.048 lei). Trei cătune: Darzari, Tămădău-Alare și Tămă- 

dăul- Mie, | 
Şc6la este la Tămădău-Mare. Există de la 1863. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1888. FE de zid, potrivit, destul de încăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o 
sală 18X8,50X3,50), şi trei camere pentru învăţător. Curtea (18927) este împrejmuită cu gard 

Grădină nu e. Sedla. nu are nici un venit. 
Copiii din cătunul Tămădău-Mie pot uşor frecuenta şeăla de la Tămădău-Mare, unde, fiind 

130 copil în vîrstă de şcedlă (81 băieţi şi 76 fete), ar trebui încă doi învățători. 

La Dârvari (1 kil. de Tămădău-Mare) există o şeolă de cătun. 

PLASA ARGEȘ 

54 cătune şi 21 școle. 

Copii în vîrstă de şeolă: 4.000 (2.529 băieţi şi 2.071 fete.) 

1). Comuna Bălășoeni. (Venit: 5.151 lei). Două cătune: Dălășoeni şi Jlobaia. 

" Se6la este la Bălăşoeni. Există de la 1879. Localul este proprietatea comunri, clădit în 

1887. E de zid, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală 

[5,80X4,65X2,75), şi o cameră pentru învăţător. Curtea (4930") este neîmprejmuită. Grădină 

nu €. Şc6la are un mic venit din arenda pămîntului. 

Copiii din cătunul Ilobaia (1 kil. 400; pot uşor frecuenta cola de la Bălăşoeni, unde, fiind 
242 copii în vîrstă de şcâlă (135 băieţi şi 107 fete), ar trebui un al doilea, „învăţător la şe6la, 

existentă și să se înfiinţeze î încă o altă șeolă cu doi învăţători. 

9). Comuna Bolintinu-din-Deal. (Venit: 8.141 iei). Două cătune: Băleanu și Bercenii.. 
Şeola este la Dolintinu-Băleanu. Există de la 1889. Localul este clădit de judet în 1889. [ 

de zid acoperit cu tablă, destul de potrivit, încăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are
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o sală (I0X7XI), două camere și bucătărie pentru învăţător. Curtea (54027) este împrejmuită 

cu gard. Grădina (18527) este neîmprejmuită. Scola nu are nici un venit, pămîntul ce posedă 
nefiind arendat. | 

Copiil din cătunul Berceni (300 m.) pot uşor frecuenta șcsla de la Bolintinu-Băleanu, unde, 
fiind 272 copil în virstă de şcolă (148 băieţi şi 124 fete), ar trebui cel puţin un al doilea în- 
văţător la şeola existentă și să se înființeze încă o școlă cu doi învățători. 

| 3). Comuna Bolintinu-din-Vale. (Venit: 14.100 ci). Patru cătune: Drugăneasca, Moșteni, Pă- 
leanu și Malu-Spart. 

Prima școlă este la Moșteni. Există de la 1889. Localul este proprietatea comunei, clădit 
în 1889. [i de zid, potrivit, dar la un loc cu oficiul poştal, încăpător dacă se va'clădi un al doilea 
local, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are patru săli: 1 (8,22X6,20X4,40),. 11 (10,72X 
5,19X4,45), IIL (10,72X5,19X4,45) IV (6,10X(6,382,69) şi o cameră pentru învăţător. Curte nu e. 
Grădina (8.772m7) este împrejmuită cu scânduri. Seola nu are nici un venit. 

Copii! din cătunele Băleanu (600 m) și Drugăncasca (500 m.) pot uşor frecuenta șcvla de 
la Moșteni, unde, fiind 414 copil în virstă de şeolă (204 băieţi şi 210 fete) artrebui, fiind dej 
irei învăţători la șeola existentă, să se înfiinţeze încă o șcâlă cu tre! învăţători. - 

A doua şeolă este la Malu-Spart. Există de la 1850. Localul 'este proprietatea comunei, 
clădit în 1885. [ de gard, destul de bun, încăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are trei 
sili: 1 (7,70X5,76X2,90), II (7,70X5,76X.2,90), 111 (5,25X482X290), fără locuinţă pentru învăţători 
Curte nu e. Grădina (4.200) este împrejmuită cu gard. Scola nu are nici un venit. 

La Malu-Spart, fiind 156 copil în vîrstă de ședla (94 băcţi și 62 tete), ar trebui încă doi învăţători. 

4). Comuna Buturugeni-Prisiceni. (Venit: 5.320 lei). Patru cătune. Buturugeni, Dropi, Prisiceni 
şi Sucson?, 

Școla este la Saesoni. lxistă de lu 1889. Localul. este proprietatea comunci, clădit în 1888. 
[ de zid, neîncăpttor, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (8X8X3,00), şi trei 
camere pentru învățător. Curtea (2.805m»:) este împrejmuită cu ulucă. Grădina nu e. Şcola nu 
are nici un venit. , 

Copii! din cătunele Buturugeni (143 m.), Plopi (902 m) şi Prisiceni (141 m). pot uşor frecuenta 
șeola de la Sacsoni, unde, fiind 222 copii în vîrstă de șcâlă (121 băcţi şi 101 fete), ar trebui 
un al doilea învăţător la șe6la existentă şi să se înfiinţeze încă o șcâlă cu doi învăţători. 

5). Comuna Ciorogâria-Darvari. (Venit: 6.144 Iei) Patru cătune. Cuţiehea, Ciorogârla, Darvari 
şi Samurcași. 

Prima șeolă este la Ciorogârla. Există de la 1880. Localul este proprietatea comunei, clă- 
dit în 1885. E de zid, potrivit, însă nu tocmai încăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. 
Are două săli 1 (6,20X4X3,50), 11 (5XX1X3,10) şi două camere pentru învăţător. Curtea (49-4m») și 
grădina (124m») sunt împrejmuite cu scânduri. Șeola nu are nici un venit. 

Copiii din cătunul Samurcaşi (1 kil) pot uşor Îrecuenta școla de la Ciorogârla, unde, fiind 
16 copil în virstă de șeslă, ar trebui încă dor învăţători. Da 

A doua şcâlă e la Darvari. Există de la 1888. Localul este proprietatea comunei, clădit în 
1887. E de nuele, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală 
(6,10X5X), şi două camere pentru învăţător. Curtea este neimprejmuită. Grădină nu e. Şcola 
nu are nici un venit. 

Copiii din cătunul Caţichea (1 kil. 500 m.) pot uşor frecuenta școla de la Darvari, unde, 
fiind 158 copii în virstă: de școlă (84 Dăieţi și 74 fete), ar trebui încă dor înveţători. 

6). Comuna Domnescil-Călţuna. (Venit: 4.400 Iei). Cinci cătune: Călțuna, Ciutaţi, Domneseii- 
de-«Jos, Sevbir şi Olteni. 

Școla este la Domnescii-de-Jos. Există de la 1862. Localul este proprietatea comunei, clă-
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dit în 1881. E de gard, nepotrivit, ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are 

o sală (5X5X3), fără locuinţă, pentru învăţător. Curtea (725%) și grădina (2,1312) sunt neim- 
prejmuite. Șc6la nu are nici un venit. 

„Copil din cătunele Călţuna (900 m.) şi Sârbii (50 m.) pot uşor frecuenta şela de la Dom- 
nesci, unde, fiind 221 copii în virstă do şeslă, ar trebui un al doilea învăţător şi să se înfiin- 
țeze încă o şcoli cu doi învăţători. 

In cătunul Olteni (2 kil. 130) unde sunt 27 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui să se înfiin- 
țeze o școlă de cătun. 

De asemenea, în cătunul Ciutaţi(3 kil. 150), unde sunt 27 copii în virstă de şedlă, ar trebui 
să se înființeze o şcolă de cătun. 

7). Comuna Domnescil- de-Sus, (Venit: 7,695 lei). Două cătune: Domnescit-de-Sus şi Tegheşu. 
Scâla esto la Domnesci-de:Sus. Există de la 1888. Localul este clădit de judeţ în 1887. 

E de zid, destul de potrivit, nu tocmai încăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are 
o sală (10x8X5), şi două camere pentru învăţător. Curtea, forte mică, este împrejmuită cu grilaj 

de lemn. Grădină nu e. Sela nu are nici un venit. 

La Domnescil-de- Sus, unde sunt 133 copil în vîrstă de șcâlă (67 băieţi 66 fete), ar trebui 
un-al. doilea învăţător. 

In cătunul 'Țegheșu (3 lil. £00), unde sunt 32 copii în vîrstă do școli (19 biioţi şi 13 fete), 

ar trebui să se înfiinţeze o şcolă de cătun. 

8. Comuna Floresci. (Venit: 5.770 lei). Două, cătune: Florescii-de-Jos şi Florescil-de- Sus. 

Șesla este la Florescit-de-Jos. Există de la 1892. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1891. E de zid, încăpător, la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are patru săli: I 
8.1X6X3,8), II (4X3X3,3), II (4X3X343), IV (5,4X2,3X3,3) şi trei camere pentru învăţător. 
Curtea (972*.) este împrejmuită cu gard și scânduri. Grădină nu e. Se6la nu are nici un venit. 

Copiii 'din cătunul Florescii-de-Sus, pot ușor frecuenta şcâla de la Florescii-de-Jos, unde, fiind 
214 copil în virstă de șcslă, ar trebui un al doilea învăţător și să se înființeze încă o şeslă 
cu doi. învățători. 

6). Comuna Grădinari. (Venit: 3.214 lei). Trei cătune: Ciocanu, Fălcoiunca şi Grădinari. 

Şcdla este la Grădinari. Există de la 1855. Localul este închiriat. E: de gard, lipit cu pă- 

mint, acoperit cu paie, ncincăpător, dar la loc nesănătos.. Are o sală (5X4X3,20), fără locuinţă pentru 

învăţător. Curtea, forte mică, este împrejmuită cu gard. Grădină nu e. Şedla nu are nici un venit. 
Copiii din cătunul Ciocanu (900 m.) şi ălcoianca (2 kil.) pot ușor frecuenta șesla de la 

Grădinari, unde, fiind 196 copii în vîrstă de şcolă (97 băieţi şi 99 fete), ar trebui încă doi învăţători. 

10) Comuna Ogrezeni. (Venit: 6.366 lei). Un cătun: Ogrezeni. 

Şcola, de la Ogrezeni există de la 1860. Localul este proprietatea comunei, elădit în 1887. 

[2 de zid, potrivit, neîncăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (8X7,50X3,40) 

și trei camere pentru învățător. Curtea (8757) este împrejmuită cu gard şi scânduri. Grădină 
nu €. Şeola are un mic venit din arenda pămîntului. 

La Ogrezeni, fiind 327 copii în virstă de ședlă (177 băicţi şi 150 fete), ar trebui încă doi 
invăţători la șe6la existentă şi să se înființeze încă o şcâlă cu trei învățători, 

11). Comuna Poenari. (Venit: 6.708 Ii). Cinci cătune: Enuţă, Moșteni, Spiridon, Suseni şi Ulm). 
Școla este la Enuţă. Există de la 1858. Localul este proprietatea comunoi, clădit în 1888. 

E de zid, nepotrivit, nu tocmai încăpător,- la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli:
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I (10,15X9,12X(3,78), LL (7,70X6,20X3,79), două camere, o bucătărie şi magazie pentru învăţător, 

Curtea (12007) şi grădina (1600) sunt împrejmuite. Școla nu are nici un venit. 
Copiii din cătunele Moșteni (20 m), Spiridon (1 lil. 140 m), Suseni [990 m.), Ulmi (2 il. 

600 m.), precum și cei din cătunul Gheonca (comuna Popesci-Bâcu), pot ușor frecuenta şcola 

de la Enuţă, unde, fiind 194 copil în virstă do șeolă, ar trebui încă do! învăţători. 

12). Comuna Popesci-Bâcu. (Venit: 18.000 lei). Cinci cătune: JArcuda, Gheonca, Ileana, Dicu 
și Zeița. | . 

Prima școlă este la Bâcu. Există de la 1880 Localul este proprietetea comunei, clădit în 

1879. E de zid, nepotrivit şi neincăpător. Are o sală (7X1X4), şi două camere pentru învă- 

țător, Nu e nici curte, nici grădină. Şe6la nu are nici un venit. 
Copiii din cătunele Arcuda (2 lil) și Ileana (2 lil.) pot uşor frecuenta șela «le la Bâcu 

Sunt peste tot 90 copil în virstă de şcâlă (16 băieţi şi 44 fete), 
A doua şeolă este la Zoiţa. Există de la 1876. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1887. E de zid, nepotrivit și neîncăpător. Are o sală (1,95XX4,65X2,65), fără locuinţă, pentru 
învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Sc6la nu are nici un venit. 

La Zoiţa, fiind 150 copii în vîrstă de şelă (86 băieţi și 64 1ete), ar trebui cel puţin un 
al doilea învăţător. | 

Copiii din cătunul Gheonea (5 kil.) pot uşor frecuenta șodla de la Enuţă (comuna Poenari)). 

13). Comuna Slobozia-Clinceni. (Venit: 8.025 lei). Patru cătune: Cfinceni, Olteni, Ordorcanu şi 

Slulozia, 

Șeola este la Slobozia. Există de“la 1888. Localul. este proprietatea comunei, clădit în | 
1888. E de zid, destul de potrivit, neîncăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o 
sală (8,17X7,853X8,62) şi trei camere pentru invtţător. Curtea (2279m-P și grădina (7597) sunt 

împrejmuite cu gard și scânduri. Şc6la nu are nici un venit. 

Copiii din cătunele Clinceni (165 m.) și Olteni (1 kil. 3-1) pot uşor frecuenta șcâla de la 
Slobozia, unde, fiind 345 copil în virstă de şeolă, ar trebui un al doilea înv&ţator la școla exis- 

tentă şi să so înfiinţeze încă o șcdlă cu doi învăţători. 

In cătunul Ordoreanu (5 kil. 100), unde sunt 40 copii în virstă de școli, ar trebui să se 
înfiinţeze o școlă inferidră (este astădi o şcolă de cătun). 

14). Comuna Stoenesci-Palanga. (Venit: 9.781 Iei). Şcapte cătune: Deleni, Drugănesei, Goyora, 
Icuna, Palanga, Pălănguţa “și Stoenesei. 

Prima, șeolă este la Stoenesci. Există de la 1884. Localul este proprietatea comunei, clădit 
în 1881. E de gard, acoperit cu şindrilă, nepotrivit și neincăpător, dar la loc sănătos. Are două 
săli: 1 (6,20Xx5,80X2,30), 1 (5X5X2,30 fâră locuinţă pentru învățător. Nu c nici curte, nici 
grădină. Şe6la nu are nici un venit. 

Copiii din cătunul Drugănesci pot ușor frecuenta șcdla de li Stoenesci, unde sunt acum 
doi învăţători şi ar trebui un al treilea, fiind peste tot 188 copii în virstă de şcolă. 

A doua șeolă este la Palanga. Există de la 1892. Localul este închiriat. E de «ard, nepo- 
trivit și neîncăpttor. Aro o sală. Sc6la nu are nici un venit. 

Copiii din cătunele Pălănguţa, Gogora (2 il), Itoana (3 kil.) şi Deleni (3 lil.) pot ușor 
Irecuenta şedla de la Palanga, unde ar trebui încă dol învăţători la școla existenti şi să se mal 
înfiinţeze încă o școlă cu trel învăţători. 

Sunt peste tot, 355 copil în virstă de școlă (183 băieţi şi 173 fete). 
I: neapărată nevoie de localuri. 

15). Comuna Tântava. Două cătune: Păcunu şi 'Tântaru. 
Şcola este la 'Tântava. Există de la 1887. Localul este cădit de județ în 1886. E de zid. 

destul de bun, neîncăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală spaţiosă şi
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două camere pentru învățător. Curtea (176) este neîmprejmuită. Grădină nu e. Școla nu are 

nici un venit. 

Copii din cătunul Băcanu (500 m.) pot ușor frecunta şeâla de la 'Tantava, unde, fiind 129 

copii în vîrstă de șcâlă (75 Dăieţi și 514 iete), ar trebui un doilea învăţător. 

16). Comuna Tigania-Orivina. Două cătune: Crivina şi figăniu. 

Scâla este la 'Țigănia. Există de la 1850. Localul este proprietatea judeţului, clădit de Stat 

în 1856. E de zid, vechii, neîncăpttor, miserabil, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. 

Are douk săli: 1 (4,850X1xX3), IL (6,80X4X3) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (600»»)) şi 

grădina (3.0002) sunt neimprejmuite. Sc6la nu are nici un venit. 
La 'Ţigănia, fiind 189 copii în vârstă de șcâlă, ar trebui încă doi învăţători. 

In cătunul Crivina, (+ kil. 100), unde sunt 103 copii în vîrstă de şclă, ar trebui să se în- 

liinţeze o şcâlă cu doi învăţători. 

PLASA DÂMBOVIȚA 

56 Cătune şi 26 Şcule 

Copii in virstă de şcolă: 3.584 (1.949 băieţi și 1.035 fete.) 

1). Comuna Bănesa-Herăstrăii, (Venit 42.310 le). Patru cătune: DBâncasa, Floreasca, Iercstrăă 

şi Pipera. 

Prima şeolă este la Băneasa. Există de la 1864. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1883. E de zid, potrivit, încăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli: 

1 (9xx9X3,2), Il (9X9X32) şi două camere pentru învăţător. Curtea, (50122) este împrejmuită 
cu scânduri. Grădină nu e. Şcsla nu arc nici un venit. 

La Băneasa, unde sunt 100 copil în vîrstă de ședlă, sunt acum doi învâţători. 
A doua şeâla este la Floreasca. Există de la 1889. Localul este închiriat. E de gard, nepo- 

trivit şi ncîncăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (1X3X2,50) şi o 

cameră pentru învăţător. Curtea (7? prăjini) este împrejmuită cu scânduri. Grădină nu e. cola 

nu are nică un venit. 
La Floreasca sunt 62 copil în virstă de scotă (33 băieţi și 29 fete). 
A treia şeslă este la Pipera. Există de la 1892. Localul este închiriat. [2 de gard, nepo- 

trivit, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală şi o cameră pentru învăţător. Curtea 

(2707) este împrejmuită cu gard de nucle. Grădină nu e. Sela nu are nici un venit. 

La Pipera sunt 29 copii în virstă de școlă (18 băieţi și 11 fete). 

A patra şcâlă oste la Ilerestrăii. Există de la 1889. Localul este proprietatea comunei, clă- 

dit în 1888. E de zid, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală şi 

două camere pentru învăţător. Curtea (2548"») este împrejmuită cu „grilaj de lemn. Grădină nu 

e. Şcola nu are nici un venit. 
La Ierestr&u, sunt 78 copii în virstă de şeolă (33 băieţi şi 45 fete). 

2). Comuna Bobesci-Bălăceanca. [Venit 7.923 lei). Scpte cătune. Dălăceanca, Jerceny, Bobesci, 

Glinu, Alanolache, Potoceanca și Șerbănica. 

Prima şedlă este la Bălăceanca. Există de la 1885. Localul este proprietatea comunei prin 

donaţiune, clădit în 1884. E de zid, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are 

o sală (10X5X(35) şi două camere pentru învăţător. Curtea (100»»:) este împrejmuită cu scân- 

duri. Grădină nu c. Şedla nu are nici un venit,
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Copiii din cătunul Potoceanca (3 kil.) pot ușor frecuenta școla de la Pălăceanca, unde ar 
trebui cel puţin un al doilea învăţător. 

Sunt peste tot 140 copii în virstă de şcolă (69 băieţi și 71 fete). 

A doua șeolă este la Serbănica. Există de la 1877. Localul este închiriat. E de gard, lipit 
cu pămînt, nepotrivit și ncîncăpător. Are o sală (43,50X3,50) şi o cameră pentru învăţător. 
Nu e nici curte nici grădină. Sc6la nu are nici un venit. 

Copiii din cătunele Bobesci (800 m.). Glina (500 m.) şi Manolache (2 kil.) pot uşor frecuenta 
şcola de la Șerbinica, unde ar trebui încă dot învăţători. 

Sunt peste tot 161. copil în virstă de șcâlă. 
In cătunul Berceni (8 lil], fiind 44 copil în virstă de șc6lă, ar trebui să se înființeze o 

şcolă de cătun. 

3). Comuna Brănesci, (Venit '8.391 le). Trei cătune: Brănesci, Isluzul şi Vadul- Ani. 
cola este la Brănesci. Există de la 1890. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1879. 

E de zid, acoperit cu șindrilă, destul de potrivit, încăpttor, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. 
Are patru săli: I (8X5X4), 11 ($X5X4), III 6X4X4), 1V (3X3XX2,50), o cancelarie și două camere 
pentru învăţători. Curtea (504.7) este împrejmuită cu grilaj de lemn. Grădină nu e. Sc6la nu 
are acum nici un venit, pămîntul ce posedă nefiind arendat. 

La Brănesci, fiind 309 copii în vîrstă de șcâlă (182 băieţi și 127 fete), ar trebui încă un 
învățător la ședla existentă (sunt acum doi) și să so înfiinţeze încă o şcâlă cu tre! învăţători. 

In cătunul Islazul (3 kil. 500), fiind 42 copii în vîrstă de şcolă (25 băieţi şi 17 fete), ar trebui 
să se înființeze o şc6lă inferidră. 

De asemenea, în cătunul Vadul-Ani (+ Hil.), fiind 38 copii în vîrstă de șclă (23 băieţi şi 15 
fete), ar trebui să se înfiinţeze o școlă de cătun. 

4). Comuna Cernica-Căldăraru. (Venit: 7.032 Iei). Două cătune: Căldăraru și Cernica. 
Șeola este la Cernica. Există de la 1835. Localul este proprietatea comunei, clădit de ju- 

deţ în 1887. E de gard, lipit cu pămînt, destul de potrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la 
îndemâna, copiilor. Are o sală (8,55X8,25X3,75) şi două camere pentru învăţător. Curtea (782m.r) 
și grădina (12927) sunt împrejmuite cu gard și scânduri. Școla nu are nici un venit. | 

Copiii din cătunul Căldăraru (2 kil.) pot uşor frecuenta ședla de la Cernica, unde ar tre- 
bui un al doilea învăţător, căci sunt peste tot 100 copil în vîrstă do școlă (G1 băieţi și 36 fete). 

5). Comuna Colentina. (Venit 25,914 lei). Șese cătune: Colentina I, Colentina JI, Fundeni, 
Plumbuile, Teiu şi Viile. . A N 

Prima școlă este la Colentina I. Există de. la 1864. Localul este proprictatea comunei 
clădit în 1864. E de zid, nepotrivit, ncîncăpător și la loc nesănătos. Are o sală (6,50X5,30X 
2,41) şi tre! camere pentru învăţător, Curtea (384mr:) este împrejmuită cu scânduri. Grădină nu e. 
Se6la nu are nici un venit. - 

Copii! din cătunele Plumbuita (700 m, Teiu (1 kil. 200) şi Viile (1 kil. 800) pot uşor fre- 
cuenta școla de la Colentina 1. - 

Sunt peste tot 91 copii în vîrstă de școli (19 biicţi și 45 fete), ar trebui deci un al doilea 
învățător. a: 

„A doua şeolă este la Colentina II. Există de la 1891. Localul este închiriat. E de gard 
nepotrivit şi neîncăpător. Are o sală (8,20x3,90X<2,70) şi două camere pentru învăţător. Curtea 
(1962) este împrejmuită cu scânduri. Grădină nu ce. Șesla nu are nici un. venit. 

La Colentina II, fiind 118 copit în vîrstă de școlă. (52 „băieţi şi 65 fete), ar trebui un al 
doilea învățător, - 

A treia școlă este la Fundeni. Există de la 1892. Localul este închiriat. E de gard, ne- 
potrivit și neîncăpător. Are o sală (6,23X3,77X2,47) și o cameră pentru învăţător. Curtea (1233m-p) 
este împrejmuită cu scânduri. Grădină nu e. Școla nu are nici un venit. 

La Fundeni sunt 68 copi! în vîrstă de şcolă (39 Dăieţi şi 29 fete).
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6;. Comuna Cucueţi-Plătăresci. (Venit: -1-4,029 lei). Şepte cătune: Pordecle, Cucueţi- Moara, 

Cucueţi- Sudiţi, Plitiresci, Podu-Pilarului, Progresul şi Denascerea. 

Prima, şcolă este la Cucueţi- Sudiţi. Există de la 1841. Localul este proprietatea Statului, 

clădit în 1810. E de zid, nepotrivit, ncîncăpitor şi la loc nesănătos. Are o sală (6X(5X2,50), 

fără locuinţă pentru învăţător, Nu e nici curte, nică grădină. Școla nu are nici un venit. 

Copiii din cătunele Cucucţi-Moara (1 il. 500) pot ușor frecuenta şcola dela Cucueţi-Sudiţi. 

Sunt 91 copii în vîrstă de ședlă (56 băieţi și 38 fete), ar trebui deci unal doilea învăţător. 

A doua şeslă este la Plătirosci. Există de la 1854. Localul este proprietatea “comunei, 

clădit în 1887. E de gard, tencuit cu pămînt şi acoperit cu tablă, neincăpător, miserabil, la loc 

nu tocmai sănătos, dar la îndemâna copiilor. Are o sală (8X7X4) şi două camere mici pentru 

învăţător, însă nu sub acelaşi acoperămînt. Curtea (925"»:) este împrejmuită cu gard. Grădină, 

nu €. Şc6lu nu are nici un venit. 

La Plătăresci sunt 93 copil în vîrstă de șeolă, ar trebui deci un al doilea învăţător. 

A treia școlă este la Progresul. Există de la 1884. Localul este clădit de judeţ în 1886 

I: de zid, ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (10X8X425), o can- 

celarie, o cameră şi magazie pentru învăţător. Curtea (5011=P) este ncîmprejmuită. Școla nu 

are nici un venit pînă în present, pămîntul ce posedă fiind cultivat de. învăţător. . 

Copii! din cătunul Bordeele (1 kil. 5) pot uşor irecuenta, şeola de la Progresul, unde 

ar trebui încă doi învăţători, căci sunt peste tot 153 copii în vîrstă do școlă (82 băieţi şi 

71 fete). - | 

A patra şcolă esto la Renascerea. Există de la 1882. Localul este construit de judeţ îi 

1888. [E de zid, neîncăpător, la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală (8,15X%, 95 

3,65), o cancelarie, o cameră şi bucătărie pentru învăţător. Curtea (5000 =-2) este ncîmprejmuită. 

Grădina, [5.000»:») esto împrejmuită cu șanț și gard. Şcola nu are nică un venit. 

Copiil din cătunul Podul-Pitarului (2 kil. 500) pot uşor frecuenta șeola de la enascerea, 

unde ar trebui încă doi învăţători, căci sunt peste tot 160 copil în vîrstă de școlă (53 băieţi 

şi 17 ete). 

"1. Comuna Dudesci-Cioplea. (Venit: 27.817 lei). Patru cătune: Ctfelu, Ciopleu, Dudescă şi 

Progresul. 

Prima şcdlă este la Dudesci. Există de la 1589. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1889. E de zid, ncîncăpător, dar lu loc stinătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (SXS,10/4 

3,10), două camere și o bucătărie pentru învăţător. Curtea (218. Jeste împrejmuită cu scânduri. 

Grădină nu e. Se6la nu are nici un venit. 

Copiii din cătunul Cioplea (1 il. 500) pot uşor frecuenta șe6la de la Dudesci, unde ar 

trebui un al doilea învățător şi să se înființeze încă o școlă cu doi învăţători. 

Sunt peste tot 260 copil în virstă de școlă 1134 băieţi şi 126 fete). 
A doua, şcolă'esto la Căţelu. Există de la 1888. Localul este închiriat.:l de gard, nepotri 

vit și neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (1X3X2,50), şi o ca- 

meră pentru învățător. Curtea (200»7) este împrejmuită cu gard. Grădină nu e. Școla nu are 

nici un venit. 

La Căţelu sunt 77 copii în virstă de școlă (13 băieţi şi 34 fete). 
A treia şeslă este la Progresul. Există de la 1884. Localul este proprietatea comunei, clă 

dit în 1886. E de zid, potrivit, însă nu tocmai încăpător, la loc sănătos şi la întlemâna copiilor- 

Are o sală, două camere şi o bucătărie pentru învăţător. Curtea și grădina (10000) sunt îm- 

prejmuite cu scânduri. Sela nu arc'nici un venit. 
La Progresul sunt 61 copii în vîrstă de școlă (33 băieţi şi 28 lete). 

- 8). Comuna Frunzinesci. (Venit: 2.783 lei.) Două cătune: Prunzinesci şi Jiliesei. 
Şcdla este la Frunzinesci. Există de la 1885. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1884. E de nuele lipite cu pămînt, neîncăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. re o
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sală (9)K3,50X2), fără locuinţă pentru îuveţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şcola nu are nici 
un venit. 

La Frunzinesci suat 72 copii în virstă de şcolă. 
Copiii din cutunul Liliesci (13 țil) pot uşor frecuenta şcola ce ar trebui să se înliinţeze la 

Zoicaru (comuna Fundeni-Gherasi), 

9). Comuna Fundeni-Gherasi. (Venit: 1.590 Iei). Patru cătune: Bădulcasa, Fundeni- Gherasi, Ie 
rișoru și Zoicaru. 

Școla este la Fundeni-Gherasi. Există de la 1854. Localul este donat de d. I&n $. Gherasi. 
[E de zid, destul de potrivit, încăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are patru săli: 
I (3,45X(3,80X3,39), 11 (4,7745,90x3,32), TI (5,80x5,95X3) IV. (1XX3,85X3) şi două camere pen- 
tru învăţător, separate de localul școlei. Curtea (5732) este împrejmuită cu zid. Grădină nu e. 
Șc6la nu are nici un venit. 

La Yundeni-Gherasi, unde, sunt 203 copil în vîrstă de școlă, ar trebui un al treilea 
învăţător. 

m 
“In cătunul oicaru (13 lil.), ar trebui să se înfiinţeze o șcâlă inferidră, unde ar putea uşor 

veni şi copiii din cătunele Băduleasa (7 kilde I'undeni-Gherasi) Perişoru (12 lil. de Fundeni- 
Gherasişi cei din cătunul Liliesci (comuna Frunzinesci). 

Sunt peste tot 70 copil în virstă de șc6lă. 

10). Comuna Leurdeni. (Venit: 7.097 let). Două cătune: Leurdeni şi Linia. 
Şcola este la Leurdeni. lxistă de la 1892. Localul este proprietatea comunci, clădit în 1892. 

I de zid, noi, destul de bun, ncincăpător însă, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Arc o sală 
(8X6X4), și două camere pentru învățător. Curtea (184) este împrejmuită cu scânduri. Gră- 
dină nu e. cola nu are nici un venit. | 

Copiii din cătunul Linia (1 lil. 700) pot uşor frecuenta ȘcOla de la Leurdeni, unde ar trebui 
un al doilea învățător. 

Sunt pesto tot 118 copii în vîrstă de școlă (61 băieţi și 57 fete). 

11) Comuna Pantelimon. (Venit: 16.278 lei). Patru cătune: Aleșir- Pasărea, Dobrescy, Mărcuţa 
și Luntelimon, 

Prima, şcolă este la Pantelimon. Există de la 1881. Localul este proprietatea comunei, clădit 
în 1861. E de zid, încăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (8,82X 
8,82X6,68), II (10,15X5,15X4), două camere mici şi o bucătărie pentru învăţător. Curtea (16-10n»;) 
este împrejmuită numa! jumătate cu șipel şi scânduri. Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit, 

La Pantelimon sunt 121 copii în virstă de școlă și sunt acum «doi învățători. 
In cătunul Mărcuţa (4 kil. 500 m.) unde sunt 43 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui să se 

inliințeze o şcolă inferioră. 
Numtrul copiilor în vîrstă de şcolă din cătunul Aleșil-Pasărea (6 lil. 500 m.) este neînsemnat. 
A doua şeolă este la Dobroesci. Există de la 1887. Localul este închiriat. E de gard, ne- 

potrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (5,80X-1,60X2;50,, 
două camere mici şi o bucătărie pentru învăţător. Nu e nică curte, nici grădină. Școla nu are nici 
un venit, 

La Dobroesci, fiind 127 copii în vîrstă de şcolă (64 băieţi și 63 fete), ar trebui un al doilea 
învăţător. 

12). Comuna Popesci-Conduratu. (Venit: 4320 Iei). Două cătune: /upesci-Cutolici şi Popesei- 
homâni, 

Școla este la Popesci-Catolici. Există de la 1861. Localul este proprietatea comunei, clădit 
în 1889. E de zid, destul de potrivit, neîncăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are
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o sală (1488), şi trei camere pentru învățător. Curtea, (400m+») este împrejmuită cu gard și 

scânduri. Grădină nu e. Șe6la nu are nici un venit. 

Copiil din cătunul Popesci-lomâni (1 kil.) pot uşor frecuenta şedla de la Po opesci- Catolici, 

unde ar trebui încă doi învăţători. 

Sunt peste tot 198 copil în vîrstă de şcolă (102 băieţi şi 96 lete). 
. 
4 

13). Comuna Știubeii-Orăscl. (Venit: 6.821 lei). Opt cătune: Cunele, Pilustache, Orăsci, Oruseu, 

Pârouiu, Piţiyaia, Postorari şi Poșta. 

Scâlu este la Orăsci. Există de la 1889. Localul este clădit de judeţ în 1889. E de zid, 

destul de bun, neîncăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (8,30X7,75)K3,80), 

doui camere și o bucătărie. pentru învăţător. Nu e nică curte, nici grădină. Şcola nuare nică un venit. 

Copii! din cătunele Filastache (1 kil. 500 m.) şi Postovari (L kil.) pot uşor frecuenta şcola 

de la Orăsci, unde ar trebui încă doi învăţători. 
Sunt 193 copii în vîrstă de şcâlă. 
In cătunul Părdia (5 kil. 500 m.) ar trebui să se înființeze o ședlă inferidră, unde, ar 

putea, uşor veni şi copiii din cătunele Orasca (4 il. de Orăsci), Canela (+ il. 500 m.) şi Poşta 

(6 lil. 500 m.). | 
Sunt peste tot 41 copil în vîrstă de șcâlă. 

Numărul copiilor în vîrstă de șelă din cătunul Piţigaia (1 kil.din Orăsci) este neînsemnat. 

14). Comuna Tânganu. (Venit: 3.600 lei). Două cătune: 'Tânganul-Mure și Tânganul- Alic. 

Şcla este la Tânganul-Mare. Există de la 1864. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în '1862. E de gard, nepotrivit, vechiii şi neîncăpttor, dar, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. 

Are o sală (5,45X4,50X2), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (1100m») este ncimprejmuită. 

Grădină nu ce. Şedla nu are nici un venit. 

Copiil din Tânganul Mic (3 kil.) pot uşor frecuenta şeola de la Tânganul-Mare, unde ar 

trebui un al doilea învăţător. | 
Sunt peste tot 102 copii în vîrstă de școlă. 

PLASA ILFOV 

39 cătune şi 1 şeole. 

Copii în virstă de şeolă: 4.005 (2.245 băieţi şi 1.703 fele) 

1). Comuna Brezoaia. (Venit: 7.742 Ic). Patru cătune: Brezoaia, Cămărașu, Căseioarele și Dră- 

giiucasca. 
Şcola este la Brezoaia. Există de la 186$. Localul este proprietatea comunci, clădit în 1586. 

E de zid, destul de potrivit, încăpător, la loc sănătos șirla îndemâna copiilor. Are două săli: 

I (10X7,90x4), IL (4X3,90X-1) și o cameră cu o sală mică pentru învăţător. Curtea (3632) și 
grădina (387».7) sunt împrejmuite cu gard de nuele. Şedla nu are nici un venit. 

Copiii din cătunul Cămărașu (L kil. 140 m.) pot uşor Irecuenta școla de la Brezoaia, unde 

sunt acum doi învăţători, ar trebui să se înfiinţeze încă o şedlă cu doi învățători. 
Sunt peste tot 211 copii în vîrstă de şeolă. 
In cătunul Drăgincasca (5 kil. 157 m), ar trebui să sec înfiinţeze o şcolă inferioră unde pot 

uşor veni și copiii din cătunul Căsciorele (G il. 857 de Brez6ia), peste tot fiind aprâpe 100 copii.
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2). Comuna Bucoveni. (Venit: 16.472 lei). Șepte cătune:. a4târnaţi, Buciumeni, Duflea, Chitila, 
Flimânzeni, Mogoşoaia şi Odăile. a 

Prima şc6lă este la Buciumeni. Există de la 1880. Localul este proprietatea comunei, clădit 
în 1892. E de zid în paiantă, noii, destul de potrivit, ncîncăpător, la loc sănătos și Ja îndemâna 
copiilor, Are o sală (6,30X-4XX2,80) și două camere pentru învăţător. Curtea (781m:» şi. grădina 
(6'0=») sunt imprejmuite cu gard. Șeola nu are nici un venit. 
La Buciumeni, fiind 95 copii în vîrstă de şcolă (46 băieţi și 49 fete), ar trebui un al doilea 

inv&țător. | , , 
A doua șcslă esto-la Buftea. Există de la 1870. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1887. E de zid, acoperit cu tablă, destul de potrivit, încăpător dacă s'ar clădi un al doilea local, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli: 1] (10X9X3,70), II (8X6X3,70), două camere și bucătărie pentru învăţător. Curtea (1452) și grădina (2029m.7) sunt împrejmuite cu scânduri. Ședla nu are nici un venit. 
Copiil din cătunele Atârnaţi şi Flimânză (1 kil. 500) pot uşor frecuenta școla. de la Buftea unde sunt acum doi învăţători. Fiind însă peste tot 302 copii în virstă de școlă ar trebui un 

al treilea învăţător la şedla existentă și să se înființeze încă o şcoli cu trei învățători. |, 
A treia școlă este la Mogoșoaia. Localul este închiriat. E de zid în paiantă, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (6,20X4X2,50) și două ca- 

mere pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şcdla nu are nici un venit. 
Copii din cătunul Odăile (2 kil. 500 m.) pot ușor frecuenta școla de la Mosoşdia, unde 

ar trebui cel puţin un al doilea învăţător. 
Sunt peste tot 155 copii în vîrstă de școlă (85 Dăieţi și 70 foto). 
Copiii din cttunul Odiile (3 lil. 500m) pot uşor frecuenta şcola de la Otopenii de-Sus (co- muna, Otopeni). 

( 

3). Comuna Chiajna. (Venit: 10.833 lei). Patru cătune: Chiajna, Dudu, Giulesci- Serbi, și Rudeni. 
Prima șeolă este la Chiajna. [Există de la 1867. Localul este închiriat. E de zid, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos Și la îndemâna copiilor. Are o sală (5,88)(3,35X2,16) fără lo- cuinţă „pentru învăţător. Nu o nică curte, nici grădină. Şcola nu are nici un. venit. 
Copiii din cătunele Dudu (193 m) și Rudeni (1 kil. 263) pot ușor frecuenta șcsla de la Chiajna, unde ar trebui încă dot învățători la șc6la existentă și să se înfiinţeze încă o şclă cu trecă. învăţători. 

” 
Sunt peste tot 380 copii în virstă de școlă. 
A doua șcâlă este la Giulesci-Serbi: Există de la 1870. Localul este închiriat. E de nucle lipite cu pămînt, neîncăpător, dar la loc săniitos și la îndemâna copiilor. Are o sală, fără locuinţă pen- tru învățător. Curtea (144.7) este împrejmuită cu gard. Grădină nu e. Şedla nu are nici un venit. Copiii din cătunul Giulesci-Ţigănia (comuna Roșiu) pot uşor frecuenta şesla de la Giulesci- cerbi, unde ar trebui încă doi învăţători, fiind peste tot 200 copil în virstă de școlă (113 băieţi i 57 fete). 

Ga
 

“F
r 

4). Comuna Ciocănesci. (Venit: 11.141 lei). Patru cătune: 47eșă, Ciocănesel, Creţu și Urziceancu, Șeola este la Ciocănesci, Există de la 1866. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1865. [, de gard, acoperit cu tablă, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală ($,5X5X2,5), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (2000n.») este împrejmuilă cu scânduri și gard. Grădină nu e. Şcâla nu are nici un venit. 
La Ciocănesci, fiind 256 copii în virstă. de ședlă, ar trebui un al doilea învăţător la șc6la existentă și să se înfiinţeze încă o şcolă cu doi învăţători. 
In cătunul Urziceni (5 kil.) ar trebui să se înființeze o. şcolă cu doi învățători, unde ar putea ușor veni și copiii din cătunele Aleși (5 ki. de Ciocănesc]) și Creţu (5 kil. de Ciocănesci) Sunt 100 copii în vîrstă de școlă,
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5). Comuna Corbeanca. (Venit: 5.202 lei). Şese cătune: Corbeanca, Mecheaua, Ostralu, Orueu, 

Sărindăreanca şi 'Tamaşi. | 

Şola este la Tamași. lixistă de la 1877. Localul este proprietatea, comunei, clădit în 1890. 
[5 de: zid, noii, destul de potrivit, încăpător, dacă se va clădi un al doilea local; la loc sănătos 

si la îndemâna copiilor. Arc o sală (9X6X3,85), două camere și o bucătărie pentru înv ățător, 

Curtea (1620) este împrejmuită; numai din trei părţi, cu gard. Grădina (33807) este neîm 

prejmuită. Sc6la nu are nici un venit. | 
Copiii din cătunele Corbeanca (2 lil. 300), Meeheaua (2 kil. 600), Ostratu (2 kil. 300), Oracu 

(3 lil) și Sărindăreanca (2 kil. 500) pot frecuenta șeolu de la Tamași, unde ar trebui un al 

doilea învăţător și să se înfiinţeze încă o şedlă cu doi învăţători. 
Sunt pesto tot 237 copii în vîrstă de școlă (136 băieţi și 101 fete) 

6). Comuna Cosoba-Trestieni. (Venit: 6.000 Iei). Trei cătune: Cosohu, Prestieni şi Vlăseeni 

Prima șeslă este lu Cosoba. Există de la 1875. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1866. E de gard, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna, copiilor. Are 
o sală (5X4,50X225), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea, forte mică, este împrejmuită cu 
gard de nuele. Grădină nu e. Se6la nu are nici un venit. | 

La Cosoba, fiind 165 copii în vîrstă de şcolă (88 băieţi și 77 fete), ar trebui încă doi în-. 

văţători. | | | 
A doua şeolă este la Trestieni. Există de la 1888. Localul este proprietatea comunei prin 

„donaţiune. E de cărămidă, nepotrivit și neînc&pător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. 

Are o sală (BXA4X4) şi două camere pentru învăţător. ? Nu e nici curte, nici erădină. Şcola nu 

are nică un venit. 

Copiii din cătunul Vlăsceni pot uşor frecuenta șela de la Trestieni, unde ar trebui încă 

doi învăţători, fiind peste tot 183 copii în vîrstă de școlă (95 băieţi și 88 lete). 

7). Comuna Creţulesci. (Venit: 3.629 lei). Patru cătune: Cârzeu, Tăleoianu, Monastirea ȘI, 

Samuicaș. 

Scdla este la Samurcaș. Există de la 1877. Localul este clădit de judeţ în 1889. l de 

zid, destul de potrivit, încăpător dacă se va clădi un al doilea local, la loc sănătos şi la înde- 

mâna copiilor. Are o sală (3 X8 X 3,75) şi trei camere pentru învățător. Curtea (635) este 

împrejmuită cu grilaj de lemn şi gard. Grădina (675 ”) este noimprejmuită. Sedla nu arc nici 

un venit.: 

Copiii din cătunele Făleoianu ( RiL) s și i Monastire cu |250 m) pot uşor frccuenta şeola de 
la Samurecaș, unde ar trebui un al doilea învățător, fiind peste ! tot 163 copil în vivstă de șeolă 

(68 băieţi şi 68 fete). 

„Copiii din cătunul Dârzea, ce se află la o distanţă mai mare de 3 kil. de Samureaș, pot 

ușor frecuenta şedla de la Crevedia-de-Jos (comuna Crevedia). - 

8. Comuna Crevedia. (Venit: 6.125 lei). Potru cătune: Cocani, Crevediu-de „Jos, Crevedia-tle- 
Sus şi Dârzea. 

Scola este la Crevedia-de-Jos. Există de la 1871. Locâlul este clădit de judeţ în 1889. E de zid, 

ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiiior. Aro o sală (8X8X53,15) şi trei camere pentru 

învăţător. Curtea (500".-) şi grădina (800*.7:) sunt împrejmuite cu gard. Şcola nu are nici un venit. 
Copiii din cătunele Crevedia-de-Sus (500 m), Dârzea (2 kil.), precum și cet din 'Pârzea 

(comuna Creţulesci) pot ușor frecuenta șeola de la, Crovedia-de- Jos, unde ar trebui un al doilea 
învăţător, fiind peste tot 145 copii în vîrstă de șeolă. 

In cătunul Cocani (+ kil.), fiind 41 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să so înființeze o 
şcolă de cătun:



JUDEȚUL ILFOV 

9). Comuna Militari. (Venit: 8.000 Iei). "Trei cătune: Caracași, Ciuvelu şi Militari. - 
Șeola este la Militară. Există de la 1884. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1891. 

E, „de zid, destul de potrivit, neîncăpător, la loc sănătos şi: la îndemâna copiilor. Are o sală 
(3X6X3,5), două camere şi o bucătărie pentru învăţător. Curtea (19007) este împrejmuită cu 
scânduri. Grădina (4900"») este neîmprejmuită. Școla are un venit de 210 lei, din arendarea 
pămîntului. | A 

Copiit din cătunele Caracaş (1 il. 500 m) și Ciurelu (1 kil.) pot uşor frecuenta şesla de la 
Militari, unde ar trebui un al doilea înv&ţător, fiind peste tot 108 copii în vîrstă do şcolă (68 
băieţi şi 40 fele). 

10). Comuna Otopeni. (Venit: 6.651 lei) Două cătune: Olopeniă-de-.Jos şi Olopenii-de- Sus, 
Şcola este la Otopenii de-Sus. Există de la 1852. Localul este clădit de judeţ în 1883. E 

de zid, destul de potrivit, încăpător dacă se va elădi un al doilea local, la loc sănătos şi la în- 
demâna copiilor. Are o sală (8X990X4) şi două camere pentru învăţător. Curtea (601m») este 
împrejmuită cu scânduri. Grădină nu e. Scola nu are nici un venit. 

Copiii din cătunul Otopenii-de-Jos (950 m.), precum şi cc! din cătunul Odăile (comuna Bu- 
coveni) pot ușor frecuenta șeola de la Otopenii-de-Sus, unde ar trebui un al doilea. învăţător 
și să se înființeze încă o școlă cu doi învățători, fiind peste tot 224 cnpiii în vîrstă do școlă 

"(18 băieţi și 106 fete). | 

11). Comuna Popesci-Dragomiresci. (Venit: (13.300 lei). Şese cătune: Dragomireseii din-Deal, 
Dragomivescii-din- Vale, Gulia, opescii-Aanue, Săbtiveni și Zurbaua. 

Prima școlă este la Dragomirescii-din-Deal. Există de la 1877. Localul este închiriat. E de 
gard, nepotrivit și neîncăpttor, dar la loc stnătos și la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 
(3,80945,60)42,34), IL (5,483X3,60X2,34), fără locuinţă pentru înv&ţator. Curtea (390m») este ne- 
împrejmuită. Grădină nu e. S$cola nu are nici un venit, 

Copiii din cătunul Dragomirescii. din-Vale (1 il. 677) și cci din cătunul Catanele (comuna 
„„Roșiuj pot uşor frecuenta ședla de la Dragomirescit-din-Deal, unde ar trebui un al doilea în- 

vățător și să se înființeze încă o şcOlă cu doi învăţători, fiind peste tot 231 copii în vîrstă de 
șeolă (122 băieţi şi 112 fetei. 

A doua şedlă este la Sibăreni. Există de la 1878. Localul este proprietatea comunei, clădit 
în 1890. E de zid, noi, destul de potrivit, neîncăpitor, dar la loc sănătos și la îndemâna co- 
piilor. Are o sală (8X54) și o cameră pentru învăţător. Curtea (1920m») este împrejmuită cu gard și scânduri. Grădina (8520), este neimprejmuită. $eola are un venit de 255 lei, din a: 
rendarea pămîntului. 

Copiii din cătunele Popesci-Manue (900 m.) pot uşor frecuenta șcâla de la Săbăreni, ar 
trebui încă doi învăţători, fiind peste tot 183 copil în vîrstă de şeolă. 

In cătunul Gulia (t kil. 380 m.) fiind 70 copii în vîrstă de școlă (33 biieţi și 37 fete), ar 
trebui să se înfiinţeze o şcolă inferioră. 

De asemenea, în cătunul Zurbaua (3 lil. 680 m.) fiind 47 copii în vîrstă de şeolă (29 băieţi și 18 fete), ar trebui să se înființeze o școlă inferidră. , 

12). Comuna Roșiu. (Venit 5.123 lei). Şese cătune: Pojea, Catanele, Crângaşi, Fundul-Orângași, Giulesci-Țigănia şi Roșiu. 
Școla este la Roșiu. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1887. E de zid, destul de potrivit, încăpttor, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (883,60), două ca- mnere și o bucătărie pentru învăţător. Curtea şi grădina (2100m») sunt împrejmuite cu șipci de de brad. Ședla nu are nici un venit. 
Copiil din cătunele Bojea (1.kil) şi Crângașii (3 kil.) pot ușor frecuenta ședla de la Roșiu. Sunt, peste tot, 93 copii în virstă de șeolă; ar trebui deci un al doilea înv&ţător.
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Copiit din cătunul Giulesci-Ţigănia (2 il. 750 m.), avend comunicaţia anevoidsă cu Roşiu, pot 
uşor frecuenta șeola de la Giulesei (comuna Chiajna). 

De asemenea copiii din cătunul Fundul-Crângași (4 lil) pot uşor merge la Bucuresci. 
Copiii din cătunul Catanele (5 kil. 500 m) pot ușor merge la şeola de la Draxomiresci-din-Deal 
(comuna Popesci-Dragomiresci), 

, 
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13) Comuna Tărtăşesci. (Venit 4672 lei) Patru cătune: Pujoreanea, Călugăru, IManu-de-Pă- 
mînt şi Pajerea. 

Şedla este la Călugăru. Există de la 1888. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1888. 

[: de cărămidă în paiantă, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. 
Are o sală (11,64X4,66)X2,95), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici cunte, nici. grădină. Şe6la 

nu are niciun venit. | 
Copiii din cătunele Bujoreneu (500 m.), Ianu-de-Pămînt (2 kil. 300) și Pajerea (L kil. 300) 

pot ușor frecuenta șeola de la Călugăru, unde ar trebui un al doilea învăţător şi să se înfiin- 

țoze încă o șcâlă cu doi învăţători, fiind peste tot, 2141 copii în vîrstă de școlă (137 băieţi și 

104 fete). | 

14). Comuna Tunarii-Dimieni. (Venit 12.200 Iei). Două cătune: Dimieni şi Tun, 
Sedla este la 'Tunari. lxistă de la 1869. Localul este închiriat. E de gard, puţin încăpător, 

la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală [(9X4X2,4), şi o cameră pentru învăţător. 

Curtea fârte mică, este împrejmuită cu gard de nuele. Grădină nu e. $cola nu are nică un venit. 

Copiii din cătunul Dimieni (3 kil.) pot uşor frecuenta şcâla de la “Tunari, 

Sunt peste tot 80 copii în virstă de şcoli (56 băioţi și 21 fete), 

PLASA MOSTIŞTEA 

50 Cătune şi 16 Şedle | 

Copii în virstă de şeolă: 3.474 (1.847 biieţi și 1.627 fete). 

1) Comuna Cătrunesci-Măineasa. (Venit 9.981 lei). Scse cătune: Cătrunesei,, Cloşea, Liliescă 

Măineasa, Sinescii- Nouă și Sinescit- Vechi. | 
Sela este la Sinescil-Noui. Există de la 1864. Localul este închiriat. E de nuele, nepo- 

trivit și neîncăpător, dar la centrul comunei. Are o sală (1X4X(3), fără locuinţă pentru învă&- 

țător. Nu e nici curte, nici grădină. Şedla nu are nici un venit. 

Copiil din cătunele Sinescil-Vechi (300 m), Cătrunesci (400 m.) Cloşca (2 lil.), Liliesci 

(1 ki.) şi Măincasa (3lil.) pot uşor frecuenta şeola de la Sinescii-Noui, - 

Peste tot fiind 191 copii în vîrstă de şeolă (97 băieţi şi 97 fete), ar trebui încă doi învăţ: itoră, 

2) Comuna Creaţa-Leșile. (Venit 6.650 lei). Şapte cătune: : Pilrăehiouia, Gap, Leşile Merişeasca, 

Stoinoaia, Surlari și Venălori. 
Şcola este la Pătrăchidia. Există de la 1856. Localul este proprietatea comunei. E de zid 

şi gard, neîncăpător, dar în centrul comunei. Are o sală (2,60X2,60X6), fără locuinţă pentru 

învățător. Curtea și grădina at 9662. Şcola nu are nici un venit. 
Copiii din cătunele Leșile (2 kil.), Stoinoaia (500 m.), Surlari (1 kil) şi Venătorii (1 kil. 500) 

pot uşor frecuenta şc6la de la Pătrăchioaia. 
Peste tot, fiind 303 copii în virstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător, la șeola exis- 

tentă şi să se înființeze încă o şcâlă cu doi învtţători. 

In cătunul Ragu (5 kil), ar trebui să se înfiinţeze o ședlă inferidră, unde, ar putea uşor 

veni și copiii din cătunul Merișeasca, (6 kil. de Pătrăchioaia și 1 kil. de Ragu). 

Sunt peste tot 52 copii în vîrstă de şcolă.
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3) Comuna Drăgănesci-Biţinele. (Venit 5.878 lei). Sapte cătune: Biţina- mute, Ziţina- Un 
gureni, Chiroiu- Pămînteni, Chiroiu- Ungureni,  Drăgoesci-de-Jos, Drăyoeser-de-Sus și  Drăgoesci- Snagor. 

Prima şeolă este la Biţina-Păminteni. Există de la 1891. Localul este închiriat. E de gard, 
lipit cu pămînt, destul de încăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două sali: 
1 (3,35X250)43,10), IL (8,85X6X4) şi o cameră pentru învăţător. Curtea este ncimprejmuită. Gră- 
dină nu e. Scola nu are nici un venit. 

Copiii din cătunul Biţina- Ungureni (250 m.) pot usor frecuenta școla de la Biţina-Păminteni. 
Peste tot fiind 103 copii în vîrstă de şeolă (50 băieţi şi 53 fete), ar trebui la Biţina-Pă- 

minteni un al doilea învățător, 
A doua șeolă este la Chiroiu-Pămînteni. Există de la 1892. Localul este proprietatea co- 

munci, clădit în 1890. [ de cărămidă, noii, destul de potrivit și încăpttor, la loe sănătos şi la 
îndemâna copiilor. Are două săli și două camere pentru înv&ţător. Curtea (780.7) este împrej- 
muită cu scânduri şi gard de nuele. Grădină nu e. Şeola arc ca venit arenda pămîntului ( po- 
«one și 16 prăjini) nearendat până acum. 

Copiii din cătunul Chiroiu-Ungureni (520 m.) pot ușor frecuenta ședla de la Chiroiu-Pa- 
mînteni. 

Peste tot, fiind 101 copii în vîrstă de şeolă (60 Dhăieţi şi 41 fete, ar trebui la Chioroiu- 
Păminteni, un al doilea învăţător. 

A treia școli esto la Drăgoesci-Snasov. [Există de la 1878. Localul este închiriat. E de gard, 
nepotrivit, destul de încăpător și la îndemena copiilor. Are două săli şi o cameră pentru în- 
văţător. Curtea este împrejmuită cu gard de nuele. Grădină nu e. Şcola are ca venit arenda 
pămîntului, care are o suprafaţă de (5 pogone și 16 prăjini) nearendat până acum. 

Copiii din cătunele Drăgoesci-de-jos şi Drăgoesci-de-Sus pot uşor frecuenta cola de la 
Drăgoescl-Snagov, distanța fiind mat mică de 3 kil. și comunicaţiă ușoră. 

Fiind peste tot 143 copii în vîrstă de şeolă (17 băieţi şi 66 fete), ar trebui un al doilea 
învăţător, 

4). Comuna Dridu-Sărindarele. (Venit: 16.204 lei). Şese cătune: Dridu-Morilu, Dridu-Snagor, 
AMoriliţa, Sărindarul-de-Jos, Sărindarul-de-Sus, și Satul. Noă. 

Prima școlă este la Dridu-Movila. Există de la 1870. Localul este clădit de judeţ în 1879. 
[: de zid, neîncăpător, dar la îndemâna tuturor copiilor. Are tre! săli: I (8X5X4), Il SX5XI), II 
370 X 3,50 X 4), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (710”.») este împrejmuită cu scânduri. 
Grădină nu e. Şedla are un venit de 224 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiil din cătunele Sărindarul-de-Jos și Sărindarul-de-Sus (1 kil. 400 m.) pot ușor [recuenta 
cola de la Dridu-Movila. 

Peste tot, fiind 497 copil în vîrstă de școlă, ar trebui să la Dridu-Movila, un al treilea 
învățător și să se înființeze încă o şcolă cu trei învăţători. 

In cătunul Dridu-Snagov, ce este despărţit de Dridu-Movila de rîul Ialomiţa și comunicaţia 
făcendu-se cu luntrea, ar trebui să se înfiinţeze o școlă inferioră. 

Sunt 3S copil în virstă de șeslă. 
A doua școlă este la Moviliţa. Există de la 1888. Localul este închiriat. E de gard, nepo- 

trivit şi neincăpător, dar la loc sănătos. Are o sală (1XX4X3) şi o cameră pentru învăţător. Nu 
e nică curte, nici grădină. Şcola are un venit de 238 lei, din arendarea pămîntului. 

Copii! din cătunul Satul-Noii (510 m.) pot uşor Îrecuenta ședla de la Moviliţa. 
Peste tot fiind 125 copi! în virstă de şeolă (62 băieţi și 63 fete), ar trebui la Moviliţa un 

al doilea învăţător. 

5). Comuna Ferbinţi. Venit: 11.421 Iei). Patru cătune. Ferbinții-de-.Jos, Ferbinţii-de- Sus, Tirguleful 
Și S/roesci, 

Șeola este la Ferbinţii-de-Sus. Localul este proprietatea comunci, clădit în 1885 E de zid
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și gard, încăpitor, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are trei săli: 1 :(9x8x3,95), 11 (IX 
3,90xx3,95), UL (2,10X63X,60) și două “camere :pentru învăţător. . Curtea (2245) şi grădina 
(1.224) sunt împrejmuite cu. scânduri..Şe6lă nu are nici un venit. 

Copiii din cătunele Ferbinţii-de-Jos ( kil. 920 mj, Tirguleţul (1 lil. 500 m.) și Stroesci pot 
ușor frecuenta şcâla de la F erhinţii- de-Sus. 

Peste tot, fiind 481 copii în vîrstă de şeslă (244 păicţi şi .237 fete), ar trebui să se înfiin- 
țeze încă două şedle cu câte trei. învăţători. Sunt acum trei învăţători la șc6la existententă. 

6). Comuna Greci-Grădiștea. (Venit: 3.458 lei). Trei cătune:: Grădiștea, Greci-de-sus și Mă- 
zineni. | 

Ședla este la Măxineni. Localul este proprietatea comuni, clădit în 1885. E de cărămidă 
în paiantă, la un loc cu primăria, neincăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are 
o sală (7,85X4,63X2,67); o cameră şi o bucătărie pentru învăţător. Curte nu c. Grădina (576) 
este împrejmuită cu șipci. Şe6la nu are nici un venit. 

Copiii din cătunele Grădiștea şi Grecir-de-sus (unite cu Miisinen)) pot uşor frecuenta școla 
de la Măxineni. 

Peste tot fiind 159 copii în vîrstă de șcâlă (84 băieţi și 75 fete), ar trebui încă doi învăţători. 

- 

7). Comuna Maia. (Venit: 1.380 lei). Un cătun: Maia. 
Şc6la de la Maia există do la 1872. Localul este proprietatea comunci, „ clădit în. 1892. £ 

de zid, noi, destul de potrivit, încăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor Are două săli: 
118x5, 5X4), II (8XX5,5X4) și patru camere pentru învăţător. Curtea are (1 052"). Gmădina 000m-r-) 
este neimprejmuită. Şcola nu are nici un venit. 

La Maia sunt 203 copil în vîrstă de şcâlă (109 băieţi şi 94 fete); sunt acum doi învăţători 
și ar trebui un al treilea. 

8). Comuna Merii-Petchi- Netezesci. (Venit: 8.135 lei). Patru cătune, Merii-Pelchi, Netezesci, 
Nucil şi Sudiţii. | 

Şcâla este la Nucii. Există de la 1869. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1890 
E de zid, destul de încăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (7, 25X4,70X 
2.40), fără locuinţă pentru învăţător, Curtea (54502) este împrejmuită cu scânduri. Grădină nu e. 
Şcola nu are nici un venit, pămîntul ce posedă fiind cultivat de învăţător. 

Copiil din cătunul Netezesci (1 kil. 250 m.) pot uşor lrecuenta șe6la de la Nuci. 
Peste tot fiind 139 copii în vîrstă de șeâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 
In cătunul Meril-Petchi (3 kil. 250 m.), ar trebui să se înfiinţeze o șcâlă inferidră. 
Sunt 84 copil în vîrstă de şeolă. 
O parte din copiii de la Sudiţi (1 kil. 500 m. de Nuci și 750m. de Meri-Petchi) pot ușor 

Irecuenta şe6la de la Nuci şi o altă parte şosla ce star înfiinţa la Meril-Petchi. 
La Sudiţi însă, fiind 130 copii în vîrstă do şcolă, ar fi mai nemerit da se înființa o școlă cu 

doi înv&ţători. 

9). Comuna Micșunesci-Greci. (Venit: 11.310 lei). Şâpte cătune: Dalcmuci, Balta- -Neagră, 
Pundul- Panciului, Greciă de-Jos, Grecii de-Alijloc, Micșunescil-Mari şi AMicșunesciă-dloara. 

Prima şcâlă este la Grecii-de-Jos. Există, de la 1859. Localul este proprietatea comunei, clă- 
dit de judeţ în 1889. E de zid, destul de potrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna 
copiilor. Are o sală (10,05X(7,05X4) și două camere pentru învăţător. Curtea (600m-».) este îm- 
prejmuită, cu șipci. Grădină nu e. Şc6la are un venit de 60 lei, din arendarea pămîntului. 

Copii din. cătunele Balamuci (1 kil. 260), Fundul-Danciului (1 kil. 580) şi Grecii de-Mijloc 
(320 m) pot uşor frecuenta şesla 'de la Grecii-de: Jos, unde, fiind 168 copii î în vîrstă de şceolă 
(106 „Păleț şi 62 fete), ar trebui încă doi învăţători. 

A doua şcolă este la Micșunescil-Moara. Există de la 1875. Localul este oferit ded. D. V 

2
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Polizu-Micșunescu, pînă ce se va construi de judeţ un local noi. E de gard, lipit cu pămint, ne- 

potrivit, neîncăpttor dar la loc nesănătos. Are o sală (5,50X5,50)X2,50) şi o cameră pentru înv&- 

țător. Curtea, forte mică, este împrejmuită cu gard de nuele. Grădină nu e. Școla nu are nică 

un venit. 

Copii! din cătunele Balta Neagră ( Hil. 560) pot uşor frecuenta şeola de la Micşunescil-Moara, 

unde, fiind 9S copii în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea iuvtțător. 

In cătunul Micşunescit-Mari (3 kil., fiind 91 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înfiin- 

țeze o școlă cu do! învăţători. 

10). Comuna Rădulesci-Resimnicea. (Venit: 3.3283 lei). Patru cătune: Căldărușani, Morileanca 

Filitis şi Resimnicca. 
Prima şcolă este la E litis. Iixistă de la 1870. Localul este donat de d. N. C. Pilitis, fără 

forme. E de gard, lipit cu pămînt, nepotrivit și ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna 

copiilor. Are o sală (5,15X3,74X2,92), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici gră- 

dină. Scola nu are nici un venit, pămîntul ce posedă fiind cultivat de învtţător. . 

Copil din cătunul Căldărușani pot ușor irecuenta şcâla din Filitis, distanţa fiind mat mică 

de 3 lil. și comunicaţia ușoră. Fiind peste tot 126 copii în virstă de școlă (60 băicţi și 66 fete, 

ar trebui un al doilea învăţător. 
A doua șcâlă este la Resimnicea. Există de la 1891. Localul este închiriat. [i de gard, li- 

pit cu pămînt, acoperit cu stuf, nepotrivit, neîncăpător și nu este la îndemâna copiilor. Are o sală 
(3,93X3,72X2,32), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nică curte, nici grădină. Școla nu are 

nici un venit. 
Copiil din cătunul Movileanca (£ lil. 110) pot ușor frecuenta şcola de lu lesimnicea. 

Sunt peste tot 86 copil în virstă de şcolă (15 băieţi și 41 fete). 
E neapărată nevoie de un local noi. 

11). Comuna Roșiorii. (Venit: 2.667 lei). Un cătun: oșioril. 
Sedla de la Roșiori există de la 1885. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1892 

I: de zid, destul de potrivit, neîncăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală 
(8,17 X.6X 3,17), două camere și o bucătărie pentru învețător. Curtea și grădina (501227) sunt 

împrejmuite cu gard. Sc6la nu are acum nici un venit, pămintul ce posedă nefiind arendat. 

La Roșiori, fiind 153 copil în virstă de şcolă, ar trebui încă dot învăţători. 

PLASA NEGOESCI 

32 Cătune şi 16 şcole. 

Copii în virstă de școlă: 3.206 (1.719 băieţi și 1.487 fete). 

1). Comuna Aprozil-Negoesci. iVenit: 8.220 lel). Trei cătune: Aprozii, Negoesci și Agoescii-Xoui. 
Prima școlă este la Aprozi. [Există de la 1864. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1888. E de zid, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor.iAre o sală (SX8X1, 

şi două camere pentru înve&ţător. Curtea (600=»:) este neîmprejmuită. Grădină nu e. Scola nu 
are nici un venit 

La Aprozi, fiind 190 copii în virstă de şeolă (102 băieţi și SS fete), ar trebui încă dor 
înv&ţători.
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A doua şcolă este la Negoesci. Există de.la 1890. Localul este închiriat. E. de zid, neîn- 
căpător, dar la îndemâna: copiilor. Are o sală (8X8X4), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea, 
(9002) este împrejmuită cu zid, dar fârte ruinat. Grădină nu e. Sedla nu are nici un venit. 

Copii! din cătunul Negoescii Noul (800 m.) și Poşta (comuna "Budesci) pot ușor frecuenta 
şcola de la Negoesci. 

Peste tot fiind 156 copii în virstă de şeglă, ar trebui la Negoesci, încă doi învăţători, 

2). Comuna Budesci. (Venit: 10.937 lei). Două cătune: Budesci şi Poşta. 
Şoola este la Budesci. Există de la 1864. Localul este clădit de judeţ în 1883, locul fiind 

donat “de d. General Manu. E de zid, încăpător dacă sar clădi un al doilea local, la loc nesănătos, 
dar la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (8X/6X3,50), 11 (5X4,25X3,20) şi două camere pentru 
învăţător, ce nu sunt locuite din causa egrasiel. Curtea, (ao) este împrejmuită cu grilaj de 
lemn. Grădină nu e. Şcâla nu are nici un venit. 

La Budesci, find 448 copil în vîrstă de şeslă, ar trebui un al treilea învăţător la şcola 
existentă și să se înființeze încă o şeâlă cu trei învăţători. 

Copiii din cătunul Poşta (3 lil. 500 m.) pot uşor frecuonta ședla de la Negoesci (comuna 
Aprozil-Negoesci). 

3). Comuna. Curcanii. (Venit: 9.958 lei). Un cătun: Curcanii. 
Şcola este la Curcani. Există de la 1883. Localul este închiriat. E de zid, neîncăpător, la 

loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (7X3,85X2,30), fără locuinţă pentru învăţător 
Curtea (1742 este neimprejmuită. Grădina. (3.024m.») este împrejmuită cu . șanț. Şe6la nu are 
nici un venit. - . IE - 

La, Curcani, fiind 200 copil în vîrstă de şcolă (119 băieţi și sI fete), ar trebui $ încă doi 
învăţători. 

4). Comuna Frumușani-Cuștureni. (Venit: 7.721 lei). Patru cătune: Cușhureni, Pruna, 
Pasărea şi Petrăchioaia. 

Şedla este la Frumuşani. Există de la 1868. Localul este proprietatea comunei, clădit î în 
1890. E de zid, destul de potrivit, neincăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o 
sală (8,80 X 5,82 X 3,80), două camere şi o bucătărie pentru învăţător. Curtea (134.7) și grădina 
(154n») sunt împrejmuite cu scânduri. Şedla are un venit de 340 iei, din arendarea pămîntului. 

Copiii din cătunele Cuștureni (100 m.) și Pasărea (2 kil) pot uşor irecuenta școla de la 
Frumușani, unde, fiind 273 copil în vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea învățător la şesla 
existentă și să se înfiinţeze încă o şcâlă cu doi învețăton. 

In cătunul Petrăchioaia (6 kil), fiind 28 copil în vîrstă, de școlă, ar trebui să se înființeze 
o şeolă de cătun. 

5). Comuna Heresci-Buciumeni. (Venit: 9.133 lei). Patru cătune: Buciumeni, Gruiu, Ievescă 
și Sălic. 

Prima şcolă este la Buciumeni. Există de la 1882. Localul este închiriat. E de gard, ne- 
potrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (i, 80X4X2, 35), 
lără locuință pentru învăţător. Curtea (1960".) este împrejmuită cu gard. Grădină nu e. Şc6la 
nu are nici un venit. 

La Buciumeni, fiind 99 copil în vîrstă de scolă (47 băieţi şi 52 fete), ar trebui un al doilea 
învăţător. 

A doua șcslă este la Gruiu. Există de la 1888. Localul este închiriat. E de gard, nepo- 
trivit, şi neîncăpător. Are o sală (4,60X4,80)2,40) şi o cameră pentru învăţător. Curtea este ne- 
împrejmuită. Grădină nu e. Şe6la nu are nici un venit,
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La Gruiu, fiind 92 copil in virstă de şcolă (17 băieţi şi 15 fete), ar trebui un al doilea 
invețător. 

A treia şcolă este la Ilerăsci. Există de la 1850. Localul este proprietatea comunei, clădit 
în 1872. E de zid, neîncăpttor, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (7,20X.6,S0X2,80, 
şi două camere pentru învtţător. Curtea j676”7) este împrejmuită cu gard. Grădină nu e. Școla 
nu are nici un venit, 

Copiii din cătunul Sătic (800 m.) pot uşor frecuenta șeola de la llerăsel. 
Peste tot fiind 240 copil în vîrstă de școlă (142 băieţi și 106 fete), ar trebui un al doilea 

învățător la şcola existentă și să se înfiinţeze încă o şcolă cu dor înv&ţători. 

6). Comuna Lămotesci-Gălbinaşi. (Venit : 5.262 le)), Patru cătune: Gălbinaş, Lămotesci, Mira- 
Nou și Ștefănesca, , 

Școla este la Gălbinași. [Există do la 1860. Localul este proprietatea comunei, clădit în 
1590. [ de zid, neincăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (10X7X1), și 
două camere pentru învăţător. Curtea (13007) este împrejmuită cu scânduri și gard. Grădină 
nu e. Seola nu are nici un venit. 

Copiil din cătunele Lămotesct (500 m.), Moara-Nouă (1 il. 500 m.) și Ștefâneasca (1 kil. 500 m.) 
pot ușor frecuenta școla de la Gălbinași, 

Viind însă peste tot 230 copil în virstă de șeolă (131 băicţi și Y6 lete), ar trebui un al 
doilea învăţător la şcola existentă și să se înfiinţeze încă o șcâlă cu do! invețători. 

1). Comuna Luica. (Venit 3.316 lel). Două cătune: Luica și Luica-Mihaiii- Vodă. 
Șeola este la Iica. Există de la: 18:18. Localul este închiriat. E de zid, la un loc cu pri- 

măria, ncincăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (6,10X-1X2,50), fără lo- 
cuință pentru învăţător. Curtea (2,6017) este ncimprejmuită. Grădină nu e. Scola nu are nici 
un venit. 

Copiil din cătunul Luica-Mihal-Vodă (260 m.) pot uşor frecuenta scola de la Luica. 
Fiind însă peste tot 194 copil în vîrstă de școlă (107 băieţi și 87 fete), ar trebui încă dor 

înv&ţători. 

8) Comuna Nana. (Venit 5.214 1cl). Un cătun: Aana. 
Şcola de la Nana există de la 1813. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1857. 

E de cărămidă, destul de potrivit, neîncăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o. 
sală (327 X 7,91 X 371), două camere şi bucătărie pentru invtţător. Curtea și grădina (5.041) 
sunt împrejmuite cu gard de nucle. Şcola nu are nici un venit. 

La Nana, fiind 150 copil în virstă de școlă (S6 băieţi și 64 fete), ar trebui încă dor în- 
veţători, 

9) Comuna Sohatu. (Venit 8.071 le). Dou& cătune: Măcelaru și Sohatu. 
Şeola este la Sohatu. Există de la 1861. Localul este închiriat, E de gard, nepotrivit şi 

neincăpttor, însă la loc sănătos, dar nu e la indemâna copiilor. Are o sală (6,70X5,70X3.30), fără 
locuinţă pentru învățător. Nu e nici curte, nici grădină. Şcola nu are acum nici un venit, pămintul 
ce posedă nefiind arendat. 

La Sohatu, fiind 224 copil în virstă de şcolă, ar trebui un al doilea inveţător şi să se 
înfiinţeze încă o școlă cu dol învăţători. 

In cătunul Măcelaru | kil), numerul copiilor în virstă de şcolă, este neînsemnat. 

10) Comuna Valea-Dragului. țVenit 3.736 lei). Trei câtune: iocoreui, Ghimpați şi Valea- 
Dragulua. 

Șeola este la Valea-Dragulul. Există de la 1813. Localul este proprictatea comuner, clădit
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în 1868. E de gard, nepotrivit la un loc cu primăria, neîncăpător, însă la loc sănătos, dar nu e 

“toemat la îndemâna copiilor. Are o sală (5,20XX3,80X2,25), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e 

curte, nici grădină. Șc6la nu are nici un venit. 

Copii din tâte cătunele pot uşor frecuenta șeola de la Valea-Dragului. 

Vind însă peste tot 282 copii în vîrstă de şcâlă (197 băieţi şi 195 fete), ar trebui un al 

'doilea învăţător la școla existentă şi să se înființeze încă o șcâlă cu doi învăţători. 

11). Comuna Vasilaţi-Popesci. (Venit 9.092 lei). Şese cătune Pârlita, Popesci, Prosanichiu, 

Moava- Vasilaţi, Stănescă şi Vasilaţi. | 

Prima şedlă este la Pârlita. Există de la 1888. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1891. E de zid, încăpător, la loc sănătos și la îndemâna, copiilor. Are o sală (6,10X 4,60X 3,40), 

şi două camere "pentru învăţător. Curtea (1080”») este împrejmuită cu şipei. Grădină nu ce. 

Şc6la nu are nici un;venit, pămîntul ce posedă nefiind arendat. 

- Copiil din cătunul Stănesci (1 kil. 220 m.) pot uşor frecuenta șcâla de la Pârlita. 

Sunt peste tot la Pârlita 93 copil în virstă de şcolă (56 băieţi și 37 fete), ar trebui deci 

un al doilea învăţător. | 

A doua șcâlă este la Popesci. Există de la 1891. Localul cste închiriat. E de nuele lipite 

cu pămînt, nepotrivit, neîncăpător, dar, deşi la loc sănătos, nu e la îndemâna copiilor. Are o 

„sală (6,75X4,30X2,97), lără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şce6la nu are 

nici un venit. 

La, Popesci, fiind 93 copii în vîrstă de șeslă ([t? băieţi și 46 fete), ar trebui un al doilea 

învăţător. | 

A treia şeâlă este la Vasilaţi. Există de la 1864. Localul esto donat de d. L. Şabechi, fără 

forme. E de zid, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o 

sală (8X5X2,85), fâră locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şcola nu are nici 

un venit, pămîntul ce posedă nefiind arendat. 

Copiii din cătunele Moara-Vasilaţi (800 m.) şi Prosanichiu (800 m.) pot uşor frecuenta școla 

de la Vasilaţi, unde, fiind 181 copit în vîrstă de şcâlă (103 băieţi şi 78 fete), ar trebui încă doi 

învăţători. e 

PLASA OBILESCI 

31 Cătune şi 11 Scoale. 

Copii în virstă de șeâlă 2.090 (1.174 băieţi şi 916 fete). 

1) Comuna Chiseletu. (Venit: 8.601 lei). Două cătune: Chiseletu şi Surlari. 

__ Sesla este la Chiseletu. Există de la 1836. Localul este proprietatea comunei, clădit in 

1853. E de gard lipit cu pămînt, vechiii, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la 

îndemâna copiilor. Are o sală (7X4X1,75), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici 

grădină. Sc6la nu are nici un venit. 

Copiii din cătunul Surlari (1 kil. 500 m.) pot ușor frecuenta şcâla de la Chiseletu, unde, fiind 

peste tot 320 copii în vîrstă de şedlă (167 băieţi şi 193 fete), ar trebui încă doi învăţători 

la şcâla existentă și să se înfiinţeze încă o şeolă cu trei învățători. 

2). Comuna Frăsinetu. (Venit: 6.394 lei). Patru cătune: Ciorușel, Frăsinetu, Mavrodinoaia și 

Noua- Văcărească. i 

Scâla este la Frăsinetu. Există de la 1870. Localul este proprietatea comunei, clădit în
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1885. E de zid, destul de potrivit, încăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală 
($X5,90X3,50) şi două camere pentru învăţător. Curtea (580n+) este imprejmuită cu scânduri. Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit. 

La Frăsinetu sunt 68 copil în virstă de şcoli. 
In cătunul Noua-Văcăreasca (3 kil. și comunicaţia anevoidsă), fiind 99 copit în virstă do școlă, ar trebui să se înființeze cel puţin o şcolă inferior. 
In cătunele Cioruşel și Mavrodinoaia numărul copiilor este ncînsemnat. 

3). Comuna Gurbănesci-Coţofanca. (Venit: 11.200 lei). Opt cătune: Dălanu, Delciugu, Cio- /licenY, Cofafunca, Gurbănescy, Paicu, Silicestru și Valea- Presnel. 
Prima ședlă este la Gurbinesci. Există de la 1830. Localul este clădit de judeţ în 1885. LE de zid, destul de potrivit, ncîncăpttor, dar la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală (9X8X4) și două camere pentru învăţător. Curtea (1104 ”») este împrejmuită cu scânduri. Grădină nu e. Șcâla nu are nici un venit. 
Copiii din cătunul Coţofanca (1 kil.) pot ușor frecuenta şcola de la Gurbinesci, unde ar trebui un al doilea învăţător, 
Sunt peste tot 109 copil în vîrstă de şeolă. 
In cătunul Ciofliceni (3 kil. 500), fiind 24 copil în virstă do șcâlă, ar trebui să se înființeze o șeolă de cătun. 
In cătunele Bălanu (5 kil)., Belciugu (5 Kil.), Silivestru (5 kil.) şi Valea Presnel (4 il. 500 m.), numtrul copiilor este neînsemnat. 

"A doua șc6lă este la Paicu. Localul esto închiriat. 
La Paicu sunt 41 copil în vîrstă do şcOlă (23 băieţi și 18 fete). 

4). Comuna Monăstirea. (Venit: 9.239 lei). Două cătune: Cocani: şi Monastirea. 
Prima şcâlă este la Cocant. Există de la 1860. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1810. E. de gard lipit cu pămînt, vechii, nepotrivit și ncincăpător. Are o sală fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şcola nu are nici un venit. 
La Cocani, fiind 141 copil în vîrstă de ŞcOlĂ (Sl băieţi şi 60 fete), ar trebui un al doilea învăţător, 
A doua școlă este la Monastirea. Localul este proprietatea comunei. E de nuelo lipite cu pămînt amestecat cu paic, la un loc cu primăria, nepotrivit, ncîncăpător, la loc nu tocmat să nătos, dar la îndemâna copiilor. Are o sală (8,50 4,50 X 2,45), tără locuinţă pentru învăţător. Curtea (780.7) este împrejmuită cu gard de nuele. Grădină nu e. Sc6la nu are nic! un veniti La Monastirea, fiind 180 copil în vîrstă de școlă (97 băieţi și 83 fete), ar trebui încă dor înv&ţători. 

5). Comuna Obilescil-Nour. (Venit: 7.975 lei). Un cătun: OLilescir-Nour. 
Școla de la Obilescir-Noul există de la 1886. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1881. E de gard lipit cu pămînt, la un loc cu primăria, nepotrivit și ncincăpător. Are două săli, fără locuinţă pentru înveţător. Nu e nici curte, nici: grădină. Şedla nu arc nici un venit- La Obilescit-Noui, unde sunt 205 copil în virstă de șeolă (115 băieţi şi 90 fete), sunt acum doi învăţători și ar trebui un al treilea. 

6). Comuna Obilescil-Vechi. (Venit: 2.707 lei). Un cătun: Obileseii. Peel, Seola de la Obilescir-Vechi există de la 1891. Localul este proprietatea comunei, clădit in 1891. E de zid, destul de potrivit, neinctipător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (8,50X6X4) și trei camere pentru învăţător, Curtea și grădina (1600*r) sunt împrejmuite cu grilaj. Scola nu are nici un venit,
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La Obileşcii- Vechi, fiind 171 copil în vîrstă de şcâlă (108 băieţi şi 63 fete), ar trebui încă 

doi învăţători. 

7). Comuna Pârlita-Sărulesci. (Venit: 10.238 lei). Nouă cătune: „4lbeanu, Mănciulesci, Chircuţa, 

Gologanu, Manciu, Pârlita, Sărulescă, Solacolu şi Moara- AManului. 

Prima şcoli este la Maneciu. Există de la 1890. Localul este donat de d-na Elena Lungeanu, 

cu acte în regulă. E de nuele lipite cu pămînt, nepotrivit, încăpttor, la loc sănătos şi la în- 

demâna copiilor. Are o sală (5,53X3,75X2,92), o cameră şi bucătărie pentru învăţător. Nu o 

nici curte, nici grădină. Şc6la nu are nică un venit. o 

Copiit din catunul Solacolu (2 kil. 525 m.) pot uşor frecuenta şe6la de la Manciu. 

Sunt pesto tot 47 copii în vîrstă de școlă. 

In cătunele Chircuţa (3 kil. 213 m.), Mănciulescu [8 kil. 200), Albeanu (8 kil. 250) şi Gologanu 

(4 lil. 300 m), numărul copiilor este neînsemnat. Tote aceste cătune sunt fârte mult depărtate 

unul de altul. | 

A doua şcâlă este la Pârlita. Există de la 1870. Localul este clădit de judeţ în 1892. E 

de zid, destul de potrivit, neîncăpător, la loc sănătos şi Ja îndemâna tuturor copiilor. Are o sală 

(8,50X6X3,75), două camere şi o bucătărie pentru învățător. Curtea (2050) și grădina (17357) 

sunt împrejmuite cu gard. Șc6la nu are nici un venit. 

Copiii din cătunul Moara-Manului (980 m.) pot uşor frecuenta șc6la de la Pârlita, unde sunt 

peste tot 102 copii în vîrstă de şcâlă [62 băieţi şi 40 fete), sunt acum doi învățători. 

A treia, şcolă esto la Sărulesci. Există de la 1869. Localul este proprietatea, comunei, clă- 

dit în 1878. E de gard, lipit cu pămînt, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. 

Are o, sală (825X4,75X2,30 şi două camere mici pentru învăţător. Curtea (616»») este neîm. 

prejmuită. Grădina (29702) esto împrejmuită cu șanț. Şc6la nu are nici un venit. 

La Sărulesci, fiind 190 copil în vîrstă de şedlă (96 băieţi şi 94 fete), ar trebui încă doi 

învăţători. . 

8). Comuna Preasna-Nouă. (Venit: 3.400 lei). Trei cătune: Preasua, Codrenii, şi Fontâna- 

Doamnei 
Sc6la este la Preasna. Există de la 1860. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1888, 

E de cărămidă, neîncăpător, la loc .sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (6X5X(3,50), 

două camere şi o bucătărio pentru învăţător. Curtea este neîmprejmuită. Grădină nu e. Şedla nu 

are nici un venit. o 
Copiii din cătunul Codrenii, ce se află la o distanţă mai mică de 3 kil. şi comunicaţia fiind 

ușâră, pot frecuenta, şedla de la Preasna, unde, fiind 95 copil în vîrstă, de șeslă, ar trebui un al 

doilea învăţător. 

In cătunul Fontâna-Doamnei (7 kil.) numărul copiilor este neînsemnat. 

9). Comuna Tăriceni. (Venit: 15.1501e%). Patru cătune: Curăţescă, Luptătorii, Odaia şi Tăriceny. 

Prima şeolă esto la Curăţesci. Există de la 1869. Localul este închiriat. E de gard, neîn- 

căpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (5X4,50X3), şi o cameră pentru în- 

vățător. Curtea şi grădina (forte mici), sunt împrejmuite. Şcola nu ase nici un venit. 

| Copiii din cătunul Odaia (1 kil. 400) pot uşor frecuenta şcola de la Curăţesci. 

Sunt peste tot 82 copil în vîrstă de ședlă (44 băieţi şi 31 fete. 

A doua şeâlă este la Tăriceni. Există, de la 1868. Localul este proprietatea comunei, clă- 

dit în 1893. E de zid, noi, la un loc cu primăria, nepotrivit şi neîncăpător, dar. la loc sănătos 

şi la îndemâna copiilor. Are o sali [5X5X4), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, 

nici grădină. Şeola nu-are nici un venit. . . 

„Copiit din cătunul Luptătorii (i kil. 500 m.) pot uşor frecuenta şe6la de la Tăriceni, unde 

fiind 200 copi! în vîrstă de şcâlă, ar trebui încă doi învăţători.
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PLASA OLTENIȚA 

25 Cătune şi 16 Scâle. , 
Copii în virstă de șcâlă 1.456 (2 414 băieţi şi 2.012 fete.) 

1). Comuna Căscioarele. (Venit: 5.491 lei). Două cătune: Căsciourele și Tuluba. 
Șcâla este la Căscidrele. lxistă de la 1876. Localul este închiriat. E de zid, nepotrivit, 

neincăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Aro o sală (5,60X5,60)X(2,90), fără locuinţă 
pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şedla nu are nici un venit, pămîntul ce posedă 
nefiind arendat. 

Copiil din cătunul 'Talaba (1 lil. 130 m. )pot ușor frecuenta ședla de la Căscioarele, unde, fiind 232 copil în virstă de şcolă (116 băieţi și 116 fete), ar trebui un al doilea învăţător şi să se înfiinţeze încă o şeâlă cu dor învățători. 

2), Comuna Chirnogii. (Venit: 141.693 Iei). Două cătune: Chirnogii și Stupinele. 
Prima șe6lă este la Chirnogil. Există de la 1868. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1868. E de zid, acoperit cu tablă, vechiă, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos și la în- 
demâna copiilor. Are două săli: 1 (9X7,2X2,6), 11 (6,5X5,3x2,78), fără locuinţă pentru învăţător 
Nu e nici curte, nici grădină. Sc6la nu are nici un venit. 

La Chirnogi, fiind 336 copii în vîrstă de șcâlă (185 băieţi și 151 fete), ar trebui, fiind deja. 
doi învăţători la şc6la existentă, să se înființeze încă o şcâlă cu doi învățători. 

A doua șcâlă este la Stupinele. Există de la 1868. Localul este proprietatea comunei, clădit 
in 1886. E do zid, destul de încăpător, la, loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două săli: I (10X8X4), II (8X6X4), făâră locuință pentru învăţător. Curtea (1600=») este împrejmuită cu 
gard. Grădină nu e. Şedla nu are nici un venit. : 

La Stupinele, fiind 429 copii în vîrstă de şcolă [232 băieţi și 197 (ete) și la șcOla existentă fiind acum doi învăţători, ar trebui un al treilea învăţător și să “se înființeze încă două școle 
cu câte trei învăţători, 

3). Comuna Crivăţul. (Venit 5.089 lei). Un cătun Crirățul. | 
Şcola de la Crivăţul există de la 1856. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1861. [3 de gard, acoperit cu trestie, neîneiipător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: - (6X4,14X(2,28), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea, fârte mică, este neimprejmuită. Grădină nu e. Şcola are un venit de 728 lei, din arendarea pămîntului. 5 
La Crivăţul, fiind 295 copii de șcâlă (153 băieţi şi 142 fete), ar trebui încă dot învăţători la şc6la existentă și să se înfiinţeze încă o școlă cu trei inv&țători. 

4). Comuna Greaca. (Venit: 6.107 1e%). Un cătun Greaca. 
Școla de la Greaca există do la 1864. Localul este clădit de judeţ in 1887. I: de zid, destul de potrivit, neîncăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (8,25X 7,87X.3,64), şi trei camere pentru învăţător. Curtea ($50"r și grădina (1867) sunt împrejmuite cu stachete și gard. cola nu are nici un venit. 
La Greaca, fiind 239 copii în virstă de şcolă (135 băieţi și 104 fete), ar trebui un al doilea învăţător la șc6la existentă şi să se înfiinţeze încă o școlă cu doi înv&țători. 

5) Comuna Hotarul. (Venit 13.103 lei). Două cătune Țofarul și Zboiu. 
Şc6la este la Ilotarul. Există de la 1870. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1888 Il, de zid, destul de potrivit, neîncăpător, dar la loc siinătos și la îndemâna copiilor. Are două săli:
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1 (4,90X4,90X3,80), 1 (1,80 X-490X3,80), o cameră şi bucătărie pentru învăţător. Curtea (1216m.r) 

este împrejmuită cu șipci și gard. Grădină nu e. Sc6la nu are nică un venit. 

La Hotarul, fiind 382 copii în virstă de șeâlă (229 băieţi și 153 fete), ar trebui, fiind deja 

doi învăţători la şeâla existentă, să se înființeze încă o școlă cu doi învăţători. 

In cătunul Zboiu (7 kil., fiind 20 copil în vîrstă de şcolă, ar trobui să se înființeze o şcolă 

de cătun. ! | 

6) Comuna: Isvoarele. (Venit: 9.774 lei). Patru cătune: Ciwnaţi, Ciurari, Cocni şi lavoarele. 

Prima şeolă este la, Coeni. Există de la 1887. Localul este inchiriat. E de gard, nepotrivit 

şi noincăpitor. Are o sală (8,50x3,50X2,50), şi o cameră mică pentru “învăţător. Nu e nici curte 

nici grădină. Şc6la nu are-nici un venit, pămîntul ce posedă fiind cultivat de învăţător. 

“La Coeni, fiind 90 copi în vîrstă de şcolă (57 păieţi și 33 fete), ar trebui un al doilea 

învățător. . | 

A doua, şcâla este la Izvoarele. Există de la 1875. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1884, E de zid, destul de potrivit, încăpttor, la loc sănătos şi Ia îndemâna copiilor. Are teci 

săli: 1 (9,50X3X4), II (3,60X3X4), III (3,60X3X1), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea este 

împrejmuită cu gard de nuele. Grădina (821»») este împrejmuite cu gard de nuele. Ş26la nu 

are nici un venit, pămîntul ce posedă nefiind arendat. | 

Copiil din cătunele Ciumaţii (2 kil. 500 m.) şi Ciurarii (L kil. 500 m.) pot ușor frecuenta 

școla de la Izvoarele, unde, fiind peste tot 360 copii în vîrstă do școlă (198 băieţi şi 162 fete), ar 

trebui, fiind deja doi învăţători, un al treilea la şedla existentă şi să se înfiinţeze încă o şcolă, 

cu trei învăţători. | i 

7). Comuna Mitreni-Clătesci. (Venit: 5.810 lei). Două cătune. Clătesci și Mitreni. 

- Prima șcâlă este la Clătescă. Există de la 1889. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1891. E de zid, destul de potrivit şi încăpător. Are o sală (8,36X5,87X4), şi două camere 

pentru învăţător. Curtea (1848"2) este împrejmuită cu şipci şi gard. Grădină nu e. Şeola nu are 

nici un venit. 

La Clătesci, sunt 77 copii în virstă de șclă (35 băieţi și 42 fete). 

A doua şcâlă este la Mitreni. Există de la 1851. Localul este proprietatea comunei. E de 

gard, nepotrivit și neîncăpător. Arc o sală (8,37X3,80X2,37), și o cameră pentru învăţător. Nu 

e nică curte, nici grădină. $c6la are ca venit arenda pămîntului, care are o suprafață de 17 

pogone. 

La, Mitreni, fiind 105 copil în vîrstă de şedlă (61 băieţi şi 42 feto), ar trebui un al doilea 

înveţător. 

-8). Comuna Olteniţa-Rurală. (Venit: 26.595 Iei). Două cătune: Atârnații și Olteniţu- Rurală. 

Scâla este la Olteniţa-Rurală și funcţioneză în două localuri. In localul cel vechiii se află 

şi primăria. Şcola există de la 1874. Localurile sunt proprietăţile comunei. Sunt de zid, neîncă- 

petre, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Aîi câte o sală: (9XX6X4) la localul cel noii, 

(5X5X2,35), la localul cel vechiii, două camere şi o hucătărie pentru învățător. Curtea (336”» | 

şi grădina (921m2:) sunt împrejmuite cu scânduri. Şc6la nu are pici un venit. 

Copiii din cătunul Atârnaţi pot uşor frecuenta şedla dela Olteniţa-Rurală, unde, fiind deja 

la şeola existentă dol învăţători, ar trebui un al treilea să se înfiinţeze încă o şcolă cu trei învățători, 

Sunt peste tot, 337 copi! în virstă de șeolă (171 băieţi și 166 fete). 

9). Comuna Prundu. (Venit: 7.415 lei). Un cătun: Prundu. 

ScOla este la Prundu. Există de la 1857. Localul este clădit de judeţ și comună în 189]. 

E de zid, noi, destul de potrivit, neîncăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o
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sală (9561), și trei camere pentru învățător. Curtea (6702) și grădina (352) sunt imprej- muite cu gard. Şc6la nu are nici un venit, 
Copiil din cătunul Golășei (250 m.) din comuna Pucni, plasa Marginea, judeţul Vlașca pot ușor frecuenta şeola, de la Prundu, unde ar trebui încă doi înveţători, peste tot fiind 210 copil în vîrstă do școlă (121 băieţi şi 89 fete). 

10). Comuna Radovanu. (Venit: 9.077 lei). Un cătun: Bădoranu. 
SŞcola este la Rădovanu. Există de la 1858. Localul este donat de principele Dimitrie Ghica. [E do zid, destul de încăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are patru să: 1 (8,80X6,35X-1,50),-11 (5,30X5X4), III (5,20X5,20X4), 1V (5,50X2,50X3), două camere și bucătărie pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Ședla nu are nict un venit. 
La Rădovanu, fiind 607 copil în vîrstă de şcolă (316 băeţi și 291 fete), ar trebui fiind deja irei învăţători la ședla existentă, să se înființeze încă două șeole cu câte trei învăţători. 

11). Comuna Spanţovu. (Venit: 6.819 lei). Patru cătune: Clinceni, Spunfovu, Tatina și Pa- 
lca-lui- Soare. 

Prima școlă este la Spanţovu. Există de la 1889. Localul este proprietatea comunei, clă- 
dit în 1889. E de zid, neîncăpttor, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are .o sală (6,35 X 6,75X3,50) și o cameră pentru învăţător. Curtea (580m») este împrejmuită cu grilaj. Grădină nu 
e. Sc6la nu are nici un venit, pămîntul ce posedă nefiind arendat. | 

Copiii din cătunele Tatina (1 kil. 100) și Clinciu pot uşor irecuenta şedla de la Spanţovu, unde ar trebui un al doilea învăţător şi să se înființeze încă o şcâlă cu do! învăţători. 
Sunt peste tot, 232 copil în vîrstă do școlă (124 băieţi și 108 fete). 
A doua şeolă este la Valea.lui-Soare. Există de la 1891. Localul este închiriat. E de gard, 

nepotrivit, destul de încăpător, dar deși la loc sănătos, nu e tocmai la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (4X(3X3), II (1X3X3), fără locuinţă pentru înv&ţător. Curtea este neîmprejmuită. Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit. , 
Copiii din cătunul Tăușeanca (comuna Ulmeni) pot ușor frecuenta șcâla de la Valea-lui- Soare, distanţa fiind mai mică de 3 il. și comunicaţia uşoră. 
Peste tot, fiind 115 copil în virstă de şcolă (63 băieţi și 50 fete), ar trebui la Valoa-lui- Soare un al doilea învăţător. ” 

12). Comuna Ulmeni. (Venit: 15.022 Iei). Trei cătune: Zăirşeanea, Ubneniy-Pămînteni şi Ul menil- Ungureni. 
Şcola este la Ulmenil-Pimînteni. Există de la 1861. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1873. E de zid, nepotrivit, la un loc cu primăria, neîncăpător, dar la loc siinătos și la în- demâna copiilor. Are o sală (863,20), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (2250m.r.) este ncîmprejmuită. Grădină nu e. Şcola are un venit de 425 lei, din arendarea pămîntului. 
Copiil din cătunul Ulmenit-Ungureni pot uşor frecucnta, şedla de la Ulmenii-Pămînteni, diss- tanţa fiind ma! mică de 3 kil. și comunicaţia ușdră, 
Fiind peste tot, 392 copil în vîrstă de șe6lă (207 băieţi şi 185 fete), ar trebui încă dot în- văţători la școla existentă și să se înfiinţeze încă o ședlă cu trol învățători. 
Copii din cătunul 'I'ăușcanea pot uşor frecuenta șcâla de la Valea-lur-Ssre (comuna Spanţovu).
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PLASA SABARU 

38 cătune şi 23 şcole, i 

Copă în virstă de şedlă: 4.316 (2.370 băieţi și 1.916). 

I 

'1). Comuna Berceni-Dobreni. (Venit: 5.467 le!). Un cătun: Derceni- Dobreni. 

SŞedla de la Berceni-Dobreni există de la 1879. Localul este clădit de judeţ în 1802. E de 

zid, noii, destul de bun, neîncăpător, însă la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală 

8X6X4), o cancelarie, o cameră şi o bucătărie pentru învăţător. Curtea şi grădina (8972) sunt 

împrejmuite cu șipci și gard. Şc6la nu are nici un venit. | 

La: Berceni-Dobreni, fiind 97 copii în vîrstă de şedlă (74 băieţi și 23 fete), ar trebui un 

al doilea învăţător şi, prin urmare, încă o sală. 

2). Comuna Bragadiru-Bulgaru. (Venit : 12.856 lei). Trei cătune: Biiagadiru, Bulgaru şi Cor- 

nctu- Glogoreanu. 
| 

" Sedla este la Bragadiru. Există de la 1888. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1888. E de zid, încăpător, dacă sar mai elădi un local la loc sănătos și la îndemâna copiilor 

Are o sală (10,17X838X4), şi două camere pentru învățător. Curtea, (1382) este împrejmuită 

cu scânduri. Grădină nu e. Şe6la nu are nici un venit. | 

“Copiii din cătunul Bulgaru (1 lil. 260 m.) pot uşor frecuenta șc6la de la Bragadiru, unde 

ar trebui încă dot învăţători, peste tot fiind 182 copi! în vîrstă de şcolă. 

In cătunul Cornctu-Glogoveanu (6 kil. 348 m.) numărul copiilor în vîrstă de şeolă este ne.. 

însemnat. | 

3). Comuna Buda-Prisiceni. (Venit: 4.754 lei). Trei cătune: Duda, Drăgănescu şi Poșta. 

Prima şcâlă este la Buda. Există de la 1887. Localul este proprietatea, comunei, clădit în - 

1887. E de gard, destul de bun, neîncăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o 

sală (8,21X8,52X3,65) şi trei camere pentru învăţător. Curtea (6217) şi grădina (7627) sunt 

ncîmprejmuite. Şe6la nu are nici un venit. i 

La Buda, fiind 167 copil în virstă de şcdlă (82 băieţi şi 85 fete), ar trebui încă doi învătători 

A doua șcâlă este la Drăgănescu. Există de la 1881. Localul este închiriat. E de cărămidă, 

destul de potrivit, încăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (7X4,90)43,90) 

„şi patru camere pentru învăţător. Curtea (880m7.) și grădina (2000”») sunt împrejmuite cu gard. 

Sola nu are nici un venit. . 

Copiil din cătunul Poşta (1 kil. 50 m.) pot uşor frecuenta şesla de la Dragănescu. 

Sunt peste tot 82 copii în vîrstă de şcâlă (13 băieţi şi 39 feto). 

4). Comuna Colibași. (Venit: 5.005 lei). Un cătun Colibași. 

Şedla de la Colibaşi există de la 1861. Localul este închiriat. E de zid, neîncăpător, la loc 

sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli: I (4,30X4,202,80), II (1,803,85X(2,80) și două 

camere pentru învăţător. Curtea (16247) este împrejmuită cu gard. Grădină nu o. Şedla nu 

are nici uu venit. 

La Colibaşi, fiind 181 copii în vîrstă de şcâlă (102 băieţi şi 79 fete), ar trebui încă doi 

învăţători. 

5). Comuna Copăcenii-de-Sus. (Venit: 5.297 lei). Un cătun: Copăcenit-de-Sus. 

Şcola, de la Copăcenil-de-Sus există de la 1884. Localul este proprietatea, comunei, clădit
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în 1884. E de zid, neîncăpător, la loe sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli::1 (9,82X 
5.182,92), II (4,23X5,18X2,92), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (7142) şi grădina (432m. 
sunt ncimprejmuite. Sc6la nu arc nici un venit. 

La Copăcenil-de-Sus, fiind 217 copil în virstă de școlă (109 băieţi și 108 foto), ar; trebui, 
fiind deja doi învăţători la şesla existentă, să se înființeze încă o șcâlă cu doi învăţători. 

6). Comuna Copăcenii-Mogoșesci. (Venit: 6.215 Iei). Patru cătune: .Copăcenii-de-Jos, Mogoşesci AMonastirca și Vurlam. 
Ie 

Prima șc6lă este la Copăcenil-de-Jos. Iixistă dela 1837. Localul este proprietatea comunei, 
clădit în 1887. E de zid, neîncăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală, două 
camere mici și o bucătărie pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şedla nu are nici un venit: 

Copii! din cătunul Monastirea (2 kil.) și Copăcenii-Sf-loan (comuna Creţesci-Sintesci) pot 
uşor frecuenta șe6la de Copăcenii-de-Jos, unde ar trebui un al doilea învăţător. 

Num&rul copiilor în vîrstă, de șcslă din acoste cătune trec peste 100. 
A doua şedlă este la Mogoșesci. Există de la 1850. localul este închiriat. E de gard, nc- 

potrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (5,30X3,802,60), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Șc6la nu are-nicl un venit, 
Copiii din cătunul Varlam (2 kil.) pot.uşor frecuenta șe6la de la Mogoşesci, unde ar trebui 

încă dol învăţători, peste tot fiind 161 copii în virstă de şodlă (83 băieţi și 78 fete). 

1); Comuna Cornetu-din-Vale. (Venit: 3.468 lei). Un cătun: Cornetu-din- Vale. 
"Seola de la Cornetu din-Vale există de la 1880. Localul este proprietatea comunci, clădit 

în 1880. E de gard, lipit cu pămînt,la un loc cu primăria, nepotrivit şi ncîncăpător, dar la loc 
sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (6X5,50X3), fără locuinţă pentru învăţător. Nu. e 
nici curte, nici grădină. Şe6la nu are nici un venit, | 

La Cornetu-din-Vale, fiind 192: copii în vîrstă de șcOlă, ar trebui încă do! învăţători. 

8). Comuna Creţesct-Sintesci. (Venit: 8.546 lei). Trei cătune: Copricenii-Sf. Ioan, Creţescă și 
Sintesci. 

Prima şc6lă esto la Creţesci. Există, de la 1882. Localul este clădit de judeţ şi comună în 
1881. E de zid, neîncăpttor, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (9,60X5X4) și 
două camere mici pentru învăţător. Curtea 3050*») este împrejmuită numa! jumătate. Grădină 
nu c. Șce6la nu are nici un venit. , . | 

La, Oreţesci, fiind 294 copii în vîrstă de șcâlă (146 băieţi și 148 fete), ar trebui încă doi 
învăţători la şe6la existentă şi să se înființeze încă o şe6lă cu tre! învățători. 

A doua șodlă este la Sintesci. Există de la 1858. Localul este proprietatea comunci, clădit 
în 1883. E de gard, ncîncăpttor, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (6,50X5.2,59). 
fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (627m».) este împrejmuită cu scânduri. Grădină nu ce. 
Şc6la nu are nici un venit. 

La Sintesci, fiind 152-copii în virstă de şcolă. [98 băieţi şi 54 fete), ar trebui încă dof în- 
vățători, Ma Tu 

Copiii din cătunul Copăcenii-S[.-loan pot uşor frecuenta şcola de la Copăcenit-de-jos (comuna 
Copăcenii-Mogoșesc)).. 

9). Comuna Dărăsci. (Venit: 5.176 Iei). “Trei cătune: Asan, Filipescă şi Mitropolia. 
Școla este la Mitropolia. Există de la 1878. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1884. E de cărămidă, destul de bun, neîncăpător, la .loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are 
o sală (7,78X3,99X3,4) și două camere separate printr'o sală pentru învâţător. Curtea (599mr”)
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este împrejmuită cu scânduri, gard şi şanţ. Grădina (179*2) este împrejmuită cu scânduri. 

Şedla nu are nici un venit. 

- Oopiil din cătunele Asan (228 m.) şi Filipesci (19 m.) pot ușor frecuenta şesla de la Mitro- 

polia, unde ar trebui un al doilea învăţător şi să se mal înfiinţeze încă o ședlă cu doi învă- 

țători, peste tot fiind 226: copii în virstă de școlă (192 băieţi şi 94 lete). 

| 

10). .Comuna-Dobreni-Câmpurelu. (Venit: 6254 lei). Două cătune. Câmpurelu şi Dubren. 

Prima şesla este la Câmpurelu. Există de la 1890. Localul este închiriat. E de zid, des- 

tul de încăpător, la loc sănătos și la îndemâna, copiilor. Are două săli: 1 (643,50), II 450X 

4XX3,50) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (180m») este împrejmuită cu gard. Grădină nu e: 

Şeola nu are nică, un venit. 

La Câmpurelu sunt 83 copil în vîrstă de şcolă (53 Dăcţi şi 80 fete.) 

A doua şeslă este la Dobreni. Există de la 1857. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1888. E de zid, la un loc cu primăria și neîncăpâtor. Are o sali [8X83,5X5), fară locuinţă 

pentru învăţător. Curtea (954=r) este neîmprejmuită. Grădină nu e. Şe6la nu are nici un venit. 

La, Dobreni, fiind 956 copii în vîrstă de şeslă (147 băieţi şi 109 fete), ar trebui un al doilea 

învăţător la șc6lu existentă și să se înfiinţeze încă o școlă cu doi învăţători.” 

11). Comuna Gostinari. (Venit: 3.824 lei). Două cătune: Gostinari- Belu şi Gostinari- Văcărescă, 

Şodla este la Gostinari-Văcăresci. Există de la 1870. Localul este clădit de judeţ în 1889. 

[2 de cărămidă, neîncăpitor, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (8SX7X4), şi 

două camere pentru învăţător. Curtea (250”») este ncîmprejmuită. Grădină nu e. Șc6la „nu are 

nici un venit. 

Copiii din cătunul Gostinari-Belu — distanţa fiind mal mică de 3 kil. și comunicaţia ușoră -— 

pot frecuenta, cu înlesnire şcola de Gostinari-Văcăresci, unde ar trebui încă doi învăţători, peste 

tot fiind 155 copil în vîrstă de şcolă (78 băieţi şi 77 fete). 

19). Comuna vilava-Merlari. (Venit: 15.222 lei). Două cătune: Jilava şi JMerlari. 

__ ŞeGla este la Jilava. Există de la 1866. Localul este proprietatea comunci, clădit în 1888. 

[3 de: cărămidă, la un loc cu primăria și percepția, ncîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna 

copiilor. Are o sală (8X7,83X3,70), două camere şi o bucătărie pentru învăţător. Curtea (7547) 

este împrejmuită cu scânduri. Grădină nu e. Şedla nu are nici un venit. 

Copiii din cătunul Merlari (1 il. 500 m.) pot ușor frecuenta șc6la de la Jilava, unde sunt 

acum tre! învăţători şi ar trebui să se înfiinţeze încă o școlă cu trei. învăţători, peste tot fiind 

327 copil în vîrstă de şcâlă (185 băieţi şi 142 fete). 

13). Comuna Măgurelele. (Venit: 6.415 le). Patru cătune: Dumitrana, Filipescu, Ghermani 

şi Oteteleșanu. 

Prima șelă este la Dumitrana. Există de la 1888. localul este închiriat. E de gard, lipit 

cu pămînt, neîncăpător şi la loc nesănătos. Are o sală (3,61X3,60X2,42), fără locuinţă pentru 

învăţător. Curtea, (11222) este împrejmuită cu gard. Grădină nu e. Șeola nu are nici un venit-. 

La Dumitrana sunt 65 copil în vîrstă de șeslă (33 băieţi şi 32 fete). 

E neapărată nevoie de un local noii. | 

A doua şcolă este la Oteteleșeanu. Localul este închiriat. E de zid, nepotrivit şi neincă- 

pător, dar la loc sănătos. Are o sală, fâră locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. 

Şedla nu are nici un venit. | 

Copiii din cătunele Filipescu (1 il. 500 m) şi Ghermani (500 m.) pot uşor frecuenta școlu, 

de la Oteteleşeanu, unde ar trebui un al doilea învăţător şi să se înfiinţeze încă o șeolă cu doi 

învățători, peste tot fiind 221 copil în vîsstă de şeolă (106 băieţi şi 115 fete). , 
7
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14). Comuna Străinii-Dobreni. (Venit:.3.000 lei). Două cătune: Bragadiru şi Vidra. 
Șeola este la Bragadiru. Iixistă de la 1853. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1891. E de zid, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (8,94X5,96X4,1), 
două camere și o bucătărie pentru învățător. Curtea (869=.) este împrejmuită cu scânduri Și gard, 
Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit, - - | - 

Copiii din cătunul Vidra (1 kil. 400 m.) pot uşor frecuenta șcla de la Bragadiru. 
Fiind peste tot 406 copii în virstă de șc6lă (210 băicţi şi 196 fete), ar trebui încă do! în- 

veţători la ședlaȚexistentă și să se înfiinţeze încă o șc6lă cu trei învăţători. 

15). Comuna Vărăsci-Obedeni. (Venit: 10.468 le). Două cătune: Ovedeni și Părăsci.- 
Prima școlă este la Obedeni. Există de la 1891. Localul este închiriat, [- de gard, nepo- 

trivit şi neîncăpător. Aro o sală (3,85X3,60X2,10), şi o cameră pentru învățător. Nu e nici curte, 
nică grădină. Şcola nu are nici un venit. | 

La Obedeni, fiind 167 copii în vîrstă de şcâlă (86 băieţi şi 81 fete), ar trebui încă do; 
învăţători. | | 

A. doua șe6lă esto la Vărăsci, Există de la 1863. Localul este proprietatea comunei, clădit 
în 1887. E de zid, la un loc cu primăria, nepotrivit și neincăpător. Are o sală (7X6X3,14), fără 
locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şcola nu are nici un venit. 

La Vărăsci, fiind 321 copii în vîrstă de şeslă (181 băieţi şi 140 fete), ar trebui încă doi 
învăţătorizla școla existentă și să se înființeze încă o şcolă cu trei învăţători. 

16). Comuna Vârtejiu-Nefliu. (Venit : 7.500 lei). Patru cătune : Chirca, Nefliu, Prunii şi Vârtejiu. 
Prima șe6lă este la Vârtejiu. Există de la 1868. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1889. E. de zid, neîncăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (9,82x6,93X3,98), 
două camere și o bucătărie pentru învăţător. Curtea (13687) este împrejmuită cu scânduri și 
gard. Grădină nu e. Şedla nu are nici un venit. a 

La Vârtejiu, fiind 138 copii în vîrstă de şeslă (81 băieţi şi 37 fete), ar trebui un al doilea 
învăţător. 

A doua .şcâlă-este la Nefliu. Există de la .1891. Localul: este închiriat. E de lemn, neîncă- pător, dar la loc sănătos și la îndemâna, copiilor. Are o sală : 14,1X3,8X2,43), fără locuinţă pentru 
învăţător. Curtea (25027) este împrejmuită cu gard. Grădină nu e. Scâla nu are nici un venit. Copiii din cătunul Chirca (100 m.) pot uşor frecuenta şcsla de la Nefliu, unde ar trebui un al doilea învăţător, peste tot fiind 102 copii în vîrstă de șcâlă. 

In cătunul -Prunii (comunicaţia fiind grea cu Nefliu),- fiind 20 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze o-șcâlă de cătun. 

"PLASA ZNAGOV,. 

54 cătune și 15 șeole. 
Copii în virstă de' șcâlă: 3.369 (1.891 băieţi şi 1.478 fete), 

1). Comuna -Balotesci. (Venit: 10.066 lei). Cinci cătune: Balotesci, Cacaleţi, Petresci, Preoţesci, și Săflica. - Ii . ! 
Șeola este la Bălotesci. Există, de la 1876. Localul este donat de d. L. N.: Lahovari, fără forme. E de gard lipit cu pămînt şi acoperit cu trestie, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Aro o sală: (5X3,10X.1,80), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Sedla nu are nici un venit,
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Copiii din cătunele Cacaleţi (600 m.) şi Preoţesei (1 kil. 600) pot uşor frecuenta şedla de la 
Balotesci, unde ar trebui un al doilea învăţător, peste tot fiind 107 copii în vîrstă de școlă. 

In cătunul Petresci (3 lil. 200), ar trebui să se înfiinţeze o șcdlă inferidră, unde ar putea 

ușor veni .şi copiii din cătunul Săftica, (3 kil. 200 m. de Balotesci) precum și cel din cătunele 

Mecheaua şi Sărindăreanca (comuna Corbeanca, plasa Ilfov.) 

In: aceste patru cătune sunt, peste 50 copii în virstă de școlă. 

2). Comuna Butimanu-L.ucianca. (Venit: 2.296 lei). Șepte cătune: Butimanu, Linia, Luceanca, 

Sterianu-de-Jos, Sterianu-de-3lizloc, Sterianu-de-Sus și Ungureni 

Şcola este la Butimanu. [Există de la 1870. Localul este clădit de judeţ în 1887. E de zid, 
destul de bun, ncîncăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Areo sală: (8xx8X3,50), două 

camere şi 0 bucătărie pentru învăţător. Curtea, (1036m-) este împrejmuită cu gard. Grădina lace 
parte din curte). Șe6la:nu are nici un venit. 

Copiii din cătunele Linia (6$ m), Luceanca (1 kit. 600), Sterianu-de-Jos (1 kil. 400), Sterianu- 
de-Mijloc (1 lil. 777), Sterianu-de-Sus (2 il. S45) şi Ungureni (L kil. 637) pot uşor frecuenta 
școla de la Butimanu, unde ar trebui încă doi înv&ţători, peste tot fiind 197 copil în vîrstă de 
şeolă (121 băieţi și 16 fete). - 

Copiii din cătunul Poenari (comuna Tătărani plasa Jalomiţa, judeţul Dâmboviţa) pot frecuenta 
şeola de la Butimanu. 

d Lă 

3). Comună Căciulați. Venit: 9.171 lei). Patru cătune: Căciulaţi, Canelu, AMoara-Săracă şi Pășcani. 

Prima şedlă este la Căciulaţi. Există de la 1836. Localul este proprietatea comunei, clădit * 

în 1888. E de zid, neincăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (9,50 X 
7 3,80) şi trei camere pentru învăţător. Curtea (12 arii) şi grădina (14 aril). sunt împrejmuite 
cu șipci. Şeola nu are nici un venit. 

La Căciulaţi, fiind 94 copii în virstă de școlă 4, ar trebui un al doilea învăţător. 

A doua școlă este la Moara-Săracă. Există de la 1885. Localul este proprietatea comunci, 

clădit în 1885. E de gard lipit cu pămînt, neîncăpător și la loc nesănătos. Are o sală de clasă 
(5,80 X 3,56 X 2,25), și o cameră mică pentru învăţător. Curtea (675.2) este împrejmuită cu gard 

Grădina (1183=.») este împrejmuită cu gard și şanţ. Şedla nu are acum nici: un venit, pămîntul. 

ce posedă nefiind arendat. 
Copiii din cătunele Canela (100 m.) și Pășcani (1 kit. '780) pot uşor frecuenta școla de la 

Moara-Săracă. 
. Fiind peste tot 2514 copii în vîrstă do şeolă (143 piieţi şi 111 fete), ar trebui un a doilea 

învăţător la școla existentă și să se înființeze încă o şcolă cu doi învăţători.. 
E neapărată nevoie de un local noii. 

" 4). Comuna Cociocu. (Venit: 10.079 Iei). Sease cătune: Bălteni, Brătulesci, Cociocu, Periș, Piscul 
Ieveasca şi Wălenii-Duriuş. 

Prima şeolă este la Brătulesci. Există de la 1894. Localul este donat de M. $. Regele și 
a fost clădit în 1893. E de zid, încăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli: 
1 (8X'7XX3,75), 1 (8X'7X3,75), patru camere și două bucătării cu cămările lor pentru învăţă- 
tori. Curtea, (650) este împrejmuită în faţă cu grilaj de lemn și în cele-l-alte părți cu u- 
lucă. Grădină nu e. Şcola are un venit 201 lei, din arendarea pămîntului. 

Copii! din cătunul Cociocu (100 m.) pot ușor frecuenta şela de la Brătulesci. In. ambele 
cătune fiind 254 copii în vîrstă de şedlă, ar trebui la Brătulesci, un al doilea învățător la șcâla 
existentă şi să se înființeze încă o șcâlă cu doi învăţători. 

In cătunul Bălteni (3 kil. 97), fiind 53 copil în visstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze 
o şcolă inferidră.
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De ascmenca în cătunul Periş 3 il SO mă, fiind Si copil în virsta de scolar trebui 

să se înființeze a scâlă inferieră, 

A doua şeolă este la Piscul-Mereasca  Enistă de la 154], Localul este proprietatea Coronel, 
[: de card lipit cu pâmint si acoperit cu trestie, neincăpeter, dar la loc sănătos și Da îndemâna co 

piilor. Are o sală 0 20O ABM2I5, două camere și o bucătărie pentru invețitor, Curtea ri 

este împrejmuită cu zard de nurle, Grădina Dore?) este împrejmuită. Seola nu are nici un 

venit, 
[.a PisculMereasca, find 5 copil în virstă de şeolă, ar trebui încă un al doilea inveţător. 

In cătunul Valeni: buriast (6 lil. 320, Bind 48 copii în virstă de scolă, ar trebui să se înc 
binţeze o şcâlă inferioră. 

îi. Comuna Dascălu:-Creaţa. Cinel cătune. 'reata, Dascălu, lnneu, Vărăsciicele- Jos si Vărăscii-ede- Sue, 

Prima şeolă este la Creaţa, Enistă de la 1564 Localul este inchiriat. [e de ard, nepotrivit, 

neincăpttor, mizerabil, dar la loc sănătos şi la indemana copiilor, Are o sală, fară locuinţă pentru 
invețător, Nu e nici curte, nic rădină. Scola nu are nicl un venit, 

Le Creaţa sunt 66 copil în virstă de şeolă (14 băieţi şi 22 fetei, 
I: neapărată nevoie de un local noii 

A «dona șeolă este la Dascălu, [istă de la 1570. Localul este proprietatea comune, cladit 

în ISI. E de zid, neincăpetor, la toc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (2BOSCI,SOXIDU) 
si două camere pentru invețător, Curtea (700%P) este împrejmuită cu ard si uluct, Grădină 
nu e. Şcola are un venit de 105 let, din arendarea pământului, 

Copiii din cătunele luncu (1 lil. 800 m), Vărâseilede-los (100 m. şi Vărăscil dle-Sus (100 m.) 
pot uşor feecuenta şeola de la Dascălu, 

Peste tot fiind US copit în virstă de şeolă (107 băieţi si 91 fetei, ar trebui la Dascălu 
încă «lol înveţători, 

6). Comuna Lipia-Bojdani. (Venit: 17.575 le). Trersprenlece cătune: Băra, Bojan, Coalele, 

Dobrogei, Iluresei, Fundu, CGhermăne sei, tiruiu, Lipin, Sanţu, Turbaţi) Ciririța- Vlisia şi Gririţa- Noua. 

Prima şeolă este la Gruiu, Există de la INS9, Localul este proprietatea comunei, clădit 

de judeţ în 1582, E de zid, neincăpetor, la loc sănătos și Ja îndemâna copiilor, Are o sală 
(10X5XX1), două camere, o bucătărie si o marasie pentru înveţător, Curtea (1 aril) este împrej 
muită cu uluci. Grădină nu e, Scola nu are nic un venit, 

Copiil din cătunul Sanţu (1 il. 250 su.) pot uşor frecuenta şeola de la Gruiu, unde ar 
trebui un al doilea înveţător și să se intiințeze încă o şeolă cu dor învețători, peste tot fiind 
26:) copil în virstă de scolă, 

In cătunul Bara (3 bil. 160 ma, liind 97 copil în virstă de şeolă, ar trebui să se înființeze 
o şeolă cu dol învețători, 

In cătunul Griviţa-Nouă 45 hil. d00 m) nu sunt de cât d copil în virstă de scoli, 

A doua şcolă este la Ghermănesel, Eaistă de la IN00. Localul este închiriat. E de ard 
lipit cu pămint, neineăpetor, la loc nezănătos, dar la îndemâna copiilor. Are o sală (ICON, BIS 

si o cameră pentru inveţător, Curtea (3602) este împrejmuită cu ard. Grădină nu e. Sedla 
nu are nici un Venit, 

La Ghermanesel, fiind 115 copil în virstă de şeolă, ar trebui un al doilea învețiătoz, 

lu cătunul Dobrozesei 4d il SO mm, Bind 120 cupil în Sirstă de seolă, ar trebui să se 
inliințeze o şenlă superioră cu dol înveţători, 

“1. 
teo In cătunul Griviţa: Vlisia d il nu sunt de căt 2 copil în virstă de sed 

A treia scoță este la Lipia. Eaistă de la Is. Localul este inchiriat. E de car de nuclee, 
neincăprtor, dar, deşi la loc sănătos, nu e la înlemina copiilor, Are o sală BIS TD) 
si o cameră pentru invețător. Curtea (2 aril este împrejmuită cu card de nuiele, Gridina nuc. 
Sela nu are ni un Venit. 

Copil din chtunul Doja li me pot usere (eocienta seta de la Lipia, ude az trebui
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un al doilea învăţător și să se înființeze încă o şeolă cu doi învăţători, peste tot fiind 265 copii 

în vîrstă de școlă. 
Dacă sar construi un local noii în centrul cătunului Lipia, — de care e neapărată nevoie — 

ar fi la îndemâna tuturor copiilor. 
A patra şedlă este la 'Turbaţi. Există de mult. Localul este închiriat. E de gard, nepotrivit 

Şi ncincăpitor, dar la loc sănătos:și la îndemâna copiilor. Are o sală 15,10X4,10X2,38), fără 
locuinţă pentru învăţător. Curtea (170»*) este împrejmuită cu uluci. Grădină nu e. $cola nu 

are nici un venit. 

Copiii din cătunele Coadele (2 hil. 300), Floresci (2 lil. 600 m.) și Fundul (1 Hl. 250 m.) 
pot uşor frecuenta ședla de la Turbaţi, unde ar trebui un al doilea învăţător şi să se înfiinţeze 
încă o şedlă cu doi învăţători, peste tot fiind 319 copii în vîrstă de şcolă. 

Se simte neapărata nevoie de un local noii. | 

3 

7). Comuna Poenari-Vulpesci. (Venit: 7.706 lei). Cinci cătune: Ciocinari, Movila, Pocnari-Ni- 

culescu, Pocnari- Polizu şi Poenari- Vulpesci. 
Şcâla, este la Poenari-Vulpesci. Există de la 1892. Localul este clădit de judeţ în 1891. E 

de zid, ncîncăpttor, dar la centrul cătunului. Are o sală (8,50X6X3.80), două camere şi o buciă- 
tărie pentru învăţător. Curtea (547m») este împrejmuită cu șipci şi gard. Grădină nu e. Șeola 

nu are nici un venit. 
Copiii din cătunul Poenari Niculescu (1 il. 340 m.) şi Poenari-Polizu (1 kil. 850 m) pot 

uşor frecuenta școla de la Poenari-Vulpesci, unde ar trebui încă doi învăţători, peste tot fiind 
167 copii în virstă de şcolă. 

In cătunul Movila, ce se află la o distanță de 3 il. de Pocnari- -Vulpesci şi comunicaţia 

făcându-se prin arătură, ar trebui să se înființeze o şcâlă inferidră. 
Sunt 40 copii în virstă de şcolă, 
De asemenea, în cătunul Cioeănari (3 lil. 900 m.), fiind 68 copii în vîrstă de şceolă, ar trebui 

să se înființeze o şcolă inferioră. 

8). Comuna Tâncăbesci. (Venit: 6.500 lei). Patru cătune: Ciofliceni, Iscorani, Filitis şi Mi- 
tropolia. ” | 

Şcdla este la Mitropolia. Există de la 1862. Localul este clădit de judeţ în 1890. E de 
cărămidă, destul de bun deși neîncăpător și la îndemâna copiilor. Are o sală (9X6X3,90) şi două 
camere pentru învăţător. Curtea (464m--) este împrejmuită cu uluci şi gard.. Grădina (1,0776»>) 
este împrejmuită cu gard. Sc6la nu are nici un. venit, 

Copiii din cătunul Pilitis pot uşor frecuenta, şcola de la Mitropolia, unde ar trebui un al 

doilea învăţător, peste tot fiind 123 copii în virsta de şcolă. 
Comunicaţia cătunelor Ciofliceni (2 kil.) şi Isvorani (2 kil. 800) cu  şeâla făcendu-se cu 

luntrea pe apa Znagovului, ar trebui să se înfinţeze în ambele cătune câte o școlă inferioră. 
Numtrul copiilor în vîrstă de șc6lă în aceste două cătune sunt: la Ciofliceni 83 şi la Isvorani di. 

9). Comuna Țigănesci. (Venit: 5.991 lei). Trei cătune: Ciolpani, Lupăria şi Țigeinescă. 
Şc6la este la Ciolpani. Există de la 1857. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1887. E de gard, la un loc cu primăria, neîncăpător şi nu la îndemâna copiilor. Are o sală (8X 

8X3,15) două camere și o bucătărie pentru învăţător. Curtea (1,2507) este împrejmuită cuuluci. 

Grădină nu e. Şesla nu are acum nici un venit, pământul ce posedă nefiind arândat, 

Numai copiii din cătunul Țigănesci (2 kil. 900) pot frecuenta șesla. Copiii din cătunul 

Lupăria (3 Kil. 500) nu pot frecuenta șcâla de la Ciolpani, dar mal construindu-se un alt local, în 

centrul cătunului,—de care este neapărată nevoie—aceşti copii ar putea urma, căci sar micşora 

distanţa. Peste tot fiind 194 copii în vîrstă de şcolă, ar trebuila Ciolpani, încă doi învăţători.



JUDEȚUL ILFOV 

RE SUMAT. 

Spre o deplină aplicare a legei asupra învtţămîntului primar ar trebui deci să se înfiin 

țeze în judeţul Ilfov: 
11 șeole de cătune 
22 șcule înferiore 
41 școle superiore cu 2 înrețători. 

24 șcâle superidre cu 3 încițători. 

In același timp, ar trebui să se transforme 76 școle inferidre în şcole superiore cu 2 în- 

vețători și să se adaoge do! învăţători la 56 școle și un al treilea la 12 şcâle. 

Avem astid!, în Judeţul Ilfov, 179 școle din cari: 2 şeole de cătune, 151 şcole inferivre, 
22 şcole superidre cu 2 învăţători şi 4 școlo superiore cu 3 învăţători. 

După deplina aplicare a lege! vom avea: 12 șcâle de cătun, 15 șesle inferidre, 123 şedle 

superiore cu 2 învăţători şi 97 școle superidre cu 3 învăţători, adică, peste tot, 277 școle. 

F.D. 

„Nate 2. ————— Diet ie
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| Argeşu „ss 54] 211 33] 111.125 158| 631 991! 613| 878| 58 zi 69 9 2.29] 2.071| 4600] 5 a 1 3 6 ş 11 1.602! 

| Dâmboviţa . . | 56| 26] 41 994 0 409 co 416 cat 39 2 50 a 1.949| 1.635 3.581] 5 | 10 9 15 d 28 1612 

Ilfov... + .] 59/19] 17 — 863 204 611 so 586 130 146 Ii 22 : 2.215| 1.763! 4.005] 6 d 1 d 13 ) 22 1981 

, Mosiştea. - = | 50] 16] 20| —I 856 119 498 s91 421 668 20| gl 32 i 1.847] 1.627! 3.4714] 20 : G 18 20! 17! 43 20 

i Negoesci. +. | 32] 16] 16 ! 788 140 413 oi 390 sI 35| 21| 17| 9| 1719) 1487] 8206| 10 d 3 13 7] 20 a, 
| Obilesci. . . .] 34| 11] 9 1 542, 131 314 «50 262 300 35 20 12 i 1.174) 916! 2.090| 7] 38| — i “ d 15 6 

i Olteniţa . . . | 23] 16] 12! —! 929 175| 859/1.062| 551 „188 53| 39| 10|. 8| 2414] 2.049] 4456] 6i —|l 6! 8112] 8! 20| 1.309; 

| Sabaru. . . . | 38] 23| 31| —-1.035 18 "109 i 485 229 93! 9ill 17 i 2.310 19161 4.316! 6 8 A —| 8 ] 16 p04| 

; Znagov o a 54] 15] 14 _| 630, __19| 501| 595 607i 678| 128| 120| 11| 6] 1.891| 1.478 3.369 | 3l 5] 2] 8 5 13| 779 

| Total general -: [138]179 20 15/5000 1389 7200 cool ca sn 246 solar osos 7 i 14 at i 202]11.502                           

  

  
 



  

t . , 

i Copil cart ' Copil nat l:- Copit (n " Capil cari 

_NUMERUL COPIILOR DE ROMÂNI IMPĂRTȚITI IN ȘESE CATEGORIL_ ! i 
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        | 

_ Cop! (recuentiză | mart de pl afară do cel | Copii „primeie_ TOTALUI, 
2 a Indatoraţi 2 orl-care ar fi | xinţi Ro- ear nn amaânaţi , ea acestor ! 

> COMUNA CĂTUNUI 2 G | mat urma i distanţace : mâni care .. frccucnt(zi; sad O în afară de aces 

= iai iei 3 | | unmn i demate i i qedla acum i: o clusi Itedla din . cesecateszorii 
Ş z ? | CaTa . | teză şedla | aitaaţa , Sia „seen caise, e 

i ] Sa | j sil al - = 

7 &lălzle!z|e 2 So is|ais 2!E£ 
. = p= .. Pi Pa Du hi > „9 Ai S|z| A &| RR RI R 2 | 

i a 

| | | i | 
Plasa Afumaţi | i | 

t 
ji | i : | 

1] Afumaţi. 1 Afumaţi. 1] 6 41 107| 45) 234 10 21: 2! —| — 193) 401 
2] Belciugat.-Cojes.| Belciugat.-de-S. | == zi i 21| 2: = — 78. 169, 
9 Călăreţi . . . „| Polcesci. . . 1 = = 0 ai 22 19 2 1 2 — 3295 

. ! | i 

| Crâng. Fundulele Fundulea , e 1 1 — 27! d 12 > —: 55 164 

| a «..| Gostilele, .. $ | 9 ia oi 26 2 | = ) 187 
| Iagiesei-Mariuţa Ilagiesci. . . 1| — -| sol 13) 32 Ga! 3 1! —| —i ss 183 

|! a ce... Mariuta. ... 1| — —| 37 GI 9 — -| | —i 39 139 

Ileana-Suliman. | Icana-Gherm. 1| —| —] 6 — 2 =] li a 1: sul 162! 

Moara-Domn. .| Găncasa. . e 1 1 i 2 di 46! 4 — 1| ai zi 148 
i i W i . 

Piteasea-Pasărea| Piteasca . . « N 2 3) % ol = 1 11| 226 

Ştefânesci . . . | Creţuleasca . . 1| — — 5 | a a] o] - 116! 250 
| Tămădău «| Tâmădău-Mare, | ] i | | | | 

—| — 12 a TG 
| a Darvari... ] 1 | 46,12] d Lil 6, 100, 

| . | ! | 
Total. .. 13) 17| A DA 1! 417 26 38 gi 4 1.239 Yrr 9.936 

| „ul | 

Plasa Argeșul 

31| Bălăşoeni , . .] Dălăşoeni. e 1] — — 3 — 5 —| | = —l 107| 242 

92| Bolint.din-Deal | Bolintin. Bălean Iei -10 | 2 — 124 ori 

|Bolint.-din-Vale.| «Moșteni 1 — —! 00| 30, 131 3 oala 210! 414 
Ş i î “ i 

| a a > |Matu Spart. | 1 | = 79 6) gl — - — = 62, 196, 
Butur.-Prisiceni. | Sacsonl . . + 1] 3 — îi 36, îi 1 = — 101| 92: 

| CiorogDarvari. | Ciorogârla. + 1| — —| 55| di ai 4 1] — = î5 10 
Bl a « | Darvari... 1| 10 3 36 2: 181| = 74 158 

d : | 
G| Domn-Călţuna | Domnesci-de-Jos 1 2 — 8S G | 3] 2i | 2, 102! zu 

1] Domnesci-ule-sus a « Sus 1] 2. | 49 3 BT! 3 1| i — 79| 163 

și Floresci. . . .| Floresci-de-.los 1 — — 62 2 23, — — —| — Ti 214! 

Grădinari . . .] Grădinari. . 1] —| 33 — 3 8 = = — 99 19 
! | i | | 

Ogrezeni. . . +] Ogrezeni. . » as ai ZA] 12 37| —| = = — 130) 321| 
Poenari... .ȚEnuţă. . 1 — î9 16 d ai 2] | — *O 19 

|: ! 

Popesei-Băcu, | Băcu.. . 9 A 13 4l —| = =! 44| 90 

| « «..|7oia.... j 1] = — 3 5] 18! 10 a | — ci, 150 
Slobozia-Cline. . | Slobozia. . . 297 120 4 s2, 3 2 176, 380, 

|Stoenesci . . .| Stoenesci.. . |] 1] 2 — 35 G 15 51] = — s6, ISK | | 
4 | Palanga. .. |] 1| -- — 1, 10 09 1 —| 65 8 173 256, 

Tântava. .. | Tântava. . . 1] — = “| 2 = sil 12 

Țigănia-Grivina, | Țicănia . . « a = —| 6) 10; DD i 111: as] 22 

ITI ICE i 
Total. . 5 1 1.125 158| Gat! S7S: 35 21! 69 92.5292051 100) 

! , 1 ,
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Caţt copil 
incap bupă statistica anului 1893—94 

Copil străin! car! în şcâlă : 

Copil străin! cari || sunt in virstă de TOTALUL n ă . 
urmâză şcla seâlă  numirăzi a| celor două cate- a. Copil înscrişi Copii presenţi Copii present . 

acum și po cet amânaţi | „Borir de copii șa £ 1a Septembrie în luna tu luna Mai OBSERVAȚIUNI 

sai excluși | o 8. 1893 Decembrie 
97 3> 

| a = 
= ||| sizlslslit |elsislilslelgls|s 
4 E | 4 E |8|Els ast |ălele|ălelelăl|e|e 

| 
1 | - 

a] 1| 1 —| 3) a] aj 4 | 55| a1| s6| 63| a2 95) aj 2 66 

| — „] —| = 40 | 17] d, 22| 32) 5| 37 2 4| 25 
== GO | 38| 19] 67! 12| — 12| 15| 2] 17 
gala 2 al 25| o] 25 ai aul ul si 15 

li | . 

—| = | = 25 | 51| 6| î1| 45| | 50| 10| 4] 20 
3 — | 2 3 —| 3] 100 | 20 9| 29] a7 11| :48) 38) 7] 45 

| = — - == — 30 | 20: +4 2 37 4 sl 24| 8 8 

| = == 50 | 28 —| 28| 59, —| 59! 80| —| 30 
= — - = =] = 37 | 19! 11| 80| 24| 4 28) 18 6| 24 
= — — || 2 a wa 20 102| 16 
|| a 2 35 | os! 02! os 3] su 18 | 22 4 — — 3 —. 3 3 iri 41 8 49 37 8 45, 29, Gi 30| In Dârvari eate o peolă de cătun. 

« | | _ | | 
9 1 4 —| 13 UN UH 065 —| =] = === | 
i | | 

| —| o = 30 65 9 4 36, —| 36] 18| —| 18 
| i i . 2 —] aaa 98 199 5100 mi i 77| 38| 3) 56 

ț 4 

| a = = 200 G4, 28 92101] 27| 128| 75| 18 98 | 
| = 2150 15, 4 19 45| | 49) 63| 4 6 
2 | == so |100; 2] 102] 50| 2] se! 43! 3] +46 
_ _ _ i 2 G0 _ —| — 29 1 30 16 4] 20 Fe ae conţine date statistice pe 

o | = 60 | 58 3 61! 49| 4 55 49| 4] 53 

| — == — 50 | 321 66| 38, 86| 6 62] 4i| 66| 50 
— - — =] 60 52| 4 56| 47 «+ SI 23| 3] 26 

1. — 1 2 2 o 4 70 1 8 10 36| 4 40 38| 5 43 
— — = — 40 | 3 — 13 21| — 27 25| —| 25 

| = = = so | 102| 83 185 92| 8 100| 71| 7. 78 
_ = — = | | | 250 | ai] 2 55 85| 9 94] 63| 9 72 

| = 2 o 2 10 | 29 10) 39 2 1 22 2 1] 3 

o = | = 30 | 14] 3 17| 13 3) 16) 13| 6 19 « 

_: — — —| —| = 91 86 5| 91! 80 4 90 61 4| 68 Există o şeolă de cătun In Ordoreanu. 

| | = s0 | 90| 21| 1] 71| 5) 76| 66| 5 7 

1 1 aj 2 20 | — 16! 16| 14| 121 26| 10| 19| 22 
| | 

1 | - — sa e S0 | 29; 23| 52| 39 — 39 34| 8] 37 

— | — | —| = — 98 | +8; 20| 68] 70| 10. 80| 72| 11| s8 

| 
5 a 1 i 6 5 11| 16.02 | — — = — 

|                                   | |  
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Lt 

= £ Ce frecuezttză d hii Atari de ce! Cupii Ci cat TUTĂALUI, 
= > est E: ai e ni pat az pe rss ese 
3 = Be Satoraţi entrare ară i Le pe ta ainaniți tar acestor 

= CUMUNĂ CĂTUNUL i a m a CE ecua Ig satu PRI şececatezurii | 
z Z = ” tunul de sta usi cate ar 6 excluşi acest chiar din urmă : Z o 3 tel deataz:a ! 

7 iz iz Dle Plc es ee gs zi OD ID 37 Zi 213 8 BA Bia Bi! ZE = | 

| pp | | | | 
! ) 

Plasa Dâmboviţa | | j | ! ! ! | 
1 | . ! 

' | | , ! ț |] 
1] Branescr Brăneset Ap 00 no 09 a — 229 160 sea 

- | | i 
DBănesa-lerestr, | Dăncsa .. 1] — — “ 13 pi 13 10 12 > JI — — GI * si 

! | 
. 1 i , Eloresca .. . 1] = — i Bu 3 2 ca 

a A i | ! | - , Ierăstrăă | 1 — = ii Sa si a 1578 
. 4 i ! 

» Pipera... IM  — Io [i 2 3: _| 1 | m 1 2 
n 4 i i 4 t 

, ! po | 
| Bobesel-Balăe, . Pălicenca , “9 1 — ui IA î 23 - —— — a 140. 

5 C d ! : ! | i l , Şerbăniea | e — 2 261966, — — 1100 103 203: 
a] | | ! ! | 

Colentina , . | Colentina ] ] MS Noe a 4 49 2, 
| III pl li [| . Colentina ] Cam 3, 5 118 

| i pl | » Fundeni... DĂ 9 % îR 
! | ! i - ! : ! 

. ț | ' t p| Cern.-Căllăraru | Cernica . | 1 — — ul N 9 Du — i a “ 9 
i i , R 

| | - | 
Cucueţi-Plătăr. | Cucucţi-Sudiţi 1 3 — 25 Hi 14 12 a! “ : Da “ % % 

i | | | 1 | 

, Pltăresei +, | 1 n Baa ao o) G Ş | | | , 
» Prosresu .., ] « — 4 DU 1 să - 1 _ a, s l sal 

| a | IL lj | , Renascerea , | = zi 7 AT oa a = E î 5 
| | II 

Dudesct-Cioplea | Caţelu-Sudiţi + Me o po 9 oii 33 a m ai ! ! | ) : | | : | 
1 | . Dudesct ., 4 A IT 3 73 E IS > 4 - 1 156 2040 

| ! 4 ţ ! , : ! | | ! ! | > Prozresu 1 9 1 18 15 9 G 4 3 —! oi —, 33 = GI, 
| 

i ! 1 , ; i ! 
S| Y'runzinesci. .| Frunzinesci e a = 1 — 00 4 “ 

i i i ! 
U| Fundeni Gheras] Fundent , . e ADR as aq Ic Ad 14 997 , i | | ! LE : ț 10] Leurdent , . .] Leurdeui SI 00 GI ai 115 

11] Pantelimon . .| Dobroesci » -j 1 016 Ga 33 — 65 0 Do 
' . i y 4 ! ! ! 12 > Pantelimon „d N 2 10 d Oa 04 De 6 SS 104 

1! ' 4 ; 
« : , ţ 13] Popesci-Cundur.| Popescil-Ciutul, IG Omu is 

14| Stiubei-Orăsci. | Orase. ... SI az 0 0702 o, pd 104 204 
: ! ' 19] Tânganu e. | Tiugunu-Mare aL SD o in 

! ! i 
Total «| 6] 260] 400 DOD 00 ae 416 670 30 95 0 BIBI GA!         !
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Caşr copil | 
| , incap După statistica anului 1893—94 

Copil străiul cari Do da viată de e. In 9 Ă | 

Piz |v | ce ez| cea | rana | caen | OSERVaȚIOnI | 
| sat excluși | străini 3552 1893 Decembrie n luna Maiă l | 

ă |e|Eă | |e|s|ejăet [ălelelălslelălele 

| | LII | 

—| — 2 2] —| 2] ao | —| —| —] oa] 2108) az] 7] 20] ame ez ada coma 

| 2 = | 20 $ ao] za] sal 32] as sd 31| 14| 45 

—| = a a a a | 20 | a2] 13| 25] 3] 25 a 13| 15| 29 

—| === —| —| 70 | 26| 23) 50] a6| za] a7] 23| | 2 

| == 291 9 si 31] 16! 7] 23] s| si 10 

| s0 | al | 48] 6 | «d 10| ai 33 

| 2 ao a] 20 aa a d 10| | 14 

a aa a 9] 27 | 72| 8! 90| 2] 18| sol 58| -18| 76 

| 2 | si 2 | si 30 | 31| 30| 61| 29| 28 și 20| 21| 47 

a | a a 8 35| 6] za] 5) aa) a9] 22] si! 30 

— — — 2 = ra 32| 6] 38| as) 16 ci — —! — In Maid șodla a fost inchisă din causă! 

_| 2 = = 0 | az] | 23] 2] o aul aa] 7] 28 

| 22 2 = =] 0 | aa el 36] as s| sa o | 59 

— 1200 | 76| 33 oi 57| 25| 82| —| —] —] Arie pi atei ee geo 

| 20 | — =] 00 | co! 32] 101] 25| | aa 10| a] ai 

_| 2 2 22 ao ol si az] 0] | aa] as| s| 2 

|| 60 | 30 A 35| 9] 44| 63] 7] 60 

| = = = | [50 | 0] | 24] 207 7] 21| 7] 3 20 

ao | 2 == = 2720 29] Per aut eee 

_| 2 sala ai cj mo [20 ai os] asi o] sal sas 

2] = 5 ba] aj cul 28 9 s 1 9] 16 

| 2 == [== 22 [= [=] as —[ as] 25| 24 29] se Tecemrie* 

— — 2 2 2 2] a] uo | —| —! —| 31| 10 “d 30| - 9] 39 In Septerbie ședla a fost în reparație 

| 10 Il bed sed a] | o 

| 2 a-l soul 3] a 37] s d 14| 2) 16 

| = _| —|. 35 | ol | 29 88) a sl 12 3 15 

5 j 10 j 15 i 5) 162 | —| —| | = = = = =] = 

|                                                  



    

    

    

  

    
  

      

    
  

      

  

  

  

  

    

  

  
                  

                  

     

  

                
  

E NUMELE, COPIILOR DE E ROMÂNI IMPARȚITI 1 IN _ȘE SE CATEGORII_ 
2 IE UR lb ! 

2 || comm sea i suit deea, Copii | come: TOTALUL, | 

rusu, E [E [ete “izirearăi| zar ao pese ma teipmânati miei acestor 2| COMUNA CĂTUNUL SE | maturma dear ct | ne trecaen | tla teun | | afară da 1 sese categorii 
3 5 5 ii col | teză secla periei te | „aceneitua | din urmă | 

= îl2lzlelzjelzlsizleig 2i5s 2jz]a! 
SSE SiS |SIS| SIR |Zs|Sie|E | 
pp pr 

Plasa Ilfov i | | | | | | | | | 
1| Brezoaia . . .[Brezoaia ... | | 1] — — 68 31 % 4 85 89 = — — — 166, 15 333 

Bucoveni . . . | Buftea 1] 1 —: G4 26; 48 178: 82! 41 8 23| —| 2; 153! 149 302 
| e Buciumeni (| 7 aj a] = 25 0 as 26 5 n = | — 46) “al 95 

| >. „|Mogoşâia.. 5 1| 1] —: 380 14 sol 39, 18 15 | 2 — —i s5 z0l 155 
| Chiajna. . + (Chiajna. Î j 1| 7? — TI 6 Gr 62 23, 16 50, 34 14 — 232, 148, 330) 

| n. e |Giulescă. $ 8 ea 10 19 ati 19 1 — 94 7 170, 
3] Ciocănesci .. .[Ciocănesci .. . | 4] 1] —| —i 62 7! z4l 19, 90| 70 4 — — —| 220, 126, 356 
5| Corbeanca .. .[ Tamaş... GI 1] — i 40, 3: 57 50; 30 ia 8 9 i — 136; 101| 237 

|ooegpetrezien Cosoba + (| | 1] 7 = 20 8, 23, 30| aa 30 8 9 — — 58| 77| 165 
> > Trestieni .. .$ 1| — - 27 5| 30 1 23 26 15! 10 - —] ed 58) 183 

| Creţulesci. . . | Samureași 4] 1] — | 35 19 ul 15 22 33 — - — —| 68 65, 136 

ş| Crevedia... . - | Crevedia . . 4 1] — —| 47 9! 36, 35| 29 38 1] — — — 113 13, 186 

9| Militari... [Militari . 31| — = 88, 14 23, 16 7 6 2 4 i —| c8 10, 108 
10| Otopeni. . . .|[ Otopenii-de-Sus 1 09 8 10, 25, 21| 50. 3 12 — —| 110. 93| 203 
4 | Popesci-Drag. . | Dragom.-din-Del g 1 1] — i : 39, 59 22 10, d 5; —| 1; 122 112) 934 

| > o |Săbăremi. 1| 2 —, 51| 10) ij 31 60| 70. % 5 1 1 11, 120, 201 
j2| Roşiu.. .... Roşu... | 6 1] 2] —i i 8 Si 21, 32| 38] | 10 3 1] 75, 78, 153 
13] Tărtășesci. . .] Călugăru. . A Id d 5 21, 19 69. 3 9] — —j 131| 104; 241 
13| Tunari-Dimieni. Tunari . .. . 2] a — = as __oi 7 6! aa 9 _— — _| —| 56. 21| s0 

Total. | 59| 19] 17 - e i ul 700) 586 za 146 i 22 pede zluoos, 
l i hi i 

Plasa Mostiştea 

1] Cătrunesci-Măin,] Sinescii-Noui . Gl — —, 25 d 56| IG 3 sii — 9] 97 194 
2] Creaţa-Leşile „| Pătrăchidia — . aj ja su) i SI 1] =] =] —| 170| 177| 355 

Drăgoesci-Diţin. | Biţina-Pămint. | 1| —! —j 29 2, 10 22; 10 29, — =] = -| 50, 53| 103 
|| € a Chiroiu-Pămint, 7] 1] — —| 39 6] 19 5| 16| 1 = a] = col 41| 101 

| a a Drăgoesci-Znag.| 1] = 38 ) 21 13 15, — —! — —| 77] GG 143 
Ppridu Sărind, - | Dridu-Movila . | a] 5 —| 156| 29! 63! 49 s0| 2 — 1| —| 278| 257| 535 

1 e a Moviliţa | i —| 3 7 asi 25 Gai 2] —! —| 1 62! 63| 125 
5] Ferbinţi. . . .| Ferb=de-Sus. | 24| ş ) -] 124| 33] 2) 78, EI) 14 a 2 244, 237| 184 
6| Grecii Grădiştea.|] Maxinent . , 3 3 | — 15 5! 2 41| 12| 2, 21 SI 179! 159 
| Maia... Maia [af == 00 “6 36, 22 29 e 2 —| —1 109, 94] 203 
S| Meri-Petehi-Net.| Nuci... aa so i 52 65) 56, CE ME ME TRE! 2 207, 146| 353 
4 piezunesi Gros Greci-de-Jos | a i uati 50 6; 25 37, 14 19, —| =! 13 — 106. 62 168 

| a « | Micşun-Mâra.$| | | 1 — 36| di 30, 25| 45, 1 — m — 112, 77| 189 
10 |pidrRosimnie Filitis .., i | 1 4 36 4 i 39, ! 23.2 — — — 60, 66 i 

a a Resimnicea. | 1 —. | 6, 29 II 12; — —: = —i 15) i 86, 11| Roşiorii .. . .| Roşiorii ... aj = = 1 6 15, H 11) 21| i — — î8, 15, 153, 
' I : “ 1 

Total. . .| 50| 16 i) —! sa 115 ns sau. sul G6S! 20 si a sa cor nazi 
E - E | ii : i 
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caşr copil Copii cari urmăză şedla acum 

încap După statistica anului 1893—941 

Copil străin! cari Ci eta TOTALUL In 1e018 

urmâză şcâla || şc6lă numărând celor două cate- = 23 Copil înscriși Copil presenţi Copil present , “ 

acuma aie ceramânați | EOTde ceri | EEE | 1 Septembrie | înluaa [| parai OBSERVAȚIUNI 
sai excluși străini 325 1893 Decembrie ; | | 

= = = zisă : = = == === 

TI | 
== | aa 6 55| 16| 71] 32| si 40 i | 
—| => === 20 = = =] az 24] za] 37) 22| 59 ia Seat aia pabiea Cre 2 Wa ținut 
—| == oo [a a ras a 2] a-si | 

1 2 — 1 13| 4 30 7| 10| 17| 13| 5| 18| 15| 9] 24 
== 52 | 60| —| 65] 81| ij 95| 59| 6| 65 
| — — = so | 2 si 20, 36 6 42 50 9 59 
— | = al =] = G0 | 65| 6| 71| 53| 6| 39| 55| | 62 | 

2 = 23 70 | 32] 5 31 23| 5 28 20| 2] 22 | 
— — a =] = 30 | 17| 3] 20) 19] 5 2 19, -2| 21 
all GO | 19; 1| 20| 40| —| 40| 29| —| 29 | 
— _ | 2 2 9 | — —| —! 22] 10! 32| 1ş| 7] 21| 1u Septembrie Idom reparaţie. 

— —| — = = 80 | 35| 6 51| 63| + cr 29| 2 31 | 

| — 5 2 6 2 s 60 | 26 14 40 27| 10| 37| 81| 10) si i 
1 — - 1 1 al o] 10: | 16 — 16, 36 —| 30| aj — aa | 
1 aa a al a] mo s 0 7] 7] 64| 85| 6 ai | 
=== -| —| —| —| ea | s8| 38| 60j ej aa] aj 0j 0j so | 
— — — = s0 | 35| 28| 63| 5] 3 8 3 — 3 i 
— — 1 a aj 2 GO | 13) 4] +7 54| 2] 56) 37 1| 38 

—__— E E a 48 | 15| 5 20| 27 6 33] 13i — 18 

6 şi 7 d 13| 9| 22] 1331 | — —| — -— | | 2] = | | | | | 

—|— | — 50 $ 34 65| 89 31| 83| 34] 33| 2! 35 | 
PE A E Îl 60 2 22 — 32 9 1 30 6 30 gaEQET, E, Bu conţine date statistice pe 

—| -— —| = 31. | 23| 38| 26| 30| 3| 33| 26| 1| 27 | 
=== — 70 | 51| 6] 57| 41| | 45| 19| 38| 22 | 

== | [=== | = ef of aoleu m ție atente 
_ — — | 2] 2 194 PI A — 193| 23 156 89| 21| 110 i mspPtermbrie te6la a fost in reparaţie 

—| = —| == — 42 | 15 98| 18] 35 5 %0 31 6| 37 | 
G 1 1 2 7 3 10| 150 |1â1| 35 186, 87| 21 108 Si] 21| 105| - 
| — aaa 50 | 28, 5| 33] 42| 2| zu) 26| 3! 29 

1] — | —la 8 | 26| 2 25! 34] | 38| 26| | 30 
si — 3 sI 7 au 2 | 0 | s0 2 +] 70] ms] o! e 

| — —| => — 90 | ssl 7 Gal 40| 4 sl 20| 2: 2 
9 3 1 6 10| 9| 19 30 | 76| 20 96 39) 6 sl 36| 8 5i 

| — — = aa 40 | 85| 7] 62: 26| — 26 d — a 
| — .— - —| =] — 2 | 15| — 18 26| —| 26| 17 — 17 
| — — —] =] = = S0 | 63| -41| 106| 24| 3) 27| 22| 3; 3 

|] | 
20 ; 6 13 26| 17| 33| 990 | — — — = = | —| =] = 
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Copir emca i ma ds, = | See! Copii Cont can | TOTALUI 

| 5] nantoraa cola acum | iuți Ro || MAL Par) | amânaţi a | “ “ 

3] COMUNA | CĂTUNUL [5 [a | e ca E tdi casocatea 
ş 2 [3 Sia Inca gta eetun Ia, seseesezer 

| 25 poa ae DI NR = 

SEA |selă 2 |£ SAE asa 

| | iu 
Plasa Negoesc! | i i | i 

| i : !) 
1 | AProdiegoosei Aproţi . 4 3 1 — — GI 7 24 32; i 2, —| —, — — 102 55, 190 
d « Nesoescă . . 1 2-1] 0 9 1 32, 8 19 — 1 | za col a3oj 

2 Budesci. . Budesci .., Ja] 6 — si a 10| 63! 104 146 1 9: 3 1] 231! 236| gr? 
3| Curcani ,. . Curcani, . ., 1 1 — --l 39 9 61 si 21 sI. al . — — 119, 81! 200 

4] Frum.Cuştureni] Frumuşaui . . 3 a] i — 609 “1 29 4 30 Gi| i 2; 9 3 146 153| 301 
Herăsci-Bucium.] Buciumeni . ] 1] — —| 30 [2 7 30 (i 8, 2 1! 1 1 47| 52] 99 

| a « [Gruiu ... | Aa = 03] mi ari 2 - —| = 35| 92 
« a Ierăscă ,.. | 1 — 55, 7] 58) di) 24| 98 4 1 — —| 142. 106! 248 

6| Lămol-Gălbinași| Gălbinași 11| 3 — 73 5 37 60, 15 30; G 1: —| | 184| 90| 280 
7 Luica. +. [uiea.. ... | 2] a] = —[ 9) aj 89) 50] 19 38! —| | —| _l 07| 67| 194 
8| Nana... . .[ Nana 1| a] — — 58, 9 18 13, 912: 1] — —| 1 86! 64| 150 
9| Sohatu . Sohatu aj ==] 38 aj 30 70] a ai a] 21| pl 114) 126) 248 

10| Valea-Dragului | Valca-Dragului. | 3] 3] —: - 168| 42 2969 85 —| —| —| | aa7] 229| 262 
|asiai-Popeser | păria » . + i 02000 ai 10] 12 10, ji _] zl 7 9 

mi << | Popesa Ga = 0699 alai — - 37) 46. 93 
L «vasta... | = — 55) 3 24 35 10 3 6 ai 2 103| 8: 181 

| | | | Total... ...] 32] 16| 161| 783] 140] 473, 701| 390: G15i 35| 21] 17 9,1.710,1.487 3.200 
|] 1] Il | 

Plasa Obilesci 

1| Chiseletu . . . | Chiscletu 21| = —i 68 12: 87 80; 62: 585! —j 83| —| —i 107 158 320 
2] Frăsinetu . . . | Frăsinetu . . 1 3 _| 37, au 21 29] 29 561 — _ ul 76| 16 

Gurb.-Coţofanca| Gurbinesci . î 1 3 | "0! 4] | 20 15 10 7] 3 7 - 100 31| 137 
3] « Paicu .. | | a = la] 7 2] al — 7 — - —| — 23 18 şi 

| Monastirea + +] Cocani ., | | 2] = =] 2% 5, 34 33) 2 22! - — 2, — i co 141 
„d « Monastirea . . a ai —] 3 3! 35| 50 19 24 6 5 1 a] o 83, 180 
| 5| Obilesci-Noui , | Obilesci-Noui . În 1] — _| J7 30, 40 38; 2 19] 1| 2 2 Ii a rog 90 205 

6 « Vechi «Vechi, 1 1 — — 73 3, 14| 32 9 2 9 7 3, = 105 i Și 171 

| pini Siruese Manciu , N 1 — 23 11; 1 d I 2 1) 1) i —! i 9 si qi « Pârlita oa =] o i si aj 8-a — —, 62, 40 102 
| a «| Sărulesa ..) 1 ja 428: aa 2, 16 29 7 ai —| —i 96, 94, 190 
| $| Prâsna-Nouă Presna-Nouă . 3 1] — —i 23 i 94 30, 18: 4] — —: — 1] 65) 12, 107 

i ÎrTărieeni.. . .] Curătesai . . = 3 9 wi aj 2 2 — 5, 31] s 
| Ni « Tăricoui, , , + 4 1] — —| 25 5, 54! =, 10 1 — 1] 1] 9%, 104, 200, 
| ——— 
| | | mi ] 

Total... .. | 1 9 a! sa 13 314, 450| 262, 300, 35, 30; 12, 4 Lara „mopom 
i i i
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| dă După statistica anulul 1893 — 94 

Copil atrăiui cari în şcâlă ! 

Copil străini cari | sunt în virstă de ate. Copil toscrișt Copii preseaţi | 

Mmzi s00l8 Ap i, pi sua goril de copil şa la Septembrie în luna pop pr sanii OBSERV AȚIUNI | | 

sat exclușt străint ș E E = 1893 Decembrie | 

zăez 

â | 4 |clălelelast |ăle|e|ăleleljălel|e 

| 
== S0 | 75 5 80| 59 66| 65| 2 6 31 
o | so | aci aa 0 a9| 6] 5] as a] 15 

2 | — | a ral 3 783 | 33] 17 50| 73| 19 o 410 13| 53 
— - | = — | = aja 2 si 33| 7] 40| 32| o) 37 

1 au au 2 s0 | 88| 34| 122| 56| s8| 64| 25| 9i 34 
— — | = = 42 | 30! 12 za 22| 6 20 13| 1] 20 
ÎI DR a — —| | | | aa —| 2 ao] a] 20| ej aj 7 

3 | 2] a-l ii | 37 3) 40| 67 7] 73! 48] G 54 
1 2 1 -] 2 2 96 | 19 23 68| 6 zi 30| 2] 32 

| — - = == = 20| 8 sa d 50 15| 2 17 
= 81 | sil 9 63 D1| 4] 55| 39| 8 a7 
aa a 32 | 39| 9| 8] 37] 7] a aa 7] aa 

2 1 2 aja aj ai sil 38| 5 13 29| 6 3i 
== [18 8 26 22| 8] 30| 9] 4 13 
i Să == = 40 | 30 21| 51j 29 7| 36| 27| 5! 32 
— — = 54 | 35| | 39 34| 2] 36| 16| 2| 18 

MI 10 G 3 sasi aj 20| 99 | —| =] = = = = 
PNI] 

2 — = = 80 | 17 10) di| 83 11| 94, 02] 8 70 
—| | 6o | 31| 9 10 41| 10) 57| 27| 11| 38|. 
i a — 75 | 23 2] 25] 77| 98| 80) 42 3) 15 
= = a 30 | 29 7] 36 25, | 82] 17] 17| 24 
== 30 | 30| 5! ss] 19 5 2 10| 3| 13 a | 

2 — — 3 2 3 5 50 —|  — —| 31 3 5 32 3| 35 Form muie conține date statistice pe 

2 1 — — 2 1 3 90| 46; 31| 77] 43| 28 1| 41| 20| 66 
_ - | | 2 21| 2 90 [aas! ca aael zii 5! 79-38 2] 40 
2 - 2 —| 2] 0] 27] 14 si si au ui] cl a 

— — aa 10 50) 15| 60| 23| 9 88) 45| 11| 56 
1 — m 1 2 3 30 | 38 41| 42) 6, 48] 39| 7] 46 

= pi — — —| aa 10 | 35! 22 7 15| 7] 22| 22 7] 29 | 

— = —| —| =| = 230| —[ == [| 18 21 18] Seman e December tico 
— —i — = = => 50 | 34| 13| 41] 23, 10| 37 18| | 25 

| | | 7 J mi si as) 765 | — —| —— = =] [= 
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_NUMEI 1: COPIL OR DE ROMANI IMPARȚITI IN SE SE SE CATEGORII | 
2 t Aj i 

îs em i Eee me e, Ce lemter i oratuu 
= |= şcâla acum !| mat mari | opii i | time” | a , , = 3 indatoraţia, orl-care ar |: | aia Rom, | peer lamânaţi "4 muci a cestor şâse 

= CUMUAA CĂTUNUL 3 z mat urma | A distanțe | cari nu fre frecuenatră Sail |: afară de |) - 
Ss = | unan || cătunul şi | cuentiză | CI. cure ari excluși  az6la Sin i categorii 5 île | ppt 
5 2l2lz|slglsizloizlsiglelsleizlelz 

Plasa Olteniţa | | Li 1 
1| Căsciorele .. .| Căseiorele .. 2 a | ia 25 69! E) 6 12 7 —i — 116, 110, 292 
„| Chirnosi.  - - | Chirnogi. . . î| | a. = 71 35 57.49 59 66] i 1, —| —4 180! 151: 336, 2 » Stupinelele . $| | a 2 — 8) 22 58 71 30, 103 1 1! — — 292 197, 129 
3| Crivăţul .. Crivăţul .. . Ia 062 oi] o aa a a i 198, 142 295) 
3] Greca Greca. ... aj 2 — 69 ss] a. 85 aa 49 3) 3 —| = al i 259 
5] Hotarul. - - «| Motanul. | o] a] ai —j 63 a] 122 iz sal as] 2 —i —| —I 220 153, 382 
prarde „..ÎCoeni ... | 1] — —i 35| 2 1 13 19| —| = — E 57| 3390 

> Isvârele... 1] — —| 103 4] 82 69 63, 89| — —| — — 198 162 500, 
- [pireniiOtese Clătesci. . + aa | 29| 10] 1[.10j 2 201 1 aj 1 35 1277 

> Mitreni. . . . ) a == 00| a a] 2] aa 9] — il — — GI| 42, 103 
$| Olteniţa-rura!ă | Olteniţa-rurală 2 a = = cal 2! 68 73 33 ci = = 7] Gl al 166! aa 
9| Prundu... .[ Prundu. . - | — —| oo] 9 col 60 oa i = 2 | lazi sol 210 

10| Radovanu Radovanu . + IM aja. _| 121| 3: 109). 154 so vs! o 14| — | 316. 201 607! 
1a|r Spantovu - . . | Spanţovu . . | al — _| 10| 7 56|. 63 26i 37) A] 1 1 —i 124 108) 232] 

i > Valea-lui-Sore, a. a aa a] si azi sl oi adi 8] —! —! 65| 50! 115 
12] Ulmeni... Ulmeni-Pămint 3 a 5 _ sai 9] 95 124 4250! al 1 1 i 207 155| apa! 

Total . | 25| 16] 12| — 929 175) 859,1 062] ol! 708] 53: 389] 10! za 301150) 

Piasa Sabaru 

1| Berceni-Dobreni| Berceni-Dobr. | a 2 — 9 2] 8] ol as] 2 a] —] — —j 74| 23) or 
2| Bragadiru-Bulg. | Bragadiru . . 3 1] — Ț 38; 5 16| 23] 14 ai! 12) 38 5 1] 95| 93| 193 
aj e isieen Buda. ... 3 1| 5 — % 11) d 37 13 ai 1, 3 -. —i S2i 85 16€ 

> Drăgănescu . 1 a 2 101 10 1 2103 9 i = 39| ao 2 
4| Colibaşi .. . . | Colibaşi .. . aj = = aia. se Si 22 16 — 1 — 2 102 z0 181 
5| Copăcenii-de-su | Copăceni-le- Sus 1] 1 — — 73| î6i 20 55, 12 35, 2 : — — 109| 105, 217 

g| > Mogos. psi] d 1 — — zi 21| 22. 10 18, 3 5 — — ij 32] 9 
| > | Mogoşeei .. ] | a — 59, 729, 081| 06: 5 2 i —, 89| 75| 161 

1] Cornetu-din-V. | Cornetu-din-V. | 1] 1] — — 50, 2 30 11 43 50 d 1 —, —i 128 Gil] 192 

|| Cretesci-Sintesci Creţesci .. , 3 1| 1 — 3%) 10, 58 st 418 „32 — — —i — 146| 148 294 
) » Sintesci .. . | Ii — 40 4 21| 95 27 15 — — —| = 98! D4) 182 

19| Dărăser. .. „| Mitropolia .. a = — zu! 6 31 63) 20, 281| pi 182) 94] 226 
ao] Pebrenicâmp Câmpurelu . | 1] 2 — x, 1 14 15, 8 11. 4 - — — 53 3 83, 

| > Dobreni -- $[ | 1] 3 — 2 7 92 9ăi 95 36 ai ui qi —, 147| 109, 256 
„a Gostinari . . .]| Gostinari-Văe, 2 1-4 — 20 25; 29 2 22 18; 3 : - — 18| “i 155, 

E Jilava-Mierlari . dilava 2 1 1 i 93 13; 59 69, “9 59; 3 - | 1 185| 142 21| 

' sg] Misurelele +] Dumitrana . | 1] — — 21| —, 9 232 9 1 — — — 39 32] 63. 

Mi | » Oteteleșanu . 1 = 024, 86 cz, 25 9 3 —, 106 118| 221 
! 13| Străini-Dobreni.] Bragadiru . . 2 | 2 —. 56 î. 93 100, 16 88, 9 1: 4 —, 210, 196 "ori 

„e Vărăsci-Obedeni] Obedeni .. . pi 2 60 i 13 31, 6 1 — — 86 Si 167| 15 > Vărăsci . aj o — 70 10 36 73, 42! sr! 5 — 3 —! 151| 140: 3 ul 
]y Vârteju-Nefliu | Vârtejiu . . e j 1 — — +8 5: 12 26) 18 21| 2 2; 1 ! Si| 57 38, 

„16|, , Nefiu. ...) dl oc ul oo os a] 2 | i oz] 55 ai 
! Total. .Î 38| 23] 31] —[1.035! 153] 709! 970! 485! 729! 99; 91) 17| 323701.946/4.316,
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încap ÎI După statistica anului 1893—91 o 

, Copil străini cari în şeâlă | 

Cont străină can pi în virat se color două cate: Copil înscrişi | Copil presenţi 
ati șine coramânaţi goril de copil gag 1a Septembrie * în luna Cop prezenţi OBSERVATIUNI 

sai excluşt străini ş 28 - 1893 Decembrie . 

—— ză se 
= o = o lo la | 53* |eloleizlolElzlolE 

| = —| —| = — Go | 55| 4 i) 13) 4] 18] 88) | 39 

1 - —- 1 = a so | —| s6i s6| 51| 25| 76| 59 15| 67 

— zl - 128 | 10| —| 170 98| 21] 114] 120| 27 156 

== 30 | 22| 2| a] 21| 2] 23) 16| 1] 17 

a | 96 | aj a] 80] 56 7] 63| 10| 5 4 
a 1 8 3 ai cj 60 | 26| —] 26] caj 2| 60| as —| 38 
0 [o spa 2] a aj 5 

ol 25 | si 2] adi) [urii aa 2 45 

a = = 50 | 33 26! 50| oa | 29 23| 5 28 
| N aa al al asez of a] alu 

1 = 2 sl al a a] 0 | sol 20! o] cs za sol cal o! i 

2202 2 202 sc | ca asi 9] aul o 13) 25| ol 34 
| 222 2] 21] 2 ao [asa! aa! ass] aos! 23| 51] o] aa] az 

2 | 2 a 3] so | 5) 10; 55i 38 | 45) 845| 39 
== co | 22] 14] 36] 87] 16 8 18 | 29 

| — 3 ala al 6 2 | cs 6 il 7 4] cul i a! 69 

BG Ss 12 8 20] 1309 | | a-l — 

da a al o so] 7 sl ao] ai] ai sal as] aj 38 
ap i la o 2 | zl as 1o0] so! ss! ss] 32! 6] 38 

| 2 = — _| 2] = so | 22 a] 2 50 4 54 183| 23 
—| = — — —| = — 63 | 12, 2] 141 27 5 32| 29| 11|“ 40 

| | aa [oz ai sei 18 ai 22] 7i —] 1 

== — - — | ao | 65 a 70 cs 9 77| 65) 10): 75 

= AI 0 | 78, 3) 8 Go, 3) 12| 20 2 32 

— — = === 50 | 37 4 sil 2 5 34 15| 29| 17 

| do [972| 89| 87, 2 89| 90 2] 22 

1 2 a] aj aj 75 | 68| 10| 78| 50, 9 89 32| 5! ar 
— — — — — = = 50 26, 3] 31 23 ăi 24 13| a] 14 

1 2 — ia 3] so | 90 a7107| 64 7] 71| 22 5 23 
aa sa aj ei so 1 aj 20) a] 21 
— == -| | == so | 20| 6) 34| ss 3, 98| +6 Gl. 52 
| o | aj 7 70| 2 ci 8] 12] 3] 16 

| d a aa o 88| 77 al 88 33 si «ui 
| 22 - - | = a a au ul i 
— a AA s0 | 30, si 38 6 IS 153 16| data ati 
= = | | — 90| —| — —| 43 aj aa] 22] a] 46 ef ne Cao sait ea pe 

|| a a = 24 | 10| a al 22 1] ai 6 — 6 
== a a ca 6 28| 70, 10 80| 24| | 2 
| = [= GO | 53) 17| 7] 42 7 49| 14] 2 16 
|| 2 20 bel — os! il — ul as) al 29 
Ga | si 8 16] 12 | -| —| — —l ll      
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3 5 | com | eat | aaa "seal Copii | cana TOTALUL 
. , , = 3 Indatorați ai dep cara A | rin no iati aa : instrucțiu- secat 1 m om [ee [re ie ee let 0 E eimetea z 3 | şeâla teză et distanța _ | acestcătan, 

5 31| 35| = = = | = = ZI 

ȚŢi |] 
Plasa Znagov | | i | 

i i i 
1] Balotesci.. . .] Balotesci.. . d] 1 — -| 24 9 | i 33 “ 6 : — — 0! 08 138 

2] Butim.Lucianca| Butimanu . , d 1] — — 33 3 ud 10, 24 “ 2 3 1 - 121| 16] 197 

|eiulati | 'Căciulaţi . . , 1| — -| 9 3 11 : | 7 — — _ — so 12] 9 

o Moara-Siracă . | ' 1] 1 - 43| 7 56: 8 39 1 3 1 — ] 143| 111] 254 

|Cociocu - . - -| Brătulesc |, 1] 6 —| 55 14| 40 a 55 “ 1 i) 3 3) 206| 157| 363 

| e e |piseu | 1] — = 20 a] 2 2] 36 35 4 i 1 - sal 59] 142 
| Daseălu-Creaţa Creaţa. . . ] | — _ 28 | . a zi - _ - _ J si] 22 66 

| « «. | Dascălu... || | aj 2 2 ap 1 26) 52 29 53 : 5i — - 107! 91| 198 
| ! i 

Lipia-Bojdani .[Gruiu. . ... |. | 3 — 35| 9 ul 29, 70 : 27, 2, 5 i 8 17| 365 

a e . | Ghermănesci. 1| — — d — 5 1 44| 56] 33 29, — | 100, 104| 242 

a a] Lipia. d. 5 | 2 J 38 11 “ Go] 26 30| sa | — J 8, 192| 263 

« «| Turbaţi ... 1 a - 185| 7 85| 54 „j + — i e 137| 319 

1] Poenari-Vulpes. | Poen.-Yulpesei o 1 1 _| 20  5| 66 54, 62| Gi| 2 — 1 - 152 193| 273 

8| Tâncăbesci. . . | Mitropolia . . 41| — _| | J 38 39! Go 71 4 | — - 136 111| 257 

9] 'Țigănesci . . .| Ciolpani... ... |. 3] a] — | 35 s 8 zl ŞI ul 2 i 1] sc. 108 — 

| TIT ITIȚIŢI 7 Total. . .| di] 15| 14 Să, 630 79 501| 595| GOT] G78I 128 120 1 ieolzaso 
N | ! I
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încap După statistica anului 1893 — 94 
Copit străin! cari în geclă | —— 

Copil străini car! || sunt în virstă de TOTALUL = . . , . 
urmâzi şela se6lă numărând celor două cate- 28 Copil înscrişi „Copil present || Copit presenşi | 

acum şi pe celamânaţi guri de copil îs la Septembrie în luna în luna Maiă- OBSERVATIUNI 

sad excluși străini o SE 1893 Decembrie i . 

Sa oI 

= ==, Ei = = =F3 = 
= | ol '$lelzloelălEza |Zlolelgzlelslzle|s 

| 
| 
| 
| 

— — — | — 12 283| 10 5 13| 6. 19| 12| 5 17 

| — aaa so | 70| 13) 92| 60! | Gil si 4 55 

— — 2 1 2 1 3 60 23 3 2 44 1 a 33| 38| 36 

| 
— — — — = =] — 30 44 d % SI) 2 “ 35 83| 38 

_ _| _ | 2] 2] 2 140 83 16 “ 49 9 5 | 2 — pia 22 trimes Form. F peal ll 

-— — — —| =] — 35 13: 3| 16| 18 1 19| 6 1| 7 

[ze === = = af cheme tema ear 
| —| = = = 50 | sa] 1 % 3-3 a —| 2 

| 
— -— — | = — 50. | 22 1 “| 35| GG 41 40 G| 46 

| 
| ul — i 14| — “ 1 —| ai 

— — 3 1 3 1 4 25 51| 11 62 41| 7 485| 514l 10| 61 

| 
— — — — — =] — 25 40| 7] 52] 46| 5 9 39 5 44 

ţ 
1 3 _ _ 1 2 3 G1 |] 2] 2 — 8 1 13 Las r7%,,Eau conţine date statistice de; 

2 ] — — 921 — 2 70 144 — ” 28| — N 18 —| 18 

— —| — — = — 2 31! 12! 43| 82! 11i 43| 931 71 380 

a 3 si 2] s| o] 1] 9 | îl — ] = = 2 2 2 = 

| | |                                    



JUDETUL MEHEDINTI 
28.719 [16.553 băieţi şi 12.166 fete). Statistica actuală. 

Copii în virstă de şetă: | ra (14031 » şi 11.752 » |. Statistica din 1891. 

PLASA BLAHNIȚA 

30 cătune şi 18 şcole 

Copii în virstă de șcâlă: 3.770 (2.247 băieţi şi 1.523 fete.) 

1). Comuna Bucura. (Venit: 3.181 lei). Două cătune: Pucura şi Viașu. 
Școla este la Bucua. Există de la 1880. Localul este oferit gratis do învăţător. E de lemn 

în paiantă, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănitos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(7X5X38) şi două camere pentru învă tțător. Curtea (4002-2) şi grădina (4007: sunt împrejmuite 
cu uluci. Şe6la are un venit de 182 lei, din arendarea pămîntului. 

La Bucura, fiind 93 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 
I: ncapărată nevoie un local noii. 
Ministerul - Domeniilor a dăruit comunei pentru șc6lă 1 hect. pămînt. 
In cătunul Viaşu (7 kil.), fiind 18 copil în vîrstă de Şc6lă, ar trebui să se înfiinţeze o școlă 

inferioră. 

Copiii din Bechetu (comuna Pătulele) pot urma la acâstă șeslă. 
In casul acesta, şcla, ar trebui să fie cu doi învăţători. 

2). Comuna Burila-Mare. (Venit: 2.253 1ci). Două cătune: Burila-are și Jzcorul-Fruimos. 
Şeola este la Burila-Mare. Există de la 1857. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1888. E de birne, nepotrivit şi neîncăpător, la-loe nu tocmai sănătos, dar la îndemâna copiilor. 

Are o sală: (5,58X4,67X3,10), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şc6la 
nu are nici un venit. 

La Burila-Mare, fiind 99 copil în vîrstă de 'șeâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 
E nevoie de un local noi. 
În cătunul Izvorul-E Frumos (5 kil.), fiind 69 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui să se înfiin- 

ţeze o şcâlă inferidră. 

3). Comuna Burila-Mică. (Venit: 1.661 lei). Două cătune: Burila- Mică şi Strinil- Deveselu. 
Ședla este la Burila-Mică. Există de la 1885. Localul este proprietatea comunet, clădit în
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1585. E de lemn, tencuit cu pămînt și var, nepotrivit și ncîncăpător, dar la loc sănătos și la înde- 
mâna copiilor. Are o sală: (îX6X3) şi o cancelarie ce servesce și de locuinţă pentru învăţător. 
Nu e nici curte, nici grădină. Şela nu are nici un venit. 

La Burila Mică sunt 7$ copil în virstă de şcâlă. 
In cătunul Strinil-Deveselu (3 kil. 300 m.) find 60 copil în virstă de șeolă, ar trebui să 

se înfiinţeze o şcolă inferioră. 

4). Comuna Balta-Verde. (Venit: 1.479 lei). Un cătun: Palta- Verde. 
Nu este școlă. 
La Balta-Verde, fiind 135 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze o şcolă su- 

perioră cu do! învăţători. 
Există astădi un local, dar nepotrivit și neîncăpător. 

5). Comuna Batoţi. (Venit: 4.08$ Iei). Trei cătune: Pataţii- Moyneny, Batoţii- Vechi și Ostroru- 
Corlori, ” 

Seola este la Batoţil-Vechi. Există de la 1864, cu întreruperi. Localul este proprietatea 
comunei, clădit în 186. [; de gard, lipit cu pămînt şi acoperit cu șindrilă, vechii, nepotrivit 
şi neincăpătur, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (SX7X3), fără locuinţă 
pentru înv&ţător. Nu e nici curte, nici grădină. Șc6la are ca venit arenda pămîntului. 

Copii! din Batoţit-Moşneni (1 kil. 500 m. pot merge uşor la șeola din Batoţir-Veehi, unde, 
peste tot fiind 108 copil în vîrstă de şeslă, ar trebui un al rloilea învățător. 

In cătunul Ostrovu-Corbovi (2 kil 500 m. și comunicaţia grea), fiind -19 copil în virstă 
de școlă, ar trebui să se înființeze o şeolă inferidră. 

6). Comuna Cioroboreni. (Venit: 2.882 lei). Un cătun: Cioroboreni. 
Nu este şeolă. 

La Cioroborent, fiind 102 copii în vîrstă de scolă, ar trebui să se înfiinţeze o şcolă su- 
perioră cu do! înveţători,. 

î). Comuna Crivina. (Venit: 2.500 Iei). Un catun: Crivina. 
Seola de la Crivina există de la 1860. Localul este proprietatea comune. I: de gard, lipit 

cu pămînt, nepotrivit și ncîncăpttor, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două săli: 
I (6,50X3X2) Il (2X3X2), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nicr curte, nici grădină. Scola 
are un venit de 167 lel, din arendarea pămîntului. 

La Crivina, fiind 203 copil în vîrstă de şeolă, ar trebui un al doilea învățător la şeola 
existentă şi să se înființeze încă o şcolă cu doi învăţători. 

Sa luat mesuri pentru clădirea unul local. 

$). Comuna Dănceu. (Venit: 3.029 lel). Un cătun: Dăneeu. 
Şeola de la Dănceu există de la 1888. Localul este oferit uratis de moştenitorii def. Șt. 

P. Ciungulescu pină la 1 Septembrie 1$85. E de lemn, nepotrivit şi neincăpiător, dar la loc 
sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: ($,18X6,57X3,04) și două camere din cari una este 
neocupală şi una pentru învtțător. Curtea, la un loc grădina, este împrejmuită cu uluci. Seola 
nu are nici un venit. 

La Dănceu, fiind 120 copil în virstă de școli, ar trebui un al doilea înveţător. 
[, neapărată nevoie de un local noi.
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9). Comuna Deveselu. (Venit: 3.272 lei). Două cătune: Deceselu şi Vrancea. 
Şebla este la Deveselu. Există de la 1889. Localul este proprietatea comunei, clădit de lo- 

cuitori în 1889. E de gard, în paiantă, lipit cu pămînt, la un loc cu primăria, nepotrivit și neîn- 
căpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,20X5,35X3,10) şi o cancelarie 

ce servesce și de locuinţă pentru învățător. Curtea este neîmprejmuită. Grădină nu e. Şcola 

are un venit de 238 lei, din arendarea pămîntului. 

La Deveselu, fiind 172 copii în vîrstă de şeslă, ar'trebui încă doi învăţători. 

E neapărată nevoie de un local noi. 
In cătunul Vrancea (9 kil. 500 m.), fiind 28 copii în vîrstă de școlă, ar trebul să se în- 

fiinţeze o şcolă de cătun. 

10). Comuna Flămânda. (Venit: 2393 lei). Un cătun: Flămânda. - 
SŞcola de la Flămânda există de la 1890. Localul este proprietatea comunei, clădit 1890. 

E de cărămidă şi lemn, noii, nesistematie şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna, 
copiilor. Are o sală: (8X7X3,25) şi două camere pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. 

Sedla nu are nici un venit. 

La Ylămânda, fiind 151 copil în vîrstă de şeolă, ar trebui încă doi învăţători. 

11). Comuna Gogoșiu. (Venit: 3.230 lei). Două cătune: Gogoșiu şi Ostrovu-Mare. 
Prima şcedlă este la Gogoşiu. Localul este proprietatea comunei, clădit 1879. E de bîrne, 

nepotrivit și: neincăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o-sală: (7X5X2,5) şi 
o cameră pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şc6la nu are nici un venit. 

La Gogoșiu, fiind 99 copii în virstă de școli, ar trebui un al doilea învăţător. 
. “nevoie de un local. - 

A doua şcolă este la Ostrovu-Mare. Există de la 1890. Localul este proprietatea comunei, 

clădit în 1884. E de lemn, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. 
Are o sală: (6X6X2,8), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Scdla nu 
are nici un venit. 

La Ostrovu-Mare, fiind 100 copii în virstă de școlă, ar trebui un al doilea învățător. 
E nnvoie dn un local. 

12). Comuna Gruia. (Venit: 7.800 lei). Un cătun: Gruia. 

Şeola de la Gruia există de la 1883. Localul este donat de principele Al. B. Ştirbei. I 
de cărămidă, noii, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o 

sală : (14X5X4), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şedla nu are nici 
un venit. 

La Gruia, fiind 90 copii în vivstă de şeslă, ar trebui un al doilea învăţător, 

13). Comuna Izvoarele. (Venit: 2.376 lei). Un cătun: Izvoarele. 
Nu este şcslă. 
La Izvoaorele, fiind 97 copii în vîrstă de şcOlă, ar trebui să se înfiinţeze o şcolă supe 

rioră cu do! înv&țători. 
Există un local, dar neîncăpttor, având o sală: (7XX4,50X4), fără locuinţă pentru învăţător; 

fără curte şi fără grădină. A 

14). Comuna Jiana-Mare. (Venit: 2.262 lei). Două cătune: Jiana-AMare și Jiana- Veche. 

Sedla este la Jiana-Mare. Există de la 1872. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1870. E de lemn, nepotrivit, la un loc cu primăria şi neîncăpător, dar la loc sănătos și. la în-
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demâna copiilor. Are o sala: (7,50X6X2,50;, fără locuinţă pentru înveţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şcola nu are nici un venit. 
L-a Jiana-Mare, fiind 120 copit în virstă de şculă, ar trebui un al doilea învețător, 
I, neapărată nevoie de un local noi. 
In cătunul Jiana-Vechie (3 kili, fiind 33 copil în virsta de școlă, ar trebui să se infiinţeze o şcolă inferioră. 

15). Comuna Oreviţa. (Venit: 1.181 lei). Două cătune: Alipit și Oreriţu. 
Şcola este la Oreviţa. Iixistă de mult. Localul este proprietatea Statului, oferit uratis. IE de zid, nepotrivit și neincăpetor, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două săli: I (6,15X-4,83X2,5), LI (6,15X4,35X2,5) şi două camere pentru înveţător, Nu e nicl curte, nici erădină. Şedla nu are acum nici un venit, pămîntul ce posedă, fiind cultivat de învăţător. 
La Oreviţa, fiind 201 copil în vîrstă de Şcolă, ar trebui un al doilea înveţător la şcola existentă şi să se înființeze încă o şeolă eu dor învăţători. 
In cătunul Alipit (3 hal), fiind £0 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze o şeolă 

de cătun, 

16). Comuna Pătulele. (Venit: 11.988 lei). Două cătune: Peehetu şi Pătulele, 
„Șecola este la Pătulele. Iixistă de mult. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1885, [ de cărămidă, destul de bun, ncincăpttor însă, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (7X7X-4) II (10X7X-1) şi două camere (de alte tref ce se ală întrun alt loc) pentru învățător. Curtea (300) şi gradina (250%) sunt împrejmuite cu scânduri. Şcola nu are nici 

unvenit. 
La Pătulele, fiind 570 capi! în vîrstă de şcolă, ar trebui un al treilea învăţător la șeola exis- tentă și să so înființeze treptat încă tref şedle cu câte trei învăţători. 
Copil din Bechetu pot urma la șcâla ce sar înliinţa în cătunul Viașu (comuna Bucura). 

17). Comuna Rogova. (Venit: 2.705 lei). Un cătun: Pogora, 
Seola de la Rogova există de la 1882, Localul este proprietatea comunei, clădit în 1882, 

[, de lemn, Ja un loc cu primăria, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna 
copiilor, Are o sală: (7X2,50X-1), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nicr curte, nici erăulină. Șeola nu are nicl un venit, 

La logova sunt St copil în vîrstă de şcoli. 
[: neapărată nevoie de un local. 

15). Comuna Scăpău. WeniL: 2.701 lei). Două cătune: Scăpău şi Securicea. 
Școla este la Scăpău. Există de la 1832. Localul este proprietatea comunei. I: de lemn, 

lipit cu pămînt, pe temelie de piatră și acoperit cu şindrilă, nepotrivit şi neincăpetor, la loc 
sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (PX4X2,5), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nicl curte, nici grădină. Şeola nu are nici un venit. i 

Copiil din Securicea (1 hil.) pot merge uşor Ja şeola din Scăpău, unde, peste tot fiind 100 copil în virstă de şcolă, ar trebui un al doilea învățător. 

19). Comuna Țigănașu. (Venit: 1.210 le). Uu cătun: figănașu, 
Nu este şcolă. i 
La "Ţigănaşu, fiind 141 copil în virstă de școlă, ar trebui să se înfiinţeze o şcolă cu trei inveţători.
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20); Comuna Vânjuleţu. (Venit: 2.821 lei). Două cătune: Jotărani şi Vânjulețu. 
Şcâla este la Hotărani. Există de la 1890. Localul -este oferit gratis pînă .la clădirea unul 

local de preotul Şt. Ionescu. E de lemn, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la în- 
demâna copiilor. Are o sală: (6X5X2), două camere şi o bucătărie pentru învăţător. Curtea 

(100.7) este împrejmuită cu uluci. Grădină nu e. Şc6la aro un venit de 211.1ej, din arendarea 

pămîntului. ! 
La Hotărani, fiind 89 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învățător. 
E neapărată nevoie de un local. 

In cătunul Vânjuleţu (3 kil. 500-m.), fiind 101 copii în vîrstă do 'şcolă, ar trebui să se 
„Înfiinţeze o -şeâlă cu doi învăţători, 

21). Comuna Vinju-Mare. (Venit:- 4.000 let). Două cătune: Poroinifa și Vânju- Mare. 
Şedla este la Vânju-Mare. Există de la 1866. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1860 şi reparat în 1884. E de lemn, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la înde- 
mâna copiilor.:Are «două săli: 1(5X4X2,50), II (5,3X50X4,50), fără locuiţă pentru învăţător. Curtea, 
la ur loc cu grădina (2.519»-».), este împrejmuită cu uluci. Şc6la nu are nici un venit: 

La Vânju-Mare, fiind 251 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învățător la şcola 

existentă și să se înființeze încă o şcâlă cu doi învăţători. 
In cătunul Poroiniţa (5 kil.), fiind 102 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o 

șcOlă cu doi învăţători. 

PLASA CÂMPU 

27 cătune şi 19 școle. 

Copii in virstă de şeolă: 3.926 (2.214 băieţi şi 1.715 fete.) 

1). Comuna Almăjelu. (Venit: 2.777 lei). Un :cătun: Almăjelu. , 
Sedla de la Almăjelu există de la 1858. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1857. 

E de biîrne, acoperit cu şindrilă, vechii, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la în- 

demâna copiilor. Are o sală: [8,18X6X2,59), fără locuinţă pentru învățător, Nu e nici curte, nici 
grădină. Şeola nu are nici un venit. 

La Almăjelu, fiind 191 copil în virstă de > şeâlă ar trebui încă doi învățători. 
E nevoie de un local. 

2). Comuna Braniștea. (Venit: 3.000 lei). Două cătune: Draniștea şi Goanţu. 

Școla este la Braniștea. Localul este proprietate particulară. E de lemn, vechiii, sistematic, 

neîncăpător însă, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Aro două săli: 1 (6X6X3), II 4X1X3) 
şi o cameră pentru învăţător. Curtea, la un loc cu grădina (1.280m»), este împrejmuită cu a gard, 

Şc6la are un venit de 340 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiii din Goanţa (500 m.) pot merge uşor la şc6la din Brâniștea;, unde, -peste tot fiind 

218 copii în virstă de șc6lă, ar trebui un al doilea învățător la şcola existentă și să se înfiin- 
ţeze încă o școlă cu doi înviţători. 

3). Comuna Corlăţelu. Venit: 3.000; lei). Un cătun: Corleţelu: e 
cola de la Corlăţelu există de la 1864. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1864. 
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[E de lemn tencuit cu pămînt, vechiii, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc stnitos și la înde- mâna copiilor. Are o sală: (6,43X5,04X2,55), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea 13.000». este împrejmuită cu gard. Grădina are 190m-»- Şc6la nu are nici un venit. 
La Corlăţelu, fiind 125 copil în virstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

4). Comuna Cujmiru. (Venit: 5.000 lei). Două cătune: Aurora şi Cujmiru. Şcola este la Cujmiru. Există de la 1869. Localul esto proprictatea comunei, clădit de lo- cuitori în 1869 şi reparat de comună în 1889. [i de cărămidă, destul de bun, ncincăpător însă,. la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are.o sală: (7,5X'72X3,8) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (13197) este împrejmuită cu uluci. Grădina are 1 pog. Sela are un venit de 344 lei, din arendarea pămîntului. 
Copiii din Aurora pot merge la șe6la din Cujmiru, unde, peste tot fiind 316 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al treilea învăţător la şcoia existentă și să so înființeze încă o şcâlă cu trei învăţători. 

5). Comuna Darvarii-de-Jos. (Venit: 4.300 lei). Un cătun: Darcarii-de-Jos. 
Ședla de la Darvarii-de-Jos există de la 1876. Localul este proprietatea comunei. E în pa- iantă cu pămînt, nepotrivit și ncîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (7,40X4X2,50), fără locuință pentru învăţător. Curtea, la un loc cu grădina (2007), este împrejmuită cu scânduri. Şc6la nu are nici un venit, 
La, Darvarii-de-Jos, fiind 154 copii în virstă de şcolă, ar trebui încă doi învăţători. 
E nevoie de un local. 

6). Comuna Dobra. (Venit: 2.254 lei). Un cătuu: Dobra. 
Ședla de la Dobra există de la 1874, cu întreruperi. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1890. E în paiantă, :nesistematis și neîncăpător, dar deşi la loc sănătos nu e tocmai la îndemâna copiilor. Are o sală: (5,75X5,58X.2,95) şi o cameră pentru învăţător, Curtea (1700m.») este neîmprejmuită. Grădină nu e. Șc6la nu are nici un venit. 
La Dobra, fiind 178 copii în vîrstă de şcOlă, ar trebui încă doi învăţători. 
E neapărată nevoie de un local noii a cărui construcție să se facă în centrul comunei, pentru a fi mai la îndemâna copiilor. 

7). Comuna Drincea. Două cătune: Cearângu şi Drincea. 
Nu este șcâlă. 
Peste tot fiind 99 copii în vîrstă de școlă, ar trebui să se înființeze la Drincea o școlă cu doi învăţători, putând fi frecuentată de toţi copiii din ambele cătune. 

8). Comuna Gârla-Mare. (Venit: 5.760 lei). Două cătune: Atârnaţii și Gârla-Mare. Scola este la: Gârla-Mare. Există de la 1861. Localul este proprictatea comunei, refăcut în 1893. E de zid, destul de bun, neîncăpător însă, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (88X(4) şi două camere pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şedla nu are nici un venit. - 
Copiii din Atârnaţii (1 kil. 200 m.) pot merge ușor la şeâla din Gârla-Mare, unde, peste tot fiind 177 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui încă doi învăţători. 

9). Comuna Gemeni. (Venit: 6.010 lei). Un cătun: Gemeni, 
Șeola de la Gemeni există de mult. Localul este. proprietatea comunei, clădit prin sub- -scripţie în 1885. E de gard, lipit cu pămînt, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna co-
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piilor. Are două săli: 1 (7X6X3), II (3X3,16X3) şi o.cameră pentru învăţător. Curtea (80) şi 

“grădina (7927) sunt împrejmuite cu ului. Şeola nu are nici un venit. 

La, Gemeni, fiind 177 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui încă .doi învăţători și deci o a 

treia sală. 

ț 

10). Comuna Izimșea. (Venit: 3.000 lei). Un cătun: Izimşca. 

Sela de la Izimşea există de la 1880. Localul este proprietatea comuni, clădit. în 1880. 

E de lemn, în paiantă, lipit cu pămînt, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la înde- 

mâna copiilor Are o sală: (6,50X4,50X2,50) şi două camere pentru învăţător. Curtea (400m.7:) 

şi grădina (300x:») sunt împrejmuite cu uluci. Şe6la nu are nici un venit. 

La, Izivişea, fiind 155 copii în vîrstă de şedlă, ar trebui încă doi învăţători. 

11). Comuna Obârșia. (Venit: 6.180 lei). Un cătun: Obârșia. 

Şedla de la Obârşia există de la 1886. Localul este proprietatea comunei, cladit în 1869. 

E în paiantă, nesistematie şi neîncăpător, dar la loc săinătoc și la îndemâna copiilor. Are o 

sală şi o cameră pentru învățător. Curtea (198*:P) şi grădina (198*») sunt împrejmuite cu uluci. 

Sedla nu are nică un venit. : 

La Obârşia, fiind 151 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui încă doi învăţători, 

E nevoie de un local. 

12). Comuna Oprişoru. (Venit: 4.778 lei). Un cătun: Oprișoru. 

Şcdla de la Oprișoru există de la 1873. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1871. 

E de birne, în paiantă, la un loc cu primăria, nepotrivit şi neîncăpttor, dar la loc sănătos şi la 

îndemâna. copiilor. Are o sală: (4,10X5,25X2,77), fără locuinţă pentru învăţător. Curte nu ce, 

Grădina (19n:») este împrejmuită cu uluci. Şela nu are nici un venit. 

La Oprişoru, fiind 446 copii în vîrstă de şcdlă, ar trebui încă dot învățători la şcOla exis- 

tentă şi să se înfiinţeze încă două şeole cu câte trei învăţători. 

l: neapărată nevoie de localuri. 

13). Comuna Pristoalele. (Venit: 6.735 lei). Un cătun: Pristoalele. 

Şce6la de la Pristoalele există de la,1878. Localul este proprietatea comunei, clădit prin 

subscripţie în 1891. E în paiantă, lipit cu pămînt, pe temelie de piatră şi acoperit cu tablă, noi, dar 

neîncăpător şi nesistematic, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (11,53X4,48X3,35), 

un șopron, două camere şi o bucătărie pentru învăţător. Curtea (11250*») și grădina, (2880m.»-) 

sunt! împrejmuite cu şanţ. Şe6la nu are acum nici un venit, pămîntul ce posedă nefiind arendat. 

La Pristoalele, fiind 168 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui încă doi învăţători. | 

14). Comuna Prisăceana. (Venit: 3.000 lei). Două cătune: Prisăceana și Scorila. 

Scâla este la Prisăceana. Există de la 1890. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1885. E de gard, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o 

sală: (6,50X4X2,50) şi o cameră pentru învăţător. Curte nu e. Grădina (7550m) este împrej- 

muită cu uluci. Sc6la nu are nici un venit. 

La Prisăceana, fiind 98 copii în vîrstă de şedlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

In cătunul Scorila (7 kil), fiind 55 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui să se înființeze o 

școlă inferidră.
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15). Comuna Punghina. (Venit: 6.557 lei). Un cătun: Zunyhina. Șeola de la Punghina există de la 1890. Localul este proprietatea comunel, clădit in 1839, [, de lemn, nepotrivit şi ncincăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sala: (3X7 X4), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea este neimprejmuită. Grădină nu e. Scola are un venit de 204 ler, din arendarea pămintului. 
La Punghina, liind 122 copil în virstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

16). Comuna Recea. (Venit: 3.754 le). Un cătun: heccu, 
Nu este școlă. 
La hecea, liind 73 copit în. vîrstă do școlă, ar trebui să se înliințeze o şcolă inferiori. 

17). Comuna Salcia. (Venit: 8.69 le)). Un cătun: Salcia. Ședla de la Salcia există de la 1857. Localul este proprietatea comune, clădit în 1855. 1 do zid, vechii, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Arc o sală: (8X6X3,3) şi două camere pentru învăţător. Curtea (2400 ») este împrejmuită cu gard. Grădină nu €. Școla nu are nici un venit. 
La Salcia, fiind 462 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui încă dor inveţători la școla existentă şi să so înființeze încă două școle cu câte trei învăţători. 
[, nevoie do localuri. 

18). Comuna Valea-Anilor. (Venit: -1.378 el). Un cătun: Valea: Auilor. Șeola de la Valea-Anilor există de mult, Localul este proprietatea comunei, clădit în 1589. E do Dirne, gard şi pămînt, la un loc cu primăria, nepotrivit şi ncincăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (5,30X3,81X2,63), fară locuinţă pentru înv&ţător, Curte nu e. Grădina (95) esto împrejmuită cu gard. Școla nu are nici un venit, La Valea-Anilor, fiind 148 copil în vîrstă de școlă, ar trebui încă doi învetători. I neapărată nevoie de un local noă, 

19). Comuna Venătorii. (Venit: 3.7.0 lei). Un cătun: V'enătorir. Şcola de la Vânători există de la 1888, Localul este oferit sratis de preotul Ivan Stoian pină ce comuna își va clădi local propriă. în paiantă, lipit cu pămint, nepotrivit și neîncă. petor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sali: [6X5X2,80) şi o caineră pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şcola are un venit de 306 le, din arendarea pămîntului. La Venători, liind 97 copil în virstă de şcolă, ar trebui un al doilea invtţător. E neapărată nevoie de un local noi. 

20). Comuna Vlădaia. (Venit: 3.214 Iei). Două cătune: Stircorița și Vlăduia. SŞcola este la Vlădaia. Există de la 185$, cu întreruperi. Localul este proprietatea comunel, clădit în 1858. [ de birne, vechiit, nepotrivit şi neincăpâtor, dar la loc sănătos și la indemâna copiilor. Aro o sală: (6,204,17X2,6-1) şi o cancelarie servind și de locuinţă pentru învăţător, Curte nu e. Grădina (722*:) este împrejmuită cu uluci, Scola nu are nici un venit. Copiii din Ştireoviţa (1 kil. 950 in.) pot merge la cola din Vlădaia, unde, peste tot fiind 1î8 copil în virstă de școlă, ar trebui încă dul înv&țători. 
„E nevoie de un local. 

21). Comuna Vrata. (Venit: 2.274 Ie)). Un cătun: Vrata. 
Şcola de la Vrata există de la 1886. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1887. [£ de lemn, nepotrivit şi ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală:
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(5,67X14,10X2,67) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (2640 ») este: împrejmuită, Grădina este 
neîmprejmuită. Şcola nu are nică un venit. 

- La Vrata, fiind 138 'copit' în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea învățător. 

i : PLAIUL CERNA 
ț , 

36 cătune şi 9 şcole. . 

' Copii in virstă de şcoli: 2.083 (1. 118 băieţi şi Y05 fete). 

1). Comuna Balta. (Venit: 1.888 lei). Două, cătune: Dalla şi Sfodia. 
Sc6la este la Balta. Există de la 1847. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1878. 

E de lemn, tencuit, la un loc cu primăria, nepotrivit şi neîncăpător, dar lu loc sănătos și la 

îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (6,69X5,70X2,0), 11 (1,05X4X2,70) şi o cameră pentru învă- 

ţător. Curtea (936) este neîmprejmuită. Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit. 

La Balta, fiind-106 copil în vîrstă de şeolă, ar trebui un al doilea învăţător. 

E ncapărată nevoie de un local. “ 
In cătunul Sfodia (6 il), fiind 38 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui săi se înfiinţeze o şcelă 

inferidră, unde ar putea veni și copiii din Mălărisca, comuna Gornenţi. 

2). Comuna Bălvănesci. (Venit: 680 lei). Un cătun: Băleănescl. 

Scdla de la Bălvănesci nu este deschisă, localul nefiind terminat. 

Acest local (de birne) este nepotrivit şi neîncăpător, avend o singură sală (6GXAIX2 50), 
cameră pentru locuinţa învățătorului, lipsind curtea şi grădina. 

Fiind 90 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui ca acestă şcolă să aibă doi învăţători. 
Acestă școlă nu are nici un venit, 

și 

3). Comuna Băsesci. (Venit: 1.350 lei). Trei cătune:. Băsesei, Dudănescă şi Cracu-Lung.: 
Şedla este la Băsesci. Există de la 1889. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1887, 

E de birne, nepotrivit și neîncăpttor, dar la loc sănătos și la. îndemâna copiilor. Are o sală: 
(8,15X5,35X2,50) şi o.cameră pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Sela nu are 
nici un venit. 

Toţi copiii pot merge lu acestă școlă, unde, fiind peste tot 122 copil în vîrstă de șcâlă, ar 
trebui un al doilea învățător 

4). Comuna' Busesci. (Venit: 558 Iei). Două cătune: Dusesci şi Nadanova. 

Şedla este la Busesci. Există de la 1882. Localul este proprietatea comunci, clădit în 1891.. 
E de birne, la un loc vu primăria, nepotrivit şi neîncăp&tor, dar la loc sănătos și la îndemâna 

copiilor Are o sală: (5,75X5,41X2,64) şi o cameră pentru înveţător. Nu e nici curte, nică grădină. 
Şe6la nu are nici un venit. 

Copiil din Nadanova (2 kil. 500), pot merge la şe6la din Dusesci, unde, peste totfiind 104 
copil în vîrstă de șc6lă, ar trebui un al doilea învăţător. 

» “E neapărată nevoie de un local noi. 
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5). Comuna Cerna-Vârtu. (Venit: Dâ7 lei). Un cătun: Cerna- Vera, 
Nu este şcolă, 

Fiind la Cerna-Verfu, 64 copil în virstă de scolă, ar trebui să se inființeze o şcolă inferioră. 
In acest cătun există un local, clădit de comună, ncincăpetor, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (5,80X5,08XX2,(5) şi o cameră pentru locuinţa înv&ţătorului. Nu are nicl curte nici vrădină. Şe6la nu are nici un venit, 

6). Comuna Cireșu. (Venit: 800 let). Trel cătune: Cireșu, „Jupunescl și Negruşa. Școla este la Cireşu, Iixistă de mult. Localul este proprietatea comunei. E de lemn, nc- potrivit, dar încăpttor, la loc sănătos și la îndemâna copiilor, Are două să: 1 (6XX6XX1.50), 1 (3,50X6X1,50), fără locuință pentru înveţător. Nu ce nici curte, nici grădină. Scola nu are nici un venit, 
Copii! din Jupunesci (1 kil. 500 m.) pot merge la şcola din Cireşu, unde, peste tot sunt 76 copil în virstă de şeâlă. 
In cătunul Negruşa (i kil.), fiind 1 copit în virstă de școlă, ar trebui să se inliințeze o şcolă de cătun. 

1). Comuna Costescl. Un cătun: Costesel, 
Nu este şcolă. 
La Costesci, fiind 79 copii în virstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze o școlă inferioră 

8). Comuna Dâlma. (Venit: 592 le!) Două cătune: Dilma şi Nuneşoru, 
Șeola este la Dâlma. [ixistă de la 1892. Localul este proprietatea comunel, clădit în 1892, [, de lemn, nepotrivit şi ncincăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (7,15X6,30X2,75) şi o cameră pentru învețător. Curtea (128m.+) este neîmprejmuită. Grădină nu e. Șc6la nu are nici un venit, 
La Dâlma sunt 58 copil în virstă de școlă, 
In cătunul Runcşoru (3 il. 500 m.), fiind 37 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui să se în- liinţeze o şcolă inferioră. 

. 

9). Comuna Dăâlbociţa. (Venit: 554 ler. Un ehtun: Dălbociţu. 
Nu este şcolă. 

La Dâlbociţa, fiind 90 copil în virstă de şcolă, ar trebui să se infiinţeze o şcolă cu dor învățători, unde ar putea veni și copiil din cătunul Firisul, comuna Ilovăţu. 

10). Comuna Gornenţi. (Venit: 630 le)). Două cătune: (foruenți și Mălărisca. 
Nu este şcolă. 
La Gornenţi, fiind 68 copit în virstă de şculă, ar trebui să se inliințeze o şcolă inferidră. Cel 10 copil din cătunul Mălăris a, (3 Ril. şi comunicaţia grea) pot merge la școla ce sar înfiinţa la Sfodia (comuna Balta). 

11) Comuna Gornoviţa. Un cătun: (iornuriţu. 
Nu este şcolă. 
I-a Gornoviţa, fiind 99 copil în virstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze o şcolă cu dol inveţători.



JUDEȚUL MIEIEDINȚI 

12). Comuna Godeanu. (Venit: 856 lei). Două cătune: Godeanu şi Păuniescă. 

Şedla este la Godeanu. Există de la 1886. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1877. E 'de lemn, la un loc:cu primăria, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. 

Are o sală: (7X5X3), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici. curte, nici grădină. Şedla nu 

are nică un venit. IN 

Toţi copiii pot merge la acâstă şcoli, unde, peste tot fiind 112 copil în virstă de ședlă, 

ar trebui un al doilea învățător, 
Localul actual este în reparaţie. 

Ar trebui să se mute primăria, în cas contrariii e neapărati, n nevoie de un local noii, 

13). Comuna llovăţu. (Venit: 2.700 lei). Patru cătune: DBărcănescă, Firisul, Ilovățu şi Iucoru. 

Sela, este la Ilovăţu. Există de la 1869. Localul este proprietatea comunci, clădit de lo- 

cuitori în 1868. E de piatră şi cărămidă, vechii, sistematic, neîncăpător însă, la loc sănătos și 

la îndemâna copiilor. Are o sală: (9X8X43) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (507) este 

împrejmuită cu uluci. Grădină nu e. Şcola nu are nici un venit. 

La localul actual mal există o sală liberă (7X5X3). 

Copiii din DBărcănesci (1 kil. 300 m.) pot merge uşor la șc6la din Ilovăţu, unde, peste tot 

fiind 177 copii în vîrstă de școlă, ar trebui încă doi învăţători. 

In cătunul Racova (3 kil.), fiind 99 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o 

şcâlă cu doi învățători. 

Cei 16 copii din Firisul (5 kil.) pot merge la şela ce sar înfiinţa în comuna Dâlbociţa. 

14). Comuna Isverna. (Venit: 2.255 lei). Două cătune: Cinicea, şi Isverna. 

Şcâla este la Isverna. Există de la 1873. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1872. 

I: de bîrne, tencuit cu var, la un loc cu primăria, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos 
şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,30X3,40X2,30), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nică 

curte, nici grădină. Se6la nu are nici un venit.. | 
Copii! din Cănicea (2 li!.) pot merge la şc6la din Isverna, unde, peste tot fiind 178 copii 

în vîrstă de șcâlă, ar trebui încă dol învâţători. 

E neapărată nevoie de un local noi, 

15). Comuna Marga. (Venit: '700 lei). Trei cătune: Călinesci, Marga și 'Siroca. 

Nu este școlă. 

Ar trehui să se înființeze în cătunul Marga o șc6lă inferidră, fiind 77 copii în vîrstă 

de șcâlă. 
De asemenea, în cătunul Siroca (3 kil. 500 m.), ar trebui să se înfiinţeze o șcâlă inferioră, 

unde ar putea veni și copiii din Călinesci (2 kil. 500 m. de Siroca). 

In ambele cătune sunt 67 copii în virstă de școlă. 

16). Comuna Podeni. (Venit: 750 lei). Un cătun: Podeni. 

Şc6la este la Podeni. Există de la 1892. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1881 

şi reparat în 1893. E de lemn, la un loc cu primăria, nepotrivit şi încăpttor, la loc sănătos și 

la îndemâna copiilor. Aro o sală: (6X6X3) şi o cameră pentru învăţător. Nu e nici curte, nică 

grădină. Sc6la nu are nici un venit. 
La Podeni sunt 71 copii în vîrstă de şcolă, 

17). Comuna Prejna. (Venit: 610 lei). Un cătun: Prejna. 

Nu este” şcslă.
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La Prejna, liind 90 copil în virstă do şcolă, ar trebui să se înfiinţeze o şcolă superioră cu do! înv&țători. 
* La Prejna există un local avend o singură sală (6,10X5X3) şi o cameră pentru inv&ţător. Nu e nici curte, nici grădină. Acest local este proprietatea comunei și e construit din birne. ŞcOla nu are nici'un venit. 

18). Comuna Siliştea. (Venit: 1.381 lei). Patru cătune: Drăyhieseă, Godlianu, Siliştea și Turtara, Nu este şeolă. - 
Ar trebui să se înființeze la 'Turtava o şcoOlă inferidră, unde ar putea veni și copiii din Drăghiesci. 
In ambele cătune sunt 68 copil în virstă do șeolă. 
In cătunul Siliştea (5 kil. 500 m.), fiind 57 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui să se inliin- țezo o școlă inferidră. 

"In cătunul Godianu (6 kil.) nu sunt de cât 9 copil în virstă de școlă, cari ar putea merge la șeola din comuna Obârşia, plasa Câmpu. 

PLAIUL CLOȘANI 
5 cătune şi 16 scolo 

Copii in virstă de şcolă 2320 (1.326 băicţi şi OUL fete), 

1). Comuna Bala-de-Jos, (Venit: 700 lei). Două cătune: /putu-de-uJos şi Cărșiu. Școla este la Bala-de-Jos. Localul este proprietatea comunei. Il de lemn, nepotrivit şi ne- incăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (6XX5.X2,95), fâră locuinţă pentru învățător. Nu e nici curte, nici grădină. Scola nu are nici un venit, Copii! din Cărșiu (1 kil.) pot merge uşor la școla din Bala-de-Jos, unde, peste tot liind 95 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea inveţător, 

2). Comuna Bala-da-Sus. (Vonit: 600-1e1). Două cătune: Dula-de-Sus. şi Leiturvasa, Şcola este la Bala-de-Sus. Există de la 1864. Localul este donat de locuitori, clădit fiind în 1893. E de lemn, sistematic, dar ncincăpttor, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (5,5X1,1X2,8) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (200) și wrădina (2002) sunt îm- prejmuite. Șeola nu are nici un venit. 
Copii! din Lăturoasa (2 lil. 550 m.) pot merge la şedla din Bala-de-Sus, unde, peste tot fiind 3 copii în virstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător şi prin urmare o a doua sală. 

3) Comuna C!oșanr. (Venit: 1.178 lei). Două cătune: dotru- Aare și Motru-See. Ședla este la. Motru-Mare. [Există de la 1845. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1849. E de lemn, vechiă, nepotrivit și ncincăpttor, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (5,38X3,90X2,10), fără locuinţă pentru învăţător. Curte nu e. Grădina este împrejmuită cu scânduri. Şeâla nu are nici un venit, 
Copii! din Motru-Sec (2 kil.) pot merge la școla din Motrul-Mare, unde, peste tot fiind 123 copil în virstă de şcolă, ar trebui un al 'doilea înv&țător. 
I: nevoie de un local.
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4). Comuna Comănesci. (Venit: 800 lei). Patru cătune: DBratiroesci, Comes Molani şi 
Pistrița. 

Sesla este la Comănesci. Există de la 1864. Localul este proprietatea comunei Prin dona- 
țiune, clădit fiind în 1864. E de lemn, vechii, nepotrivit și „neîncăpător, dar deşi la loc sănătos 

nu e la îndemâna copiilor. Are o sală (7,80x5,85XX2,20), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea 

(178m.») este împrejmuită cu gard, și uluci. Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit. 
Toţi copiii—alară de cei din Pistriţa—pot merge la şcola din Comănesci, unde, peste tot 

fiind 112 copii în vîrstă de șc6lă, ar trebui un al doilea, învățător. 
Ar fi nomerit de a se muta ședla la Lolani, fiind atunci mai la îndemâna copiilor. 
In cătunul Pistriţa (4 lil. 600 m.) fiind 36 copii în vîrstă de școlă, ar trebui să se înfiinţeze 

o şcolă inferidră. 

5). Comuna Crainici. (Venit: 400 Iei). Trei cătune: Crainică, Sărdănescă și Valea-Plopulu. 

Şedla este la Crainici. Există de la 1857. Localul este oferit gratis de locuitorii moșneni. - 

„E de lemn, tencuit cu var, la un loc cu primăria, nepotrivit și ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la 

îndemâna copiilor. Are o sală (6X5X(3), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici! 

„grădină. Sc6la nu are nici. un venit. 
Toţi copiii pot merge la acestă şeslă. 
Fiind peste tot 93 copii în vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea învățător. 

E neapărată nevoie de un local noi. 

6). Comuna Glogova. (Venit: 1.267 lei). Patru cătune: Clesnescă, Glogoca, Iormănesci şi Olteanu. 
Prima şedlă este la Clesnesci. Există de la 1838. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1837. E de lemn, vechii, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. 
Are o sală (5,56X4,5X2,5), lără locuinţă pentru înveţător. Nu e nici curte, nică grădină. Şedla * 

nu are nici un venit. 
Copiii din Iormănesci (2 kil. 50 m.) pot merge la şcola din Ciesnesci, unde, peste tot fiind 

92 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător. 
E nevoie de un local noi. 

“In cătunul Olteanu (4 'kil. 800 m-), fiind 28 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui să se în- 

fiinţeze o şcolă de cătun. ; 
Ar fi nemerit însă de a se muta ședla la Iormănescă, unde atunci ar veni Li copiii din că- 

tunele Clesnesci, Iormănesci şi Olteanu. 
A doua şcâlă este la Glogova. Există de la 1834. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1860, E de birne, vechi, nepotrivit şi neîncăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o 
sală (8,50X(6,80X2,60), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şcola nu are 

nici un venit. i 
La şeola din Glogova [124 copii) pot veni şi copiii din Cămuesci, comuna Negoesci (41 

copii); deci în ambele cătune fiind 165 copii în vîrstă de școlă, ar trebui încă - doi învăţători: 

E nevoie de un local noi. 

7). Comuna lupea. (Venit: 400 1e1). Cinci cătune: Câmpul-Mare, Ghiţimi, Giuresci, lupca şi 

Sărdănescă. 
Nu este şcolă, cea care a existat fiind închisă de aprâpe 20 anl. 
Ar trebui deci să; se înfiinţeze la -Iupca-o şcolă: inferiGră, la care-ar putea vi veni toi copiil 

din comună. 
Sunt. peste tot 1 copii în vîrstă de odă. 

8). Comuna Mărășesci. (Venit: 833 lei). Două cătune: Bratilocu și Mărăesei. | 

Şedla este la Mărășesci. Există de la, 1875. Localul este proprietatea comunei, clădit î în
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1564. [£ de lemn, vechii, nepotrivit și neîncăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (6X4,5 2), fară locuinţă pentru inveţător. Nu e nici curte, nici grădină. Școla nu are nici uu venit. 

Copiil din Dratilovu (1 il.) pot merge ușor la scola din MărăşescI, unde, peste tot fiind 122 copil în virstă de șeolă, ar trebui un al doilea înveţător, I, nevoie de un local noi. 

9). Comuna Negoescr. (Venit: 8S9 lel). Patru cătune: «Ipa-Xcagră, Cămuesel, Aryocsci şi Tiadeșiu Şcola este la Newoescl. Iixisă de la 1837. Localul este proprietatea comuner, ÎI: de lemn cu temelia de zid, nepotrivit și ncîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor din Ne- goesci și Apa-Neagră. Are o sală: (6X5X38), fără locuință pentru înveţător. Nu e nicl curte, nici grădină. Scola nu arc nici un venit. 
Copiil din Apa-Neagră (120 m.) pot merge uşor la şe6la din Negoesci, unde, peste tot fiind 152 copil în virstă de Școlă, ar trebui încă doy înv&ţători. I! nevoie de un local. 
In cătunul Padeșiu [+ il. 800 m), fina 45 copil în virstă de școlă, ar trebui să se înfiin- țeze o ședlă inferidră, 
Cel 41 copil din Cimuesel (3 Ril. 200 m.) pot merge la școla din cătunul Glowova, co- muna Glosova, 

10). Comuna Obârşia. Un cătun: Olârşia. 
Nu este şcolă. 
Fiind 96 copit în vîrstă de Școlă, ar trebui să se înfiinţeze o şcolă cu dor învățător. 

11) Comuna Orzesci. (Venit: 1.551 le). Cinci cătune: Brebina, Călugăreni, Orzesci, Titi. lesci şi Veni. 
Scola esto la Orzesci. Există de la 1$35. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1865, I: de lemn, vechii, nepotrivit și neîncăpător, dar la loe sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,90X5,80xX2,12] şi o cameră mică pentru învățător. Nu e nici curte, nici grădină, Scola nu are nici un venit, 
Copii! din Călugăreni (200 m.) pot merge uşor la școla din Orzesel, unde, peste tot sunt 16 copil în vîrstă de școlă. 
In cătunele 'Titirlescr (5 Kil.) și Văenr (3 kiL.), ar trebui să se înființeze câte o școlă infe- ricră, fiind 42 copil la 'Titirlesel și 4-1 la Vaenr, 
In cătunul Brebina (6 kil), fiind 26 copil în virstă de şcolă, ar trebui să se inliințeze o școlă de cătun. 

12). Comuna Ponoarele. Trel-spre-zece cătune: Păluţa, Baraiacu, Brânzeni, Duicani, Cracu- Montelui, Gărdăncasa, (iheoryheui, Ponoarele, Proitesci, hăeui, Dăiculesci, Sipolu şi Valea- Ursului. Şcola este la Gărdăneasa. Localul este proprietatea locuitorilor. E de lemn, nepotrivit şi neîncăpttor. Are o sală: [9X6X3), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nicr curte, nici crădină. Scola nu are nicI un venit. 
Copiil din cătunele Băluţa, Baraiacu, Brânzeni, Gheorgheni, Ponoarele, Răeni și Păiculesel pot merge la școla din Gărdăneasa, unde, peste tot fiind 119 copil în virstă de şcolă, ar trebui un al doilea înv&ţător. 
I: nevoie de o a doua sală. 
In cătunul Cracu-Muntelul, :3 Rl.) fiind 55 copil în vîrstă de școlă, ar trehui să se înfiin- țeze o școlă inferior, 
In cătunul Valea-Ursului (5 Ril), ar trebui să se înfiinţeze o ședlă de cătun, unde ar putea veni și copii! din Proitesel (5 hil. de Gărdâneasa) şi Șipotu (3 kil. 450 m. de Gărdăneasa!,
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În aceste trei cătune sunt 28 copii în vîrstă de școlă. 
In cătunul Buicani (4 kil. 500 m),nu sunt de cât 4 copii în vîrstă de şedlă. 

13). Comuna Rătezu. (Venit: 637 lei). Un cătun: Răfezu. 
Şedla de la Rătezu, există de mult. Localul este proprietatea comunei. E de iemn, nepo- 

trivit și neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (65,802) și o 

cameră pentru învățător. Nu e nici curte, nici grădină. Şc6la nu are nici un venit. 

La, Rătezu, fiind 91 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea învățător. 

E nevoie de un local. 

14). Comuna Rudina. (Venit: 627 let). Doui cătune: Beresci şi Rudina. 
Şeola este la Rudina. Există de mult, cu întreruperi. Localul este proprietatea comunei. 

E de biîrne, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: 

(1,5X5X2,4), fără locuinţă pentru învățător. Nu e nici curte, nici grădină. Şc6la nu are nici 

un venit. 
Copiii din Beresci (1 kil.) pot merge uşor la şesla din Rudina, unde, peste tot fiind 101 

copii în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător. 
Comuna construesce acum un local, dar va fi neîncăpător și la un loc cu primăria. 

15). Comuna Şovarna-de-Jos. (Venit: 974 leii. Un cătun: Șovarna:de-.Jos. 
Sedla de la Şovarna-de-Jos există de la 1868. Localul este proprietatea comunei, clădit 

in 1867. E de birne, nepotrvit și ncîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are 
o sală: (7,5X4,5X25), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (240”») este neimprejmuită. Gră- 

dină nu e. $c6la nu aro nici un venit. 
La Sovarna-de- Jos, fiind 98 copii în vîrstă de șcdlă, ar trebui un al doilea învățătător. 

E nevoie de un local. | 

16). Comuna Şovarna-de-Sus. (Venit: 1.236 lei). Trei cătune: Buncu, Șozarna-de-Sus şi Studina. 

Se6la este la Runcu. Există de la 1864, cu întreruperi. Localul este proprietatea comunei, 
clădit în 1859. E de birne, vechii, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna 

„copiilor. Are o sală: (7X5,2X2,5) şi o cancelarie, fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, 

nici grădină. Şedla nu are nici un venit. 

Toţi copii pot merge la acestă, şeolă, unde, fiind peste tot 163 copil î în vîrstă de şcolă, ar 

trebui încă doi învăţători. 

E nevoie de un local. 

17). Comuna Vidimiresct. (Venit: 733 li). Trei cătune: Ohaba, Popesci şi Pidimiresci. 

Şedla este la Ohaba. lixistă de la 1857. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1848 

şi reparat în 1871. E de birne, vechii, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos și la înde- 

mâna copiilor. Are o sală: (6,2X4,2X2,3), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea, la un loc: cu 

primăria (26%), este împrejmuită cu gard. Grădină nu e. Şcola nu are nici un venit. 

Copiii din Vidimiresci (1 kil. 500 m.) pot merge uşor la şesla din Ohaba, unde, peste tot 

fiind 128 copii în virstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învățător. 

E neapărată nevoie de un local. i 
In cătunul Popesci (3 kil. 999 m.) fiind 17 copil în vîrstă de șeslă, ar trebui să se înfiin- 

ţeze o şcolă de cătun.
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1). Comuna Adunaţii-Teiului. (Venit: S7U lei. Două cătune: rit si Wliliea, Nu este şcală. 
Ar trebui să se intiințeze la Drăceleasa o şeolă cu dul învețători, unde ar putea veni si copiil din Vlăidica, ce este situat la o distanţă de 2 il, 
In mbele acătune sunt 100 copil în virstă de şeolă. 

2. Comuna Albuleser, lin cătun: „(hulesci, 
Pentru acestă comună, unde sunt [03 copil în vîrstă de seâli, revisorul şcolar nu înazae intat formulare, 

5. Comuna Bâcleșu. (Venit: Lt le]. Dou cătune: Dăcleşiu și Smuader icicoarug, Șeola este la Băcleşu, Există de la ISO, Localul este proprietatea comune, clădit în INȚu, [de zid, în paiantă, nepotrivit și neincăpelor, dar la loc sănătos si la îndemâna copiilor, Are o sală SXXI, fară locuinţă pentru inveţitor, Nu e nic curte, nici srădină. Seola nu zare nici un venit, 
Copiil din Smadovicioara (2 hil. 730 1) pot merse la şeola din ăeleşu, unde, peste tat fiind 214 copil în virstă de şcoală, ar trebui un al doilea inveţător la scâla existentă ŞI să se inliințeze încă o şcolă cu dor invețători, 

1). Comuna Bălăciţa. (Venit: 2968 le)). Un cătun: Dălăciţu. 
Seola de la Dălăciţa există de la INS, Localul este proprietatea comunei, clulit în ISs3, I: bine, tencuit cu pămint și var, nepotrivit si ncincăpttor, dar la loc sănâtos ŞI la îndemâna copiilor, Are o sală: ISXG,5X4) si o cameră pentru înveţător, Curtea (261) şi erădina (9 suut împrejmuite cu ului, Sedla nu are nici un venit. 
La Pălăciţa, fiind 256 copil în virstă do scâlă, ar trebui un al doilea învețător la şedla cvistentă și să se inliințeze încă o şcoli cu dol inveţători, 

d. Comuna Bâlțaţil-de-Jos. (Venit: 927 le). Un cătun: Pilat. hac, Seola de la Pălţaţir-de-los evistă de la ÎND9, Localul este închiriat. [2 nepotrivit şi ncine căpetor, dar la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are două săli: 1 IRI ad, N XIV X2 50, și o cancelarie, făra locuinţă pentru inveţitor. Nu e nici curte, nici vrâdini, Şeola nu are nici un venit, 
la Pălţaţir-de-Jos, fiind 100 copil în virstă dle şcoli, ar trebui un a) doilea invetâter, I: nevoie de un local noa. 

6. Comuna Bâlţaţil-de-Sus. (Venit: 171 lei). Un cătun: Țeititele Sue, Nu este scoli 

Î.a lilțaţil-de-Sus, fiind 05 capii în viestă de şedlă, ar trebui să se întins 0 si se jerioră cu dol iînvețători,
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't). Comuna Bărboiu. (Venit: 1.200 lei). Un cătun: Bărboiu. 
Scola de la Bărhoiu există de la 1890. Localul este proprietatea comunei, clădit prin sub- 

scripţic în 1890. E delemn, lipit cu pămînt, nepotrivit şi ncîncăpător, dar la loc sănătos și lu 
îndemâna copiilor. Are o sală: (432,50) şi o cameră pentru învăţător. Nu e nici curte, nici 

grădină. Sedla nu aro nici un venit. 

La Bărboiu, fiind 140 copil în vîrstă de şeslă, ar trebui încă doi învăţători. 
E neapărată nevoie de un local. | 

8). Comuna Botoșesci. (Venit: 2.160 lei). Un cătun: Dotoșesci. 
Ședla de la Botoşesci există de la 1877. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1877. 

E de zid, aprpe sistematic, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna, copiilor. Are o sală: 
(7X5X3), o cameră şi o bucătărie pentru învățător. Curtea la un loc cu grădina (l6rte mică), 
este împrejmuită cu uluci. ȘeSla nu are nici un venit. 

La Botoşesci, fiind 135 copil în virstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător și prin 
urmare o a doua sală. 

9): Comuna Busu. (Venit: 1.735 lei). Două cătune: Busu și Gropanele. 

Nu este șc6lă. 
Distanţa între aceste două cătune deşi este numai de 1 kil. 796 m,, comunicaţia fiind forte 

grea iarna, din causa. unul deal, ar trebui să se înființeze la Busu o școlă superiră cu trei 
învățători şi la Gropanele o şeslă inferidră. - 

Sunt 148 copii în virstă do școlăla la Busu și 86 Gropanele. 

10). Comuna Cleanovu. (Venit: 4.073 lei). Un cătun: Cleanoru. 
Şcola de la Cleanovu există de la 1857. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1837. 

E de lemn. vechiă, nepotrivit și ncincăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor..Are 

o sală: (11X4,82X2,35), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea 660») este ncimprojmuită, Gră- 

dina (300”») este împrejmuită. Șesla nu arc nici un venit. 
La Cleanovu, fiind 244 copii. în vîrstă de șeslă, ar trebui un al doilea învăţător la şcolu 

existentă și să se înfiinţeze încă dot învăţători. 

11). Comuna Corzu. (Venit: 1.813 lei). Un cătun: Corzu. 
Scola de la Corzu există de la 1878. Localul este donat de locuitori, clădit fiind în 1878 

E de lemn, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: 

(6X5X2), fără locuinţă pentru învăţător. Curte nv e. Grădina (236"7-) este împrejmuită cu gard 

de mărăcini. Şeola nu are nici un venit. 

La Corzu, fiind 99 copil în virstă de șeolă, « ar trebui un al doilea învățător: 

12). Comuna Cosovăţu. (Venit: 700 lo). Două cătune: Cosovăţu și “Plaiu. 

Şedla este la Cosovăţu. Există de la 1872. Localul este oferit gratis de preotul Bungeţianu 

[2 de lemn, nepotrivit şi ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Aro o sală; 

(7X4,20X2,30), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea, la un loc cu grădina (2500»»), este îm- 

: prejmuită cu pari. ŞeGla nu are acum nică un venit, pămîntul ce posedă nefiind arendat. - 

Copiii din Plaiui (2 kil.) pot merge la şedla din Cosovăţu, unde, peste tot sunt 85 copil 

în vîrstă de șcâlă, 
[2 neapărată nevoie de un local  
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13). Comuna Grecesci. (Venit: 1.379 lei). Un cătun: Grecesei, 
Șeola de la Grecesci funcţioneză întrun local al bisericel, E de zid, nepotrivit și ncîn- cipttor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală, fără locuinţii pentru înveţător, Nu e nici curte, nici grădină. Șe6la nu are nici un venit. 
La Grecesci, fiind 104 copil în virstă de șcslă, ar trebui un al doilea învăţător. [2 neapărată nevoie de un local noii. 

14). Comuna Gvardiniţa. (Venit: 4.106 lei). Un cătun: Geardiniţa. 
Șeola de la Gvardiniţa există de la 1853, cu întreruperi. Localul este proprietatea comunei clădit în 1853. E de cărămidă, vechii, ruinat, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc stnătos şi la îndemâna copiilor. Arc o sală: (5,5X7X3), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină, Școla nu are nici un venit. 
La Gvardiniţa, fiind 200 copil în vîrstă de școlă, ar trebui cel puţin încă doi înve&ţători. E neapărată nevoie de un local, 

15). Comuna lablaniţa. (Venit: 2.713 lei). Un cătun: Zablaniţa 
Şeola de la Iablaniţa există de la 1876. Localul este proprielatea comunei. [i de lemn, ne- potrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are'o sală: (7X4,50X.2,-10) și O cameră pentru înv&țător. Curtea (195) este împrejmuită cu pari. Grădina (1920) este împrejmuită cu pari și şanţ. Scola nu are nici un venit. 
La lablaniţa, fiind 161 copil în virstă de școlă, ar trehui încă doi înv&țălori. 3 nevoie de un local. 

16). Comuna Padina-Mare. Un cătun: Padina: Mare. 
Seola este la Padina-Mare, une, fiind 180 copil în vîrstă de sedlă, ar trebui încă doi înv&ţători, 
I: nevoie de un lucal, 

17). Comuna Padina-Mică. (Venit: 1.723 Iei). Două cătune: Olteanea și Pudina-Alică. Scola esto Padina-Mică. Există de la 1885, Localul este proprietatea comunei, clădit în 1880. [: de lemn, nepotrivit și ncîncăpttor, dar la loc sănătos și sa îndemâna copiilor. Are o sală: (7X3,60X2,50), firă locuinţă pentru învăţător. Curtea (140m»: este neîmprejmuitii. Grădina (6167) este împrejmuită cu uluel, Şcola nu are nici un venit. 
Copii! din Olteanca (2 kil. 500 m, pot merge'la școla din adina-Mică, unde, peste tot fiind 1-44 copil în vîrstă de Școlă, ar trebui încă doy înve&ţătorr. 
E neapărată nevoie de un local noi. 

18) Comuna Piria. (Venit: 715 lei). Două cătune: Malomnicu și Piria. Școla este la Piria. Există de la 1884. Localul este proprietatea comunci, clădit în 1882 I: de lemn, la un loc cu primăria, nepotrivit şi neincăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală, fâră locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. $c6la nu are acum nici un venit, pămîntul ce posedă, fiind cultivat de învăţător. 
Copii! din Malomnicu (1 Ril. 100 m.) pot merge ușor la şcola din Piria, unde, peste tot fiind 190 copil în vîrstă de școlă, ar trebui încă dor învețători. 
E neapărată nevoie de un local noi. 

19). Comuna Podul-Grosului, (Venit: 813 len). Două cătune: Petru și Podul- Grosu. Șcâla de la Podul-Girosului nu este încă deschisă, localul fiind în lucru. Localul este pro: i
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prietatea comunei. E de Diîrne, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna co- 

piilor. Are o sală (7X4X2,20) şi o cameră pentru învăţător. Nu e nici curte, nică grădină. 

Sedla nu are nici un venit. 

La Podul-Grosului nu sunt decât 42 copii în vîrstă de şcolă. 
In cătunul Petra (3 kil), fiind 58 copii în vîrstă ne şedlă, ar trebui să se înfiinţeze O şeolă 

inferidră. 

20). Comuna Secu. (Venit: 3.470 lei). Patru cătune: Secu, Smadoviţa, Sumadra şi Țiuleni. 
Şeola este la Secu. Există de la 1886. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1885. 

I: de birne, nepotrivit şi ncîncăpttor, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(1.1X5,5X3) şi două camere pentru învăţător. Curtea (63%»:) este împrejmuită cu ulucă. Grădină 

nu €. Şc6la nu are nil un venit. 
Copiii din Sumadra (1 kil) pot merge la şcâla din Secu, unde, peste tot fiind 153 copii 

în vîrstă de școlă, ar trebui încă doi învăţători. 
[2 nevoie de un local. 

In cătunele Smadoviţa (3 Ril. 140 m.) şi 'Țiuleni 3) kil. 640 m.), ar trebui să se înființeze 
câte o şeâlă inferidră. 

Numtrul copiilor în vîrstă de școlă din aceste două cătune sunt: S1 la Smadoviţa și 53 
la “Țiuleni. 

21). Comuna Slașoma. (Venit: 4.161 lei). Un cătun: Slașoma. 

Şedla de la Slaşoma există de mai înainte de 1864, cu întreruperi. Localul este proprie tatea 
comunei, clădit din noă în 18.8. E de lemn, tencuit cu var și pămînt, nepotrivit şi neîncăpător, 
dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (7XGX(2) și o cancelarie, lără locuinţă 
pentru învățător. Nu e nică curte, nică grădină. Şedla nu are nici un venit. | “ 

La Slașoma, fiind 175 copii în virstă de şeolă, ar trebui încă doi învățător. NE 
E nevoie de un local. 

22). Comuna Smadoviţa. (Venit: 1.443 lei). Un cătun: Smadoviţa. 

Nu este șeolă. 

La Smadoviţa, fiind 100 copii în vîrstă de -școlă, ar trebui să se înfiinţeze” o şcolă cu doi 

învăţători. 

Se construesce acum de către locuitori un local cu o sală (16X6X2,50). 

23). Comuna Stăncesci. (Venit: 580 lei). Un cătun: S/ăneese. 

Nu este şcolă. | 

La Stâncesci, fiind 36 copii în vîrstă de șeolă, ar trebui să se înfiinţeze o şcolă inlerioră 

24). Comuna Stigniţa. (Venit: 2.000 le). Un cătun: Stignița. 

Sela de la Stigniţa există de la 1891. Localul este proprietatea comunei. E de lemn, la 
un loe cu primăria, nepotrivit şi neîncăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o 

sală (6X4,50X2,95), fără locuinţă pentru învăţător. Nu ce nici curte, nici grădină. Sc6la nu are 
nici un venit. 

La Stigniţa, fiind 101 copii în vîrstă de şeolă, ar trebui un al doilea învăţător. 

"E neapărată nevoie de un local noi. ” 

25). Comuna Valea-Marcului. Un cătun: Ve alea Marcului. 
Nu este școlă. 

Fiind 88 copii în vîrstă de șeolă, ar trebui să se înființeze o școlă inferioră.
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PLASA MOTRU-DE-JOS 

12 cătune şi 20 şeale. 
Copii în virstă de şcoli: 3.825 (1.811 băieţi și 1.184 fete), 

1). Comuna Bâltanele (Venit: 2.667 lei). Un cătun: Băâltanele. 
Scola de la Bâltanele există de la 1857. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1872. [: de lemn cu temelia de piatră, nepotrivit și neincăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (5X5X1), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Școla are un venit de 70 ler, din arendarea pămîntului. 
La Bâltanele sunt 78 copil în vîrstă de Școlă, 
Cei 17 copil din cătunul Pârlita (comuna Breşniţa) pot merge la școla din Pâltanele. “In ambele. cătune fiind 95 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea înveţător. 

2), Comuna Breșniţa. (Venit: 3.819 Iei). “Trei cătune: Preșuiţe, Iigiu şi Pârlita. Școla este la Breşniţa. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1815. [E de zid, vechii, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (SX6X2,5), fară locuinţă pentru învăţător. Curtea (1514"») și grădina (10000*->:) sunt imprejmuite. Șc6la nu are nici un venit. 
| La Breşniţa, fiind 92 copil în virstă de școlă, ar trebui un al doilea înveţător, In cătunul Higiu (5 kil. 500 n), liind 17 copil în vîrstă de Şcolă, ar trebui să se înfiin- țeze o școlă de citun,. 

Cei 17 copil din Pârlita pot merge la școla din comuna Pâltanele. 

3) Comuna Butoesci, (Venit: 2.0607 lei), Un cătun: Jutoesci. 
Școla de la Butoesci există de la 1838. Localul este proprietatea comunci, clădit în 1836. I, de lemn, vechii, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (7,70X5,20X2,10), fara locuinţă pentru învăţător, Curtea, la un loc cu grădina (1020), este împrejmuită cu gard. Şcola are ca venit arenda pămîntului. 
La Butoesci, fiind 100 copil în virstă de Școlă, ar trebui un al doilea învăţător, 

4). Comuna Cârceni. (Venit: 1.000 lei). Un cătun: Cârceny, 
Scola de la Cârcent există de la 1885. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1880. I: de lemn, nepotrivit şi neincăpttor, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (7,50x5,50x2,50), fără locuinţă pentru înv&ţător. Curte nu e. Grădina (S0nr) este împrejmuită cu uluci. Șe6la nu are nici un venit. 
La Cârceni, sunt 75 copil în vîrstă de şeolă. 

5). Comuna Cernaia. |Venit: 1.080 lei). Un cătun: Cernaia, 
Şcola de la Cernaia există de la 1887. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1881, I de lemn, nepotrivit şi ncincăpttor, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (6xX6X2) şi'o cameră pentru învăţător. Curtea (2-400 ”) este ncimprejmuită. Grădină nu e. Şcola nu are nici un venit. 
I-a Cernaia, fiind 114 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător. 

6). Comuna Cosovăţu. Tre! cătune: Cosorăţu, Deleni şi 'Târsu. 
Nu este școlă.
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Fiind 71 copii în vîrstă de şcâlă la Cosovăţu, 31 la Deleni și 59 la Târsa, ar trebui -să 

se înfiinţeze în fie-care cătun câte o şcâlă inferioră. 

Pote, ca aceste trol cătune să formeze un singur centru şcolar înființându-se o singură 

șcâlă întrunul din aceste cătune, dar nu sunt sigur do distanţa ce despart cătunele, revisorul 

şcolar, neînaintând formulare. 
, 

7). Comuna Gura- Motrului. (Venit: 3.796 lei). Două cătune: Arginesci și Gura- Mob ului. 

Şc6la este la Gura-Motrului. fixistă de mult. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1888. E de lemn, la un ioc cu primăria, nepotrivit și ncîncăpător, dar la loc sănătos și la în- 

mâna copiilor. Are o sală: (5,2X52X2), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici 

grădină. Scola are un venit de 181 lei, din arendarea pămîntului. 

La Gura-Motrului sunt 83 copil în virstă de şeolă. 

E neapărată nevoie de un local noi. 

In cătunul Arginesci (3 kil.), fiind 72 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui să se înființeze 

o şcolă inferidră. 

8). Comuna Grozesci. (Venit: 600 lei). Un cătun: Grozesei. 

Sc6la do la Grozesci există de la 1888. Localul este proprietatea comunei, clădit î în 1885. 

E de lemn, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: 

(7X4,50X2) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (100*7) și grădina (360%) sunt imprejmuite 

cu gard. Şc6la nu are nici un venit. 
La, Grozesci sunt 82 copii în vîrstă de şcolă. 

9). Comuna Greci. (Venit: 500 Iei). 'Trei cătune: Orefesei, Duţescă şi Greek. 

SŞedla este la Greci. Există de mult.. Localul este donat de d. G. Aurel. E be lemn, ne- 

potrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (4,70X4,60 

X2,35), IL (4,70X4,60X2,35), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e „nici curte, nici grădină. Şc6la 

nu are nici un venit. - 

Toţi copiii pot merge la acestă şcolă, unde, peste tot fiind 143 copil în vîrstă de şcâlă, 

ar trebui cel puţin un al doilea învățător. 

10). Comuna yirovul. (Venit: 1.198 lei). Un cătun: Jirorul.. 

| Se6la de la Jirovul există de la 1840. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1838. 

E de lemn, vechii, la un loc cu primăria, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la 

îndemâna copiilor. Are o sală, fără locuinţă pentru învăţător, Nu e nici curte, nică grădină. 

Şc6la nu are nici un venit. 

La Jirovul, fiind 133 copil în vîrstă de șeslă, ar trebui încă doi învăţători. 

E neapărată nevoie de un local noi. 

11). Comuna Miluţa. (Venit: 800 lei). Un cătun: alituţa. 

Seola de la Miluţa există de la 1848, cu întreruperi. Localul. este proprietatea comunei, 

clădit în 1848. E parte de birne, parte de cărămidă, vechii, nepotrivit, încăpător, la loc sănătos 

şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (7X6X2,50), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (100=») 

şi grădina (189»*-) sunt ncîmprejmuite. Scdla are un venit aproximativ de 300 lei, din arendarea 

pămîntului. 

La Miluţa sunt 75 copil în virstă de șc6lă.
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12). Comuna Menţit-din-Dos. (Venit: 1.544 1el). Un cătun: JMenți-din- Dos. 
Scola de la Menţir-din Dos există de la 1890. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1S87, locul fiind donat de 1noșneni Popescu, fără forme. [ de lemn, nepotrivit şi neincăpttor, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (5,50X4,41X3), fără locuinţă pentru în- vățător. Nu e nici curte, nici vrădină. Școla nu are nici un venit. 
La Menţir-din-Dos, fiind 105 copii in virstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învețător. 

13). Comuna Menţii-din-Faţă. (Venit: 579 lei). Un cătun: AMenţit-din- aţă. 
Sela de la Menţii din-Faţă există de la 1881. Localul este oferit «ratis de d. Const. C. Bălteanu. I: de lemn, nepotrivit și neincăpălor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (10X4X9), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Scola nu are nici un venit. 
La Menţil-din-Faţă, fiind 93 copit în virstă de școlă, ar trebui un al doilea înveţător. 

14). Comuna Pluta. (Venit: 1.329 lei). Trei cătune: Juicesci, Pluta și Ținfaru. 
Școla este la Pluta. Există de la 1810. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1835, E de lemn, vechii, nepotrivit și neincăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (9,40X5,50X2,25), tără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Scola are un venit de 793 lei, din arendarea pămîntului. 
Copiii din Buicesci [2 kil. 500 m.) pot merge la şcola din Pluta, unde, peste tot fiind 120 copil în virstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 
In cătunul “Ţinţaru (4 kil), fiind 65 copii în vîrstă de școlă, ar trebui să se înfiinţeze o Șe6lă inferioră, 

15). Comuna Rocșoreni. (Venit: 647 lei). Două cătune: /ocșorem şi Varadia. Școla este la locşoreni. Există de la 1890, Localul este proprietatea comunei, clădit în 1893. E de lemn, nepotrivit și neîncăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Aro o sală: (10X5X2,8), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (500m») este împrejmuită cu pari. Gră- dină nu ce. Șc6la are un venit de 120 lei, din arendarea pămîntului. 
Copii! din Varadia (L kil.) pot merge ușor la școla din ltoşcorent, unde, peste tot fiind 150 copil în virstă de școli, ar trebui încă dor învăţători. 
I: nevoie de un local. 

16). Comuna Sălătrucu. (Venit: 586 lei). Cinci cătune: Blidaru, Olaru, Mihațesci, Sălătrucu şi. Părgari. 
Ședla este la Sălitrucu. Există de mult. Localul este proprietatea comunei, clădit în 18-10 şi reparat în 1893. E de lemn, nepotrivit şi neîncăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna co- piilor. Are o sală: (83X5X3), fără locuinţă pentru învățător. Nu e nici curte, nici grădină. Ședla nu un venit de 75 lei, din arendarea pămîntului. 
Copii! din Olaru (1 kil) pot merge la școla din Sălătrucu, unde, peste tot sunt 54 copii în virstă de şcolă. 
In cătunele Blidaru (2 kil. 900 m. [15 copil]) şi Mihuţescr (2 kil. 900 m. [22 copii), ar trebui să se înliințeze câte o școlă de cătun, de Gre-ce comunicaţia acestor cătune cu școla din Sălătrucu este anevoi6să. 
In cătunul Vărgaţi (3 kil. 500 m-, nu sunt de cât 6 copil în virstă de școlă. 

1î). Comuna Socolesci. (Venit: 1.500 Iei). Un cătun: Socolesci, Școla de la Socolesci există de la 1591. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1590.



JUDEȚUL MEINEDINȚI 

E de lemn, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la indemâna copiilor. Are o sală, 

fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şc6la nu are nici un venit. 

La Socolesci, fiind 137 copii în vîrstă de şeolă, ar trebui un al doilea învăţător. 

E nevoie de un local noil. 

e 

' 

18). Comuna Stângăceanca. (Venit: 2.239 lei). Două cătune: Stângăceanca- -de-Jos şi Stdugă- 

ccuncu-de- Sus. | 

Şedla, este la Stângăceana-de-Jos. Există de la 1865, cu intreruperi. Localul este donat de 

săteanul Pârvu Cojocaru. E de biîrne, acoperit cu șindrilă, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc 

sănătos şi la îndemâna copiilor din Stângăceana-de-Jos. Are două săli, fără locuință pentru 

învățător. Curtea (2051m.r) şi grădina (81602) sunt neîmprejmuite. Şcola are un venit de 207 

lei, din arendarea pămîntului. | 
La Stângăceana-de-Jos, fiind 146 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui încă doi învăţători. 

E nevoie de un local noi. 

In cătunul Sângiceana-de-Sus, (1 kil.), fiind 60 copii în virstă de şcolă, ar trebui să se în- 

[iinţeze o şe6lă inferidră. -.. 

19). Comuna Strehaia. (Venit: 23,655 Ici). Cinci cătune: Cochinţu, Comanda, Slătinicu, Stăn- 

cesci și Slrehaiu. 

Şcdla, este la Strehaia. Există de mult. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1880. 

E de cărămidă, destul de bun, neîncăpător însă, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are trei 

săli: (10,95X'7,05X3,12), Il (8,78X5,14X3,12), IL (5,29X5,14X3,12), două camere și o bucătărie 

pentru învăţător. Curtea (16102) şi grădina |8483m7) sunt împrejmuite. Şcola are un venit de 

îl! lei, din arendarea pămîntului. 

La, Strehaia, fiind 374 copii în vîrstă de şeslă, ar trebui, fiind acum trei învăţători la şcola 

existentă, să se înființeze încă o şcâlă cu trei învăţători. 

In cătunele Slătinicu (3 kil. 780 m. [80 copii]) şi Stăncesci (6 kil. 800 m. [50 copii), ur 

trebui să se înfiinţeze câte o şedlă inferidră. | 

De asemenea, în cătunele Comanda [i kil. 20 m. [151 copii]) şi Cochinţu (6 kil. 210 m. 

(140 copii], ar trebui să se înliințeze câte o şedlă cu doi învăţători. 

20). Comuna Şușiţa. (Venit: 971 lei). Un cătun: Șușița. | 

Şcola de la Şușiţa există de la 1888. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1887. 

[2 de bîrnc, nepotrivit și ncîncăpălor, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: 

(6X4XX2), fără locuinţă pentru învățător. Curte nu c. Grădina este ncîmprejmuită. Şcâla are un 

"venit de 195 lei, din arendarea pămîntului. 

La, Şuşiţa, fiind 102 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător. 

21). Comuna Voloiacu. (Venit: 1.823 lei). Trei cătune: Lacu, Valeu-Dună și Voloiucu. 

Şc6la este la Voloiacu. Există de la 1836. Localul este donat de defunctul Gh. Petroianu, 

fâră forme. E de lemn, nepotrivit și ncîncăpător, dar la loc sănătos și la indemâna copiilor. 

Are o sală (9,86X4,68X2,20), fără locuinţă pentru învățător. Nu e nici curte, nici grădină. cola 

nu are nici un venit. 

Copiii din Valea-Bună (2 il. 500 m.) pot merge la școla din Voloiacu, unde, peste tot fiind 

119 copii în virstă de şcolă, ar trebui un al doilea învățător. 

In cătunul Lacu (1 kil. 500 m.), liind 53 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze 

o şeolă inferioră.
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PLASA MOTRU DE-SUS 

5$ Câtune şi 15 Secole. 
Copii în virstă de şcoli: 2,343 (1.318 băieţi şi 1.025 fete), 

1). Comuna Brosceni. (Venit: 1.290 lei). Șese cătune: JDoca, Droscenă, Căptiînescl, Cendu'esci, Gălealu și Orbeni. 
Școla este la Orbeni. Există de la 1810. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1875. I: de birne, nepotrivit şi ncîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,2X4X2,4), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nică curte, nici grădină. Ședla nu are nici un venit. Copiii din cătunele Găleata (3 kil. [7 copil], Drosceni (1 Ril.), Căpăţinesci (1 il. 500 m.) și Condulesci (2 kil. 509 m.) pot merge la școla din Orbeni, unde, peste tot fiind 106 copil în virstă do şoslă, ar trebui un al doilea învăţător 
In cătunul Boca (4 kil.), fiind 22 copil în vîrstă de şcolă. ar trebui să se înfiinţeze o şcolă de cătun. 

2) Comuna Cătunele. (Venit: 600 lei). Patru cătune: Cătunul, Steicu, Valeu-Cusclor și Vulea- Perilor. 
Şc6la esto la Steicu. Există de la 1843. Localul este oferit gratis de d. Dumitru Pârvulescu. E de lemn, vechiă, nepotrivit şi neîncăpător, dar deşi la loc sănătos nue tocmai Îa îndemâna copiilor. Are o sală (6X5X2,5), fără locuinţă pentru învăţător, Curtea (350) este împrejmuită cu uluci. Grădină nu e. Şc6la nu are nicl un venit, 
Copii! din Valea-Caselor (735 m.) și Valea-Perilor (1 kil) pot merge uşor la șc6la din Steicu, unde, pesto tot sunt 75 copil: în virrtă de șc6lă. 
Ar fi nemerit do a se muta şcola în cătunul Valea-Perilor, fiind acolo mal la îndemâna copiilor. 
E nevoie de un local noă. 
La Cătunul (3 kil), fiind 24 copil în virstă de șcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o şcolă de cătun. 

3). Comuna Căzănesci. (Venit: 1.154 lei). "Trei cătune: Căzănescl, Jipnița şi hoșia. Școla este la Căzănesct. lxistă de mult. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1873. i de lemn, nepotrivit și ncîncăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (4,25X2,50)2,50) şi o cancelarie, tără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Școla nu are nici un venit. 
Copii! din Jigniţa (1 kil.) pot merge ușor la școla din Căzănesci, unde, peste tot nu sunt de cât 18 copit în vîrstă de şcolă. 
E nevoie de un local not. 
In cătunul Roșia (3 kil. și comunicaţia grea), fiind 16 copil în virstă de școlă, ar trebui să se înfiinţeze o șcâlă de cătun. 

1). Comuna Ciovârnășan. (Venit: 1.763 lei). “Vrei cătune: Ciorăârnășani, Cocoroca și Ilycu. Școla esto la Ciovârnășani Ixistă de la 1838. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1890. Acest local construindu-se din noii, nu este incă terminat. E de lemn, nepotrivit şi nc- încăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (5X5X2,50) şi o cameră pentru înveţător. Curtea este neimprejmuită. Grădina (180”») este împrejmuită cu scânduri. Școla nu are nici un venit. 
La Ciovârnășani, fiind 91 copii în vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător,
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In cătunul Cocorova (6 kil.), fiind 58 copii în vîrstă do şcolă, ar trebui să se înfiinţeze o 

şcolă inferidră. 

De asemenea, în cătunul Ilovu (4 il. 500 m), fiind 27 copii în vîrstă de şelă, ar trebui 

să se înființeze o școlă de cătun. Cc 

ț 
. 

5). Comuna Corcova. (Venit: 7.746 lei). Patru cătune: Corcora, Cordunu, Pârvulescă şi Stejaru. 

Sodla este la Corcova. Există de la 1854 cu întreruperi. Localul este proprietatea comunei, 

clădit în 1854. E de zid, vechii, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna 

copiilor. Are o sală: (6,85X5,61X3) şi o cameră pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. 

Sedla nu are nici un venit. i 

Copii! din Cordunu (2 lil.) pot merge la şc6la din Corcova, unde, peste tot fiind 137 copii 

în virstă, de șcâlă, ar trebui un al doilea învățător și deci o a doua sală. | 

In cătunul Stejaru (£ kil.), fiind 32 copii în vivstă de şc6lă, ar trebui să se înfiinţeze o şcoli 

inferidră. 

In cătunul Pârvulesci (4 kil.), fiind 12 copii în virstă de şeolă, sar putea înființa o scolă 

de cătun. 

6). Comuna Crâguesci. (Venit: 1.222 leY). Două cătune: Crâguescă şi Prejneni. 

Şcola este la Crăguesci. Există de la 1860. Localul: este proprietatea comunei, clădit în 

1881. E de birne, ruinat, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. 

Are o sală: (8X3,40X2,07), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şesla 

nu are nici un venit. | i | 

Toţi copiii pot merge la actstă şcolă, unde, peste tot fiind 118 copii în vîrstă de şcolă, 

ar trebui un al doilea învățător. 

E neapărată nevoie de un local noi. 

7). Comuna Ercea. (Venit: 1.501 lei). Două cătune: frcea şi Poiuna. 

Nu este şșcslă. 

Există un local vechii, unde a funcţionat şe6la de la anul 1859 pină la 1877. 

In ambele cătune, fiind 71 copii în vîrstă de școlă, ar trebui să se înființeze la Ercea o 

şcolă inferioră. 

Distanţa între cătune este numai de 2 kil. şi comunicaţia e uşoră. 

8). Comuna Floresci. (Venit: 1.066 lei). Ș6se cătune: Floresăă, Călicni, Gârdoaia, Bășici, Moş 

nenă şi Copăcioasa. 

”Sedla de la Floresci nu funcţionează. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1884. 

E de Dirne, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: 

(6X4X2), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şedla nu are nică un venit. 

Toţi copil— afară de cei din Copăcioasa — pot merge la acestă şcâlă [inferidră), care şcOlă 

ar trehui să se deschidă cât mat curând, fiind-că peste tot sunt 73 copii în vîrstă de șeolă. 

La Copăcioasa (5 kil. 800 m.), fiind 19 copii în virstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze 

o şcoli de cătun. 

9). Comuna Gârbovăţu. (Venit: 71 lei). Un cătun: Gârlorăţu. 

Şedla de la Gârbovăţu există de la 1859, a fost închisă la 1877 și redeschisă la 1892. Lo- 

calul este proprietatea comunei, clădit în 1858. E de birne, vechiii, nepotrivit şi neîncăpttor, 

dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (5,20X2,30X4,70), lără locuinţă pentru 

învăţător. Nu e nică curte, nici grădină. Şedla nu are nici un venit. 

La Gârbovăţu sunt 76 copil în vîrstă de şeolă.
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10). Comuna Garbovăţu-Știucani. (Venit: 1.256 lei). Două cătune: Girlorățu şi Știucund. Nu este șcâlă. 
Ia ambele cătune, fiind 56 copil în virstă de șcâlă, ar trebui să se înființeze la Gârbovăţu o şc6lă inferioră. 

11). Comuna Govodarva. (Venit: 1.297 lei). Două cătune: Gocodareu și Walea-ltuu, Școla nu luncţioneză acum, localul fiind ruinat, | In ambele cătune, [iind 56 copil în virstă de șcâlă, ar trebui să se clădescă la Govodarva un local şi să se deschidă ședla (interidră) cât mai curând. 

12). Comuna Imoasa. (Venit: 750 Iei). Un cătun: /mousa. Şcola de la Imoasa există de la 1810, a fost închisă în 1816 și redeschisă în 1857. Loca. lul este proprietatea comunei, clădit în 1840. E de lemn, vechiă, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: [5,50X5X2,15), fără locuinţă pentru invă&ţător. Curtea (728%) este ncîmprejmuită. Grădină nu e, Șe6la nu are nici un venit, La Imoasa sunt 87 copil în vîrstă de șeâlă. 

13). Comuna Lupoaia. (Venit: 1.034 lei). Trei cătune: Imupoaic, Iipa şi Valea- Monastirei, Școla este la Lupoaia. Există de la 1881. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1844. I, de lemn, vechii, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: [1,50X4,50X2,20) și o cancelarie, fără locuinţă pentru învăţător, Nu ce nici curle, nici grădină. Se6la nu are nici un venit, 
La Lupoaia, fiind 102 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea înv&ţător. E nevoie de un local. 
In cătunele Ripa (2 kil. 350 m. și comunicaţia grea din causa riului Motru, care la ploi se umilă [16 copit]) şi Valea-Monastirei (3 kil. 900 m. [27 copii]), ar trebui să se înființeze câte o școlă de cătun. 

| 

14). Comuna Lupșa. (Venit : 1.230 Ici). Două cătune: Lupşa-de-Jos şi Lupsa-de Sus. Scola este la Lupșa-de-Sus. Ixistă de la 1859. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1859. [ de lemn, nepotrivit şi ncîncăpător, dar la lov sănătos și la îndemâna numai a co- piilor din Lupşa-de-Sus. 'Are o sală : (6X1X5), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şcla nu are nici un venit, 
La Lupșa-de Sus, fiind 98 copil în vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea învățător, In cătunul Lupșa-de-Jos (5 Ril.), fiind 37 copil în vîrstă de ŞcOlă, ar trebui să se înfiinţeze o școlă inferidră. 

15). Comuna Peștenuţa. (Venit: 576 Iei). Două cătune: Pestenuțu şi Stroesci. Nu este ședlă. 
Ar trebui să se înființeze la Pestenuţa o şcolă de cătun, fiind peste tot 24 copil în virstă de şcâlă. 

16). Comuna Ploştina (Venit: 2.000 lei). Două cătune: derișu şi Ploștina. Școla este la Ploștina. Există de la 1879. Localul este donat de Stat după legea din 1864. E de lemn, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (7X4X2,50) și o cancelarie, fără locuinţă pentru învățător. Nu ce nică curte, nick grădină. cola are un venit de 170 let, din arendarea pămîntului.
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- La Ploştina sunt 83 copii în vîrstă de școlă. | 

In cătunul Merişu (5 kil.), fiind 48 copii în vîrstă de şc6lă, ar trebui să se înfiinţeze o 

şeolă înleridră. 
i 

17). Comuna Samarinesci (Venit: 1.152 lei). Cinci cătune: Câreiă, Sumarinesci, Vagulesci, 

Valeu- Bisevicei şi Valea-Poenci. | 

Şc6la este la Samarinescă. Există, de la 1832: Localul este proprietatea comunei, clădit prin 

subscripţie în 1886. E de birne, nepotrivit şi neîncăpător,. dar la loc sănătos -și la îndemâna 

copiilor. Acest local nu este încă terminat. Are două săli: 1(5,60X.5,60X2,76), II (4,75X5,60X2,76) 

și o cancelarie, fără locuinţă pentru învăţător. Curtea este neîmprejmuită. Grădină nu e. $cola 

nu are nici un venit. 

Copiii din Valea-Poenci şi Valea-Bisericei pot merge la şe6la din Samarinescă, unde, peste 

tot fiind 186 copil în vîrstă de școlă, ar trobui încă doi învăţători. 

In cele-Lalte cătune, a căror distanţă e mai mare de 3 lil, numărul copiilor este neînsemnat. 

18). Comuna Severinesci. (Venit: 800 lei). Două cătune: Sezerinesci şi Valea- Alunului. 

Scoli este la Severinesci. Există de la 1860. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1860. E de lemn, nepotrivit, dar încăpitor, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: 

(SX5X2,50) și o cameră pentru învățător. Nu e nici curte, nică grădină. Sc6la nu are nici un venit. 

Copiii din Valea-Alunului (1 kil.) pot merge uşor la şcOla din Severinesci, unde, peste tut 

sunt 75 copii în virstă de şcolă. 

19). Comuna Şișescii-de-Jos. (Vonit: 1.548 lei). Trei cătune: Cărămidari, Nowteșa 

Șişescii-de-Jos. | | 

Şcdla este la Sișescii-de-Jos. [Există de la 1857. Localul este proprietatea comunci, clădit 

în 1882. E de lemn, la un loc cu primăria, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc'sănătos şi la 

îndemâna copiilor. Are o sală: (1,35X4,15X2,15), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nică curte, 

nici grădină. Şc6la nu are nici un venit. 

La, Sişescil-de-Jos, fiind 151 copii în vîrstă de școlă, ar trebui încă doi învăţători. 

IE novoie de un local. | 

In cătunul Nopteşa (6 lil. 400 m.), fiind 70 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înființeze 

o şcolă inferidră. | . " 

De asemenea, în cătunul Cărămidari (2 kil. 760 m. şi comunicaţia grea), liind 31 copii în 

virstă de şeolă, ar trebui să se înfiinţeze o şcâlă inferioră. ! 

ȘI 

20). Comuna Șișescii-de-Sus. (Venit: (1.596 lei). Un cătun: Șişescii-de-Sus. 

Nu este şcolă. 

| La Sişescii-de-Sus, fiind 56 copii în virstă de şoolă, ar trebui să se înliinţeze o şcolă 

inferioră. 

21). Comuna Zegujani. (Venit: 1.167 lei), Două cătune: Stroescă şi Zegujani. 

Sc6la este la Zegujani. Există de la 1842. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1837. 

E de cărămidă, vechii, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. 

Are o sală: (6X5X2,60), fâră locuinţă pentru învăţător. Curtea, la un loc cu a primăriei (L128"P), 

este împrejmuită cu pari. Grădină nu e. Şcola nu are nici un venit. - 

La Zegujani, fiind 93 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător. 

„E nevoie de un local. 

In cătunul Stroesci (5 kil., fiind 36 copii în vîrstă de şeolă, ar trebui se se înfiinţeze o 

șcâlă inlerioră. 
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PLASA OCOLUL-DE-JOS 

42 cătune şi 13 şcole 
Copii in virstă de şcoli: 2.782 (1.646 băieţi şi 1.136 fete). 

1). Comuna Broscari. (Venit: 4.493 ej). Un cătun: Broscuri, 
Scola de la Broscari există de la 1853, Localul este proprietatea comunei, clădit în 1853. IE: de lemn, vechii, nepotrivit și ncîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Areo sală: (6X5X2,4), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nicr curte, nici grădină. Sc6la nu are nici un venit, 
La Broscari, fiind 255 copil în virstă de șcdlă, ar trebui un al doilea învăţător la cola existentă și să se înființeze încă o șcOlă cu doi învățători, 

2), Comuna Cacoţi. (Venit: 700 lei). Un cătun: Cacop 
Şeola nu este încă deschisă, localul nefiind încă terminat. 
La Cacoţi, fiind 100 copii în virstă de șcâlă, ar trebui ca ȘcOla când se va deschide să aibă dor învățători. 

3). Comuna Cremenea. (Venit: 861 Iei). Un cătun: Cremenea. „Nu esto şeslă. 
La Cremenea, fiind 120 copil în vîrstă de școlă, ar trebui să se înfiinţeze cât mai curând 0 şcolă cu doi învăţători şi să se cltidescă un local. 
In centrul comunei există un loc pentru clădirea unui local de ședlă, 

4). Comuna Degeraţi. (Venit: 630 Iei). Un cătun: Degerați. „“Scola de la Degeraţi există de la 1883, Localul .este donat de def. I$n N. Burileanu, fără forme. E de lemn, nepotrivit şi ncincăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (6X5X3), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Sedla nu are nici un venit. 

La Degeraţi, fiind 105 copii în vîrstă dă șcâlă, ar trebui un al doilea învăţător şi prin urmare o a doua sală, 

5). Comuna Fontâna-Domnească. (Venit: 968 lei). Trei cătune: Drugotesci,  Lontă na-Dom- ncască şi „Mijiarea, 

Nu este șcâlă. 
Peste tot fiind 95 copil în virstă de şcolă și distanţa între cătune fiind de 1 kil., ar trebui să so înființeze la FOntâna-Domnească o $colă cu doi învăţători și să se clădescă un local. 

6). Comuna Fotânele-Negre. (Venit: 1.700 lei). Un cătun: Fintânele- Negre, Șc6la de la Fontânele-Negre există de la 1887. Localul este proprietatea comunei, clădit de obștea locuitorilor în 1880. [: de lemn nepotrivit și ncîncăpător, dar la loc sănătos și la în- demâna copiilor. Are o sală: (7X4,50X.2,29), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici rădină. Șc6la are un venit de 100 lei, din arendarea pămîntului. La Fontânele-Negre, fiind 160 copil în virstă de școlă, ar trebui încă dor înv&ţători. [. nevoie de un local,
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7). Comuna Ghelmegioaea (Gutu). (Venit: 637 lei). Patru cătune: Gârniţa, Ghelmegioacu, 

Gutu şi Porcesci. 

Şcâla este la Gutu. Există de la 1879. Localul este oferit gratis de învăţător pînă la clă- 

direa unui local proprii şi se află situat între cătune. I[: de birne, nepotrivit şi neîncăpttor, 

dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (7X5X2,45) şi o cameră pentru înv&- 

țător. Nu e nici curte, nici grădină. Sc6la nu are nici un venit. 

Ar trebui să se clădească la Gutu un local, putând veni acolo. și copiii din Porcesci. 

Sunt peste tot 50 copil în vîrstă de şeolă. 
. 

Localul cum astăqi este situat tote cătunele sunt depărtate de (2 kil), afară de Gârniţa, 

care este depărtat de 3 kil.- | E 

In cătunele Gârniţa (43 copii) şi Ghelmegioaca (35 copii), ar trebui să se înfiinţeze câte o 

şe6lă inferidră. 

: 

8) Comuna Igiroasa. (Venit: 1.540 lei). Trei cătune: Arzătesci, Dăltanele şi Igiroasa. 

Sodla este la Igiroasa. Există de la 1858, cu întreruperi. Localul este proprietatea moşne- 

nilor. E de birne, vechii, nepotrivit şi neîncăpttor, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. 

Are v sală: (5X5X2,20) şi o cameră pentru înveţător. Curtea (900 7) este ncîmprejmuită. Gră- 

dină nu -e. Șc6la nu are nică un venit. 

La acestă școlă nu este învăţător. Aa | 

Toţi copiii din tote cătunele pot merge la acestă şeolă, unde, peste tot fiind 128 copil în 

vîrstă de școlă, ar trebui ca acestă şcâlă să aibă doi învăţători, dar mai nemerit ar fi dea se 

lasa şcola așa cum se găsesce astăqi (inferidră) fiind frecuentată de copii! din Igiroasa şi Băl- 

tanele şi a se înfiinţa la Arvătesci (2 kil. 500 m. [41 copii) o şcâlă inferiră, de Gre-ce în acest 

cătun există un local donat de locuitorul Gh. Lascu. Acest donator a mai dat şcâlei şi 35 po- 

g6ne pămînt din arenda căruia să se întrețină şe6la. 

9). Comuna Izvorălu. (Venit: 1.500 lei). Trei cătune: Boca, Izcorălu şi JManu. 

Scola este la Izvorălu şi nu este încă deschisă, nefiind învăţător. Localul este proprietatea 

comunei, clădit în 1894. E de lemn, noi, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la în- 

demâna copiilor. Are o sală: (7XX5X2,50), fără locuinţă pentru învăţător, Nu e nici curte, nici 

grădină. Sc6la nu are nici un venit, 

Distanţa, între cătune fiind numai de 1 kil.şi comunicaţia uşâră, toţi copiii pot merge uşor 

la acâstă şcâlă, unde, peste tot fiind 213 copii în vîrstă de șce6lă, ar trebui să se deschidă şesla 

cât ma! curend şi cari ar trebui să aibă doi învăţători, să se înfiinţeze încă o şcâlă cu doi înviţători. 

10). Comuna izvorul-Aneştilor. (Venit: 1.572 1cy). “Trek cătune: Izvorul: Aneștilor, Petrișiu: şi 

Valea-Hoţului. 
| 

Şc6la este la Izvorul-Aneștilor. Există de mult. Localul este proprietatea comunei, clădit 

de obştea locuitorilor în 1881. E de lemn, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la 

îndemâna, copiilor. Are două săll: 1 (6X6X3), II (5,75X3,10X(3), fără locuinţă pentru învăţător. 

„Nu e nici curte, nici grădină. Şe6la nu are nici un venit. 

Copiil din Petrişiu (2 kil. 500 m.) pot merge la şcâla din Izvorul-Aneștilor, unde, peste 

tot fiind 163 copii în vîrstă de şeolă, ar trebui încă doi învăţători. . 

| In cătunul Valea-Iloţului (4 kil. 500 m.), fiind 72 copil în vîrstă de școlă, ar trebui să se 

înfiinţeze o şcâlă inferidră. a 

11). Comuna Luminicu. (Venit: 826 lei). Un cătun: Luminicu. - 

Nu este șeslă. m - : 

“La Luminicu, fiind 78 copii în vîrstă de şcolă;:ar trebui să se înființeze o şeslă inferioră 

şi se clădescă un local. 
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12). Comuna Pavăţu. (Venit: 600 lei). Un cătun: Purăţu. 
Nu este şcolă. 
La Pavăţu. fiind 36 copii în vîrstă de șe6lă, ar trebui să se înființeze o școlă inferioră. 

13). Comuna Perii. (Venit: 1.491 lei). Două cătune: DBorogea şi Perii. Ședla este la Perii. Există de la 1819. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1873, [, de bine, vechii, nepotrivit și ncîncăpitor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (642) și: o cameră mică pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Sedla nu are nici un venit. 
” Copiii din Borogea (2 Ril. 500 m.) pot merge la şeola din Perii, unde, peste tot fiind 153 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui încă doi învăţători. 

E nevoie de un local. 

14). Comuna Plopi. (Vnnit: 1.931 lei). Două cătune: Colărețu şi Plopi. Ședla este la Colăreţu. Există de la 1868. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1870. I: de lemn, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (7,50X5.X2,50), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Șc6la nu are nici un venit. 
Copiii din Plopi (1 il. 500 m.) pot merge ușor la șeola din. Colăreţu, unde, peste tot fiind 105 copii în vîrstă de ȘcOlă, ar trebui un al doilea învețător. 

15). Comuna Poroiana-Mare. (Venit: 8.967 lei). “Trei cătune: Fântâna- Mare, Poro iana- Aare și Șipotele, Ma | . Șeola este la Poroiana-Mare. Există de la 1856. Localul este proprietatea comunoi, reeon- slruit în 1886. E de birne, nepotrivit și noincăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (5,60X4,65X.2,70), IL (5,60X3,60X.2,70) și o cancelarie, fără locuinţă pentru în- v&țător. Curtea (728m») este neîmprejmuită. Grădină nu e. Șeola nu aro nici un venit, Distanţa între cătune fiind numal de 1 kil. și comunicaţia ușoră, toţi copiii pot merge ușor la acâsti şcolă, unde, poste tot fiind 232 copii in virstă de ȘcOlă, ar trebui un al doilea învăţător la ședla oxistentă şi să se înființeze încă o școlă cu doi învăţători. 

16). Comuna Prunișoru. (Venit: 2861 Iei). Un cătun: Prunişorut. Șeola de la Prunișoru există de la 1872, Localul este proprietatea comunei, clădit în 1868. E de lemn, nepotrivit și neincăpător, dar la. loc stinătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (9,37X3,56X 2,20), lără locuinţă pentru învăţător. Curtea şi grădina sunt împrejmuite. Şcola nu are nici un venit, 
La Prunişoru sunt 81 copii în vîrstă de șeslă. I: nevoie de un local noii. | 

11). Comuna Ruptura. (Venit: 573 lei). Patru cătune: Cotoroa ia-de-Jos, Cotoroaia-de-Sus, Ruptura şi Volocelu, - | 
Ședla este la Ruptura. Există de la 1837, Localul este proprietatea comunei, clădit în:1$34. [ de Dirne, vechii, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Aro o sală: (7,30X4,30X2,30), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea este neîmprejmuită. Grădină nu €. Șc6la nu are nici un venit, - DE Copiii din Cotoroaia-de-Jos (2 Ril. 220 m) și Volocelu (1 kil. 880 m.) pot merge la școla din Ruptura, unde, peste tot fiind 103 copii în vîrstă de şeolă, ar trebui un al doilea învățător.
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I. nevoie de un local noii. e 

In cătunul Cotoroaia-de-Sus (4 il 440 m.) fiind 83 copii în vîrstă de șeolă, ar trebui să 

se înfiinţeze o şeolă inferidră. 

18). Comuna Tâmna. (Venit: 1.595 lei). Două cătune: Jâmmna și Valea: Perilor. 

Şedla este la. Valea-Perilor. [ixistă de la 1876. Localul este donat de d: Elelterie Ioanid. 

E de cărămidă, piatră şi lemn, destul de bun, încăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. 

A o sală: (12X6X5) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (2500»») și grădina (2 3002) sunt 

împrejmuite cu pari. Șc6la nu are nică un venit. | 

Copiii din Tâmna (1 kil.) pot merge uşor la șeola din Valea-Perilor, unde, peste tot sunt 

68 copii în vîrstă de șcâlă. 

; : ? 

19). Comuna Valea-Petri. Un cătun: Talea-Pulri. 
Nu este șcâlă. 
La Valea-Petri, liind S9 copii în vîrstă de şeolă, ar trebui să se înfiinţeze o Ş şedlă inferidră. 

20). Comuna Valea-Ursului. (Venit: 400 lei). Un cătun: Vulea- Ursului. 

Nu coste şeslă. 

La Valea-Ursului, fiind 43 copii în vîrstă de şeolă, ar trebui să se înfiinţeze, o şedlă inferioră. 

21), Comuna Zegaia. (Venit: 1.784 le3). Trei cătune: Bădiţesci, Ciolanu şi Zegaia. 

Scola este la fegaia. Există de la 1865. Localul este proprietatea comunei, cl lădit în 1865 

și refăcut în 1891. E de lemn, nepotrivit şi ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna co- 

piilor. Are o sală: (6,50X5,50X2) şi o cameră pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. 

Şe6la nu are nici un venit. 

Copiii din Ciolanu (2 kil. 660 m.) pot merge la șc6la din Zegaia, unde, peste tot fiind 132 

copii în. vîrstă de şeslă, ar trebui un al doilea învăţător, 

In cătunul Bădiţesci (3: Hil. 838 m.), fiind 40 copil î în vîrstă de șeolă, ar trebui să se în- 

finţeze o școlă inferidre | 

PLASA OCOLU-DE-SUS 

45 cătune și 11 sedle.. 

Copii în vîrstă do școlă: 2.639 (1. 195 băieţi și 1.146 flo) 

| 1). Comuna Balotesci. (Venit: 1.546 lei). Două cățune: Dulolesci şi Pârloaggele. 

n Sc6la este la Balotesci. Există de la 1882. Localul este: donat de d.-A. 8. Stoianovici. E 

„de cărămidă şi piatră, noii, destul de, bun, încăpttor, la, loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are 

"două săli: BXIX3), 1 (5X3X3) şi trei camere pentru învățător. Curtea și i grădina, forte mici, 

“sunt împrejmuite. Şe6la nu are nici un venit. SR A 

La Balotesci sunt 42 copii în vîrstă de şcolă: 

| In cătunul Pârloagele (6 kil. 500 m), find 55 copil în vîrstă de şcoli, ar trehui s să se în- 

"fiinţeze o şeolă inferidră.
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2). Comuna Bistriţa. (Venit: 3.325 lei). Două cătune: Bistriţa şi Lrghecița. Prima şcâlă este la Bistriţa. Există de la 1871. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1869. E de zid, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (7,70X(3,25X2,40), fără locuinţă pentru învățător. Curtea este neîmprejmuită. Grădina (4000m.:) oste neîmprejmuită. Şc6la are un venit de :170 loj, din arendarea pămîntului. La Bistriţa, fiind 145 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui încă doi învățători. - | A doua șcâlă este la Ergheviţa. Există de la 1884. Localul este oferit gratis de învăţător. E de zid, destul de bun, nu toma! încăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (7,50X(4,50X3), o cancelarie și un antrei, fără locuinţă pentru învățător. Curtea, la un loc cu gră- dina are 250022. Şcâla nu are nict un venit: 
„La Ergheviţa sunt 67 copil în virstă de școlă. 

3). Comuna Bobaiţa. (Venit: 951 1e%). Un cătun: Dobaiţa. | _Ședla de la Bobaiţa există de la 1861; Localul este donat:de d. Daniel Trocan, clădit fiind în 1860. E de lemn, vechiă, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (7X4,5X2), fără locuinţă pentru învăţător. Şe6la nu are nică un venit, La Bobaiţa, fiind 183 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui încă dor învăţători. E nevoie de un local. 

- 41. Comuna Bresniţa. (Venit: 3.743 l0)). Două cătune: Bresnița și Magheru. Șc6la este la Bresniţa. Localul este proprietatea comunci, clădit de obștea locuitorilor în 1881. E de lemn, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (8X5,15X1,58), făra loruinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şcdla are nu venit de 215 lei, din arendarea pămîntului. | Copii din Magheru (2 kil. 800 m.) pot.merge la șcâla din Bresniţa, unde, peste tot fiind 182 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui încă doi învăţători. 
E nevoie de un local noii. 

5). Comuna Colibașiu. (Venil: 630 lei). Un cătun: Colibașiu. 
Nu este şedlă. 
La Colibașiii, fiind 96 copil în vîrstă «de școlă, ar trebui să se înfiinţeze o şeslă cu doi învățători. 

6). Comuna Dedoviţa. Patru cătune: Dedoviţa, Mormanu, Poroina-Alică şi Valca-Copeii. Nu este şeslă. 
Ar trebui să se înfiinţeze o şcOlă inferidră în cătunul Dedoviţa, unde ar putea veni Și copiil din cătunele Poroina-Mică și Valea-Copcii. 
Sunt peste tot 48 copii în vîrstă da, șcâlă, 
In cătunul Mormanu (4 kil. 200 m), fiind 14 copii în vîrstă de şedlă, ar trebui să se în- - fiinţeze o şcâlă de cătun. 

1). Comuna Hinova. (Venit: 2,327 le). Patru cătune: Cârjeă, Nicovala, Orzistea și Siliştea. Nu este şcâlă. 
| 

In cătunul Siliştea a tost școlă, dar localul ruinându-se cu desăvirșire, a fost închisă ; ar trebui deci de a se construi un local şi să se redeschidă şcola: (cu trei învățători) putend veni şi copiii din cătunele Nicovala şi Orziştea. a Sunt peste tot 163 copii în vîrstă de școlă. 
In cătunul Cârjei (3 kil.), fiind 13 copil în vîrstă de şeolă, s'ar putea înființa o șcslă de cătun. In acest cătun există un local noi. 

i
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8). Comuna Husnicioara. (Venit: .2.600 lei). Şăse călune: Cernata, Dumbrăviţa, Husnicioard. 
Negresci, Oprănesci. şi Pribocsci. 

Nu este şcolă. 

Sunt peste tot 139 copii i în vîrstă de școlă. 

9) Comuna Isvorul- Bârzil (Venit: 4.000 lei). Patru cătune: Halânga, Isvop ul-Dâv zii, Schinteesci, 
și Schitu- Topolnița. 

Şedla este la Sehinteesel. Există de la 1888. Localul este donat de d. Ioan St. Bobăiceanu. 

E de birne, nepotrivit şi neincăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două : 

săli: I (5,20X5X2,50), IL (4XX3X2,50), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici gră- 
dină. ŞeGla nu are nici un venit. 

| Copiii din tâte cătunele, afară de cei din Schitul-Topolniţa pot merge la şedla din Schin- 

teesci, unde, peste tot fiind 172 copii în virstă de șe6lă, ar trebui încă doi învățători. 

In cătunul Schitu Topolnița (2 lil.), fiind 17 copii în vîrstă de șeslă, ar trebui să se înființeze 

o şcolă de cătun. 

_10). Comuna Jidoștiţa. (Venit: 1.500 lei). Două cătune: Jidoștița şi Sușiţa. 
Şcola este la Jidoştiţa. Există de la 1872. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1867 și 

reparat în 1889. E de birne,la un loc cu primăria, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și 

la îndemâna copiilor. Are o sală: |7X6,60X2,50), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, 

nici grădină. Şedla are un venit de 280 ler, din arendarea pămîntului. 

Copiii din Şuşiţa (1 lil. 500 m.) pot merge ușor la şedla din Jidoștiţa, unde, peste tot fiind 

168 copii în virstă de șcâlă, ar trebui încă doi învăţători. 
E neapărată nevoie de un local noi. 

11) Comuna Malovăţu. (Venit: 1.000 le1). Două cătune: Malosăţu şi Putinei. 
Nu este șcâlă, localul ce se construesce în cătunul Malovăţu, nefiind încă terminat. Acest 

local e de lemn și va avea două săli: I (6X5,35X3,35), IL (2,80X8,25X8,39) şi o cameră pentru 

învăţător. Nu are nici curte, nici grădină. Acestă școlă va avea un venit de 234 lei, din aren- 

darea pămîntului. | 
Copiil din Putinci (2 lil.) pot merge la șcăla din Malovăţu, care ar trebui să aibă tre! în- 

văţători, în ambele cătune fiind 176 copii în vîrstă de școlă. 

12). Comuna Pitulașu. Un cătun: Pifulașu. 
Nu este ședlă. 

La Pitulașu, fiind 100 copii în virstă de şcolă, ar trebui să se înființeze o şeolă cu doi 
învăţători. 

13). Comuna Schela-Cladovei. (Venit: 3.341 let). Trei cătune: Dudașu, Gura-Văii şi Schela- 

Cladovei. 
Şcola este la Schela-Cladovei. Există de la 1890. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1836. E de cărămidă, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. 
Are o sală: (6,70X6,70X2), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şe6lu 
are un venit do 56 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiii din Dudașu (2 kil.) pot merge la şcâla din Schela-Cladovei, unde, peste tot fiind 144 
copil în virstă do şcolă, ar trebui încă doi învăţători. 

E nevoie de un local. 
In cătunul Gura-Văii (7 kil.), fiind 43 copii în vîrstă de şeolă, ar trebui să se înfiinţeze o 

șcâlă inferiori, 

î
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1-1). Comuna Selişteni. (Venit: 2019 leii. Un cătun: Selizteni. 
Nu este șeolă, 
La Seliştent, fiind 75 copil în virstă de școlă, ar trebui să se înfiinţeze o școlă inferioră. 

15). Comuna Şimianu. (Venit: 5.300 Iei). Trel cătune: Dudașu, Piatra- Albă Și  Șimicanut, Scola este la Simianu. [Există de la 1886. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1883. Il! de zid, destul de bun, neîncăpitor însă, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor, Are o sulă: (5,10X:1,90X2,90) şi o cancelarie servind şi de locuinţă pentru înveţător. Curtea (204) este împrejmuită cu uluci. Grădină nu €. Școla nu are nici un venit, La Şimianu, fiind 177 copil în vîrstă de școlă, ar trebui încă do! învățători. I: nevoie de un local. 
Cătunele Dudașcu şi Piatra-Albă, care se află la o distanţă de 3 Ril. de Șimianu şi cul împreună ai 48. copil în virstă de $cOlă, ar putea forma un noă centru școlar înființându-se într'unul din aceste două cătune o şcolă inferioră, 

16). Comuna Valea-Boerească. (Venit: 1.114 1e%). 'Trei cătune: Lazu, Țigăreni şi  Valca- Docrească. 
Scola este la Lazu. Există de la 1892, Localul este donat de del. Pandele Colibășeanu. de zid, destul de bun, încăpător, la loc sănătos, dar nu tocmat la indemâna copiilor. Are două săll: 1 (8X 5,52 X 5) II (XX 3) şi o cameră pentru învăţător. Curtea, la un loc cu erădina (12500"», este împrejmuită cu gard de mărăcini. Ședla nu are nici un venit, La Lazu sunt 75 copil în vîrstă de şcolă. 
In cătunul Valea-Bocrească (2 hil. și comunicaţia cam anevoiosă din causa dealurilor și văilor), fiind 42 copil în vîrstă de școlă, ar trebui să so înființeze o șcâlă inferioră. De asemenea, în cătunul Țisăreni (3 lil), liind 16 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze o șeslă de cătun. 

11). Comuna Vârciorova. (Venit: 6.673 lei). Patru cătune: Pahna, Ilorița, JMoisesci şi I'âreiorora. Școla de la Vârciorova există de la 1875. Localul este proprietatea comunet, clădit în 1882. I de zid, aprope sistematic, ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două săli: I (7,98X7,90X2,92, 1 (1,74XX4,57XX2,92] şi o cancelarie, fără locuinţă pentru înv&ţător. Curtea, lun loc cu grădina (600.2), este împrejmuită. Șeola are un venit de S5le!, din arendarea pămîntului. La Vârciorova fiind 73 copil în virstă de școlă ȘI la şcola existentă fiind acum doi învă. fători, ar trebui ca acestă şcolă să se transforme în şcolă inferioră, In cătunele Bahna (8 kil. 500 m. [BL copirj), loviţa (1 RIL. [73 copil) și Moisesci (Li kil. 500 m, [442 copil], ar trebui să se înființeze câte o școlă inferioră.
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PLASA VĂILOR 

31 cătune şi 12 şeole 

Copii în virstă de școlă 1.767 (970 băeţi şi 788 lete.)  » 

1). Comuna Brădetu. (Venit: 684 lei). Două cătune: Brădăţelu şi Brădetu. 
Şedla este la Brădetu, dar nu este încă deschisă, nefiind învăţător. Localul este proprietatea 

comunei, clădit în 1878. [; de lemn, nepotrivit şi neîncăp&tor, dar la loc sănătos și la îndemâna 
copiilor. Are o sală: (852,50) şi o cameră pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. 
Șesla nu are nici un venit... 

La, Brădetu sunt numai 49 copii în vîrstă de șcâlă. 
In cătunul Brădăţelu (3 kil. şi comunicaţia grea), fiind 39 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui 

să se înfiinţeze o şcâlă inferidră. 

2). Comuna Corobâiele. Două cătune: Coroliiele şi Ivestioara. 
Nu este şcolă. 

Peste tot fiind 79 copii în vîrstă de şeolă, ar trebui să se înființeze la Corobâile o şcolă 
inferidră. 

. 

3). Comuna Covrigi. (Venit: 1.600 lei). Două cătune: Costeni şi Covrigl. 
Șeola este la Costieni. Există de la 1840. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1838. 

[2 de birne, vechiii, nepotrivit și neîncăpttor, dar deși la loc sănătos, nu e la îndemâna copiilor. 
Are o sală: (6X455X2,35) şi o cameră pentru înv&ţător. Nu e nică curte, nici grădină. Şcola nu 
aro nici un venit. 

La Costieni sunt numai 30 copil în vîrstă de-șcslă. 
In cătunul Covrigi (3 kil.), fiind 120 copii în vîrstă de șeslă, ar trebui să se înființeze o 

şcolă cu doi învăţători. 

4). Comuna Cozmănesci. Un cătun: Cozmnesci. 
Nu este şeolă,. 
La Cozmănesci, fiind 50 copit în vîrstă de șeolă, ar trebui să se înfiinţeze o şeolă interidră. 

5), Comuna Drăgotesci. (Venit: 2.300 Ici). Trei ctitune: Pohorelu, Drăgoteseii-de-Jos şi Dră- 
gotescil-de- Sus. 

Ședla este la Drăgoteseii-de-Jos. Există de la 1837, închisă la 1872 și deschisă la 1878. 
Localul este proprietatea comunei, clădit în 1837 și reparat în 1878. E de lemn, vechiii, nepo- 
trivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două săli, un antreti Și O 
cancelarie ce servesce şi de locuinţă pentru învățător. Curtea (360) este împrejmuită. Grădină 
nu €. Școla nu are nici un venit. 

La Drăgotescii-de Jos sunt 60 copii în virstă de șeslă. 
In cătunele Drăgoteseil-de-Sus (3 kil.! [55 copii]j şi Dohorelu (4 kil. 250 m [35 copil]), ar 

trebui să se înființeze câte o șcâlă inleridră. 

6). Comuna Horăsci. (Venit: 400 Iei). Cincă cătune: Păzăvani, Bravbefi, Jlorăsci, Parvineseă 
şi Scoarța. 

Şedla este la Brabeţi. Există de la 1880, inchisă la 1884 şi redeschisă la 1887. Localul este 
proprietatea comunei, clădit în 1855, locul fiind donat de d. M. R. Cornăianu. E de birne (date 

  

 



JUDEȚUL MEHEDINȚI 

de locuitori), vechiii, nepotrivit și ncincăpător, dar la loc sănătos şi la indemâna copiilor. Are o sală, fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nicer curte, nici grădină. Şcâla nu are nică un venit. Distanţele liind inicy Şi comunicațiile ușore toţi copiil pot inerge la acestă școla, unele, peste tot fiind 100 copil în virsta de Şcolă, ar trebui un al doilea invețător, 

1. Comuna Leurda. (Venit: 300 en). Două cătune: Iusurăţeii şi Leurdu. cola este la Leurda. Există de la 1892. Localul este proprietatea comune, clădit în 1865. IE, de lemn, vechii, nepotrivit şi ncincăpttor, dar la lov sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (6X4X2), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Scola are un venit de 212 lei, din arendarea pămîntului. Şcola mar are un capital de 1.162 ler pentru con- strucţia unul local sati repararea actualului, 
Toţi copiit pot merge la acestă școlă. unde, peste tot sunt 73 copil în virstă de cola. 

8). Comuna Mătăsari, (Venit: 960 let). 'Tret cătune: Croic, Mătăsarii-de-.Jos şi AMătăsarii-de-Sus. Șeola este la Mălăsaril-de os. Există de la 1892. Localul este proprietatea comuner, clădit în 1890, locul fiind donat de locuitorul Nicolae Gh. Lupşoiu. E de lemn, nepotrivit şi neîncă- pător, dar la loc sănătos și Ja îndemâna copiilor. Are o sală: (PX 7X2,50) fâră locuinţă pentru în- VYeţător. Nu e nici curte, nicr grădină. Şcola nu are nici un venit. Copii! din Mătăsarir-de-Sus (2 Ki), fiind 103 copil în vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea înv&ţător. IN , 
In cătunul Croici (9 Hil), fiind 45 copil în virstă de școlă, ar trebui să se înființeze o șeolă inferioră. 

9). Comuna Miculesci. (Venit: 1.043 lei). Un cătun: Aficulese). Șeola de la Miculesci există de la 1889. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1879, Il: de birne, nepotrivit, mizerabil şi ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (5X4,50X2), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nicr curte, nici wrădină. S+0la nu are nici un venit, 
La Miculesci sunt 88 copil în vîrstă de școlă, 

10). Comuna Negomiru. (Venit: 1.300 lei). Două cătune: Aegomiru și Ursoaia. Școla este la Negomiru. “xistă de Ia 1865, închisă la 1878 şi redeschisă la 1889, Localul este proprietatea comunei, clădit în 1865. E de lemn, vechiii, nepotrivit şi ncîncăpttor, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Arc o sală: (6,30 X 465 X 2,50), lără locuinţă pentru înv&- țător. Nu e nici curte, nier rădină. Şeola are un venit de 106 lei, din arendarea pămîntului. La Negomiru, fiind 112 copil în virstă de școlă, ar trebui un al doilea invețător, In cătunul Ursoaia 8 Ril. 572 m), fiind 33 copil în vîrstă de Şcolă, ar trebui să se înfi- ințeze o șeolă inferioră. 

11). Comuna Roșiuţa. (Venit: 1.305 Iei). Două cătune: Lupoiţa şi Ioșiuţa. Redla este la Roșiuţa. Există de la 183:4. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1832, I: de birne, vechii, nepotrivit şi ncincăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,65X3X.2,60), fără locuinţă pentru învățător. Curtea (105"7-) este inprejmuită cu gard. Grădină nu e. Școla nu are nici un venit, 
Copiil din Lupoiţa (1 kil) pot merge uşor la ședla din Roşiuţa, unde, peste tat fiind 102 Copil în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător.
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12). Comuna Runcurelu. (Venit: 1.099 Iei). Un cătun: furucurelu. 

Nu este şcolă. 

La Runcurelu, find 69 copil în virstă de șc6lă, ar trebui să se înființeze o şcolă interidră. 

13). Comuna Slivilesci. (Venit: 664 let). Un cătun: Slizilesci. 

Scola de la Slivilesci există de la 1892. Localul este proprietalea comunei, clădit prin 

subscripţie în 1890. E d Dîrne, aprope sistematice, încăpător, la-.loc sănătos și la îndemâna 

copiilor. Are două săli: -1 (6,10X4,60X3,20), IL (6,10X3,10X3;20) şi o cameră.pentru. înyețălor, 

Curtea (17027) este împrejmuită. Grădină nu e. Şe6la nu are nici un venit. 

La Slivilesci, sunt 68 copii în vîrstă de şcolă. 

Li 
! 

14). Comuna Strimptu. (Venit: 919 lei). Două cătune: Larga şi Strîmplu. 

Șeola este la Strâmptu. Există de mult. Localul este proprietatea comunei, reparat în 1893. 

2 de lemn, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două săli: 

G: 20X4.55X2,70), IL (5X3,80X2,70) şi o cameră pentru învăţător, Curtea (2002) este neîm- 

prejmuită. Grădină nu e. Şe6la nu are nici un venit. 

Copiil din Larga (2 kil. 730 m) pot merge la ședla din Strimptu, unde, pesto tot fiind 

117 copii în vîrstă de șc6lă, ar trebui un al doilea învăţător. 

15) Comuna Sura. (Venit: 650 lei). Două cătune: Șiacu şi Sura. 

Şcla este la Sura. Există de la 1891. Localul este proprietatea comunci, clădit î în 1890. 

E de lemn, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: 

(4X4X3), fără locuinţă pentru învățător. Nu e nici curte, nici grădină. Şcola nu are nici un venit. 

Copiii din Şiacu (1 kil. 500 m) pot merge uşor la şcola din Sura, unde, peste t tot fiind 

100 copii în vîrstă de şcdlă, ar trebui un al doilea învățător. 

16). Comuna Tehomiru.. (Venit: 527 lei). Un cătun: Zehomiru. 

Nu este şceolă. 

La 'Tehomiru, fiind 36 copii în virstă de șcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o şeslă inferidră. 

17). Comuna Țirioiu. (Venit: 483 lei). Un cătun: Țirioiu. 

Nu este şcolă. 

La 'Țirioiu, fi fiind 40 copii în virstă de șcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o şcâlă inferidră. 

18). Comuna Văgiulesci. (Venit: 900 le)). Patru cătune: Păgiulesci, Cârciu, Ungureni şi Valea- Nea. 

Şcola este la Văgiulesci. Există de mult. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1842, 

dar s'a mal reparat. E de biîrne, nepotrivit, ruinat şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la în- 

demâna, copiilor. Are o sală: (5,50X5,50X2,50), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, 

nici grădină. Şc6la nu are nici un venit. 

Copiii din Cârciu (2 kil. 500 m.) şi Ungureni (1 kil. 500 m.) pot merge la şcâla din Vă- 

giulesci, unde, peste tot fiind 109 copii în vîrstă de şedlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

E nevoie de un local. 

La, Valea-Rea (3 kil. [51 copii], ar trebui să se înfiinţeze o şc6lă interidră. 
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R 

Pentru o deplină aplicare a legrel 
in tot judeţul Mehedinţi: 

13. șcdle 
76 scule 
20 scule 
13 

Ar mal trebui să ie transforme: 
12 şcole inferidre în şeolo supe 
şcolă inferioră şi 2 

șcule 

AstădI avem în acest jude 
țători și 1 superioră cu trer învăţători, 

In diua când legea actuală. 
cătun, 108 inferidre, 108 superior 

riore cu tre! învețători, 1 şcol $cole superidre cu do! învă 
ţ 150 şcole, din cart: 146 inferidre 

a li pe deplin aplicată, vom avea 2 
e cu dol înveţitori şi 53 supe 

ESUMAT 
— 

asupra invăţămintulur primar, ar trebui să se inliinţeze 

de cătun; 
inferiire cu 1 înctțătur ; 
superiire cu 2 înrețători. 
superidre cu 3 înctțături. 

73 şcole inferidre în $cole superidre cu dor invețători, 
ă superidră cu dor invețători în țători în școle superidre cu tre învățători. 

» 3 superidre cu dor înve. 

57 şcole, din cari: 13 do 
riore cu tre! inv&ţători, 

F.D.
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„Gl Crâguesci. . .| Orâguesci . . 2 1] a —l 0 a 6 35 | 4 24| 5 | —| —| 52 su] us 

i Trecea. . . . .|Ereea .... 2] — — —| — —] ez -] ! d, | 5 J GI — 4 24 m 
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12| Floresci. . . .| Florese ... | 6| —| _] _1 _| 30| 25 si 30] 1] —] ae 2] 55| 37| 92 
19| Lupoaia ...| Lupoaia . . . 3 1] 6 —| 36| —| 13 al 27 31 4 — a] | 87 8 145 
14] Lupșa. .... Laupşa-de-Sus . 2 1 — —| 27 1 30 “ad al a 42| —| —| 82] 53| 185 
15| Pestenuţa. . .| Pestenuţa . . 2 —| = — 3 — 9 „| — = 1 —| 10 — 14 10] 24 
16| Ploştina .. .| Ploştina . . . 2 1] — | d] a] 9 A 20 9 2 _ | — 83 48| 131 
17| Samarinesci . . | Samarinesci . 5. 1] 1] —l 45 17| 54| 24 A 5) 5 86| 2] 100' 92| 192 
18] Severinesci . .| Severinesci. . | 2] a]. —| —: a 3 9 y 18 i —| —] =] =] as] a 75 
19| Şișescii-de-Jos . | gişescii-de-Jos, 3 a] a: | a si a 50 58| 56| 5 2] 1 —| 132 120| ase 
20 » Sus. , Sus 1] —| —|— | 16 22 8 1 1] — —|] 27| 29 56 
21| Imoasa. . . .| Imoasa ... 1) 1] 5] —] 42 9 12 5 i 3 i —| —] os] 23| sr 

| | Total. . .| 53| 15| 20| —l 546 ul 303 d 312| 403| '68] 52| 39! 8'1.318/1.02512.343 
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Namărul copiilor străiui împărţiţi în două categorii Câţi copi Copil cari urmâză şeâla acum 

o | încap După statistica anului 1893—941 
opil străini cari în şcâlă 

Copil străin! car! || sunt în virstă de „LOTAUL Di ci : 
urmeză șcâla şc6ă numErână “ Ca as Copil înscriși Copil presenţi Copit presenți 

acum şi pe celamânaţi Ba 1a Septembrie în luna | 

sad excluși străin 38 S 1693 Decembrie în luna Mait OBSERVAȚIUNI 
E 8 

= zor] gasi = 
= | 31| 3 |s |&ls|Eleza lgisis|sis|E|sls|E 
|| |e |ălele|zs |[ăţelelăleelaă|e | 

i 

| 2 | = 50 | 39 sau 4 % 40 4 ii 

— — — — =] —| — 5S 30 1 34 28| 1 “ 21 Î| 22 

— — — == — 30 13| 1] 33| 27] 1| 68| 16 —! 16 

| 2 | == — 70 | 31| — aul 44] — | 34| —| 34 

— —| — —| — = — 50 45 1 Si] 6] di 11 1, 12 

— — — | 20, 1| 21| 43! 11 44| 35) —| 35 

— — — —| i — — | — —| —| —]| —i = —[ —| [| Nu este geolă. 

— — — [a 40 37] 9 46| 86 G| 42| 10| —| 10 

— -- — = — — — — _| —| =] — —| = —[ 1den. 

— — — i = — — —l  — - — =] —]  —] Idem. 

— - — ===] — 54 25, — 28| 26 3 29 1 1 18 

— — — — ——_—l — — —|  — _l i —| - —| —] —] den. 

| = —| === = 50 | 43 — 3 39 — . 23 —| 23 

— — — —| —] — 50 27|: 1 “ 31)  1| 35| 20| --| 20 

— — — —| —| =] — — —| — — =] — | —| —|  —] Item. 

4 

— 1 — —| 1 1 5i 39| 2 HU 45 1 “ 31]  1| 385 
1 

| 
— — — —| ==] — 120 10 5 15| 32 — “ 32  1| 33 

— — — —| = =] — 50 25| 1 * 25 1 “ 34 1 380 

— — — ===. — 30 45| 3 “ 419| 38| 52| 28 2] 30 

— — — — = —| = — —| — ] —| —]  —]] —| —| —L| dem. 

— — — - —| = — 55 38| 6 “ 39|  1| 40| 25 1| 26 

— 1| = _ | a aj sos | —| — = = = == = 

| | 

I ! 
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NUMELE COPIILOR DE ROMANI IMPARȚŢIȚI IN SESE CATEGORII 
  
  

  

  

    

  

    
  

    

  
        

  

  

      

  
        

  

  
  

  

                              

5 . Copil cari || Copil mar || Copit (în Copit cart | - 
2 |. | comm || esăueaetza | martaena- | afarădecer | copi „primesc || TOTALUL tr XTUnuL [E |Ș | | Paente | cna | tenta [Anat "câ [- acestor gâso z| O | mul ȚEE [rm acte eee ie St ata | ceri 5 ZE şcâla e6la || & distanța) acesteătun 

RIEIRlel|lă|e|aălaăleilale 58| 

Plasa Ocolu-de-Jos 

1| Broscari ,. . .[ Broscari.. .. 1] îi] 2) —| 73 —l 48] cul 2 52 d — 2: 2] 141) 114! 985 

2] Cacoţi. .. . .[Cacoţi. ... 1] —| — — —|  —| 30 a 34 n 22| — | 66| 34! 100 

3] Cremeneca . . .| Cremenca. . . 1] =] — | = — 9 a] ca] soi —| | 2 2 i 49| 120 

4] Degeraţi . . .| Dogeraţi. .. 1] 1] 7 5) — e J 4 35) —[ —] —| —| 38| +47] 105 

5] Fontânele-Negrejl'ântânele-Negre 1] —| —| A 9 ,l 40 zi 41| 2] —[ —l 00 60 col 

6] Fontâna-Domn. | Fântâna-Domn. 3) — —| —l 10 —| 3 7] a d 15 | —| —| 67] 28 9% 

7] Ghelmeg.(Gutu)] Gutu .,.. 4 1] 2) —|| 33] —| 19| 23! 10 sa 3| 11| 2 —] 79| 49| 128 

8] Izvorălu. , . .][Izvorălu... 3] 1] — = —| —l 82 -, 33 sl —| —| 3] —] 118| 95| 213 

9] Izvorul-Aneștilorfzvorul-Aneştilor | 3] 1] 3] —l 56 _6| 18 | 50 Ă 6 —| 1 —| 184| 101| 235 

10| Igiroasa. . . .[ Igiroasa. .. 3] a] — = = =] 56 ] 19 20 —| — 4] —| 79| 49 128 

11| Luminicu. . .| Luminicu .. 1] — — —| — —l 95 Ă MI 127 —| 10 9 1] 35] 33| 7s 

12| Pavăţu . .. .|Pavăţu. .., II = = —| 8 — 19 3, — , 3) —| —]| =] 30 6 36 

13 Poroiana-Mare | Poroiana-Mare 3] 1] 2| 1] 70] 3] 39: ri 14 -] 4 — 4] —] 138: 99| 239 

14 Plopi „ss | Colăreţu, . . 2 a] — —| 03 a A 16 «| —| — = — 63 e 105 
| 15| Prunişoru. . .| Prunişoru ., 1 1] 5 —] 20| 2 7] 9 ri asi ul 2] —l — 50 31| 81 

16| Perii... ...|Perii .... 2 1] 1 — 7] — S J 16 Ii 27 -l — | 92| 61| 153 

17] Ruptura... .| Ruptura... 11| —| —| 29 — 23] sI 50 c 2 | 1| —] 106: 80, 186 

18| Tâmna . . . .] Valea-Perilor. 2 1] 2] —| 30| | 18 ] — - 17| —| —| —|| 87] 11| 68 

19 Valea-Ursului. . | Valea-Ursului. 1 —| — —| 15 = 5 a 7 ri 3) oi —l 0 13 j 

20| Valea-Petri. . | Valea-Petri, . 1 —| => = 9 ul 16 » î l —|  — sl a? sl 

: 21| Zegaia | Zegaia. . 3 1] —— ju J %) j : si 13 —| 3 Yo: | 172 
i                 

  

  

| Il 
| | | i | 

17: 482 421 440, 611) 111 52| 29 811.0461.1362.782) 
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    Numărul copiilor străini împărţiţi în două categorii 
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Câţi copil Copil care urmeză şedla acum. 

fucap După statistica anului 1593 — 91 
Copil străin! cari în şeâlă 

Copil strfini car! |! sunt în virstă do TOTALUL AI 
urmeză şedla scoli numărând color două ter a Copil înscriși Copil! presenţi Copit presențt 

acum gi pe cetamâuaţi || 09: de copi 2-3 la Septembrie in luna . BSERVATIUNI 
saă exclușt străini = ş 2. 1593 Decembrie în luna Mai O , 

E OT 

ză să 
= || | |l3islE|Ei |lzloelglzloelElzle|E 
3 = 9 3 3 o$ 3 X ||| lă|sielas |s|elslalelelăle|e 

Î 

— — — — — =] = GO 59:  —| 59| ăi  —| 73 31] —| 51 

— — — =] — — —| —] = = — —| = —| —| Nu este geolă. 
| , 

— — — — | — — —| = —|  — - —| 2 —] Bem. 

2 — — —| 2 —| 2 60 53 —| 53! 51| .- 2 51| —| 51 

— — — — = = — co 24 1 = 48| 2| 50| 39 1] 40 

— — — — = — — — —| — —| => = =] — —] dem. 

| = = 59 | 2 —| ai 39 —l 9! au —| aa 

| | — _! — —| — —|  — 60 — — — — -- — — —| —| Fără tuvăţător. 

| | | 
—| = 2 32] 3 5 50| 12 : 47| 506| 56 4%, 6. 5i 

| 
4 

— — — | GO —| = — — = — Idem. 
t 

— — — — | —|  — — =] —l — Nu este şedlă, 

| | 
— — — i — — o] zl | a li dem, 

| | | 
ÎL — 3: — dd 100 13 1] 14| 54 2] 56| 23| 1] 24 

| . . , - -| Farm. F nu conţine date statistice 
— — 4 - pl] 60 —| —| = 26 --] 26] 17] —] 17] pe Septembrie, 

— 7 2 — 9 — 2 42 39 3 49| 33 92| 33| 33 1| 31 

| | | 
— - — = =] — 50 dt 11|- 55| 37 1| 38| 27| 1| 28 

| | | 
— — — — —| = — 30 26| —| 26| 45|; —| 45| 38| —| 88 

| | | 
= GO | 18| —| 18| S9 2 9 50| -1| 51 | 

| — — — — — —j —| — —l —] —| — —I —| Nu este geelă. | 

| | 
— —| — zi = 50 i 

| | 
— —l — == — 50 33| —l 33| 38 —| 38 5] — 5 

| | | | | 
) | 

| | | 3 ] 11 si sul su] sa | — = a —                                
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_NUMELE COPIILOR DE ROMÂNI IMPÂRTITI, IN SESE CATEGORII. | 
E 

ii e Copit cart | Î copir aa | ] e S Copir trechenteză | Copil mal | afară ad a] Copii Copil! cari | TUTALUL 31| indat tcola acum || mari de pă“ || mat mari) i Ana i, primesc | | | =1e9|* ora ort-eare arfi mai Ro: | « cazi a amânaţi ; „initracțiu- i acestor Y SI A a ma! ia t i a | -. 
DE , COMUNA CĂTUN UL = = urma un nn depui Să frecuenttză cola acum ii I sau i seca din ! şese categorii = 2 Z || tunul de gesla oricare ar! excluşi acest cătun din urmă Z 3 [5 mu i [| distanta | | | 
e SS [ZET IIZI II ZTFIEF = >> 
A Ze || 5| SIZE |2|2 

! | Hi | 

Plasa Ocolul-de-Sus | | | | l 
| i ! Balotescă . . .] Balotosci ,. 2] 1] = — 32 — 12 13 1) 18: — | > 6ă) 32, Yo g|iBistrița - + | Bistrița = || a ai [ala] asi 21 3 16 il — 7372145, 2 A | 2 | | i _ Pa Erehevia „| 11| a] 32 910| a ai 2 ri | — 39 28 67, 3] Bobaiţa ...] DBobaiţa ... 1 1] — — AU 2] 98 18 2 304 1| —| —, 102| su 183 

i| Presniţa ... Bresniţa , .. > 1 1| =] 17 3] o7 23 23 60, 3 —| 6 — 10| 16, 182 
5] Colibaşiu . . .| Colibaşiu, .. 1] —| — - 10 - 13) 1 o0l 23; 3 —! 8 — 56 10, 9%, 
6| Dedoviţa . . .] Dedoviţa.. . A == — BB | 1 u 23 7, | = 3 15 62 
1| Hinova .. . .[llinova .., s| =] = 2 33 4 47] 73 9 pd = —| 2] 93 SI 176 : 

! 8| Iusnicioara . . =. 6 = = 22 oa 16| 58, 12 — = —| =] sasi 130 
Izvorul-Dârzei . | Schinteesei . 11 — 25, | 30| 26 52 46) 7 —!| 1| 1] 116 î3 159 Jidoștița . . .] Jidoştița . . . 2 1] — —[ 50 al 18] | oa 05) —| 1 —| —1 90| 78 168! Il i i | Malovăţu . . | Malovăţu, .. | o 22| 2 2 2 - ST 52| 0, azi | i | =] sa 79, 176, 
Pitulaşu .., Pitulaşu ,.. 1| — 9 _! 3 14 4 5 31! al 63! 35] 100! : Ei 1 Fi Sehela-Cladovei | Schela-Cladovei 51| — 1 PA _ 26 10 20 2 45 5 — 111 îi 187; 
Selișteni . . | Selişteni, ., 1] —| — — 4 = 97 30 - i — | 4 — 1 30, 75| 
Șimianu ...| Şimianu. .. 3] 1] — —| 5 4| 23 58] 17] 84 = = | 99! 126 225 ! i Valea-Bocrescă | Lazu ,.., 3 1| — — » — î zi 3I| Ii! 92| —— —| 89 ul 133 
Vârciorova . .| Vârciorova. . AI __A— 43 17 95 92 9 o oi o 1 12| 116 za! 

' | j ! pl | Total. .| 35| 11 sol 9 sol 1ol 120| 165, su ii . sl 2) 4:1.493 rue | | j | ! - i ! , i: | u | 
        

Plasa Văilar 

  

  

  

        
  

Drădetu + - | Brădetu | o = ai i oo) 0 8 si | ul al — 001301 sa! Covrigi ...[Costieni... | 2] a] | = azi oi zl ao pi | i 2 20 oi zi] asol Corobăile . . .|Corobăite, .. | 9] —| =! 2 pf 2 aa! 0 aa a sl 35) 2 
Cozmănesci . . | Cormănesci . 1 — 2 — 1 —. o) 12! i 6 o -- 52 15, 50| 
Drăgotesci . . | Drăgotesel-de-]. 3 1] — -- 15) 32, 13| 18! 16, 2049 — 18 2, 150, 
Morăsci +. .| Brabeţi. ... 5 1 e — 20 2! | BB = — 8 5 10 | 
Leurda . ...| Leurda. ... 2 1] — 82 2 0 î CORE | ME — = 1233, 7 
Miculesci . . . | Miculesci. ., Ni 1 | 26, 3, ul 2 3 î: 4 1, 3 1 sl si 85 
Mătăsari . + | Mătăsarii-de-Jos] 3] 1 3 — '5 — 5, 16! 13, d 4 2; —| — 29, 69 145 Negomiru + .| Negomiru .. | 2] a) a |. 8, 2 0312 IS ao 
Roşiuţa. . . .| Roşiuţa . > 1] 1 —, 53 4 5, 26, 3, = 6 1 —| — 30 5 102 
Runcurelu . . Runcurelu +, 1| — — î a 15 DB 8 2469 
Slivilesci . . .] Slivilescr, , . 1 11 — il 3, 1,1; 2 n 1| 3 1 ai, d, SS, 
Strimptu . . .] Strimptu ., 2 ai — 19 15, 11| 19 Y GI 1 — 65, n, 11| 
Sura... Sura. 2 1 % — 25 i: 15, il d 33 | — 5, zu) 109, 
Tehomiru , . | 'Tehomiru 1 e — 9 11 3 3 =] — a — 16 20 | 36 
Țirioiu . .. | Țirioiu. . . e 1] — —] —, — —: 5 12 3 4 2 1 10 — 23 i 10 
Văziulesei ,. Văgiulesci. . . ATi GO 160 gg — 3 — 290 70 0 

Total. .| 37] 12 i —: 0 105! za 412! 15 240! u 23! i 2 say! 84 bi | 
; în : i ! |      
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Câţi copir 

încap După statistica anului 1893—94 
Copil străini cari în şeâlă 

Copil străin! carl || sunt în virstă de AL e : o ” 

urmâză geâlă || şcâla numirând |] C€ 9 "| za opil înscriși opil presențI Copir , 
goril de copil în 3 la Septembri în] opil presenţi : 5 

mean [aie tam Ea si entenbrie [| tnlena [pa tuna data | O OBSERVAȚIUNI 
ici . 
zăsă 

= > o |lzlolzslzi: |zlolzlizlelelzloelzs 
5 |$| 5 | |glslslea |glslzlzlsiglglslz 
G za că a N | 1 | Ag Gl | || |= |ă | | 

| 

| , | 
— — — 2] [| 100 | 30) — 50) 58| — 58 33| —| 33 

1 — — —| 1-1 60 | 32| 1 33; 33| 1| 45| 30 1 31 
4 : 4 , 

3 — 4 21 713 9 89 30| 2 52 18| 1 52 38| 3 51 

- — — —| =] — — 44] —| 441 96 2 58 56 1| 57 

— — — —— = — 60 36 2] 38 56| 3 5, 46| 3! 49 

— — — — — — — — — — |! — — — — — — 

| : | 

— —| — — — — —. — — — —i — — — — — — 

aja] aj of 95 [aa aj amp | aj aj 18) 3 21] seara ete erat 
_— _ — al = — | = N | 22] | posesie destăpân şi prin urmare geâla 

i : ! j nu funcţionâză, 

| — 4 = aa so | 24| —| 24 30| —| 40| 33) —| 38 
= = | | 0 [20| a] 33| 48 i 52| 24] ai 27 | 
— —| — — —| = — — —| — i — — _ —| ——| —INu este şesiă, localul nefiind terminat. 

— — — | —| = — — —| — — —| — - — — Nu este gcslă. 

—| == = = 0 | 6) —| 36 3 —| ai] nuj = 
DI II] 12 

| | 
1 1 — = 1 1 2 80 17 3 20 31 5 n 48 4| 52 

— — — — —| —| —| 230 ao a0| 1584 72 —[ 72] as] —| 
2 3 i 3l 3 G 9 92 52| 23 75 36! 16| 52| 36| 17] 53 

“8 ai al 12| 12! 18] 30| s7 | —| — = — — | | 2 = 
| | | 

— — — —| = = — — —| = - —|  — — — —|  Scâla nu esto deschisă, 

|| 2 = == [39] =] ao! ao] —| ao! 2a| —| 28 
— — — = ==] — — —| — — -- — — —| —| —| Nu este şestă, 

— -- — — — —| — | AI Idem 

— — — — ==] — 120 50| 31 8 34| 18 52 19|  1| 20 

— — — == — 10 29| — = 29| — 29 30  2| 32 

-— — — — —| —] — 30 33| — 5 36| .— 36 31| —| 31 

— — — — = — 50 48! 1 49 48| 1 39 33| —| 33 

— — — — = —  — 10 65| — 65 60| — 60 44 — | Hu 

— = —| == =] — 75 | 66 GI] 63| 1 G4| 51| 1] 52 
—| = — 0 = 45 | 46 55| 49| 6] 49| 38| 4 42 
| 
-- — — — == — 110 40| 6 36 42| 5 “i 31| 4] 35 

— — — —| = — 90 26| ij 80 35| 10 19 11| 3| 20 

= — = 2 — 45 | 39 2 “1 33| 5 35| 80] 1 31 
| === == = 
— — — | 2 2] = — | — — = 2] = 

| 2 A 2 = so | 85| 21| 106| si 2] 50| 39] ai +0 

Bă _| — _ — _ — 125 —l = _ | — _| || 

| | i | |                   
  

     



“JUDEŢUL MUSCEL 
[14.624 (7.696 băeţi şi 6.928 fete). Statistica actuală. - 

Copiii în virstă de școlă: | 11 017 (5537 » şi 5480 » ). Statistica din 1891. 

PLASA ARGEȘŞEL 

40 cătune și 13 şcole 

Copii în vîrstă de șeolă: 2.083 (1.067 băieţi şi 1.016 fete). 

1). Comuna Bârzesci. (Venit: 3.522 lei). Două cătune: Albulesci și Bărzesci. 

SŞc6la este la Bărzesel. Există de la 1859. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1858. 

E de birne, tencuit cu var, vechii, nepotrivit, puţin încăpător, la loc sănătos și la îndemâna 

copiilor. Are o sală: (6,20X6X2,30), tără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici gră- 

dină. Şcola nu are nici un venit. 
Numai copii! din Bărzesci pot urma la acestă școlă, unde, fiind 93 copil în vîrstă de şcâlă 

ar trebui un al doilea învăţător. 
Deși cătunul Albulesci (unde sunt 13 copil în vîrstă de şcolă), nu este de cât la un kil. 

250 m. de Bărzosci, din causa rîului Argeșel, copii! din acest cătun nu pot merge la şcolă 

Acești copii pot să mârgă la şcola din comuna Vulturesci, care nu este do cât la 1 kil. 760 m. de 

satul lor. 

2). Comuna Boteni. (Venit: 2.617 lei). Tre! cătune: Balaban, Boteni-Pământeni şi .Boteni- 

Ungureni. 
Şcola este la Boteni- Ungureni. Există de la 1870. Localul este proprietatea comunei, 

clădit în 1870. E de gard de nuele, lipit cu pămînt şi spoit cu var, nepotrivit şi neîncă 

pător, lângă apa riului Argeşel şi nu tocmai la îndemâna copiilor. Are două sali: I (6X14,75X 

2,15) IL (5,80X3,50X2, 15), fără locuinţă pentru învățător. Nu e eurte. Grădina se află la 300 m. 

de şeslă şi-a fost dat în primirea şedlei la 24 Aprilie 1894. Şedla nu are nici un venit, 

Copii din celelalte două cătune, pot frecuenta şcola de la Botent-Ungureni, unde, fiind 

peste tot 262 copii în virstă de şc6la, ar trebui, la şodla existentă, fiind acum doi învăţători, să 

se înfiinţeze o altă școlă cu doi învăţători. 
Fiind că comuna Boteni-Pămiînteni a mal avut școlă și că a adunat o sumă. “do 5.000 lei 

pentru clădirea unui local, şi considerând că cătunele Balabani şi Boteni-Pămînteni sunt aprope 
unul de altul şi departe de Boteni-Ungureni! de peste 2 kil., ar [i mal nemerit da se transforma 

şe6la din Botent-Ungureni, în şeâlă inferiGră, fiind în acest cătun 71 copii în vîrstă de șcslă, 
şi Wa se înființa la Boteni-Pămiînteni o şcSlă superiră cu trei învăţători, unde, ar putea urma 

„ şi copiii din Balabani, fiind în aceste două din urmă cătune, 188 copit în vîrstă de școlă.



JUDEŢUL MUSCEL 

3). Comuna Conţesci, (Venit: 2.224 lei). rel cătune: Confescit-des Jos, Canţrseii-de- Sus Şi Corubezri, 
care tote fiind la un loc, nu alcătuesc în realitate de cât un sinuur cătun. 

Scola de la Conţesci există de la 1889. Localul este proprietatea comunei, clădit de d. 
St. Perieţeanu-Buzeă în unire cu locuitorit St. Ionescu, N. Ionescu şi Al. Marinescu. E de zid, 
în paiantă, ncincăpttor, dar la loc sănatos și la îndemâna tuturor copiilor Are două săli: 1 (6,S0< 
523 X 277), Îl (470 X 523 2177) şi două camere miel pentru înveţător. Curtea j37dm») este 
împrejmuită cu uluci. Grădina (507 ”) este împrejmuită numar într'o parte. Şcola nu are nici 
un venit, 

“ 
Tiind peste 130 copil în virstă de școlă, ar trebui la Conţesci un al doilea învăţător. 

4). Comuna Davidescl. (Venit: 1.816 lei). Un cătun: Durideset. 
Şeola de la Davidesci există de la 130. Localul este proprietatea comune, I: de zid, în paiantă, nepotrivit, la un loc cu primăria, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copi- ilor. Are două să: | (6,185X5,50X2,17), 1 (6,18X4X2,47), fără locuinţă pentru înveţător. Nu e nicl curte, nici grădină. Sc6la nu are nici un venit. 
Fiind 151 copil în vîrstă de școlă, ar trebui încă dor înveţători, 
I, nevoie de un local. 

5). Comuna Hârtiescr. (Venit: 2.485 lel). Două cătune: J/ârtiesci şi Lucien. 
Șeola este la Ilârtiesci, [Există de la 1878. Localul este proprietatea comunel, clădit în 1893, I: de zid, bun, neîcăpător însă, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Curtea (2-10m ») este ne- împrejmuită. Grădină nu e. Scola nu are nici un venit. 
Toţi copiil pot merge laacestă școlă, unde, peste tot fiind .150 copil în virstă de şcolă, ar trebui încă doi învăţători. 

6). Comuna Juguru. (Venit: 9.027 lei). Trei cătune: Jeguru, Valea-din-Dărăt și Talea-]uha. 
Sc6la este la Juguru. există de la 1839, Localul este închiriat. [E de cărămidă, nepotrivit, neîncăpttor, la un loc expus inundaţiunei, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (5X-1,50X25|, lără loeninţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şcola nu are nici un venit. 
Copiil din Valea-din-Dărăt (2 Ril. 100. m.) şi din Valea-ltului (2 kil. 800 mm.) pot frecuenta școla 

din Juguru, unde, fiind peste tot 136 copil în virstă de școlă, ar trebui un al doilea înveţiător. 

7). Comuna Lăicăi. (Venit: 1.763 Iei). Patru cătune: Lriicăi, Punceasa, Mineiunesci şi Păisesci. 
Şcoli este la Lăicăr. Există de la 1873. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1872, Il, de zid, destul de bun, ncincăpitor însă, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (10,30X(6,20X2,90), fără locuinţă pentru înv&tător. Nu e nict curte, nici grădină. Scola nu are nici un venit. 

Copii! din Minciunesci (1 lil. 50 m.) și din Păişesci (1 kil. 50 m.) pot urma la şedla din 
Lică! unde, fiind peste tot 113 copii în virstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

La Runceasa, unde sunt 65 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze o școli în-ferioră. [xistă un local în acest cătun. 

8). Comuna Micloșani. (Venit: 1.500 lei). Cinci cătune: Cupiceul, JMiclozanii- Mici, Micloșanil, 
“Mar? ANicolăesci şi Meișoarele, | 

Scola este la Mieloşanil-Mici. Există de la 1834, cu întreruperi. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1884. [: de birne, tencuit cu var, neincăpttor, dar la loc sănătos şi la în- demâna copiilor, Are o sală: (î,67X5,10X2,56) și o cancelarie, fâră locuinţă pentru învăţător. Curtea [5062 este împrejmuită cu uluci. Grădina (48027) este împrejmuită parte cu uluci, parte cu gard. Şcola nu are nicl un venit,



JUDEȚUL MUSCEI,. 

Copiii din Copăceni pot 'frecucnta şedla din Mieloşanii-Mici, unde, fiind peste tot 117, copil 
în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

La, Mieloșanil-Mari (3 kil. 400 m.), fiind 26 copil în vîrstă de şeolă, ar trebui să se înfi- 

inţeze o şcolă inferidră, unde ar putea veni şi copiil din Valea- Largă (comuna Pucheni) unde 
sunt 35 copil. 

Copiil din Nicolăesci (3 kil. 339 m.) şi cel din Meişoarele [5 kil. 500 m.) pot urma a şeăla 
din Pucheni. 

9). Comuna Poenari. (Venit: 2.583 lei). Cinci cătune: Brebenesci, Groșani, Poenari, Șerbănesci 
şi Valea-din- Dărăt. , | 

Şeola este la Poenari. Există de la 1834, cu întreruperi. Localul este proprietatea comunei. 
E de zid, nepotrivit, la un loc cu primăria, neîncăpător şi la loc nesănătos. Are o sală: (7X 

42), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Scola nu are nici un venit. 

Copiii din Brebenesci (700 m), din Şerbănesci (2 kil. 900 m.) şi din Valea-din-Dărăt (2 kil. 
600 m.) pot frecuenta şebla de la Poenari, unde, fiind peste tot 121 copil în vîrstă de ședlă, 

ar trebui un al doilea învăţător. ! 
De şi cătunul Groşani nu este de cât la 2 kil. 600 m. de şcâlă, totuși comunicațiile fiind 

anovoiose, ar trebui să se înfiinţeze în acest cătun, unde sunt 38 copii în vîrstă de şceâlă, o 

şeolă inferidră. 

10). Comuna Pucheni. (Venit: 1.200 Iei). Două cătune: Pucheni şi Valea-Largă. 
Șc6la este la Pucheni. Există de la 1880. Localul este proprietatea comunti. E de birne, 

vechii, ruinat, nepotrivit și neîncăpttor, dar la îndemâna copiilor. Are o' sală: (7,35XX2,41X5) 
şi: o cameră pentru învăţător: Nu e nici curte, nici grădină. Sc6la nu are nici un venit. 

La Pucheni, fiind peste 95 copil în vîrstă de şcolă, de 6re-ce la 'acâstă şeslă' pot veni şi 

copiii din Niculăesci şi Meişoarele (comuna Micloşani), ar trebui un al doilea învăţător. 

E neapărată nevoie de un local noii: 
Copiil din Valea:Largă pot merge la ședla ce sar înființa la Micloșanii-Mari (comuna Micloşani). 

11). Comuna Văleni. (Venit: 3.100 lei). Patru cătune: Lunca sai Pojaru, Plopizoru, Văleni 

şi Vrăbiescl. 
Şc6la este la Văleni. Există de la 1872. Localul este proprietatea comunei. E de zid, ne: 

potrivit şi neîncăpător, la loc nu tocmal sănătos, dar la îndemâna tuturor copiilor. Are „două săli: 

1 (9X5,20X2,90), 11 (5,20X5,25X2,90), fără locuinţă pentru învățător. Curtea (6917) este ncîmprej- 
muită. Grădină nu e. Șc6la nu are nici un venit. , , Pa , 

Toţi copiii pot urma la șc6lă, unde, peste tot fiind 252 , copil în vîrstă de, şcâlă, ar, trebui, la. 

"șe6la existentă fiind acum doi învățători, să se înfiinţeze încă o şcolă cu doi învăţători. 

E nevoie de localuri. 

ep 

12). Comuna Voroveni. (Venit: 1.330.le!). Trot cătunc: “Guăi clu, Rădulesă și Voroteni. 

Şeola este la Voroveni. Există de la 1837, Localul este proprietatea comunei, clădit în 1836. 

E de gard, lipit cu pămînt și acoperit cu şindrilă, vechii, nepotrivit şi ncîncăpător, dar la loc 

sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (6X4,50XX2,50), fără locuinţă pentru învățător. Nu 

e nici curte, nici grădină. Şc6la nu are nici un venit. 

Toţi copii! pot merge la şeâlă, unde, peste tot sunt sI copil în vîrstă de şcolă. 

E ncapărată nevoie de un local noi. 

13). Comuna Vuiturescl. (Venit: 1.800 lei). 'TroY cătune: Batiescl, Pultuveseit- de- Jos şi Pula 

vescii-de-Sus,



JUDEȚUL, MURCEI, 

Şeola este la Vulturescil-de-Jos. [Există de la 1515. Localul este închiriat, [E de ard, ne. 
potrivit, neincăpttor şi la îndemâna numa! a copiilor din Vulturescil-de-los. Are o sală: (-,60 
X6,29X2,23), tără locuinţă pentru învățător. Nu e nici curte, nici grădină. Seola nu are nic 
un venit. 

La Vulturescir-de-Jos, fiind 121 copil în virstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător. 
I: neapărată nevoie de un local noă. 
In cătunele Batiescl şi Vulturescir-de-Sus, care deşi la o distanţă mică de Vulturescil-de Jos, 

comunicaţia fiind ancvoidsă din causa apel Argeselului, ar trebui să se înființeze câte o scâlă 
de cătun. 

Numerul copiilor în vîrstă de şcolă din aceste două cătune sunt: la Batiesci 17 și la Vul- 
turescil-dle Sus 20. 

PLAIUL DÂMBOVIȚA 
27 cătune 13 şesle, 

Copil În virstă de şeâlă 2.606 (1.972 băeţă şi 1.234 fete), 

1). Comuna Albesci. jVenit: 2.100 lc]). Două cătune: Albeser şi Căndesei. 
Sc6la este la Albescr. Există de la 1850. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1850. 

E de birne, nepotrivit, ncîncăpttor, la loc nesănătos, dar la îndemâna copiilor din Albeser, 
Are o sală: (7X5X2), fără locuinţă pentru învețător, Nu e nici curte, nici srădină. Seola nu 
are nici un venit, . 

Fiind în Albesci 99 copii în virstă de şcolă, ar trebui un al doilea inveţător, 
La Cândesci (3 lil. şi comunicaţia anevoi6să) fiind 58 copil în virstă de școlă, ar trehui 

să sc înliințeze o şcolă inferioră. 

2). Comuna Bădeni-Păminteni. (Venit: 2.89; lei). Tre cătune: Păden- “iminleul, Cotenesci 
și Sloenescl. 

Șeola este la Stoenesci. Există de la 1858. Acum există la Stoenesci o şcolă «dle băieţi și 
o şcolă de fete, care ar trebui împreunate. Localul școlei de băieţi este proprietatea comunel, 
clădit în 1873. E de gard, nepotrivit, neiîncăpttor, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. 
Are o sală: (8,10X5,60X2,75), fără locuinţă pentru învăţător. 

Are o sală: (10X4)3,50). fără locuinţă pentru înveţător. Localul şcoleI «le fete este inchiriat. 
Nu e nici curte, nici grădină la ambele localuri. Școla nu are nicl un venit. 

Copiil din cele lalte două cătune-pot frecuenta școla din Bădenir-Păminteny, unde, find 
peste.tot 229 copil în virstă de şcolă, ar trebui în loc de aceste două şcole inferiore, două şcole 
(mixte) cu câte dor inveţitori, adhogându-se la fie-care şcolă câte un învățător. 

3). Comuna Bădeni-Ungurenl. (Venit: 1.523 ler). Trer cătune: Iunca-(iăârlei, Piatra şi Sloloziaa. 
Şcola este la Slobozia. Există de la 1860. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1850. E de gard, vechii, ruinat, nepotrivit, neincăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,60x5,6;0 X275), fără locuinţă pentru înveţător. Curte nu e. Grădina (1302*-i este împrejmuită cu uluci, Scola are un venit de 300 ler, din arendarea pămintulur. 
Numar copiil din Slobozia pot frecuenta acestă şcolă, unde sunt 59 copil în virstă de şcolă,
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La Lunca-Gârlei (3 kil. 450 m), fiind 13 copil în 'virstă de şcâlă, ar trebui să se înfiinţeze 

o școlă de cătun. E 

La Piatra (4 kil. 670 m.), fiind: 72 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înființeze o 

şc6lă inferidră. 

i 

4). Comuna Cetăţeni-din-Deal. (Venit: 1.882 lei). Două .cătune: Cetăfonit-din- Deal și Mesteacăn. 

Sola este la Cetăţenil-din-Deal. Există de la 1880. Localul este închiriat. E de zid și lemn, 

nepotrivit şi neîncăpător, la loc sănătos, dar nu la indemâna copiilor. Are o sală: (5,25X4,10X(2,10), 

fără locuinţă pentru învățător. Curtea, forte mică, este împrejmuită cu uluci: Grădină nu e. 

Şcdla nu are nici un venit. ” i 
i id . 

Copiil din Mesteacăn (2 kil. 100 m.) pot frecuenta şcla din Cetăţenii-uin-Deal, unde, fiind 

peste tot 118 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

I: nevoie d'a se clădi un alt local noi, pentru a fi mal la îndemâna copiilor. 

5). Comuna Cetăţeni-din-Vale. (Venit: 1.543 lei). Un cătun: Cetăţeniy-din- Vale. 

Sela este la Cetăţenii-din-Vale. Există de la 1864. Localul este proprietatea comunei. E 

de birne, lipit cu pămînt, nepotrivit şi ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. 

Are o. sală: (7,75X3,85x2,20), tără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. 

Şc6la nu are nici un venit. | o 

Fiind 150 copii în vîrstă de şeolă, ar trebui încă doi învățători. 

E nevoie de un local. 

6). Comuna Dragoslavele. (Venit: 4.300 lei). Un cătun: Dragoslavele. E 

Sc6la de la Dragoslavele există de la 1886. Localul esto proprietatea comunei, clădit 

în 1884. E de zid de piatră, bun, încăpător dacă so va clădi un al doilea local, la loc sănătos, 

dar nu ela îndemâna copiilor. Arc. două săli: 1 (10X6X3,50), II (10X6X3,50) şi două camere 

pentru învăţător. Curtea (1002) şi grădina (1502) sunt împrejmuite cu gard. Şe6la nu are 

nică un venit. | 

Fiind 217. copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui, fiind deja do! învăţători la şcola existentă, să se 

înfiinţeze o altă șcâlă cu doi invăţători. 
Când se va clădi al doilea local, ar fi bine să se aşeze în cea-laltă parte a satului. 

7). Comuna Leresci.: (Venit: 3.400 lei). Un cătun: Leresci. 

_Scdla de la Leresci există de. la 1891. Localul -este proprietatea. comunei, clădit în 1680. 

E de zid de cărămidă, bun, încăpător dacă se va clădi un aldoilea local, la loc sănătos şi la 

îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (10X7X4), II (6,50X5X4), o cancelarie şi două camere pen- 

tru învăţător. Curtea (102"») şi grădina (5107) sunt împrejmuite cu uluci. Școla nu are 

nici un venit. ' | | 

Fiind 237 copii în vîrstă de şodlă, ar trebui un al doilea învăţător la școla existentă şi 

să se înfiinţeze o altă şcolă cu doi. învăţători. 

8). Comuna Măţăi. (Venit: 2.200 lei). Patru cătune: Chiliile, Cocenesci, Mățăi şi Suslănesă. 

'Sedia este la Măţăii. Există de la 1839. Localul este proprietatea: comunei, clădit în 1879 

E de lemn, la un loc cu primăria, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna 

copiilor. Are o sală (7,75X(6,05X3,14) şi o cameră pentru învăţător. Curtea, [Orte mică, este ne- 

împrejmuită. Grădină nu e. Şesla nu are nică un venit. - d 
A A . 

La Măţăii, fiind 171 copii în vîrstă de şcolă, ar trobui încă doi învățători. 

E neapărată nevoie de un local noi.
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In cătunul Suslănesci (3 kil. 209 m-), fiind 46 copil în virsta de școlă, ar trebui să se în- liinţeze o şcolă inferigră, 
Comunicaţia cătunelor Chiliile (2 kil. 140 m. [18 copil]) şi Cocenesci (1 kil. 620 m. [23 copil] pină la şcolă, fiind anevoiosă, ar trebui ca în ambele cătune să se inliinţeze câte o școlă de cătun. 

9). Comuna Nămăescl. (Venit: 2.933 1el). Două cătune: Nămăesel şi Valca-Domânescilor. Șeola este Nămăesci, Există de la 1861. Localul este proprietatea comune, clădit în 1860. [: de cărămidă și gard, acoperit cu şindrilă, nepotrivit și ncincăpător, dar la loc siinătos şi la înde: mâna copiilor. Are o sală: (6,60XX5,25X2,38) şi o cameră pentru învăţător. Școla nu are nici un venit. Curtea este forte mică. Grădină nu e. 
La Nămosci, fiind 96 copil în virstă de şeolă, ar trebui un al doilea învețător, In cătunul Valea-Românescilor (7 Ril.), fiind 73 copil în vîrstă de Școlă, ar trebui să se înliințeze o şcolă inferioră. 

10). Comuna Rucăru. (Venit: 11.000 lei). Pret cătune: Dâmbovicioara, Zulu- Dâmboricioara și hucăru. 

La Nucăru este o şcolă de băeţi şi una de fete. Sunt două localuri, ambele închiriate, ne- potrivite, mizerabile şi neîncăpălore, Ati cinci săli: trel la un local și două la altul, fără locuinţă pentru învăţător. Nu at nick curte, nici grădină. Seola nu are nici un venit, La Rucăru, lin 458 copii în virstă de școlă și la școlele existente fiind cinci înv&ţători (la hăcţi 3 şi la fete 2), ar trebui să se înliinţeze încă 0 școlă superidră cu trei înv&ţători. Aceste școle vor [i mixte. 
E neapărată nevoie de localuri noul, 
Comuna posedă suma de 10.000 lei, bani propri at şcolel, din asigurarea fostului local. In cătunul Dâmbovicioara (8 kil.), fiind 39 copil în virstă de școlă, ar trebui să se înfiinţeze 0 şcolă inferidră. 
De asemenea în cătunul Podul-Dâmbovicioara “ kil.), find 20 copil în virstă de Şcolă, ar trebui să se înfiinţeze o școlă de cătun. 

11). Comuna Valea-Mare. (Venit: 2.200 lei). Tre cătune: Poyătesci, Șelură şi Valea-Mure. Şcola este la Valea-Mare. Există de la 1878. Localul este proprietatea comunel, clădit în 137. E de zid, în paiantă, la un loc cu primaria, neincăpttor, «lar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două salt: | (7,90X-8,50XC3), II (1,30X(5,25X(3) şi o cameră pentru inv&ţător. Curtea forte mică, esto împrejmuită în faţă cu scânduri şi în dos cu gard. Grădină nu e. Scola nu are nici un venit, 
Toţi copiil pot merge la şcâla din Valea-Mare, căci distanţele sunt şi comunicaţiele ușore, cu puţine piedici însă, în timpul ploilor torențiale și iarna.. 
Peste tot fiind 186 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui la Valea-Mare încă dor inveţători. E ncapărată nevoie de un local noi. 

12). Comuna Voinescj, (Venit: 2.500 lel). Două cătune: Jiăcent şi Valeu-Loi. Școla este la Valea-ltoi. Ixistă de la 18%:. Localul este proprietatea comunei, clădit in 1843. E de cărămidă, noi, destul de bun, încăpător dacă se clădesce un al doilea local, la loc sănătos şi la indemâna copiilor. Are două săli: 1 (9,50X5,50X3), II 15,50X14,25)K3), fără locuinţă pentru invețător. Curtea (330.2) este neimprejmuită. Grădină nu e. Scola nu are nici un venit. > Copiil din cătunul Răceni (1 RiL) pot uşor urma la şeola din Valea-l'oi, unde, peste tot liind 229 copil în virstă de şcolă, ar trebui un al doilea inv&ţător la școla existentă şi să se înființeze încă o şcOlă cu dor înveţători.



- JUDEȚUL: MUSCEL . : 

PLAIUL NUCŞOARA 

28 cătune şi 13 șcâle. 

Copii în virstă de şcolă : 1.985 (1.051 băieţi și 934 fete), 

1). Comuna Bădesci. (Venit: 1.500 lei). Un cătun: Dădesci. 

Şcâla de la Bădesci există de la 1864, sa închis la 1877 şi redeschis la 1880. Localul este 

proprietatea comunei, clădit în 1872. E de gard, nepotrivit şi ncîncăpător, dar deși la loc să- 

nătos nu e la îndemâna copiilor. Are o sală: (9X4,60X2,30), fără locuinţă, pentru învăţător. 

“Curte nu e. Grădina (21027) este împrejmuită cu uluci. Şcola are un venit de 100 lei, din 

arendarea pămîntului. : o 

La Bădesci, fiind 156 copii în virstă de şcdlă, ar trebui încă doi învăţiitori. 

E nevoie de unlocal noi, construit pe locul ce comuna a cumpărat de la Stat, fiind acolo 

mai la îndemâna copiilor. 

2). Comuna Berevoesci-Păminteni. (Venit: 1.453 lei). Trei cătune: Berecoesci- Pământeni, Bratia 

şi Oțelu. | | 

Şedla este la Berevoesci-Păminteni. Există regulat de la 1883. Localul este închiriat. E de 

gard, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: 

(4,30X4,65X2,25), fâră locuinţă pentru învăţător. Curtea (210*:7) este împrejmuită cu uluci. Gră- 

dină nu e. Şeola nu are nici un venit. Na 

La Berevoesel-Pămînteni, fiind 117 copii în vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

E neapărată novoie de un local noi. a | 

In' cătunul Bratia (5 kil., fiind 14 copii în virstă de şeslă, s'ar putea înființa o şedlă de cătun. 

In cătunul Oţelu (3 kil. şi comunicaţia grea) nu sunt de cât 11 copii în vîrstă de şcâlă 

3). Comuna Berevoesci-Ungureni. (Venit: 900 lei). Trei cătune: -Berevoesci- Ungureni, Mănesci, 

„şi Plăiașu, e 

Şcsla de la Berevoesci-Ungureni. Există de la 1850, cu întreruperi. Localul este proprie- 

atea comunei. E de birne, acoperit cu şindrilă, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos și 

Ja îndemâna copiilor. Are o sală: (6X5X2), fără locuinţă pentru învăţător.. Curtea (150) este 

împrejmuită cu uluci. Grădină nu e. Şc6la are un venit de 60 lei, din arendarea. pămîntului. - 

Distanţele fiind mici și comunicațiile uşore, toţi copiii pot urma la acestă şcolă, unde, 

peste tot sunt 83 copii în virstă de şcolă. a DE 

4). Comuna Corbi. (Venit: 4.298 lei). Două cătune: Corbi şi Sboghifesci. 

Şcdla este la Corbi. Localul 6ste proprietatea comunei, clădit în 1872 „cu ajutorul locui- 

torilor. E de lemn de brad, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna, copiilor, 

Are o sală şi două camere pentru învăţător. Curtea (482=».) este împrejmuită cu uluci. Grădină 

nu e. Scâla are un venit de.110 lei, din arendarea pămîntului. i 

"La Corbi, fiind. 192:copii în vîrstă de şeslă, ar trebui cel puţin încă doi învăţători. 

Copii! din Sboshiţesci (5 kil.) pot merge la ședla din comuna Nucșoara. - ” 

5). Comuna Corbișori. (Venit: 1.137 lei). Un cătun: Corbigori. Mi 

Scola, de. la Corbişori există de la 1880. Localul este clădit în 1860 și cedat provisoriu pentru 

şodlă. E de biîrne, vechiii, cam ruinat, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos şi la înde-
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mâna copiilor. Are o sală: (7,50X4,16X2,10), fără locuinţă pentru iînveţător. Nu e nicI curte, nici grădină. Şcola are ca venit arenda pămîntului. 
La Corbişori, liind 99 copil în virstă de şcolă, ar trebui un al doilea invețător, 
I, neapărată nevoie de un local noi. 

6). Comuna Domnesci. (Venit: 33.196 lelj. Un cătun: Domnesel, 
Șeola de la Domnesc! există cam de pe la 1836. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1882, [i de birne, aprope sistematic, dar neîncăpttor, la loc sănătos şi la îndemâna copiilur. Are 
două sălr: 1 (10,80X4,10X3,15), 1 (10,50X4,10X3,15: şi tre! camere . pentru inveţător. Curtea 
(320) este împrejmuită cu uluci. Grădină nu e. Şeola nu are nici un venit. 
"La Domnesti, fiind 323 copil în vîrstă de șeolă, ar trebui, liind deja trei inv&ţători la şcola 

existentă să se înfiinţeze încă o scolă cu trei înveţători. 

7). Comuna Leicescr, (Venit: 1.700 le). Cinci cătune: C»ii, Lăpușan, Leicesci, Păcioiu și 
Pădureţu. 

Școla este. la Leicesel. lixistă de la 1891. Localul este proprietatea comunei, clădit în 
1891 cu aiutorul locuitorilor. E de cărămidă, noă, ncîncăpttor, la loc sănătos şi la îndemâna 
copiilor. Are o sală (6K5,30X2,65) şi o cancelarie, fâră locuinţă pentru învățător, Curtea (1dţmr) 
este împrejmuită cu gard de nuele. Grădină nu e. Şela nu are nici un venit. 

Copiii din Corbi (1 lil. 500 m.) şi Păcioiu (500 in.) pot merge uşor la şcola din Leicescl. 
Copiit din Pădureţu (1 kil), fiind în număr de 10 pot merge și cl la şcola din Leicesci, 

de şi aă a trece riul Dâmnel, ceca-ce faco ca une-ori comunicaţia să fie puţin ancevoiosă. 
Peste tot fiind 177 copii în virstă de şcOlă, ar trebui la Leicesci încă do! înveţători. 
In cătunul Lăpușani (3 kil, și comunicaţia nu tocma! ușoră), fiind 26 copil în virstă do 

şcolă, ar trebui să se înființeze o şc6lă de cătun. 

8). Comuna Nucșoara, (Venit: 3.615 let). Tre! cătune: Aweșcara, Secăturile şi Slatina. 
Se6la este la Nucşoara. Iixistă de la 1830. Localul este proprietatea comunei. [E de birne, 

mizerabil, nepotrivit și ncîncăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală 
(4,2)3,82,03), fără locuinţă pentru înveţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şcola nu are nic un venit. 

Copii! din Secăturile (1. kil. 900 m.) şi SboghiţescI (comuna Corbi) pot merge la şcâla din 
Nucşoara, unde, peste tot liind 103 copil în virstă de şeolă, ar trebui un al doilea înve&ţător, 

IE neapărată nevoie de un local noii. 
In cătunul Slatina (4 kil. 200 m.) fiind 13 copit în virstă de școlă, sar putea înliința o 

școlă de cătun. 

9). Comuna Pietroșani. (Venit: 2.526 lei). Două cătune: Pietroșan şi Viirzăravia. 
Şcola este la Pietroşani. Există de la 1857 cu câte-va întreruperi. Localul este proprietatea 

comunel, clădit în 1857. E de birne, vechii, mizerabil, nepotrivit și ncincăpător, dar la loc să. 
nătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (9XX5X2), fără locuinţă pentru înveţător. Curtea la un 
loc cu grădina (31927) este împrejmuită, parte cu scânduri, parte cu gari de nuele. Scola nu 
are nici un venit. 

Copiil din Vărzăroaia (2 kil. 500 m) pot merge la școla din Pictroşani, unde, peste tot fiind 
147 copil în virstă de şcolă, ar trebui încă dor inveţători. 

Mar nemerit ar li însă, de a se lăsa şcola de la Pietroşani, aşa cum se ăsesce şi să se 
înfiinţeze la Vărzăroaia o şcolă inferioră, unde sunt 69 copil în virstă de şcolă. 

La Pietroşani sunt 78 copil în virstă de şeolă. 
E ncapărată nevoie de un local noă.
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10) Comuna Poenărei. (Venit: 730 lei). Un cătun: Poenăret.. | 

Sedla de la Poenărel există de la 1870. Localul este donat de def. învăţător N. Andreescu 

E de birne, nepotrivit și neîncăpător, dar la loce'sănătos şi la îndemâna copiilor. Aro o sală: 

(6,60X4,80X2,20), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nică curte, nici grădină. Şc6la nu are nici 

un venit. , - 

La Poenărci nu sunt de cât 62 copil în vîrstă de şcolă. 

E nevoie de un local noi. 

11) Comuna Retevoesci. (Venit: 2.100 lei). Două cătune: Gănesci şi eteroesci. 

Şe6la este la, Retevoesci. Există de la 1834, cu întreruperi. Localul este propriețatea co- 

munci. E de birne, acoperit cu şindrilă, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos şi la înde- 

mâna copiilor. Are două săli: 1 (7X6X(2,5). Il (6X4X2,5) şi o cameră pentru învăţător. Curtea, 

la un loc cu grădina (15007) este împrejmuită cu uluci şi gard. Şcola nu are nică un venil. 

Copii! din Gănesci (2 kil. 500 m.) pot merge la şedla din Retevoezci, unde, peste tot fiind 

210 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui, fiind deja doi învăţători la şc6la existentă, să se înfiin- 

ţeze încă o şcâlă cu doi învăţători. 

12). Comuna Slănicu. Un cătun: Slănicu. Aa | 

Scdla de la Slănicu există de la 1882. Localul este proprietatea d-lui M. |. Popescu Slă- 

niceanu. E de birne, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la. îndemâna copiilor. Are 

o sală: (450X1 82X2,85), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Scola 

nu are nici un venit. | 

La Slănicu sunt 72 copii în vîrstă de şc6lă. 

E nevoie de un local noii. 

13). Comuna Stănesci. (Venit: 1800 ler). Trei cătune: Părăesci., Podurile şi Stănesci. 

__ Sedla este la Stănesci. Există de la 1857, cu întreruperi. Localul este proprietatea comuntci, 

clădit în 1857 din material vechii. E de birne, nepotrivit, neîncăpător şi nu e la îndemâna 

copiilor. Are 'o sală: (7,70X4,82X2,12) şi o cameră pentru învățător. Curtea (760»:7) este împrej- 

muită cu uluci şi gard. Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit. ” i 

i Construindu-se un local — de care e neapărată nevoie — între cătunele Stănesci şi Pără- 

esci, copiii din acest 'din urmă cătun pot merge la şesla 'din Stănesci, unde, peste tot fiind 114 

copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. » 

In cătunul Podurile (1 kil. 500 m. şi comunicaţia ancvoidsă mefiind pod'solid peste apa 

riului D&mhei!), fiind 56 copii în vîrstă de șc6lă, ar trebui să se înfiinţeze o şcâlă inferidră. 

PLASA PODGORIA 

| 38 cătune şi 16 şeole. N 

Copii în virstă de șcâlă: 3.163 (1.652 băeţi și 1.dl1 fete). 

1). Comuna Beleţi. (Venit: 2.646 lei). Patru cătune: Beleţi, Neyresci, Syripţesci şi. Turesci. 

Prima şcolă este la Beleţi. Există de la 1891. Localul .este proprietatea comunei, clădit de 

locuitori în 1890. E de zid, noi, nepotrivit şi neicăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna co-
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piilor. Are o sală: (7,50X4,53X2,70), fară locuinţă pentru inveţător. Nu e nici curte, nici seră- dină. Scola nu are nici un venit. 
Copii! din 'Turesci, (3 kil. de Beleţi şi comunicaţia ușoră), fiind în numte de d, pot mere la şcola din Beleţi, unde, peste tot fiind VS copil în virstă de şcâlă, ar trebui un al doilea inv&ţător. A doua școlă este la Sgripţesel. Iixistă de la 1870. Localul este clădit de locuitori în 1540 și donat comunei, însă fără forme. E de gard, lipit cu pămînt, nepotrivit și ncincăpttor, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Arc o sală: ($,70X-4,60X3), fără locuinţă pentru inveţător. Curtea, forte mică, este împrejmuită. Grădină nu e. Șeola nu are nicl un venit. 
Copiii din Negresel (2 ki) pot merge la şcola din Sgripţesci, unde, peste tot fiind 121 copil în virstă de școlă, ar trebui un al doilea inv&țător, . 

2). Comuna Budişteni. (Venit: 2.548 cl). Patru cătune: Ducdişteni Glodu, Piclrousu și Scoicesel. Seola este la Budiștenr. Există dela 1892. Localul este donat de def. Tănăsescu, cu forme. E de zid, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: (11,1X7,03X3,2$) şi două camere pentru înv&ţător. Curte nu e. Grădina (305) este împrejmuită cu gard. Şcola aro un venit de 75 let, din arendarea pămîntului. 
Toţi copii! pot merge la acestă școlă, unde, fiind peste tot 157 copil in virstă de scolă, ar trebui încă dor învăţători. 
[! nevoie de un local not. 

3). Comuna Călinesct. (Venit: 2.100 1e%). “ref cătune: Călinesci, 'Turculesci şi V'ifichesel. Școla este la 'Turculesct, listă de la 1871. Localul este proprietatea comurer, clădit în 1870. [: de zid, nepotrivit şi ncîncăpttor, dar deşi la loc sănătos nu e la îndemâna copiilor. Are 0 sală: (9,6X6X2,6] și două camere pentru învăţător. Curtea (1247) este neimprejmuită. Grădină nu e. Scola nu are nici un venit. 
Toţi copiil pot merge la acestă şcolă, unde, fiind peste tot 273 copil în virstă de şcolă, ar trebui două şeole cu câte do! învățători, dar mal nemerit ar li, pentru că școla cum este aședată astăqi nu este la îndemâna copiilor, să se mute școla din 'Turculesci în ViţichescI pentru copii din ambele cătune și să se înfiinţeze o școlă cu trei înv&ţători la Călinesci, unde sunt 151 copil în vîrstă de școlă, 
La Viţichesci in casul când star muta școla, ar trebui un al doilea învățător. La 'Tureulesci și Viţichesei sunt 124 copil în virstă de şcolă. 

1). Comuna Ciulniţa. (Venit: 1.354 lel). Două cătune: iulnița și Priudeui. Scola este la Ciulniţa. Există de la 1891. Localul este donat de d. Michail Eustatiade. [E de zid, forte bun, încăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două să: ] (996.10 3,50), IL (3,10 .X6,10x3,80,, o cancelarie, o bibliotecă, un antreă și opt camere pentru inveţători. Curtea la un loc cu grădina (2570*+») este imprejmuită două Părţi cu pari și două cu ard, Şcola nu are nici un venit, 
Toţi copiil pot merge ușor la acestă şcolă; liind însă peste tot 182 copit în viestă de şcolă, ar trebui un al treilea iuveţător (sunt acum doi) și prin urmare o a treia sală. 

5). Comuna Dobresci. (Venit: 2.116 Iei). Două cutune: Dobresei şi ruresel, Școla este la Dobrezci. Există de la 1879, Localul este proprietatea comune, clădit in 1564. E de nuele, nepotrivit, mizerabil şi neincăpttor, dar la loc sănătos Și la îndemâna copiilor. Are o sală: (7X5X2), tară locuință pentru înveţător. Nu ce nicr curte, nici wrădină. Seola nu are nici un venit. - 
La Dobrescr, fiind 135 copil în virstă de şcolă, ar trebui încă dor invețători. E neapărată nevoie de un local. 
In cătunul Iăuresci (5 Hil.), fiind 26 copil în vîrstă de școlă, ar trebui să se inliințeze o şcolă de cătun.
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6).. Comuna Glâmbocelu. (Venit: 1.650 lei). Un cătun: Giâmbocelu. : 

Sc6la de la Gâmbocelu este instalată într'o casă cedată comunei de d. N. Gherasi. E de 

zid, neîncăpător, dar la loc sănătos și.la îndemâna copiilor..Are o sală: (9,13X.3,55X2,55), fără 

locuinţă pentru învăţător. Curtea (3328":P) este neîmprejmuită. Gărdină nu e. Şcdla ni are nici 

un venit. | 

Fiind 142 copii în virstă de şcoli, ar trebui încă doi învățători. 

7). Comuna Golesci. (Venit: 2.777 lei). Două cătune: Golesc şi ' Valea: Bocrească. 

Sc6la, este la Golesci. Există de la 1890. Localul este proprictatea comuntci. E de zid, destul 

de bun, ncîncăpător însă, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (9,10X5,30X3,50) 

și o cameră pentru învăţător. Curtea (553m.» este împrejmuită cu uluci. Grădina (2510) este 

împrejmuită cu șanț și gard. Sc6la nu are nici un venit. 

Copiii din Valea-Boerească (2 kil. 600 m.), ar putea urma la șe6la din Golesti, dar numărul 

copiilor în aceste două cătune fiind mare, ar fi mai nemerit (a se adăoga la Golesci (125 copi!) 

un al doilea învăţător și d'a se înfiinţa la Valea-Boerească (65 copi!) o şedlă inferioră. 

8). Comuna Golesci-Badi. (Venit: 1.971 lei). Un cătun: Golesci-Dadi. 

Sela de la Golesci-Badi există de la 1870. Localul este proprietatea comunei. E de zid, 

în paiantă, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: 

(7,90X4,10X220i, fără locuintă pentru învăţător. Curtea (380”+) este neîmprejmuită. Grădină nu e: 

Sela nu are nici un venit.: 
Yiind 146 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui încă doi învățători. 

E nevoie de un local. 

9). Comuna Gorganu. (Venit: 3.585 lei). Șese cătune: Cărstieni, Drăghicesci, Glodu, Gorganu, 

Gulieși şi Urlucea. e 

Se6la esre la Gorganu. Localul este proprietatea comunci, clădit în 1882. E de gard, ne- 

potrivit, neîncăpător, la loc nesănătos și nu la indemâna copiilor. Are o sală: (7X51,60), fără 

locuinţă pentru învăţător, Nu e nici curte, nici grădină. Șeola are un venit de 110 lei, din 

arendarea pămîntului. 

Numai copiii din Gulieși (6 copii) pot urma la șesla din Gorganu, unde, fiind peste tot 

92 copil în virstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

E nevoie de un local.: | 

La Drăghicescă (3 kil. 500 m.), fiind 38 copii în vîrstă de șoslă, trebuie să se înfiinţezeo 

școlă inferidră. | 

La Glodu (2 kil. 250 m), fiind 44 copil în vîrstă de şeolă, trebuie să se înliinţeze o şcolă 

inferidră. Na 

La Urlucea (3 kil.), fiind 116 copil în vîrstă de şceâlă, trebuie să se înființeze o şeolă cu 

doi învăţători. | | 

La Cărstieni (6 kil. 250 m.), fiind 36 copii în vîrstă de şcolă, trebuie să se înfiinţeze o 

şcolă inferioră. 

10). Comuna Leurdeni. (Venit: 5.200 lei). Trei cătune: Cârciumăresci, Leurdeni (de-Jos și de- 

Sus) şi Aoara-Mocanuluă. a | | 

Şcola este la Leurdeni (de Sus). Localul este proprietatea comunti, clădit în 1888. E de 

zid, destul de bun, neîncăpător însă, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două săli: 

1 (8,10X6,10X6), 11(7,80X6,10X4) şi două camere pentru învăţător. Curțile (195: şi 2002») sunt 

împrejmuite în parte. Grădina (1125»*») este împrejmuită. Sc6la nu are nici un venit. 

Copiii din Cârciumăresci (925 m.) pot frecuenta uşor şc6la din Leurdeni, unde, fiind peste tot
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202 copil în virstă de școlă, ar trebui, fiind dor inveţători la şcola existentă, să se infiinţeze 
încă 0 şcolă cu doi învtțători. 

La Moara-Mocanului (3 lil. 740 m), fiind 52 copil în virstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze 
o școlă inferioră. 

11). Comuna Priboeni. (Venit: 2.542 11). Un cătun: Pribocul, 
Șeola de la Priboeni există de la 1893. Localul este proprietatea comunei, clădit in 1892. 

E de zid, noii, destul de bun, dar ncîncăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două 
săli: 1 (10,20X(5,50X3), IL (7,20X35,50X3) [cea din urmă neterminată) și o cameră pentru înve- 
țător. Nu e nic curte, nici grădină. Sedla nu are nicl un venit, 

La Priboeni. fiind 396 copil în virstă de şcoli, ar trebui încă do! învăţători la șcâla exi- 
stentă şi să se înființeze încă o școlă cu tref învățători, 

12). Comuna Topoloveni. (Venit: 3.875 le). Două cătune. Jnurile și “Toolorent. 
Şcola este la 'Topoloveni. Iixistă de la 1812. Localul este închiriat, cel propriii fiind forie 

ruinat. E de zid, în paiantă, nepotrivit şi neîncăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. 
Are două sali: I (453,90X2,10), 11 (1X3,90)X2,10), fără locuinţă pentru înveţător, Curtea (3602-) 
este împrejmuită cu șipci. Grădină nu e. Șeola nu are nici un venit. 

Toţi copii! pot merge la acestă șeslă, unde, peste tot liind 90 copii în vîrstă de şcolă, ar 
trebui un al doilea învăţător. 

[, nevoie de un local noi. 

13). Comuna Țigănescl. (Venit: 1.670 lei). Un cătun: Țigeinescl. 
Şcola de la "Țigănesci există de mult. Localul este cumpărat de comună, clădit fiind în 

1876. E, de birne, nepotrivit şi ncincăpător, dar la loc sănatos şi la îndemâna copiilor. Are o 
sală: (9X521X2,14), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea, la un loc cu a primărie! (1.758m..) 
este împrejmuită cu gard de nucle. Grădină nu e. Scola nu are nici un venit. 

La Țigănesel, liind 215 copil în vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea înveţător la școla 
existentă şi să se înfiinţeze incă o şcolă cu dot inveţători. 

[, nevoie de localuri noul. 

14). Comuna Văleni. (Venit: 1.759 lei). Două cătune: Cioeănesci și Văleur. 
Şcola este la Valeni. Există de la 1883. Localul este proprietate particulară, oferit sratis. 

E de cărămidă cu pămînt și în paiantă, nepotrivit și neincăpttor, dar la loc sănătos şi la în- 
demâna copiilor. Are o sală: (6X3,7X2,15), târă locuinţă pentru învăţător. Curtea, forte mică, 
este ncimprejmuită. Grădină nu e. Scola nu are nici un venit, 

Toţi copil pot merge uşor la acestă şcolă, unde, peste tot fiind 192 copil în virstă de 
şcolă, ar trebui încă dor învățători, 

E ncapărată nevoie de un local noă. 

15). Comuna Vrănesc. (Venit: 2.556 le). Patru cătune: Dădesci, CGuzaţii, Vrăuesci şi Zăroiu. 
Şeola este la Vrănescr. Există de mult. Localul este închiriat, E de cărămidă, la un loc 

cu proprietarul, mizerabil, nepotrivit şi ncincăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. 
Are o sală: 612,50), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (1002) este imprejmuită cu 
«ard de nuele şi se află la un loc cu a proprietarului. Grădină nu ce. Șeola nu are nici un 
venit. | 

Toţi copiil pot merge la şcola din Vrănesel, unde, peste tot liind 175 copil in virstă de 
școlă, ar trebui încă dot înveţători, 

[. neapărată nevoie de un local noi.



JUDEŢUL MUSCI:I, 

PLASA RÎURILE 

44 cătune şi 16 şcâle. 
Copil în virstă de școlă 2.389 (1.261 și lete 1.128) 

| 

1). Comuna Aninoasa. (Venit: 1.987 lei). Două cătune: Aninoasa şi Palea-Siliştel. | 

Şedla este la, Aninoasa. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1892. E de zid, în 

paiantă, la-un loc cu primăria, neîncipător, la :loc sănătos şi la îndemâna numai a copiilor din 

Aninoasa. Are o sală: (8X6X(3) şi o cameră pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. 

Şc6la nu are nici un venit; 

La Aninoasa, fiind 94, copii în vîrstă de şedlă, ar trebui un al doilea învățător. 

[: neapărată nevoie de un locai noi. 

In. cătunul Valea-Siliştey (2 lil), comunicaţia fiind grea, având a trece trei gârle, fiind 82 

copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o șeolă inferidră. - 

2). Comuna Băjesci. (Venit: 1.730 lei). Un cătun: Băâjescl. | 

Şcla de la Băjesci există de la 1872. Localul este proprietatea comunei, clădit în: 1871. 

[E de zid, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor.:Are o sală: 

(7,90X5,10X2), fără locuinţă pentru învățător. Curtea, (150m-:) este ncîmprejmuită. Grădină nu ce. 

Se6la, nu are nici un venit. 

La Băjesci, fiind 148 copii în virstă de şcolă, ar trebui încă doi învăţători. 

E nevoie de un local noii. 

3). Comuna Bălilesci. (Venit: 2.137 lei). Trei cătune: Bălilesci, Rumânescă şi Valia-Mare. 

"Sedla este la Bălilesci. Ixistă cam de pe la 1830. Localul este proprietatea comune. E de 

zid, în paiantă, vechii, mizerabil, nepotrivit și neîncăpător.: Are o sală: (8X4X2), fără locuinţă 

pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şc6la nu are nici un venit. - 

Toţi copiii pot merge la şcola din Bălilesci, unde, peste tot fiind 146 copii în vîrstă de 

şcâlă, ar trebui încă doi învăţători. 

E neapărată nevoie de un local noii. 

4). Comuna Capu-Piscului. (Venit: 1.250 lei). Un cătun: Capul- Piscul. 

„ Şcâla este la Capu-Piscului. Localul este. proprietatea comunei, dat după legea rurală. E 

de gard, vechiii, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două 

săli, fără locuinţă pentru învăţător. Curtea, forte mică, este neîmprejmuită Grădină nu e. Sc6la 

nu are nici un venit. | 

La Capu-Piscului, fiind 98 copil în vîrstă de şclă, ar trebui un al doilea învăţător. 

E neapărată nevoie de un local noi. 

5). Comuna Cotesci. (Venit: 1.441 lei). Un cătun: Cotesci. 

Şcdla, de la Cotesci, există de la 1868. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1867. 

E de gard, lipit cu pămînt, vechii, nepotrivit și ncîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are o 

sală: (7XX3X2), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (962) este neîmprejmuită. Grădină nu e. 

Şedla nu are nici un venit. 

--La Cotesci, fiind 91 copii în virstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător. 

E nevoie de un un local noii.
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6). Comuna Drăghiciu. (Venit: 3.000 lei). Un cătun: Wrăghiciu. 
Scola de la Drăvhiciu există de la 1858. Localul este proprietatea comunci, clădit în 1835. E de zid, nepotrivit şi neîncăpttor, dar la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: (3X7X5) şi o cameră pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Școlă nu are nici un venit. La Drăghiciu, fiind 159 copil în vîrstă de ședlă, ar trebui încă doj înv&țători. I: nevoie de un local noii. 

1). Comuna Godeni. [Venit: 1.225 Iei). Un cătun: Godeni. 
Şeola este la Godeni. Losalul este închiriat. [i de lemn, nepotrivit şi ncîncăptor, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (7,10X4,75XX2,45), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (200) este ncîmprejmuită. Grădină nu e. Șeola nu are nică un venit. 
La Godeni, fiind 139 copil în vîrstă de şcolă. ar trebui un al doilea învăţător. I, ncapărată nevoie de un local noii. 

$). Comuna Golescr. (Venit : 1.734 lei). Sese cătune: Golesei, Poenita, Priboia, Sărulesci, Ulița şi Palea-Podului. 
Prima şcolă este la Golesci (şeola de cătun). Există de la 1893. Localul este oferit provizorii de învăţătore. [i de zid, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (3,00X3,40Xx2,20) şi două camere pentru înv&ţător. Curtea (50)”+) este împrejmuită cu uluci. Şcola nu are nici un venit, | 

| Copiii din Priboia (2 kil) pot merge la şcola din Golesci, unde, peste tot fiind 59 copil în virstă de şcolă, ar trebui ca acestă șeolă să se transforme în şcolă inferioră. I: nevoie de un local. | 
A doua școlă este la Poeniţa. Există de la 1830. Localul este donat de d. Ion Prislopeanu, fără forme. E de biîrne, la un loc cu primăria, nepotrivit şi ncîncăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,80X5,30X 2,20), fără locuinţă pentru învtțător. Curtea (26-47) este ncimprejmuită. Grădină nu e. Şeola nu are nici un venit. 
Copiil din Săvulescy, Uliţa și Valea-Podului pot merge la școla din Pocniţa, unde, peste tot sunt 81 copil în virstă de şcolă. N 
E ncapărată nevoie de un local noir. 

9). Comuna Livedeni. (Venit: 1.572 lei). Două cătune: Jfâriesei și Lirerdeni. Scola este la Livedeni. Există de mult. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1887. [: de nuele lipite cu pămînt, nepotrivit şi ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna co- piilor. Are o sală: (6,25X3X2,63), fară locuinţă pentru înveţător. Nu e mel curte, nici grădină. Șeola nu are nici un venit. 
Toţi copiii pot merge la acestă, unde, [ind peste tot 98 copil în virstă de şcolă, ar trebui un al doilea învățător, 
E nevoie de un local noi. 

10). Comuna Mihăesci, (Venit: 2.580 lei). ese cătune : Călceasa, Purnicoși, Geabelea, Aihăesci, Valea Bradului şi Vlădeni, 
Şcola este la Mihăesci. Iixistă de la 1836, cu intreruperi. Localul este închiriat. E de gard tencuit cu var, nepotrivit, neîncăpător, la loc nesănătos şi nu tocmai! la îndemâna copiilor. Are o sală: (8,35%1,50X2,40) şi o cameră pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şeola nu are nici un venit. Posedă 6 ectare dar nu c pusă în posesiunea lor. Copii! din cătunele Geabelea (1 il. 400 m.), Vlădenr 2 Ril. 170 m.) și Valea-Bradului (2 kil. 1S0 m.) pot urma la șc6la din Mihăesci, unde sunt peste tot $3 copil în virstă de şeglă. E nevoie de un local.
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La Gâlecasa (2 kil. 200 m.) din causa anevoidselor comunicaţii, ar'trebui să „se înfiinţeze 
"0 şeolă de cătun. 

Sunt 28 copil: în vîrstă de şcâlă. |. 
. 

La Furnicoși (i kil.), fiind 40 copii în vîrstă de școli, ar trebui să se înfiinţeze o scol 

inferidră. 
,- 

4 

11). Comuna Rădesci. (Venit: 1.830 lei). Două cătune: Pițigaia şi Rădesci. 
Şedla este la Rădesci. Iixisti de la 1857. Localul este proprietatea, comunei. E de zid, ne- 

potrivit, ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor, Are o sală: (10X6X(3), fără locu- 

ință pentru învăţător. Nu < e nici curte, nici grădină. Sela are un venit de 37 Iei, din arendarea 

pămîntului. | 
Numai copiil din Rădesci pot urma la acestă “şo6lă, unde, fiind 140 copil în vîrstă de 

şcolă, ar trebui încă doi învățători. 

IE nevoie de un local. 

La, Piţigaia (3 kil. 600 m.) fiind 22 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înființeze o 

şcolă inferioră. 

12). Comuna Schitu-Golesci. (Venit: 2.100 lei: Patru cătune: Lăizăvescl, Burnesci, Palea-Buţi 

şi Walea-Pechi. 

Scola este așezată între cele 4 cătune. Ixistă de la 1864. Localul este proprietatea comunei. 

liste de lemn, în paiantă, nepotrivit, încăpător dacă va clădi un al doilea local, la loc sănătos 

şi la îndemâna copiilor. Are două să: | (6,30X6,10X3) 11 (6,30X6,10X3) şi o cancelarie, fără 

locuință pentru învăţător. Curtea (486m») este neîmprejmuită. Grădină nu e. Şc6la nu are nică 

un venit, | 

Copiii din tote cătunele pot urma la acestă școtă, unde, fiind. peste tot 216 copii în vîrstă 

de școlă, ar trebui să se mărcscă localul, și să se înfiinţeze aici o şedlă superioră cu patru 

învăţători, adăogându- -se trei la şedla existentă. 

13). Comuna Stilpeni. (Venit: 1.780 lei). Patru cătune: Mateesci, Opresci, Stâlpeni şi Surdeni. 

Şcâla este la Surdeni. Există de la 1844. Localul este proprietatea comunci, clădit în 1871. 

3 de zid, nesistematie, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: 

Bă) i ără locuinţă pentru învăţător. Curtea (108) este împrejmuită cu uluci. Grădină nu e. 

Şcdla nu are nici im venit. 
Copiii din tote cătunele pot frecuenta şesla de la. Stâlpeni, unde, fiind peste toţ 134 copii 

în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

14). Comuna Valea-Popii.: (Venit: 2.250 lei). Trei cătune: Huluba, Văcarca și -Vulea- Popii. 

Sc6la este la Valea Popii. Există de la 1836. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

- 1891. E de zid, destul de bun, neîncăpător însă, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are 

două săli: 1 (9, 85x6, 45X3,10), II (6,45X5,75X3,10), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nică 

curte, nici grădină. Scdla nu are nici un venit. 

La, Valea- Popil, fiind 157 copil în vîrstă de școlă, ar trebui un al treilea 'învăţător. 

La Văcarea (2 lil. 700 m.), fiind 104 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui să se e înfiinţeze o 

șc6lă: superidră cu doi învăţători. 

"La Huluba (3 il. 600 m-), find” 15 copii în vârstă de şcoli, ar trebui să se  înfinţeze o 

şedlă de cătun. 

15). Comuna Vlădesci. (Venit: 2.464 lei). Ș6pte cătune: Aurci, Băgneni, Coteasea, „Prislop, 

Palea- Ursului, Vlădesci- Pământeni și Vlădesci de-Sus.
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Zeita este la Vladesel-Pâminteat. Există dela 1557, Localul este proprietatea camnunel, clă- 
dit în 1859. E de cărămidă, în paiantă, nesistermatie, aprope încăpetor, la los sănătos si la 
indemâna copiilor, Are două săli: 1 SUA 220, 1 (0 Ba 220, fară locuinţă pentru 
invețător. Nu e niel curte, nicl cerulină. Seola nu are nici un venit, 

Copil din Aurel 1300 mo, Băznent (1 fil. 650 im)şi Valea-Ursului «l hil. 5L0 în.) pot fre. 
cuenta şeola din Viadescr-Pâmintent, unde, fiind peste tot 131 copil în virată de şedlă, ar trelui 
un al doilea inveţător, 

La Vladesel-de-Sus (3 il. şi comunicaţia anevoiosă), [ind 63 copil în vîrstă de şcoli, ar 
trebui să se înființeze o şedlă inferioră. 

lia Pristopu (3 ML. 135 m, fiind 25 copit în virstă do şcolă, ar trebui să se intiințeze 
o şeolă inferioră, la care ar putea să urmeze cci 33 copil din Coteasea, cari din causa comu: 
nicăţiilor celor serele, nu pot frecuenta şeola din Vlădeser:Pâmântent, 

PLASA RÎUL-DOAMNEI 

33 cătune și 13 sesle 
Copii în vestă de şeolă: 25003 (1203 Diieţi și 1.103 fete). 

1. Comuna Ciumesci. (Venit: 1.N00 le). Două cătune: Ciumresei și Sărăresei, 
Șeola este la Ciumesel, Există de la 1893, Localul este proprietate comunel, clădit de obstea 

locuitorilor în INT, [E de zid, nepotrivit şi neincăpttor, la loe nu tocmar sinhtos şi nu la în- 
demâna tuturor copiilor, Are două sălre 1 (BXDGOX2AD, IL (2D0XÂ60X 215, fară locuinţă 
pentru înveţător, Nu e nic! curte, nici grădină. Scola nu are nici un venit, 

Copiil din Sarăresel (1 hi. 500; pot mere uşor la şcola din Ciumesc, unde, peste tot 
lin 103 copil în virstă de şeolă, ar trebui un al doilea învăţător, 

I, neapărată nevoie de un local noii sait să se repare deocamdată actualul. 

2). Comuna Colibași. (Venit: 1.670 le). Două cătune: Coliluaşi si Wirrasu, 
Seola este la Colibașt. Iixistă de la 158. Localul este donat de d. N. Filipesen. LI de seard, 

noi, nepotrivit şi neincăpetor, dar la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are două săli: | 
CĂ LO XA X203) II CDR LO 205), fără locuinţă pentru invetător, Nu e nici curte, nici ură. 
dină. Şcola nu are nic un venit, 

[aa Colibași sunt SI copil în virstă de seolă. 
In cătunul Vieroşu 3 hit. 500), fiind 41 copil în Virstă «le scoli, ar trebui să se înfiinţeze 

n şcolă inferioră, 

5). Comuna Coşescl. (Venit: 2.100 le). Trel cătune: Coe, Păcioiu, şi treci. 
Șeola este Coşesel, [Există de mult. Localul este proprietatea comunel. [i de zid, acoperit 

cu şindrilă, nepotrivit și neincăpetor, dar la loc sănătos. Are două săi: | 6 DO XE 2 7 ÎL 3 
tz), fără locuinţă pentru înveţător. Nu e niel curte, nici grădină. Sedla nu are nicl un venit. 

Ia Cosesel, unde sunt 120 copii în virstă de şeolă, sunt acum dol invețătozi, 
In cătunul Petrescer (0 hil. 300, fiind 102 copil în virstă de şeolă. ar trebui să se înfiin. 

(eze o școli cu dol invețâtori, 

De asemenea în cătunul Păcioiu i2 RL şi comuuicaţia rea din causa uncl carlei find 
20 copil în virstă de şcăâlă, ar trebui să se intiinţeze o şeilă inferiori.
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4). Comuna Dârmonesci. (Venit: 2.229 lei). Ş6se cătune: Carucul, Dârmonesci, 'Tămășesci, 

Valca-Nandri, Vulea-izi şi Zăhăresci. | | 
Şcla, este la Dârmonesci. Există de la 1890. Localul este oferit gratis de dna Paulina, 

Apostolescu pînă la clădirea unui local propriu. [ de zid, vechii, ruinat, nepetrivit şi neîncă- 

pttor, la loc nesănătos şi nu o la îndemâna copiilor. Are o sală: (5,80X(5,40)X(2,55), fără locuinţă 

pentru învăţător. Nu e nici curte, nică grădină. Şcola nu are nici un venit. 

Copiil din Valea-Rizi (1 kil.). pot merge la şcola din Dârmonesci, unde, peste tot sunt 86 

copii în vîrstă de șcâlă. 

E nevoie de un local. | 

In cătunul Valea Nandri (2 kil. și comunicaţia grea din causa rîului Doamnei), fiind 56 

copil în vîrstă, de şcedlă, ar trebui să sc înfiiuțeze o şe6lă interi6ră. | 

De asemenea în! cătunele Tămăşesci (5 kil. (30 copii]) şi Zăhărescă (4 kil. [16 copil]), ar 

trebui să se înființeze câte o şcolă de cătun. 

In cătunul Caracal (3 kil. şi comunicaţia grea din causa riului Doamnei) nu sunt de cât 

4 copii în viestă de șcâlă 

5). Comuna Jupânesci. (Venit: 1.436 lei). Un cătun: Jupânesci 

Şcola, este la Jupânesci. Există de la 1857. Localul este proprietatoa comunei, clădit in 1872. 

E de zid, nepotrivit şi neîncăpător, la loc nu tocmai sănătos, dar la îndemâna copiilor. Are două 

săli: 1 (6X(5.60X(260), IL (6X4.10X(2.60), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (120"2) este îm- 

prejmuită cu gard de nuele. Grădină nu e. $cola nu aro nici un venit. 

La Jupânesci, fiind 148 copil în vîrstă de şelă, ar trebui un al treilea învăţător. 

E nevoe de un local la un loc mai sănătos, 

6). Comuna Mărăcineni. (Venit: 2.578 lei). Două cătune: Gropeni și AMărăcinenă, 

Șcâla, este la Mărăcineni. Există de la 1861, cu întreruperi. Localul este proprietatea co- 

munci, refăcut în 1888. £ de zid şi acoperit cu şindrilă, la un loc cu primăria, nepotrivit și 

neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sali: (5,15X3,87Xx2,75), lără locu- 

inţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină: Şc6la are un venit de 193 lei, din arendarea 

pămîntului. a SE a 

Copiii din Gropeni (2 il.) pot merge la șeola din Mărăcineni, unde, peste tot sunt 63 copi! 

în vîrstă de şcolă. 

7). Gomuna Micesci. (Venit: 1.936 lei). Trei cătune: DBudeasa, Micesci şi Păuleasca. 

Şedla este la Micesci. Există de la 1841., Localul este proprietatea comunei, clădit în 1891. 

E de zid, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor numai din Micesci. 

Are o sală (8X6,25X3,10), fără locuinţă pentru învăţător; Nu e nici curte, nici grădină. $cola 

nu are. nici un.venit. o 

La, Micesci sunt 83 copil în virstă de şcslă. 

lu cătunele Budeasa (6 kil.) și Păuleasca (7 lil), numărul copiilor este neînsemnat. 

8). Comuna Mioveni. (Venit: 1.919 lei). Două cătune: Mioreni şi Pirăesci. 

Scola este la Mioveni. Există de la 1861. Localul este proprietatea comunei, clădit prin 

subscripţie. E de zid, vechii, la un loc cu primăria, nepotrivit şi, ncîncăpător, dar la loc sănă- 

tos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (6,74XX3,60X2,39), fără locuință pentru învățător. Nu e 

nică curte, nici grădină. Se6la nu aro nici un venit. 

Copiii din .Părăesci (800 m.) pot, merge ușor la şedla din Mioveni, unde, peste tot fiind 

115 copii în vîrstă de şeslă, ar trebui un al doilea învăţător. 

„E neapărată nevoie de un local noi.
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9) Comunu P șcani. (Venit: 3.004 lei). Două cătune: Negreni și Pișcani. 

Şc6la este la Pişcani. Există de la 1875. Localul este proprietatea comunei,clădit în 1859. 
E de nuele, vechiă, nepotrivit şi neîncăpător, la loc sănătos dar nu la îndemâna -copiilor. Are 
două săli: 1 (5,6X5X2,3), Il (4,3X4,3X2,3), fără locuinţă pentru înv&ţetor. Curtea (47) şi gră- 
dina (382»») sunt împrejmuite. Şc6la nu are nici un venit. 

Copii din Negreni (2 Kil.) pot merge la șeola din Pișcani, unde, peste tot fiind 182 copii 
în vîrstă de școlă, ar trebui încă doi înv&ţori. 

E nevoie de un local noi. 

10). Comuna Purcăreni. (Venit: 2.741 lei). Două cătune: Puvcărenă şi Tărseni. 
Şeola este la Purcăreni. Există de la 1869. Localul este oferit gratis de d. Al. Al. Râm- 

niceanu. E de nuele, vechiă, ruinat, nepotrivit şi ncîncăpător, dar. deși. la 'loc sănătos nu e la 
îndemâna copiilor. Are o sală: (5,60 X 4,80 X 2,20), fără locuinţă pentru învăţător. Nu-e nici 
curte, nici grădină. Șc6la nu are nici un venit. 

Copiii din Tărseni (2 kil. 500 m.) pot merge la șcâla din Purcăreni, unde, peste tot sunt 
79 copil în vîrstă de șcâlă. 

E nevoie de un local not. 

11. Comuna Racoviţa. (Venit 2.873 lei). Trei cătune: hacovița-de-Jos, Dacotiţa-de- Sus și Valea-- - - 
Stânei. 

Şc6la este la Racoviţa-de-Jos. Localul este oferit gratis de judeţ. E de zid, nepotrivit, şi 
neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli: | (9,12 X 6,68 X 3,24) 
II (8,50X6,68X 3,24) şi o cameră pentru învăţător. Curtea la un loc cu grădina (8. 136») este 
împrejmuită. Şcola nu are nici un venit. 

Copii din Racoviţa-de-Sus (1 Kil. 500) pot merge “Ia șe6la din Racoviţa-de-Jos, unde, peste 
tot fiind 190 copil în vîrstă de sodlă, ar. trebui încă doj învăţători. 

In cătunul Valea-Stânei (1 Kil. 500 şi comunicaţia grea din causa Riului Argeşel și a gâr- 
lelor), fiind 4? copii în verstă de şcâlă, ar trebui să se înființeze o şedlă inferidră. 

12. Comuna Ştefănesci. (Venit: 3.633 lei). Trei Cătune. Ieorani, Ștefănesci şi Ti îrgul. Dealului, 
Prima şedlă este la Ştefănesci.. Există de la 1832, cu întreruperi pînă la 1870, de atunci 

regulat. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1882 şi reparat în 1881. E de cărămidă, 
vechi nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos şi: la îndemâna copiilor. Are două săli: 
(6,65(6,43X2,:5), LL (6,65X3,46X12,76), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea 324”) este ne- 
împrejmuită. Grădină nu e. Ședla nu are nici un venit. 

La Ştefânesci, fiind 218 copii în vârstă de șcâlă, ar trebui, fiind deja doi învăţători la şeolă 
existentă, să se înfiinţeze încă o șcâlă cu doi învăţători. 

A doua șcâlă este la Tirgul-Dealui. Există de la 1892. Localul este închiriat. E de cără- 
midă, nepotrivit şi neîncăpător, la loc sănătos dar nu la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală 
(7,65 x4,60)X(2,25), fără locuinţă pentru înv&ţător. Curtea (350*7-) este împrejmuită. Grădină nu e 
Şc6la nu are nici un venit. 

La Tirgul-Dealului sunt 87 copii în vârstă de şeolă. 
E nevoie de un local. 
In cătunul Izvorani (3 Kil. 200), fiind 67 copil în vârstă de şcolă, ar trebui să se înfiin- 

ţeze o şcelă inferidră, 

13) Comuna Țiţesci. (Venit: 2.175 lei).. Patru cătune. Bucșenesci, 'Piţesci, Valea-Monastirei. şi 
Vale Stânei. | 

| 
cola este la 'Țiţesci. Există de la 1838. Localul este proprietatea comunei, clădită în 1886.
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E de cărămidă, în paiantă, nepotrivit şi neîncăpttor, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor 

Are o sală: (9«5X2.3), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şcâla nu 
are nici un venit. 

Toţi copii pot merge la acâstă școlă, unde, fiind peste tot 198 copii î în vîrstă de şcâlă, ar 
trebui la 'Țiţesci cel puţin încă doi învăţători. 

E nevoe de un local noi. 

14). Comuna Valea-Mare. (Venit: 2.180 le). Patru cătune: Câmpu, Enculesci, Valea-Mare și 

Ploscari. 
Seola: este la Valea-Mare. Există de la 1854. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1891. E de zid, noii, la un loc'cu primăria, destul de bun, încăpător,la loc sănătos, dar nu e la 
îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: (8,75X4,75X(3,05) şi o cameră pentru învăţător. Curtea 

(444.2) și grădina (529) sunt neîmprejmuite. Șc6la are un venit de 275 lei, din arendarea pă- 

mîntului. 
O parte din Copii! din Enculesci (1 kil. 700) pot merge la școla din Valea:Mare, unde, 

peste tot fiind peste 95 copii în vîrsta de șcâlă, ar trebui un al doilea înnățător. 
E neapărată nevoie de un local noii. 
In cătunul Ploscari, (3 kil. 560), ar trebui să se înfiinţeze o şeslă interidră, unde ar putea 

veni și o parte din copiii din Enculesci. 

Vor fi peste 47 copiil în virstă de şcolă. 
In cătunul Câmpu (3 kil. 450), fiind 386 copiii în vîrstă de şcâlă, ar trebui să se înfiiințeze 

o școlă inferidră. 

RESUMAT 

Pentru o deplină aplicare a lege asupra învăţămîntului primar, ar fi nevoie dea se 

înființa în tot judeţul Muscel: 

13 șcdle de cătun 

26 şcâle inferidre cu 1 învățător ; 

12 şeâle superiore cu 2 învățători. 

5 şcole superidre cu 3 înrățători. 

Ar mai fi nevoie de u se transforma: 1 șc6lă superiâră cu doi învățători în şcolă infe- 

ridră, 35 şedle inferidre în şeâle superidre cu doi învăţători, 22 şedle inferidre în şcole supe- 

riGre cu trei învăţători şi 3 școle superidre cu doi învăţători în șcâlă superidră cu trei învt- 

ţători. 

AstăqI avem în acest: judeţ 86 șcâle, din cari: 70 inferire, 14 superidre cu doi învăţători 

şi 2 superidre cu trei învăţători. 

In diua când legea actuală va fi pe deplin aplicată, vom avea 142 şedle, din cari: 13 de 

cătun, 41 inferidre, 56 superidre cu doi învăţători şi 32 superidre cu trei învăţători. 

F.D. 

NOTĂ. — (3) In tabele, cătunul Negresci (comuna Belcţi, plasa Podgoria) să sc citâscă . Sgripțesci.: - 

(2) La sumn-totală a numărului de şesle din tabele, împărţite pe plăşi, să se citâscă aşa cum s'a trecut în 

text (in fruntea fie-cărcă plăși). 

(3) De asemenea la recapitulaţie să se citescă 86 în loc de 87.
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16.320 (8.495 băieţi şi 17.825 fete). Statistica actuală. 

Copii în virstă de şcolă EET (6.346 » și 6.005 » ). Statistica din 1891. 

PLASA BISTRIȚA 

28 cătune şi 10 şcâle, 

Copii în virstă de şcolă: 2.166 (1.264 băieţi şi 1.202 fete). 

1). Comuna Cândesci. (Venit: 7.296 lei). Cinci cătune: Bărcănesci, Cândesci, Cotreanţa, Frun- 
zeni şi 'Țirdeni. 

“Şcola este la Cândesci. Localul este închiriat. E nepotrivit şi ncîncăpător, dar la loc să- 

nătos. Are o sală: (7,20X4,90X2,61), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (150.P) este împrej- 
muită cu gard. Grădină nu e. Şce6la nu are nici un venit. 

Copiil din Bărcănescl (1 kil. 500 m.) pot merge la şedla din Cândesei, unde, peste tot fiind 
268 copil în vîrstă de școla, ar trebui un al doilea învăţător la șe6la existentă şi să se înfiin- 
țeze încă o şc6lă cu do! învăţători. 

E neapărată nevoie de localuri. 
In cătunul frunzeni (4 kil. 500 m.), ar trebui să se înfiinţeze o șeslă interidră, unde, ar putea 

veni și copiii din Cotreanţa (2 lil. 500m. de Cândesci). 
In ambele cătune sunt 59 copil în vîrstă de şcolă. 
De asemenea, în cătunul 'Ţirdeni (4 lil), unde sunt 18 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui 

să se înfiinţeze o școlă de cătun. 

2), Comuna Costișa. (Venit: 5.644 ler). Şâse cătune: Ciolpani, Costișa, Mănioaia, Mocani, Orbicu 
şi Zberesci, 

Prima ședlă este la, Costișa. Există de la 1891. Localul este proprietatea comunei, clădit 
în 1890. E de lemn, la un loc cu primăria, nepotrivit și .neîncăpător, dar la loc sănătos și la 

îndemâna copiilor. Are o sală: [5,76X5X3,23), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea are (114), 
„Grădină nu. e. Şc6la nu are nici un venit. 

Copii! din Zberesci (800 m.) pot merge la șeola din Costişa, unde, peste tot sunt 88 copil 
în virstă de şcolă. 

E neapărată nevoie de un local noi. 
In cătunul Mănioaia (14 il. 929 m. ă fiind 50 copil în vîrstă de şc6lă, ar trebui să se în- 

Binţeze o şc6lă inferidră. 
A doua școlă esto la Orbicu. Există de la 1889. Localul este închiriat. E de vălătuci, ne- 

potrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (5,50X4,70X2,70), 

fără locuinţă pentru învățător. Curtea (182*-P) este împrejmuită cu gard de nuele. Grădină nu ce. 
Şedla nu are nici un venit. 

Copii! din cătunele Românii și Siliştea (comuna Siliştea) pot merge ușor la şeola din Or- 
bicu, unde, peste tot fiind 630 copil în vîrstă de şeslă, ar trebui şâse şeole cu câte doi învt-
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ători, dar pentru că cătunul ltomânii se allă la o distanţă de? kil. S75 şi are 130 copil în virstă 

de şcolă, ar trebui să se înființeze acolo o şcolă cu doi învăţători, ră: inendd ca la şcola din 

Orbicu să mergă numal copii din Siliştea, ambele fiind alipite. 

In aceste două cătune, fiind 501 copil în virstă de şcolă (la Siliştea 138 copil și la Orbicu 

132), ar trebui încă doi învăţători la șcâla existentă din Orbicu și să se înfiinţeze încă două 

şcole cu câte trei înveţători. 

[ neapărată nevie de localuri. 

In cătunul Ciolpani (5 kil. 368 m.) nu sunt decât Ș copil în virstă de şeolă; asemenea și 

în Mocanr (1 kil. 378 sia.) nu sunt decăt 11. 

3). Comuna Podoleni. (Venit: 9458 let). Două cătune: Durnesci şi Podoleni. 

Școla este la Podoleni. Localul este închiriat. I: de birne lipite cu pămiat, nepotrivit şi 

ncîncăpetor. Are o sală: (6,50X:4,35X2,37), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea 2001) este 

împrejmuită cu gard de nuele. Scola nu are nici un venit. 
Copiil din Durnesci (1 kil. 590m.) pot merge la şeola din Podoleni, unde, peste tot fiind 251 

copil în virstă de școlă, ar trebui un al doilea învățător la şcola existentă şi să se inliințeze 

încă o şcolă cu dor înveţiitori. 

[2 nevoie «dle localuri noul. 

1. Comuna Rădiu. (Venit: 6.308 lei). 'Prei cătune: Giureani sait Palolocu, Mirăuţeni şi Nădiu 

Şcola este la Rădiu. Ixistă de la 1865. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1864. 

[2 de lemn, nepotrivit și neîncăpttor, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(6,50X6,30X2,10), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Școla nu are 

nici un venit. | 

Copiil din cătunele Giureant (2 kil.) şi Mirăuţeni (2 kil.) pot merge la șeola din Rădiu, 

unde, peste tot fiind 209 copil în virstă de școlă, ar trebui un al doilea înv&ţator la școla exi- 

stentă şi să se înfiinţeze încă o şcolă cu do! învăţători. 
I: nevoie de localuri. 

5). Comuna Siliștea. (Venit: 13.571 le). ȘŞese cătune: ăreu, Dărjoreni, (foșmani, luncu, 

Domni şi Siliştea. 
Prima şcolă este la Dărcu. Iixistă de la 1859, a fost desființată la 1$86 şi reînființată la 

1879. Localul este proprietatea ccmunei, clădit în 1858. [: de zid, sistematic, încăpător dacă 
sc 'mal face o sală, la loc 'sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,66X4,25X3,35) și trel 

-amere pentru învăţător. Curtea (1-132»7) este împrejmuită cu gard (in stare rea). Grădina 
(142207) este împrejmuită, Sela are un venit de 180 Iei, din arendarea pămîntului. 

Copiil din Goșmani [2 il. 393) pot merge la școla din Dărcu, unde, peste tot fiind (0 
copil în virstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

A doua şeolă este la Bărjoveni. Există de la 1877. Localul este închiriat. E de vălătuci, 

nepotrivit şi neîncăpetor, dar la luc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,39X5X2,60) 

şi o cameră pentru învăţător. Curtea (908.7) este împrejmuită cu gard (în stare rea). Grădina 

(1020".) este neimprejmuită. Scola are un venit de 91 Iei, din arendarea pămintului. 

La Dărjoveni, liind 107 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea iînvețător. 
I: neapărată nevoie de un local noi. 
In cătunul Runcu (7 kil.), fiind 12 copil în virstă de şeolă, sar putea înfiinţa o şcolă de 

cătun. | 

Copii! din cătunul Siliştea pot merge la şcola din Orbicu (comuna Costişa). Do asemenea 

şi cel din Români pot merge tot acolo, «listanţa de la acest cătun pină la Orbicu, fiind 2 Nil, 

La lomâni liind 130 copiil în virstă de şcolă, ar li mal nemerit de a se inliinţa precum 

sa zis la comuna Costișa, o şeolă cu doi învăţător.
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6). 'Comuna Socea. (Vonit: 5.505 lei). Trei cătune: Betesci, Socea şi Vadurile. 
Şesla este la Socea. Există de la 1865. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1864. 

E de lemn, nepotrivit şi neîncăpător, dar' la loc sănătos şi la îndemâna copiilor, Are o sală: 
(6,69X4X2,50), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea, fârte mică, este împrejmuită cu 1 gard de 

nuele.' Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit. 

Copiii din Betesci (1 kil. 500 m.) şi Vadurile (780 m.) pot merge la ședla din Socea, unde, 

peste tot fiind 199 copii în vîrstă 'de şcălă, ar trebui cel puţin încă doi învăţători. 

E neapărată nevoie de un local noi. 

7). Comuna Tazlău. (Venit: 12.674 lei). Trei cătune: Balcani, Frumoasa şi Tuzlău. 
Prima şcâlă: este la Frumoasa. Localul este închiriat. E de lemn, nepotrivit și neîncăpător, 

dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (6X5,80X2,45): şi două camere pentru 
învăţător. Curtea (17022) și: grădina (4000*7) sunt împrejmuite cu gard de nuele. Şcâla nu are 
nici un venit. 

La Frumoasa, fiind 210 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învățător la: școla 
existentă şi să se înființeze încă o şe6lă cu doi învățători. 

E nevoie de localuri noui. 
In cătunul Balcani (3 kil.), fiind 78 copil în vîrstă de școlă, ar trebui să se înfiinţeze o 

- şcolă inferiră. 
A doua șcâlă este la Tazlău. Există de la 1864. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1861 de arendașii greci. E de lemn, în paiantă pe temelie de piatră, ncîncăpător, dar la loc 

sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (8,51X7,98X3,12), II (7,89X6X3,12) și locuinţă 
numai pentru servitor. Curtea (342m.P) este: împrejmuită, parte cu scânduri și parte cu gard. Gră- 

dina (9427) este neîmprejmuiță. Sedla nu are nici un venit. : 

La Tazlău, fiind 168 copii în vîrstă de școlă, ar trebui încă cot învățători. 

PLASA-DE-SUS 

483 cătune şi 20 scâle ” 

Copii în vîrstă de şeolă 3.860 (2.032 băieţi și 1.828 fete). 

1). Comuna Bălţătesci. (Venit: 9.572 le) Patru cătune: Bălţătesci, Mitocul- Iuct- Bălan, Palea- 
Avinci şi Valea-Seacă. 

Prima şcoli este ia Bălțătesci. Există de la 1864. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1864.E de lemn „ nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: 

[8,25X4,10X2,45) şi două camere pentru învățător. Curtea (8957) este împrejmuită cu uluci. 

Grădină nu e. Şe6la nu are nici un venit. 
Copiii | din cătunul Valea-Arinei (1 kil.) pot. frecuenta, şeăla din Bălţătesei, unde, fiind peste 

tot 206 copii în vîrstă de şedlă, ar trebui un al doilea învăţător la şeola existentă şi să se în- 

fiinţeze o altă şcâlă cu doi învățători. 

E nevoie de localuri nouj. 
A doua şeâlă este la Valea-Seacă. Există de la 1892. Localul este! închiriat. E de lemn, 

nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (9X5,35X2,33), 

fără locuinţă pentru învățător. Curtea (700»:) este împrejmuită cu gard de nuele. Grădină nu c. 
Soola nu are nici un venit. 

Fiind 105 copil în virstă de şedlă, ar trebui la Valea- Seacă un al doilea învățător. 
E nevoie de un local. 

La Mitocul-lui-Bălan (14 kil. de Dlţătesci), fiind 24 copil în virstă de școlă, ar trebui” să 
se înfiinţeze o școlă de cătun.
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2). Comuna Crăcăoani. (Venit: 12.555 lei). Patru cătune: Crăcănani, Craciăul- Negru, Ghindăoani 

și Magazia. 
Prima şcolă este la Crăcăoani. Există de la 1864. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în-1855.E de lemn, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: 

(S, 80X-1X2,50) şi două camere pentru învăţător. Curtea și grădina (forte mici) sunt imprejmuite 

cu gard de nuele. Şedla are un venit de 100 lei, din arendarea pămîntului. 

Numai copiil din Crăcăoani pot frecuenta. acestă școlă, unde, fiind 177 copil în virstă de 
şcolă, ar trebui încă dor învăţători. 

I: nevoie de un local. 

A doua şeolă este la Cracăul-Negru. lxistă de la 1889 Localul este închiriat. E de lemn, 
nepotzivit neîncăpttor, la loc sănătos, dur nu la îndemâna. Arc o sală: (9,30X6,10X3) şi o ca- 

meră pentru înveţător. Curtea (forte imicăl este împrejmuită cu gard de nuele. Grădină nu ce. 

Scola are un venit de 28 let, din arendarea pămintului. 

Copiii din cătunul Magazia pot lrecuenta șe6la din Cracăul-Negru, unde, fiind peste tot 

118 copil:în virstă. de şcolă, ar trebui încă do! învăţători. 
[> nevoie de un local. 

A treia şcolă este la Ghindăoani. Există de la 188$. Localul este proprietatea comune. I: 

de lemn, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: 

(8X5,65X2,10) şi o cameră pentru învăţător. Curtea şi grădina, forte mici, sunt împrejmuite cu 

ulucI şi gard. Şcola are un venit de 108 ler, din arendarea pămintului. 

Fiind în acest cătun, 223 copil în virstă «le școlă, ar trebui un al doilea învețător la şeola 
existentă și să se înfiinţeze încă o şcolă cu dot înveţători. 

[; nevoie «la se clădi localuri nouf. 

3). Comuna Filioara. |Venit: 1-4.224 lei). Șepte cătune: Agapia, Cehlăescă, Filioara, Gropile, Alo- 

nastirea- Agapia, Monastirea- Văraticu şi Văraticu. | 
Prima școlă este la Agapia. Iexistă de la 1859. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1834. E de lemn, vechii, mizerabil și neincăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna co- 

piilor. Are două sălt 1 (10X5,05X2,50), Il (5 X5X2,50) şi o cameră pentru învăţător. Curtea 
(630:2 și grădina (63307) sunt împrejmuite cu gard de nuele. Sedla are un venit de 205 let, 
din arendarea pămîntului. 

Numai copii! din Agapia pot [recuenta cu înlesnire acestă școlă, unde sunt 138 copil în 

virstă de şcolă și unde acum sunt do! înveţători. 
La lilioara (200 m., dar comunicaţia urca), fiind 50 copil în virstă de școlă, ar trebui să 

se înființeze o şcolă inferioră. 

Ia Ceahliesci (3 lil. 060 m.), fiind 16 copil în virstă de școlă, ar trebui să se înființeze 
o școlă de cătun. E - 

"La Monastirea:Agapia (3 lil. 400 m), fiind 15 copii i în virstă de scoli, ar trebui de ase- 
menca'să se înființeze o școlă de cătun: . 

A doua școlă este la Văralticu. lixistă de la 1876. Localul este proprietatea comunel, clădit 
în 1876. [£ de lemn, nepotrivit, la un loc cu primăria, neincăpător, dar deşi lu loc sănătos nu la în- 

demâna copiilor. Are o sală [(9X5 X 3,15) şi o cameră pentru înveţător. Curtea (295027:) este 

imprejmuită cu uluci. Grădină nu e. Şcola nu are nici un venit. 
Copii! din Gropile (1 il. 275 m.) şi din Monastirea-Vâraticu (763 m) pot urma la şcola din 

Văraticu, unde, fiind peste tot 167 copil în virstă de școlă, ar trebui un al treilea învăţător. 

[: nevoie de un locul incăpetor şi situat mal la îndemâna copiilor. 

“5. Comuna Grumăzesci. (Venit: 7.351 lei). Două cătune: Curechiztea şi Grumăzescl. 

Şcola este la Grumăzesci. Iixistă de la 1864. Localul este închiriat. E de lemn, nepotrivit, 
ncincăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (4,85X1,72 2X225), fâră lo: 

cuinţă pentru inv&ţător. Curtea (70”2) este împrejmuită cu sard de nucle. Grădină nu e. Scola 
nu arc nici un venit.
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Numai copiil din Gru:năzesci pot frecuenta acestă şcolă, unde, fiind 274 copil în vîrstă de 
şedlă; ar'trebui un al doilea: învățător la şedla existentă și să sc înfinţeze o'altă şcolă cu doi 

învăţători. 
BE nevoie de localuri: noul. 

- Copiit din Curechiştea, B lil: 500. m) pot urma la şcăla din Curechiştea (coniuna Petr icani) 
IL: | 1. 

5). Comuna Humulusci. (Venit ::8 112 le!). Patru cătune: Tumulesci,: Ocea; Sccăloșescă şi 'opoliţi. 

Prima şeâlă este la Humulesci. Localul este propriotatea comunei. E de lemn, nepotrivit, 

ncîncăpător, dar lu loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (9,30X5,20X2,40), fără lo- 

cuiuţă pentru învățător. | Nu c nici curte, | nici grădină. Şoola are un venit de 126 lei, din aren- 

darea pămîntului. - : ' 

Numai copil din Ilumulesci” pot urma la acestă șcâlă, unde, fii d 195: copil în vîrstă de 

şcâlă, ar trebui cel puţin încă doi învăţători. 

A ncapărată: nevoie de-un local noii. 

A doua șeolă este la Topolița. Există de la 1877. Liocălul este proprietatea: comunei. E de 

lemn, nepotrivit, neîncăpător, dar la loz sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: 

(7,60X5,10X2,50), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea şi grădina sunt neîmprejmuito. Şeola are 

un venit do 196 lei, din arendarea pămîntului. 
-Copiii din Ocea (1 kil::300 m.) şi din .Secăloşosci (600 m) pot Irocuenta școla din Topolița, 

unde, fiind peste | tot 158 copii în virstă de „Scolă, ar trebui î încă doi învăţători. 

' 

6) Comuna Patricani. (Venit: 13.369 lei). Unu spre: „qăce cătune : oiștea, Dlebea, Graşi, Cu- 

vechiştea, Julfexă, Ingărescă, Petricani, Răbâia, Tîrgul-Noii, fă -pesci şi “Țolicea. 

Prima şedlă este la Boiştea. Există de la 1864. Localul este proprieţatea . comunei, clădit 

de Stat în 1880. E de zid, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală:. 

(6,70X4,45X2,25) şi trol camere pentru învăţător.. Curtea. (3877) şi grădina (14022) sunt îm- 

prejmuite cu gard de nucle (în prâstă stare). Şcola are un venit de 316 Iei, din arendarea pă- 

miîntului. 

Numa! copiii din Boiştea pot urma, cu înlesnire la acestă şoslă, unde sunt 77 copii în 

vîrstă de şcolă. 

La Blebea (2 kil. 120 m. și comunicaţia anevoidsă), fiind 73 copii în vîrstă de şcălă, ar 

trebui să se înființeze o şcâlă inferioră, unde a existat doja pînă la 1880 și unde există un local 

clădit de Stat, dar care ar trebui reparat. 

La Grași (3 kil. 375 m), ind 46 copii în vîrstă de şcoli, a ar trebui să se înfiinţeze o şcolă 

intoridră - . 

A doua şoslă este Ta Petricani. Există de la 1865. “Localul este proprietatea Statului. E 

nepotrivit, neîncăpttor, dar la.:loc sănătos şi-la îndemâna copiilor. Are o sală :-(7,80X4,30X2,20) 

şi trei camere pentru învăţător. Curtea (500”:P) este ncimprojmuită- “Grădină nu €. Şc6la are un 

venit de-170 lei, din arendarea pămîntului. 

- Copiii 'din 'Tirgul-Noii (150 m:), Răbâia (1 kil. 500 m) și Talfani a il 500 m.) bot frecuenta 

şcola din Petricani, unde, fiind peste tot 116 copiii în virstă de scoli, trebue un al doilea înyăţător. 

E nevoie de un local. i 

La Ingăresci (3 kil. 500 m.).nu sunt de cât 8 copil în vîrstă. de călăi, : | 

A treia şedlă este la 'Tărpesci. Există de la 1859. Localul este închiriat, E de lemn, yechiii, 

ruinat, neîncăpător, dar la loc sănătos și la: îndemâna copiilor. Are o sală : -(6,35X4 402,25), 

fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (3252) este împrejmuită cu gard de nuele. Grădini nu e. 

Sc6la are un venit de 105 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiii din Curechiştea (2 lil. 70 m ) pot urma la acestă şcâlă, unde, fii fiind pesto tot 119 copii, 

trebue un al doilca învăţător. - : m 

La 'Țolicea (6 RIL 120 m) fiind 25 copit în virstă de So0lă, ar trobui să se înființeze o 

ș=6lă de” cătun, " - i i
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7). Comuna Pipirigu. (Venit: 11.413 .lei). Trei cătune: Boboesei, Plotunu şi Pipirig, 
Școla este la Pipirigu. Există de la 1859. Localul este proprietatea comunei, clădit de lo- 

cuitori şi de posesorii moșiei Pipirigu în 1878. E de lemn, nepotrivit şi neîncăpător, dar.la loc 
sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (7X6,90X2,65). şi trei camere pentru învăţător. 
Curtea la un loc cu grădina este împrejmuită cu gard de nuele. Şc6la are un venit de 103 lei, 
din arendarea pămîntului. | 

La Pipirigu, fiind 214 copil în vîrstă de şc6lă, ar trebui un al doilea învăţător la şcola exis- 
tentă şi să se înfiinţeze încă o şe6lă cu doi învățători. 

E nevoie de localuri. 
In cătunul Boboesci (3 lil.), fiind 76 copii în vîrstă de șc6lă, ar trebui să se înfiinţeze o 

şeolă inferidră. a | 
In cătunul Plotunu (7 kil.), fiind 58 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o 

șcOlă inferidră. LL | 
In acest cătun se află rezervat prin legea de la 1878 un loc de 852 heect. pentru local de 

șc6lă și pentru a cărui clădire, comuna are consemnată pînă acum suma de 3.738 lei. 
Acestă şedlă va avea un venit de 150 lei, din arendarea pămîntului. 

8). Comuna Răucesci. (Venit: 5.113 lei). Cinci cătune: Aprodul- Purice, Munteni, Oglinqi, Lin- 
gurari şi Răucescă, | , Ne 

Prima șc6lă este la Olinqi. Există de la 1880. Localul este proprietatea comunei, clădit 
de Stat în 1863. E de cărămidă, vechii, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la în- 
demâna copiilor. Are o sală: (9,50X8,56X3,40), o cameră pentru servitor și două pentru învt- 
țător. Curtea la un loc cu grădina (10 prăjini) este neîmpreimuită. Şcola nu are nici un venit. 

Copiii din Lingurari (1 lil. 50 m.) pot merge uşor la şcola din Oglindi, unde, peste tot 
fiind 152 copii în vîrstă de şeolă, ar trebui încă doi învățători. 

E nevoie de un local. 
A doua șcâlă este la Răucesci, Există, de la 1890. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1890. E de cărămidă, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loe sănătos şi la îndemâna copiilor. 
Are o sală: (7,15X5,60X3), o cameră pentru servitor şi două pentru învăţător. Curtea la un 
loc cu grădina (35752) este împrejmuită cu gard. Şe6la are un venit de 170 lei, din arendarea, 
pămîntului. 

Copiii din Aprodul-Purice |1 kil. 325 m.) şi Munteni (939 m.) pot merge uşor la şc6la din 
Răucesci, unde, peste tot fiind 211: copii în vîrstă de șcdlă, ar trebui un al doilea învăţător la 
școla existentă și să se înfiinţeze încă o șcâlă cu doi învăţători. 

9). Comuna Timișesci. (Venit: 6.743 lei). Trei cătune: Plăeșu, Preutesci şi Timişesci. 
Prima şc6lă este la Preutesci. Există de la 1881. Localul este închiriat. E de lemn, nepo- 

trivit şi neîncăpător, la loc nesănătos și nu e la îndemâna copiilor. Are o sală : (5,20X3,55X2,55) 
şi o cameră pentru învăţător. Curtea (275".») este imprejmuită cu gard. Grădină nu e. Şc6la nu 
are nici un venit. 

Copiii din Plăeşu (2 kil. 11 m.) pot nierge la şedla din Preutesci, unde, peste tot fiind 
102 copii în virstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

E neapărată nevoie de un local noi. | | 
A doua şcolă este la Timișesci. Există de la 1865. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1859. E do lemn, vechiii, neîncăpător şi nesistematic, dar la loc sănătos şi la îndemâna co- 
piilor. Are o sală: (8,63X6,02X2,28) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (537) și grădina 
(1253*») sunt împrejmuite cu gard. Şe6la are un venit de 170 lei, din arendarea pămîntului. 

La 'Timişesci, fiind 138 copii în vîrstă de șc6lă, ar trebui un al doilea învăţător. 
E nevoie de un local.
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10). Comuna Venătorii-Neamţului. (Venit: 16.500 Ie). Cinci cătune: Condică, Lunca, AMona- 

stiraa- Neamţului, Nemţișoru şi Venătorii- Neamţu. ” 

Prima, şedlă este la Nemţişoru. Există de la 1865. Localul este donat de Stat, clădit liind 

în 1863: E de cărămidă şi piatră, vechii, aprope: sistematic, neîncăpător, la loc sănătos şi la 

îndemâna copiilor numai din Nemţişoru. Are două săli: 1 (9,30X9,10X3,10), 11 (5,70X3,30X3,10) 

şi o: cameră pentru învăţător. Curtda (358**-) şi grădina (5370: ») sunt împrejmuite cu gard de 

nuele. Şesla are un venit de 126 lei, din arendarea pămîntului, 

La Nemţişoru, fiind 142 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui încă doi învăţători şi prin ur- 

mare o a treia sală la localul actual. 

In cătunul Lunca (2 kil. și comunicaţia grea din causa apelor Osana și Nermţişoru), fiind 

85 copii în vîrstă de şceolă, ar trebui să se înfiinţeze o şcolă inferi6ră. 

- In cătunul Monastirca:Neamţului (3 kil. 500 m), nu sunt de cât 10 copii în vîrstă de şcolă. 

A doua şcâlă este la: Venătoril-Neamţu. Există de la 1865. Localul este donat de Stat. E 

de cărări şi “piatră, ncîncipător, nu tocmai sistematic și nu e la îndemâna copiilor. Are trei 

săli, fără locuinţă pentru învăţător. Curtea şi grădina 'sunt împrejmuite cu gard de nuele (în 

stare rea). Şcola are un venit de 152 le, din arendarea pămîntului. - 

Copiii din. Condrent (1 kil. 500 m.) pot merge la șeâla din Venătorii-Neamţu, unde, peste 

tot fiind 289 copii în virstă de șeolă, ar trebui un al treilea învăţător la şcola existentă şi să so 

înliințeze încă o şedlă trei învăţători. 

“E. nevoie de localuri. : 

PLASA MIJLOCU 

| 45 Cătune şi 19 Secole. 
Copii în viestă de școlă 2.954 (1.619 Dăicţi şi 1.335 fete) 

1). Comuna Bărgăoani. (Venit: 5.000 lei). Nouă cătune: Dărgăouui, Breazu, Certieni, Bălănesci, 

Daratea, Dărloacu, Ghilăescă, Mazinesci şi Vlădicenă. 

Prima. şedlă este la Bărgăoani. Există de la 1893. Localul oste închiriat. E do nuele, lipit cu 

pămînt amestecat cu paie, nepotrivit, neîncăpitor şi nu toemal la îndemâna copiilor. Are o sală: 

5X4,53X2,30), şi o cameră pentru învăţător. Curtea (650m*:) este împrejmuită cu gard de nuele. 

Grădină nu e. 'Scla nu are nici un venit. | 

Copiii din Certieni (2 kil. 150 m.) pot frecuenta școla din Bărgăoani, unde, fiind peste tot 

133 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învăţător, 

E nevoie de un local. 

A doua şcdlă este la Bălănesci. Există de la 1886. Localul este închiriat. E de lemn, ne- 

potrivit, ncîncăpător, la loc sănătos şi la îndomâna .copiilor. Are o. sală: (7,80X4,15X2,55) şi 

două camere pentru învăţător. Curtea (forte mică) este împrejmuită cu gard de nuele. Grădina 

(17902) este ncîmprejmuită. Șeola nu are nici un venit. 

Copiii din Maxinesci (1 lil. 100 m.), din Ghilăesci (1 kil. 530 m) şi din Dărloaca (2 kil. 

500 m-) pot urma, la şcola din Bălănesci, unde, fiind peste tot 153 copii în virstă de școlă, ar 

trebui încă doi învăţători. 

E nevoie de un local. 
„La, Vlădiceni, unde sunt 31 copii în vinstă do şcolă, ar trebui să se înființeze o. școlă 

inferidră. 
Copiii din acest cătun urmeză acum la ședla din Budesci (comuna Budesci- Ghicăi). 

Copiii din Breaza pot urma la şela din Talpa (comuna Talpa). 

In cătunul Baratea, numărul copiilor în vîrstă de şeolă este neînsemnat,
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.2). Comuna Bozieni. (Venit:- 9.000 lei). Două cătune: Bozieni şi Ruginoasa. 
Şeola este la Ruginoasa. Există de la, 1866. Localul este proprietatea comunei. E de nuele 

lipite cu pămînt, mizerabil, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos şi la înderpâna copiilor. 
Are o sală: [6,35X5,25X2,65) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (4882) este împrejmuită 
cu uluci; Grădină nu e. Şcâla nu are nici un venit: 

Copiii din Bozieni (3 kil.), în afară de timpurile rele, pot veni la. şedla din Ruginoasa, 
unde, fiind peste tot 177 copii în vîrstă. de șc6lă, ar trebui încă doi învățători, 

E nevoie de un local. 

3). Comuna Budesci- Ghicăr. (Venit: 8.035 lei). Cincă e cătune: Budesci-Ghicăy, Climescă, Făură, 
Mieșunesci şi Tatomiresci. 

- Prima şe6lă. este la Budesci. Există. de la 1864 (era atunci şi în cătunul pure), Localul 
este închiriat. E de vălătuci, nepotrivit, mizerabil, neîncăpătur, la loc nesănătos și nu la înde- 
mâna copiilor. Are o sală: (4,90 X4,35X2), fără locuință pentru învățător. Curtea, (forte mică) 
este împrejmuită cu nuele. Grădină nu e. Șc6la nu are nici un venit. 

- Fiind la Budesci 186 copil în vîrstă de şeolă, ar trebui încă doi învăţători. 
E nevoie de un. local. 
A doua șclă este la Climesci. Există de la 1892. Localul este închiriat. E de. vălătuci, 

nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (4X3,85X2 05), 
fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (forte mică) este împrejmuită cu gard. Grădină nu c. 
Şcola nu are nici un venit. - 

Sunt 53 copil în vîrstă de şcslă. 
D. Cozadini elădesce acum un local sistematic pentru acestă școlă. 
A treia școlă este la Făurei. Există de la 1864, a fost permutată în 1871 la Budesci şi 

reînfiinţată la Făurei în 1892. Localul este închiriat. E de vălătuci, nepotrivit, ncîncăpător, dar 
la loc sănătos şi la îndemâna copiilor.. Are -o sală: (5,45X4,50X2,15), fără locuinţă pentru învt- 
țător. Curtea (forte mică). este împrejmuită cu gard. Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit. 

Copiii din Micşunesci (1 lil. 500 m.) şi din Tatomiresci. (800 m. pot urmă la șc6la din 
Lăurej, unde, fiind peste tot 161 copii în vîrstă de şc6lă, ar trebui încă doi învăţători. 

-E nevoie de un local. 

4). Comuna Cârligi. (Venit: 4.520 lei). Patru cătune: Cârlig, Duşesci, Socii şi Vadu. 
Școla este la Cârligi. Există de la 1883. Localul este. proprietatea comunei. E de lemn, 

nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și . la îndemâna copiilor. Are o sală: (5,45X4,30X2, 35), 
şi o cameră pentru învăţător. Curtea (695.7) este împrejmuită cu uluci. Grădină nu €. Șe6la 
nu are nici un venit. 

Copiii din. Duşesci (800 m.) şi din Socii (3 kil.) pot urma, la şesla din Cârligi, unde, fiind 
peste tot 108 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

E nevoie de un. local. 

Copiii din Vadu urmeză acum la şcâla din Dragomiresci, care este mai aprope de satul 
lor, fiind însă la Vadu (1) 67 copil în vîrstă de șcâlă, ar fi mai nemerit d'a se înfiinţa în acest 
cătun o şeâlă inferioră. 

| 5) Comuna Dragomiresci. (Venit: 5.088 lei). Șcse cătune: Dragomirescl, Bornişu, Mestracănu, 
Unghiu, Tâmpescă şi Aegoesci. 

Prima școţă este la Dragomiresci. Există de la 1881. Localul este proprietatea comunei, 
clădit în 1876. E de lemn, nepotrivit, neîncăpttor, la loc sănătos, dar nu la îndemâna copiilor. 

  

(1) Numărul copiilor in virstă de şcolă din acest cătun sa trecut la cătunul Dragomiresci (comuna Drago- 
miresci. -
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Are două săli mici, fâră locuinţă pentru învăţător, Curtea '(1790m»)) este împrejmuită; cu .gard. 

Grădină nu e. Şedla nu-are nici un venit. e 

Copiii din Unghiu (2 kil.) pot urma la şeola; din Dragomiresci, unde, fiind peste tot: 167 

copil în „vîrstă de şcâlă, ar trebui încă dot învățători. . - a 

Copiit din Vadu urmâză astăzi la acestă şcâlă, ar .fi mal nemerit însă, precum am spus 

mai sus,. a se înființa o şcâlă inferidră în acest cătun. . | | 

La Tâmpesci (4 kil.), ar trebui, fiind 27 copii în virstă de şcolă, să se înfiinţeze o şcolă 

de cătun. | 

A doua școlă este la Negoesci. Există de la 1890. Localul este închiriat. E de lemn, ne- 

potrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (5,90X4,10X2,20), 

fără locuinţă pentru învățător. Curtea (448=7) este împrejmuită cu-gard. Grădină nu e. Şcola 

“nu are nici un venit! f E 

Copiii din Bornişu (2 lil.) și din Mesteacănu (2 kil.) pot urma la şeola din Negoesci, unde 

fiind peste tot 120 copii în virstă de şcolă, ar trebui un al doilea învtţător, . 

E nevoie de un local. 

6). Comuna Păstrăveni. (Venit: lei) Cinci cătune: Daoideni, Rădeni, Păstrăceni, Țibucunit-de- 

Jos şi Țibucanii-de- Sus. 
Prima şedlă este la Davideni. Există do la 1858. Localul este proprietatea comunei. E de 

zid, destul de bun, noîncăpător însă, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două săli: 

1 (725 X.5,40X 3), 11 (7,25X5,40 X3), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea este neîmprejmuită. 

Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit. : 

Copiit din 'Tibucanit-de-Jos (2 il. 75 m.) pot urma la şedla din Davideni, unde, fiind peste 

tot 153 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui încă doi învățători. 

A doua şesă este la lădeni. Există de la 1894. Localul este închiriat. E de lemn, nepo- 

trivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (8,50X3,20X2,15), 

fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. ŞcOla nu are nici un venit. 

Numal copiii din Rădeni 'pot urma la acestă șe6lă, unde sunt 84 copil în vîrstă de școlă. 

A treia şcâlă este la Păstrăveni. Localul este proprietatea comunei. E de zid, nepotrivit, 

neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,20X5X2,50) şi : două ca- 

mere pentru învăţător. Nu e nică curte, nici grădină. Şe6la nu are nici un venit. 

Numai copiii din Păstrăvent pot urma la acestă șelă, unde, fiind 133 copii în vîrstă de 

şcolă, ar trebui un al doilea învățător. | | E 

„A patra şeolă este la 'Țibucanil-de-Sus. Există de la 1885. Localul este închiriat. E de lemn, 

nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (9,70X:4,20X2,50), 

fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (578:) este împrejmuită cu gard. Grădină nu e. Şc6la 

nu are nici un venit. 
Numai copii! din 'ibucanii de-Sus pot urma la acâstă şcolă, unde, fiind'153 copil în-virstă 

de şcâlă, ar trebui încă doi învăţători. i 

E nevoie de un local, care trebuie clădit ceva mai în centrul satului. 

7). Comuna Talpa. (Venit: 5.299 lei). Şepte cătune: Chilia, Crăesci, IMlăpesci, Momiceni, Ne- 

ocsri, Talpa şi Tăietura. 

Prima şeolă este la Talpa: Există de la 1889. Localul este închiriat. E de nuele, lipit cu 

pămînt, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (1X4X2,50) 

şi o cameră pentru învăţător. Nu e nivă curte, nici grădină. Sc6la nu are nici un venit. 

Copiii din Breaza (com. Bărgăoan!) (2 kil. 370 m.), Iomiceni (2 kil.) şi Chilia (1 kil. 200 m.) 

pot frecuenta şedla din Talpa, unde, peste tot fiind 135 copii în vîrstă de șc6lă, ar trebui un 

al doilea învăţător. 

E neapărată nevoie de un local. , 

A doua şcâlă este la Hlăpesct, lxistă de la 1867. Localul este proprietatea comunei, clădit
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in 1865. [ de nuete, vechiă, mizerabil, ncîncăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. 
Are o sală: (5,35X4,75X2.20) şi o cameră pentru învăţător. Curtea, forte mică, nu este imprej- 
muită de cât în partea uliţer, Scola nu are nici un venit, 

Numai copii! din Illăpesci pot urma îa acestă şcolă, unde, fiind 102 copil în virstă de 
școlă, ar trebui un al doilea înveţător. 

[ neapărată nevoie de un local. 
Copiii din Negoesci şi din Tâietura pot urma la şeola din Totoesci (com. Uscaţii şi cel din 

Crăesci la ședla din Negoescr |com. Dragomiresc]). 

5). Comuna Uricheni. (Venit: 5.625 lei). Un cătun: Uricheut. 
SȘeola de la Urichent există de la 1869. Localul este proprietatea comunei. [E de lemn, 

nepotrivit, la un loc cu primăria, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are 
o sală (6,15X6,65X2,25), fără locuinţă pentru înveţător. Nu e nici curte, nici «rădină. Şcola 
nu arc nic un venit, 

liind 211 copil în virstă de şc6lă, ar trebui un al doilea învățător la şcola existentă și 
să se înfiinţeze încă o şcolă cu dor învtțători. 

9). Comuna Uscaţi. (Venit: 6.600 lei). See cătune: Borșeni, Marginea, Pocnile, Deshocn, 'Io- 
locscl şi Uscaţi, 

Prima şcolă este la Marginea. Există de la 1892. Localul este închiriat. E de birne, nepo- 
trivit, neîncăpttor, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,50XX3.20.X2,50), 
fără locuinţă pentru înv&ţător. Nu e nici curte, nici urădină. Şcola nu are nici un venit. 

Copii! din Resboeni (300 m.) pot urma la șeola din Marginea, unde, fiind peste tot 103 copil 
în virstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător. 

[, ncapărată nevoie de un local. 
A doua şe6lă este la Totoesci. Există de la 1884. Localul este închiriat. E de birne, ne- 

potrivit, ncîncăpttor, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două să: 1 (5, 20X4,10X 
250), IL (6,30X4,10X2,50), fără locuinţă pentru învtțător, Curtea (895) este împrejmuită cu 
ard de nuele. Grădină nu e. Şeola nu are nici un venit. 

Copii! din Borşeni (1 kil.) precum și cer din Negoesel şi din 'Tăietura (com. Talpa) pot 
urma la şcola din 'Totoesci, unde, fiind pesto tot 222 copil în virstă de școlă, ar trebui un al 
doilea învăţător la școla existentă și să se înființeze încă o școlă cu dor învăţători. 

[: nevoie de un local. 
Ă wreia școlă este la Uscaţi. E xistă de la 1865. Localul este proprictatea comunei, clădit 

în 1864, E de birne, ruinat, neincăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(6,60X5,57X2,75), fără locuinţă pentru înv&ţător. Curtea (500".») este imprejmuită cu gard de 
nuele. Grădină nu e. Scola nu are nici un venit. 

Copiil din Poenile (1 kil. 700 m) pot urma la şcola din Uscaţi, unde, fiind peste tot 214 
copil în virstă de şeolă, ar trebui un al doilea învăţător la școla existentă şi să se inliinţeze 
incă o şeolă cu dor înveţători. 

[2 nevoie de localuri nour.
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PLASA MUNTELE 

o „Ai cătune şi 12 şcole. | 

Copii în virstă de şcolă: 1.808 (917 băeţi şi 861 fete). 
, | 

1). Comuna Bicazu. (Venit: 10.417 lei). Două-spre-dece cătune: ţa, Cârnu, Capșu, Ciungii, 

Chisinigu, Dodeny, Hâmzoaia, Izvorul- Muntelui, Gura-Bicazu, Mărceni, Secu şi Tușcu. 

Prima ședlă esto la Bicazu. Localul este clădit de administraţiunea Domeniului Coronei. 

E de zid, sistematic, încăpător, la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: (8X 

6X5) şi patru camere pentru învăţător. Curtea (2752»») şi grădina (6477) sunt împrejmuito 

cu gard. Şcola are un venit de 40 Iei, din arendarea pămîntului. | | 

Copiii din Capşa (610 m), Ciungii (580 m.), Dodeni (2 Ril. 689 m.) și Mărceni (2 kil. 500 m.) 

pot urma la acestă șcâlă, unde, peste tot fiind 176 copil în virstă de şcolă, ar trebui încă doi 

învăţători. o | 

La Izvorul-Muntelui (3 lil. 900 m.), nu sunt de cât 6 copii în vîrstă de școlă. 

A doua şedlă este la Cârnu (şeolă de cătun). Localul este închiriat. E de lemn, nepotrivit 

şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (6X3,55X2,50), fără lo- 

cuinţă pentru învăţător. Nu are nici curte, nici erădină, Şcola nu are nici un venit. 

Copiii din Potoci (com. Bahalniţa) pot frecuenta șeola din Cârnu, unde, peste tot fiind 

128 copil în vîrstă de şeslă, ar trebui ca acâstă şclă să se transforme în șc6lă superidră cu 

doi învăţători. ! | | 

A treia șcâlă este la Tașca. Localul este clădit de administraţiunea Domeniului Coroanei. 

E de lemn, sistematic, neincăpttor însă, la loc sănătos, dar nu tocmai la îndemâna copiilor. 

Are o sală: (7X6X3) şi patru camere pentru învăţător. Curtea (721) şi grădina (:121m») sunt 

împrejmuite cu gard. Şcâla are un venit de 40 lei, din arendarea pămintului. | 

Copii! din Secu (760 m.) şi Hâmzoaia (1 kil. 620 m.) pot trecuenta şe6la din Tașca, unde, 

fiind peste tot 92 copil în vîrstă de ședlă, ar trebui un al doilea înveţător. 

La, Chisirigu (3 kil. 540 m.), fiind 71 copii în vîrstă de şcolă,ar trebui să se înfiinţeze o : 

școlă inferidră. o 

2). Comuna Bistricioara. (Venit: 21.801 lei). Patru cătune: Bistricioara, Grinţieşul: Mare, Grin- 

țieșul- Mic şi Poiana. | | 

Prima şcâlă este la Bistricioara. Există de la 1878. Localul este proprietatea comunei 

clădit în 1890. E de lemn, destul de bun, încăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor, 

“Are o sală: (7X5,90X2,40) şi două camere pentru învăţător. Curtea (1042"») este împrejmuită 

cu scânduri. Grădina, (1408*7) este împrejmuită cu gard. Şc6la nu are nici un venit. 

Numai copii! din Bistricioara pot frecuenta acâstă şcâlă, unde sunt peste tot 67 copii în 

vîrstă de şcolă. | 

A doua şeâlă este la Grinţieşul-Mic. Există de la 1865. Localul este proprietatea comunei, 

clădit în 1892. E de lemn, destul de bun, încăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. 

Are o sală: (11,65X7,25X3,25) şi trei camere pentru învățător. Curtea (10602) şi grădina 

(521m») sunt împrejmuite cu uluci. Se6la nu are nici un venit. 

Numai copiii din Grinţeşul-Mic, al căror număr; e de '38, pot frecuenta acestă şcolă. 

La, Grinţicşul-Mare, sat care se întinde pe o lungime de 6 hil., sunt 36 copii în vîrstă 

de școlă. | 

La Poiana, sat care se întind pe o lungime de 9 kil, sunt 27 copii în virstă de şcâlă. 

In aceste două din urmă cătune, ar trebui să se înființeze câte o şcâlă de cătun. 

3). Comuna Buhalniţa. (Venit 6.171 lei). Şese cătune: Duhalniţu, Izvorul- Alb, Poenari, Potoci, 

Jzcorul- Muntelui şi Secu- Buhalniţei. -
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Prima şcolă este la Buhalniţa. Există de la 1865.'Localul este proprietatea statului. E de piatră 
şi lemn, cu două etajuri, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli: [(6,50X5,10X3,15), 
IL (5,35X3,5X2,50), tre camsre pentru inv&ţător, o cancelarie și o sală pentru lucrul manual. 

Curtea (1000”*) şi grădina (+ hectare) sunt împrejmuite cu zid şi cu vard. Şcăla are un venit 
de 116 let, din arendarea pămîntului. 

Copii! din Izvorul-Alb (2 Ri. 450 m.) şi cet din Izvorul-Alb (com. Ilansui pot irecuenta 
școla din Buhalniţa, unde, peste tot fiind 128 copil în virstă de șcâlă, ar trebui un al doilea 
învăţător. | 

Copii! din Potoci pot frecuenta şcola din Cârnu (com. Bicazu). 
A doua şcolă este. la Secu-Buhalniţer. Există de la 1890. Localul este închiriat. E de lemn, 

nepotrivit, neîncăpttor, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (1,D2X4, 742,30) 
fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şegla are un venit de 117 lei, din 
arendarea pămîntului. 

Copii! din Poenari (1 kil. 500 m.) pot urma la şeola din Secu-Buhalniţei, unde, peste tot 
sunt 75 copil în virstă de școlă. 

La Izvorul:Munteluy (10 hil.), fiind 15 copil în vîrstă de şeolă, ar trebui să se înfiinţeze 
o şcolă de cătun. 

1). Comuna Călugăreni. (Venit:6.000 lei). Două-spre-dece cătune: osueiu, Brânzeni, Călu= 
găren, Coroiu, Dreptul, krumosu, Gălvăsen, Largu, Poiuna- Largului, Poiana- Teiului, Ioșeni şi Stejaru. 

Şe6la este la Poiana-T'eiuluiy. ixistă de la 1864. Localul este proprietatea comunei, clădit 
în 1863. [ de lemn, nepotrivit, vechiii, ncincăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. 
Are o sală: (8,15X6,55X2,78) şi două camere pentru înveţător. Curtea (1.788mr) este neimprej- 
muită. Grădină nu e. Şc6la aro un venit de 70 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiii din Călugăreni (1 kil. 500 m), Rosen! (1 kil. 200 m) și Poiana-LarguluY (800 m.) 
pot urma la şe6la din Poiana-Teiului, unde, fiind peste tot 186 copil în virstă de școlă, ar trebui 
incă dor învcţători. 

[ nevoie de un local. 
Copiil din Dreptul și I'rumosu pot urma mai cu înlesniro la şeola ce sar înființa la 

Dreptul (com. Galu). 
In cele-lalte cătune numărul copiilor in virstă de şcolă este ncinsemnat. 

5). Comuna Galu. (Venit: 4.261 lei). Septe cătune: Dreptul, (iu, Pirăul Lugulu), Puinna-hă- 
chiței, Duseul, Serinesci și Popoliceut. 

cola este la Galu. Există de la 1859, Localul este proprietatea comunei. E de lemn, 
vechii, nepotrivit, neincăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: 
(6,80X-1,55X2,65) şi două camere pentru inv&ţător. Curtea (1002) este împrejmuită cu uluei. Gră- 
dină nu e. Șceola are un venit de 150 lei, din arendarea pămîntului. 

Copii! din Poiana-Răchiţei (L kil), Ruseni 500 m], Sevinesci (800 m.) și Pirăul Fagului (2 
Bil.) pot frecuenta şcola din Galu, unde, peste tot fiind 114 copil în virstă de şcolă, ar trebui 
un al doilea invăţător. 

La Dreptul (3 Țil.), ar trebui să se înfiinţeze o şcolă inferioră, la care ar putea veni şi 
copiit din cătunele Dreptul și Frumosu (com. Căluszăren)), peste tot fiind 33 copil în virstă de 
şcolă, ” 

6) Comuna Hangu. (Venit: 11.000 Iei). Nouă cătune: dulia, Bobyteni, Fărtisi, Gura: Hanului, 
Izcorul- 44, Laţesci, lăpciuni, Schitul- Durău si Schitul. 

Prima şeolă este la Audia. Există de la 1892. Localul este închiriat. E de lemn, nepotrivit, 
neincăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (5,5605,704223), fără lo-
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cuință pentru învăţător. Curtea, forte mică, este împrejmuită cu gard. Grădină nu e. Şcola nu 

are nici un venit. i 

Copiii din Boboteni (500 m.) pot urma la școla 'din' Audia, unde, fiind peste tot 147 copii 

în vîrstă de şcâlă, ar trebui încă doi învățători. 
E nevoie de un local. 

A doua şcslă este la Gura-Hangului. Există de la 1875. Localul este proprietatea comunei, 

clădit în 1858. E de lemn, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. 

Are două săli: 1 (6,27X5,80X2,35), 11 (4,20X3,40X2,85), tără locuinţă pentru învăţător. Curtea 

(2.30-4m-7:) este împrejmuită cu uluci. Grădină nu e. Şcola nu are nici un venit. 

Copiit din Fârtigi (L kil. 470 m.) pot frecuenta ședla din Gura-Hangului, unde, fiind peste 

tot 240 copii în vîrstă de şc6lă, ar trebui, la șe6la existentă fiind acum doi învăţători, să se în- 

fiinţeze încă'o şcâlă cu doi învățători. 
E nevoie de localuri noul. 
A treia şedlă este la Schitu (şcolă de cătun). Există de la 1865. Localul este proprietatea 

comunci, clădit, în 1865. E de lemn, vechii, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la 

îndemâna copiilor. Are o sală: (6X5X2), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea, fârte mică, este îm- 

prejmuită cu uluci. Grădină nu e. cola nu are nici un venit. 

Copiii din Răpciune şi din Leţesci pot urma la şcâla din Schitu, unde, peste tot fiind 132 

copii în virstă de șcâlă, ar trebui ca acâstă școlă să se transforme în şedlă superiră cu doi 

- învăţători. . 

Copiii din Izvoru-Alb, pot merge la șcâla din Buhalniţa (comuna Buhalniţa). 

La Schitul-Durău, numărul sopiilor în vîrstă de şeolă este neînsemnat. 

PLASA PIATRA 

"47 cătune şi 17 şcole. - 

Copii în virstă de școlă: 2.608 (1.349 băeţi şi 1.259 fete). 

1). Comuna Bodescii-Precistei. (Venit: 9.594 lei). Patru oătune: Bodesci, Cornii, Dumbră- 

velile și Oşlobeni. | | ” Ei . 

Sunt două şeâle în cătunul Bodesck. 

Prima şcâlă există de la 1859. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1857. E de 

piatră şi cărămidă, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la, îndemâna tuturor copiilor. Are'o sală: 

(6,63X4,35X2,80) şi două 'camere mici” pentru învăţător. Curtea și grădina, forte mici, sunt îm- 

prejmuite cu gard de nuele. Şc6la nu are nici un venit. | 

Numai copiii din Bodesci pot urma la acâstă şeslă, unde, fiind 176 copii în vîrstă de şcolii, 

ar trebui încă doi încăţători. | o 

E scapărată nevoie de un local. a | , _ 

La Corni! (3 kil. 500'm.), fiind 95 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înființeze o 

șc6lă superidră cu doi învăţători. | . 

A doua șcâlă există, de la 1890. Localul este închiriat. E de lemn, nepotrivit, neîncăpător, 

dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Vre o sală: (6,60X4,40X2,50), fără locuinţă pentru 

învăţător. Curtea, (4807) este împrejmuită. Grădină nu e. Șesla, nu are nici un' venit. 

Numai copii din Bodesei pot urma la acâstă şcolă, unde, fiind 226 copil în vîrstă de şcâlă, 

ar trebui un al doilea învățător la şeâla existentă şi să.se înființeze încă o şodlă cu dol în- 

ve&ţători.
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La Oşlobeni (3 lil. 500 m), fiind 44 copii în virstă de.şeolă, ar trebui să se înființeze o: 
şcolă inferidră. _ 

La Dumbrăveni (4 lil. 200 m), dacă copiii din acest cătun nu pot să urmeze li șcsla ce 
sar. înființa la Oșlobeni, ar trebui să se înfiinţeze o şcâlă de cătun, fiind 22 copii în vîrstă 
de școlă. 

2). Comuna Căciulesci. (Venit: 5.449 Ici). Cinci cătune: Căciulesci, Gura- Văej, Popesci, 'Tur- 
turesci şi Versesci. | 

Prima șcâlă este la Căciulesci. Există de. la 1893.. Localul este închiriat. E de Dirne, ne- 
potrivit, neîncăpător, dar la” loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (5,55X1,75X2,25), 

„fără locuinţă pentru înveţător. Curtea (200m») este împrejmuită cu gard. Grădină nu e. Şcola 
nu are nici un venit. | | | 

Copiii din Versesci (2 kil.) pot frecuenta şcola Căciulesci, unde, fiind peste tot 94 copil 
în vîrstă de şedlă, ar trebui un al doilea învățător. 

E novoie de un local. - | 
A doua şeâlă este la Gurai-Văei. Există de la 1860. Localul este proprietatna comunei: 

clădit în 1866. E de birne, cu totul ruinat, neîncăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. 
Are o sală: (6,55X4,25X2,20) și două camere pentru înv&ţător. Curtea, (199mr.) este neîmprej 
muită. Grădina (20007) este împrejmuită cu gard. Sc6la are un venit de 194 Ici, din arendarea 
pămîntului. | 

Copiii din Turturesci (1 kil. 500 m.) și Popesci (L kil.) pot urma la șc6la din Gura-Văci, 
unde, peste tot fiiud 126 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

E, neapărată nevoie de un local. : 

3). Comuna Dobreni. (Venit: 16.040 lei). Şepte cătune: Almașu, Cășăria, Dobreni, Malu, Ne- 
gresci, Poiuna- Almașului şi Sărata- Pângă: ăți. Sa 

Prima şclă este la Almașu. Există de la 1884. Localul este proprietatea comunei, clădit 
„în 1883. E de lemn, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o 

sală: (4,80X4,60X2,25) și o cameră pentru învățător. Curtea (537m»:) este împrejmuită cu uluci. - 
Grădina (3759*»:) este împrejmuită cu gard de nuele Şe6la nu are nici un venit. 

Numai copiii din Almașu pot urma la acâstă șcâlă, unde sunt 54 copii în vîrstă de şcâlă. 
A doua şcâlă este la Dobreni. Există de la 1866. Localul este proprietatea comunei, clădit! 

de, răposatul St. Catargi în 18914. E de zid, nesistematic, în curtea bisericei, neîncăpător, la loc 
sănătos, dar nu la îndemâna-copiilor. Are o sală: (6,15X5,95X2,55), fără locuinţă pentru învăţător. 
Curtea, este acea a bisericel. Grădina (22377) este neîmprejmuită: Șc6la nu are nici un venit. 

“Copiii din Malu (2 -kil.) pot urma, la şeola. din Dobreni, unde, fiind peste tot 159 copii în 
vîrstă de șcâlă, ar trebui încă doi învățători. 

[, nevoie da se clădi un local, însă mai în centru cătunului. | 
La Cășăria (3 kil.), fiind 42 copit în virstă de şodlă, a» trebui să se înfiinţeze o șc6lă in- 

feridră, Ma 
La Sărata-Pângărăţi. (4 kil.), fiind 38 copil în vîrstă de școlă, ar trebui să se înființeze o 

şcolă interioră, a CE i 
A treia școlă “este la Negresel. Lxistă „de la 1878. Localul este proprietatea: comunei, 

clădit în 1874. E de lemn, neîncăpător, dar Ia loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(9,35X3,98X2,87) și o cameră pentru învăţător. Curtea (537.7) și grădina (1248"») sunt împrej- 
muite cu uluci. Șc6la nu are nici -un venit. Di 

Fiind la Negresci 201 copil în vîrstă de şc6lă, ar trebui un al doilea învăţător la șc6la 
existentă și să se înființeze încă o şcâlă cu doi învățători. | 

A patra șc6lă este la Poiana-Almașului (șo6lă de cătun). Există de la 1894. Localul este închiriat. I: de lemn, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (4X4X2)
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și o cameră pentru invăţător. Curtea, (200»7:) este împrejmuită cu uluci. Grădină nu e. Şcola 
nu are nici un venit. 

Sunt 25 copil în viestă de școlă. 

| 

4)- Comuna Doamna. |Venit: 7.762 lei). Cinci cătune: Chindia, Doamna, Monastivea- Distriţa, 
Sărata şi Viişoara. | | 

Şcola este la Monastirea-Bistriţa. Localul este închiriat de laînvăţător. E de lemn, nepotri- 
vit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (7,25X4,85X2,55), 
IL (7,15X4,85X2,55) şi patru camere pentru învăţător. Curțile (791n- şi 31682») şi grădinele 
(1810m şi 243202) sunt împrejmuite cu gard. ela are un venit de 110 lei, din arendarea 

pămîntului. | 
Copiii din Viişoara (1 -kil. 500) și din Sărata (2 il.) pot urma la șcâla din Monastire ca- 

Bistriţa, unde, fiind peste tot 149 copii în vestă de școlă, ar trebui un al treilea învăţător. 

E nevoie de un local. 
La Chindia (4 Kil.), ar trebui să se înființeze o șeolă de cătun, unde ar putea veni şi 

copil din Doamna. | 
In ambale cătune sunt 27 copii în virstă da şeâlă. 

5). Comuna Gârcina. (Venit: 10.001 lei). Trei cătune: Cu+jdiu, Dărmonesci şi Gârcina. . 

Sc6la es e la Gârcina. Există de la 1867. Localul este proprietatea comunci, clădit în 1887. 
IE de lemn, destul de bun, neîncăpător însă, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: 
9 55X4,70X3,20) şi două camare pentru învăţător. Curtea (124m»:) este neîmprejmuită. Grădina 
(9382m7) este împrejmuită cu gard de nuele. Şe6la un are nici un venit. | 

Comunicaţiile fiind anevoi6so între cele trei sate din pricina apei Cucjdiu, peste care nu 
este nici un pod, numai copil din Gârcina pot urma la acestă ședlă, unde, fiind 137 copii în 
virstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător. a 

La Cuejdiu, fiind 42 copil în vîrstă de şedlă, ar trebui să se înfiinţeze -o şeâlă inferidră. 

La Dârmonesci, fiind 51 copii în virstă de „soolă, ar trebui să se înfiinţeze o șeolă in- 
ferioră. 

6) Comuna Girovu. . Wenit: soi le). ese cătune: Jofesci, Bula, Dănese, Contesci, Doina 

şi Girovu. 

Prima școlă este la Doina. Există de la 1882. Localul este închiriat. E de lemn, nepotrivit, 

neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (7,70X.4,25X2,30), fără locuinţă 

pentru învățător. Curtea (480m7) şi grădina (696) sunt neîmprejmuite, Şeola are un venit de. 

170 lei, din arendrea pămîntului. 

Copiii din Boţesci (930. m.) şi Dănesci (ioo m.) pot [recuenta șcâla din Doina, unde, peste 

tot 109 copii în vîrstă de şeâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

E nevoie de un local. . ă 
A doua ședlă este la Girovu. Există de la. 1875. Localul este închiri at. E de lemn, nepo- 

trivit, neîncăpător, dar la loe sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (7,25X4,26X2,25), fără 

locuinţă .pentru învăţător. Curtea. (1542) este împrejmuită cu uluci. Grădina, (2506) este neîm- 

prejmuită. Şc6la are un venit de 350 lei, din arendarea pămîntului. 

Copii din Conţesci (sat legat cu Girovu) pot urma li acestă școlă, unde, fiind peste tot 140 

copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui încă doi învăţători. 

E nevoie de un local. 
Copiii din Bahna pot merge la şcăla din comuna Dochia, plasa Buza.
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1). Comuna Pângăraţi. Venit: 3.265 lei. Opt cătune: Pisi îrăcivru, Păngiraţi, Seiricica, Straja, 

Stejaru, Turcău, Vadurile și Viisnura, 

Şeola este la Pânzăraţi, Există de la 1592, Localul este închiriat. E de lemn, nepotrivit, 

neincăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor, Are o sală (7,30X4,N2) şi trol ca: 

mere pentru invețător. Curtea [56022) este împrejmuită cu sard. Grădina (50002) este ncim- 
prejmuită. Scola are un venit do 350 le, din arendarea pămintului. 

Copiil din Pângărăcioru (1 hil.) şi Scăricica hill pot urma la şedla din Dântăraţi, unde, 
sunt peste tot 75 copil în virstă de şcolă. 

[2 nevoie «le un local. 

[n Vădurile (4 Mil), fiind 19 copil în virstă de şeolă, ar trebui să se înfiinţeze o şedlă de cătun 
Lia Stejaru (4 ML), fiind 16 copil în virstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze de asemenea 

0 şcolă de cătun. 

La Straja (5 ki), fiind 31 copil, ar trebui să se înliințeze o şeolă înferioră, 
[in Tarcău 19 kil), fiind 32 copil, ar trebui sr se înliințeze o segiă inferioră. 

La Viişoara (1 hil.) nu sunt de cât 6 copil în virstă de seolă, 

$). Comuna Şerbesci. (Venit: 8.052 le). Patru cătune: Ghipesc, Iirbpu, Șerbesel şi Slisezri, 
Prima şcolă este la Ghigoescr, lixistă de la 1864. L.ocolul este proprictatea comuner, câldit în 

1560. [5 de lemn, nepotrivit, neincăpător, la loc nesânătos şi nu la îndemâna tuturor copiilor. Are o 
sală (7X4,00X2,05) şi două camere pentru inveţător. Curtea, forte mică, este împrejmuită cu gard. 
Grădină nu ce. Seola nu arc nici un venit, 

Numat copiil din Ghigoesel pot frecuenta acestă şeolă, unde, fiind 102 copil în virstă de 
şcolă, ar trebui un al doilea înveţător, 

[; nevoie de un local, 
A doua şcolă este la Ilârtopu. Localul este închiriat. E de nuele lipite cu pămînt, nepotrivit, 

neincăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor, Are o sală: (BX, 802,50) şi 0 cae 
meră pentru învtţător, Nu e nicI curte, nici srădină. Șeola nu are nici un venit. 

Numa! copil din Mărtopu pot urma la acestă şeolă, unde sunt 79 copil în virstă de şeolă. 
I: nevoie «dle un local. 
A treia şeolă esto la Șerbescr, Există de la 1880, Localul este proprietatea comunel. E de 

nucle lipite cu pămînt, nepotrivit, la un loc cu primăria, ncincăpetor, dar la loc sănătos şi nu tocmal 
la îndemâna copiilor. Are o sală: (î,17X4,15X3,15), firă locuinţă pentru invețător. Nu e nici 
curte, nici grădină. Scola nu are nicl un venit. 

Numar copiil din Șerbesci pot frecuenta acestă sectă, unde, fiind 121 copil în virstă de 
şcolă, ar trebui un al doilea înveţător, 

I, nevoie de un local. 
La Slişesel numnerul copiilor în virstă de şeolă este neînsemnat. 

10;. Comuna Vadurile. Cincl cătune: „tyăreia, Maliciu, Oanţu, Vadurile şi Tarcău. 
Seola este la Vadurile, Există de la 1565, Localul este proprietatea comunei, elădit în 1867. 

E de lemn, în paiantă, nepotrivit, ncincăpetor, dar la loc sănătos şi la indemina copiilor. Are 
o sală: (7,10X5,80X2,12) şi patru camere pentru înveţător. Curtea j0002*:) este împrejmuită cu 
uluci. Grădina (9502) este împrejmuită cu sard de nuele. Seola are un venit de 120 ler, din 
arendarea pămîntului. 

Copiil din Maliciu 2 kil) pot frecuenta şedla din Vadurile, unde, peste tot sunt 66 copil 
în vîrstă de scoli, 

[.a Oanţu (1 Ril), fiind 45 copil în virstă de şcolă, ar tzebui să se infiinţeze o şeolă inferioară. 
la Tarcău (11 Hi), ar trebui să se infiinaţeze o şcoli de cătun. 
Lia Aszărcia numerul copiilor este neînsemnat,
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PLASA ROZNOV 

29 Cătune și 11 Şcole 

Copii în virstă, de șcâlă: 2.024 (1.284 băeți și 1.310 fete). 

1). Comuna Borlesci. (Venit: 4.975 lei). Trei cătune: Bor lesci, Puriceni și Ruseni. 

Şc6la este la Borlesci. Există de la 1862. Localul este proprietatea comunei, clădit de Stat 

în 1861. E de biîrne, nepotrivit, neîncăpitor, la loc sănătos și la îndemâna copiilor.:Are o sală: 

(8,27X7.90X2,90) şi două camere pentru învăţător. Curtea, (774m?) și grădina (1864»») sunt ne- 

împrejmuite. Şc6la are un venit de 501 lei, din arendarea pămîntnlui. 

Copiii din Puriceni (500 m.) pot frecuenta şcâla din Borlesci, unde, peste tot fiind 15 

copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui încă doi învăţători. 

E nevoie de un local. . 

La Ruseni (3 kil. 500 m, fiind 61 copii în virstă de șeâlă, ar trebui să se înfiinţeze o 

șcâlă inferidră. | 

2) Gomuna Calu-lapa. (Venit: 10.450 lei). Cinci cătune: Calu, Cuteni, Dumbrava: Roşie-de-Jos, 

Iapa şi Srvinesci. 

Prima şcolă este la “Calu. Există de la 1878. Localul este oferit gratuit de învățătorul : actual, 

E de lemn, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: 

(6,55X4,05X2,36) fără locuinţă, pentru învăţător. Curtea (716.2) este împrejmuită cu uluci. Gră- 

dină nu e. Şc6la nu are nici un venit. 

Fiind la Calu, 231 copii în vîrstă de şeslă, ar trebui să so înfiinţeze în acest cătun, încă 

o şedlă cu doi îevăţiitori şi să se adaoge un al doilea învăţător la şcola existentă. 

La Iapa (2 lil. 375 m.), fiind 51 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o şeâlă 

inferi6ră. 

A doua, şeolă este la Sevinesci. Există de la 1893. Localul este proprietatea comuni. E 

de lemn, cu temelia de piatră, destul de bun, neîncăpător însă, la loc sănătos şi la îndemâna 

copiilor. Are o sală : (7,80X6,55X2), o cancelarie şi o cameră pentru învăţător. Curtea, forte 

“mică, este împrejmuită cu, gard. Grădină” nu €. Școla are un venit de 200 lei, din arendarea 

pămîntului. | 

Copiii din Dumbrava-Roșie-de-Jos (850 m.) pot frecuenta şcâla din Sevinesci, unde, peste 

tot fiind, 181 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui încă dot învăţători. ii | 

Copiii din Cuteni pot urma la şesla din Roznov. 

3). Comuna Dochia. (Venit: lei). Două cătune: Băloșesci și Dochia. 

Şcâla, esto la, Dochia. Există de la 1885. Localul este proprietatea comunei. E de lemn, 

nepetrivit, neîncăpător, dar la, loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: ($,80X4,50X2,30), 

fără locuinţă pentru învățător. Curtea, torte mică, este neîmprejmuită, Grădină nu e. Şe6la are 

un venit de 317 lei, din arendarea pămîntului. ” 

Fiind la Dochia 176 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui la acestă scol încă doi învăţători. 

“ Copiii din Jidescă şi Bahnă jcomuna Girovu) pot urma lă acestă şcolă. 

La Băloşesci (3 kil. 800 m.), fiind 82 copii în vîrstă de şcâlă,, ar trebui să se înființeze o 

şc6lă inferidră. 

4). Comuna Mărgineni, (Venit: 11.849 le'). 'Trei cătune: Hârtesci, Hoisesci și Dărgineni 

Prima șcâlă este la Hoisesci. Există de la 1890. Localul este închiriat. E de birne şi vălătuci, 

nepotrivit, neîncăpător, la loc sănătos, dar nu la îndemâna copiilor. Are o sală: (4X4, 40X2,25), 

fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şc6la nu are nici un venit. 

3
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Copiil din Hărtesci (2 kil.) pot frecuenta şcola din Iloisesci, unde, fiind peste tot 133 co- 
pit în virstă de ssolă, ar trebui un al doilea înve&ţător. 

[2 nevoie de un local. 
A doua şeolă este la Mărginenr. Există de la 1865. Localul este proprietatea comunei, 

clădit în 1864. E de birne și pămint, nepotrivit, vechii, neincăpitor, dar la loc sănătos și la 

îndemâna copiilor. Are o sală: (8X1,60X2,55), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (8942) şi 

grădina (57067) sunt imprejmuite cu scânduri şi nuele. Şcola nu are nici un venit. 
Numat copil din Mărgineni pot să urmeze la acestă şcolă, unde, fiind 267 copil în virstă 

de şcolă, ar trebui un al doilea înveţitor la şeola existentă şi să se înfiinţeze o altă şcolă cu 
doi învăţători. 

di Comuna Măstacănu. (Venit: 7.619 le). Patru cătune: Bălanu, Aăstacănu, Negulesei, și 
Porteiresci. 

Şcola este la Măstacănu. Există de la 1868, Localul este proprietatea comunei, clădit: în 

1867. [2 de lemn, nepotrivit, vechiă. neincăpttor, la loc nesănătos şi nu tocmal la îndemâna 

copiilor. Are o sală: (6,10X4,25X2,35) și două camere pentru înveţător. Curtea (1790) este 
ncîmprejmuită. Grădină nu e. Școla nu are nici un venit. 

Comunicaţiile, fiind forte anevoiose, numa! copiil din Măstacănu pot urma la acestă şeolă, 
unde, fiind 102 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea înv&țător. 

[ nevoie de un local. 

La Bălanu (2 kil.), fiind 53 copil în virstă de şeolă, ar trebui să se înființeze o şcolăin- 
ferioră. 

La Portăresci [1 kil.), fiind 24 copil în virstă de şcolă, ar trebui să se înființeze o şcolă 
de cătun. 

Copii! din Negulesci pot urma la școla din Iapa. 

6). Comuna Roznovu. (Venit: 10.650 lei). Patru cătune: Chintiniciu, Aceyrițesci, Roznocu şi Slobozia 
Prima șeolă este la Roznovu. Există de la 1895. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1874. [E de zid, destul de bun, ncîncăpător însă, la loc săntitos și la îndemâna copiilor. Are 
o sală: 46,63X5,65X3,65) şi o cameră pentru învețător. Curtea (1790=»:) este împrejmuită cu 
gard. Grădină nu e. Șeola nu are nici un venit. 

Copiii din Chintiniciu (1 kil.209 m.) pot urma la şcâla din Roznovu, unde, pesto tot fiind 
159 copi! în vîrstă de şcolă, ar trebui încă doi învițători. 

Copiil din Cuteni (com. Calu-lapa) pot de asemenea să urmeze la acestă școlă 
I: nevoie de un local. 
A doua școli este la Slobozia Există de la 1883. L.ocalul este proprietatea comunei, clădit 

în 1891. E de lemn, destul de bun, ncincăpător însă, la loc sănătos și la îndemâna cepiilor. Are 
o sală: (12X7X3,15) şi două camere pentru învăţător. Curtea (1.07922) este împrejmuită cu 
gard. Scola nu are nici un venit. 

La Slobozia, fiind 250 copil în virstă de şcolă, ar trebui să se adaoge un al doilea învt- 
țător la cola existentă și să se înfiinţeze încă o şcolă cu doi învăţători. 

La Negriţesci (14 il.), fiind 16 copil în virstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze o şcolă 
de cătun. 

1). Comuna V&nătorii-Dumbrava-Roşie (Venit: 6.022 lei). Cinci cătune: Cutu, Dumbrara- Roșie- 
«de-Sus, Poeni, Văleny şi Venători. . 

Școla este la Cuţu. Există de la 1864. Localul esto proprietatea comunei, clădit în 1887. 
E de cărămidă, sistematic, neincăpttor însă, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două 
săli: 1 (8,50X5,25X3), IL (5X4X3), fără locuinţă pentru înv&țător. Curtea (53înr:) este neimprej-
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muiti. Grădina (2.148*P) este neimprejmuită. Școla are un venit de 300 lei, din arendarea 
pămîntului. 

Copiii din Venătorr (1 il. 500 m) şi din Dumbrava- Roşie- de- Sus (1 il.) pot urma la acestă 
şe6lă, unde, fiind 226 copii în vîrstă de şeolă, ar trebui un al doilea, învăţător la şc6la existentă şi 
să se înființeze o altă şeolă cu do! învăţători. 

La Văleni (7 kil.), fiind 57 copil în vîrstă de școlă, ar trebui să se înfiinţeze o şcâlă inferidră. 
La Poeni (15 kil.) nu sunt de cât 7 copii în vîrstă de șe6lă. 

8). Comuna Zănesci. (Venit: 14.416 lei). 'Trei cătune: Făurei, Trajan şi Zănesci, | 
ŞeGla este la Zănesci. Există de la, 1865. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1862. E 

de lemn, nepotrivit, neîncăpător, la loc sănătos şi la îndemână tuturor copiilor. Are două săll: 

1 (8,05X7,710X5), II (5,80X3,50X3) şi o cameră pentru învățător. Curtea (932m:») și grădina (1.78%) 
sunt împrejmuite cu uluci. Şe6la are un venit de 380 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiii din Făurei (2 lil. 800 m.) pot frecuenta, şeâla din Zănesci, unde, fiind peste tot 311 

copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui (sunt acum doi învăţători) să se adaoge un al treilea învăţător la 

şcâla existentă și să se înființeze încă o şcâlă cu tre! învățătpri. | 
La, Trajan (3 kil. 500 m.), fiind 46 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o şs6lă 

inferidră. 

RESUMAT. 

Pentru o deplină aplicare a legei asupra învăţămîntului primar, ar trebui să se înfiinţeze 

în tot judeţul Neamţu: 

18 şcale de cătun ; 

37 şcdle înferidre cu un învățător”; 
69 cole superidre cu doi învățători ; 
33 școle superidre cu trei învățători ; 

Ar mai trebui să se transforme: 2 şcle de cătun în ședle superidre cu doi învăţători, 

44 şedle inferidre în șcâle superi6re cu doi învăţători, 25 școle inferidre în şcole superidre 
cu trei învățători şi 4 şcâle superidre cu doi învăţători în şedle superidre cu trei Invăţători. 

Astădi avem în acest judeţ 89 șcâle, din cari: 2 de cătun, 81 inferidre și 6 superidre 
cu doi învățători. | 

In diua când legea actuală va fi pe deplin aplicată vom avea 157 școle, din cari: 18 de 
cătun, 37 inferidre, 69 superidre cu doi învăţători şi 33 superidre cu trei învăţători, 

F.D. 

NOTĂ. — (1) In tobele, la suma totală a copiilor în virstă de şeslă din cătunul Orbicu (comuna Costișa, 
plasa Bistriţa) să se citâscă 650 în loc de 659; de asemenea şi la şcola din Ghindăoani (comuna Crăcăoan), Plasa- 

de-Sus) să se cilâscă 223 în loc de 233. 

(2) Cătunul Gălăesci (comuna Bârgăoani, plasa Mijlocu) în tabele să se citescă Bălănesei. , 

(3) Numărul cătunelor în tabele să se citâscă aşa precum s'a trecut în fruntea fie-cărei plăşi.
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JUDETUL OLm 
17.400 (10.256 băieţi și 7.144 fete). Statistica actuală. 

Copil în virstă de șeâlă: | „i (8.189 » şi 6.589 » ). Statiatica din, 1891. 

PLASA MlyLOCU 

” 31 Cătune și 9 școle. 
Copii în virstă de șcâlă: 1.860 (1,053 băieţi şi 807 fete). 

1. Comuna Bălțați. (Venit: 3.545 lei). Tret cătune: Bălțați, Mărgineni şi Slobozia. 
Scola este la Bălțați. Există de la 1843, închisă la 1859, redeschisă la 1864, închisă din 

noi la 1882 și deschisă în sfirşit la 1887. Localul esto donat de d. G. Eliad, însă fără forme. E de 
bîrne, nepotrivit, neîncăpător, la loc sănătos, dar nu la îndemâna copiilor. Are o sală : (5,95X4,80X 
2,60), fără locuinţă pentru învăţător Nu e nici curte, nici grădină. Şcola nu are nici un venit. 

"Şedla ar trebui stabilită în cătunul Mărgineni, unde numărul copiilor este mult ma! mare 
de cât în cele-lalte două cătune. 

La acâstă școlă pot urma uşor copiii şi din Bălțați şi din Slobozia. 
Fiind în aceste trel cătune 220 copii în vîrstă de ședlă, ar trebui un al doilea învăţător 

la şcola existentă. (transferată de la Bălțați la Mărgineni) şi să se înfiinţeze o altă şeâlă cu doi . 

învăţători. 

E nevoie (l'a se clădi localuri. 

2). Comuna Bârcei. (Venit: 4.151 le)). Un cătun: Bârcă. 
Şe6la de la Bârcei există de la 1891. Localul este proprietatea comuni, clădit î în 1891. 

E de birne „nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: 

(5,50X4,25Xx2,20), fără locuinţă pentru învăţător, Nu e nici curte, nici grădină. $e6la nu are 
nici un venit. 

liind la Bârcey 132 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea învățător, 
I: nevoie de un local. 

3). Comuna Buzesci. (Venit: 3.510 lel). Şese cătune: Buzesci, Ciuresci, Buvdulesci, Corbu, 
Milcoveni- Ghidăvcei şi Spălăţe. 

Școla este la Buzesci. Există de la 1887. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1886, 

E de zid, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două să:
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i (5XX5,90X2,80), Ii (3,90XX4,85X(2,80) şi două camere pentru învățător. Nu ce nici curte, nici 
grădină. Şc6la nu are nici un venit. 

Copiii din Ciuresci (1 kil. 200 m.) şi din Spălăţei (2 kil.) pot urma la șcâla din Buzesci, 

unde fiind peste tot 103 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învățător. 

E nevoie de un local mai încăpttor. 
La Burdulesci (1 kil. 800 m. şi comunicaţia adesea ori întreruptă prin riul Vezei), fiind 

38 copii în virstă de șcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o şcslă inferidră. 
La, Corbu (5 kil.), fiind 88 copil în virstă de șcslă, ar trebui să se înființeze o şcâlă inferidră. 
La Milcoveni-Ghidărcei (3. lil. 400 m.), fiind 45 copil în virstă de ședlă, ar trebui să se 

înfiinţeze o şc6lă inferidră. 

4). Comuna Corbu. (Venit: 3.576 lei). Cinci cătune: Brăniștea, Cosăveni, Serbii- Măgura, Un- 
gheni şi Vitănesci. 

Şela este la Vitănesci. Există de la 1881, arsă în 1885, refăcută în 1886 și redeschisă în 

1887. Localul este proprietatea comunei, care l'a clădit cu ajutorul d-nei Alexandrina G. Aman. 
E de bîrne, nepotrivit, neîncăpător, la loc nesănătos şi nu e la îndemâna copiilor. Are o sală: 

(7,25X(4,65X2,13), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şedla nu are 
nici un venit. 

La Vitănesci sunt 86 copil în vîrstă de șcslă. 
La Brăniştea (2 kil. 880 m. şi comunicaţia des întreruptă de riul Vedea), fiind 65 copil 

în vîrstă de șc6lă, ar trebui să se înființeze o şcolă inferidră. Ă 

La Ungheni.(2 kil. 630 m. și comunicaţia des întreruptă), fiind 42 copil în vîrstă de șcâlă, 
sar putea înfiinţa o șc6lă inferi6ră. 

La Cosăreni, fiind 21 copii în virstă de școlă, sar putea înființa o şedlă de cătun. 
La Serhil- -Măgura nu sunt de cât 5 copii în vîrstă de șcălă. 

5) Comuna Floru. (Venit: 2.636 lei). Două cătune: Floru și Jarcaleţi. 
Şeola este la Floru. Există de la 1879. Localul este proprietatea. comunei, clădit în. 1874. 

I de birne și gard, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o 

sală : (450X4X2, 16) și o cameră pentru înv&ăţtor. Nu e nici curte, „nici grădină. Sc6la nu are 
nici un venit. 

“La Floru sunt 70 copil în vîrstă de şeslă. 
La Jarcaleţi (7 kil.), fiind 20 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o şeolă 

de cătun.. 

6). Comuna Icoana. (Venit: 2.993 lei). Un cătun : coana. 
Nu există şedlă în acestă comună, în care fiind 88 copil în virstă de scâlă, ar trebui să 

'se înființeze o şc6lă inferioră. 
Acum se clădesce de comună un local. 

7). Comuna Optașii. (Venit: 3.062 lei). “Vrei cătune : Jugărul, Oplaşii şi Zăvoiu. 
Şedla este la Optaşil. Există de la 1890. Localul este proprietatea comunei. E de birne, ne- 

E potrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (8,25Xx4,20XX2,30), 
fără locuinţă pentru învățător. Curtea (512m2:) este împrejmuită. Grădină nu e. Şcla nu are 

„nică un venit. 

| Copiii din Jugărul şi din Zăvoiu pot merge fârte ușor la şcâla din Optașii, unde, peste tot 
fiind: 150 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui încă doi învăţători, 

E nevoie d'a se celădi un local încăpttor.
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--8). Comuna Potcoava. (Venit: 5.128 lei). Ş6se cătune: Broscari, Cârstescy, Iâlcoieni, Meși- 
nesci, Mijlocu şi 'Trujînesci. e - 

Şc6la este la Mijlocu. Există de la 1865. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1884. 
E de lemn, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o 

sală: 6X5X2, 50), tără locuinţă pentru învățător. Nu e nici curte, nici grădină. Şcola nu ure nici 

un venit. 

Copiil din tote cătunele (distanţele iiind forte mici) pot frecuenta uşor şcola din Mijlocu, 
unde, fiind peste tot 350 copii în virstă de șcâlă, ar trebui încă doi învăţători la şela existentă, 

și să se înființeze o altă şcolă cu tre! învățători. 

E nevoie da se clădi localuri noul. 

9). Comuna Sinesci. (Venit: 1.200 lei). Un cătun: Sinesc. 
Nu există şc6lă în acâstă comună, unde fiind 80 copii în vîrstă de școlă, ar trebui să se 

înfiinţeze o școlă inferidră. 
Aceşti copil astădi urmeză la şeola din Popesci (comuna Valea-Meilor). 

10). Comuna Ursoaia. (Venit: 1.924 lei). Patru cătune: Băceni, Ciuciu, Piţigoesci şi Stănislăvesci. 
Şc6la esto la Băceni. Există de la 1887. Localul este proprietatea comunei. E de gard în 

paiantă, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: 

(5X4,50XX2,50), fără locuinţă pentru învăţător Nu e nici curte, nici grădină. „Seola nu are nici 

un venit. 

Copiil din Ciuciu, din Piţigoesci şi din Stănislăvesci, distanţele fiind mici, pot urma cu 

înlesnire la şcola din Băceni, unde, peste tot sunt 88 copil în vîrstă de șcâlă. 

11). Comuna Valea:Merilor. (Venit: 2.300 le. Două. cătune: Fopesci şi Ursant. 
Şc6la, este la Popesci. Există de la 1880. Localul este închiriat. E de lenin, nepotrivit, 

neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor, Are o sală: (6X5XX3), fără locuinţă pen- 

tru învățător. Nu e nici curte, nici grădină. Şc6la nu are nici un venit. 

Copii! din Ursani pot urma la șe6la din Popesci, unde, peste tot fiind 169 copil în vîrstă 

de şcolă, ar trebui încă doi învățători. 

PLASA OLTUL-DE-JOS 

43 cătune și 12 şcole. 
Copii în vivstă de școli: 2.397 (1.449 băcţi și 918 fele). 

1). Comuna Albesci. (Venit: 2520 lei). Cinci cătune: Albesci, Linia Mare, Mihăesci, Valea: 
Seci şi Valea- Vat-de- Ei. i 

Sc6la este la Valea-Seci. Există de la 1860. Localul este proprietatea comunei. E: de bene, 

nepotrivit, neîncăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (7, 95X4 35X2), fără 

locuinţă pentru învăţător. Curtea (15007) este neîmprejmuită: Grădină nu e. Şcola nu are nici 

un venit.
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Copii! din Linia-Mare, din Albesci şi din Valea-Val-de-EI, pot urma la şe6la din Valea- 
Seci, unde, fiind peste tot 188 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui încă dot înviţători. 

E neapărată nevoie de a se clădi un local. 
La Mihăesci (3 kil. 300 m), fiind 104 copii în vîrstă de școlă, ar trebui să se înființeze o 

şcolă superioră cu do! învăţători. 

Creare Cirtagor” 
2). Comuna Giorcașovu. Trei cătune: Cioreaşoru, Pârliţiy şi Sărăcesci. 

„Sela este la Cioreaşovu. Localul este proprietatea comunei. E de birne, nepotrivit și ne- 

încăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală mică, fără locuinţă pentru în- 
văţător. Şcola nu are nici un venit. 

Copiil din tâte satele pot merge cu înlesnire la şcâla din Ciorcaşovu, unde, fiind peste tot 
148 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui încă do! învăţători, 

E nevoie de a se clădi un local. 

3). Comuna Comăniţa. (Venit: 1.500 lei). Două cătune: Cominița și Schitu. 
Nu există șc6lă în acestă comună. 
Fiind 126 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui să se înfiinţeze la Comăniţa o şcolă supe- 

rioră cu doi învăţători, la care ar putea veni şi copiii din Schitu, cară se allă la o distanţa de 

850 m. de Comaniţa. 

4). Comuna Cucueţi. (Venit): 2.290 lei). Patru cătune: Căzănesci, Cucueţi, Valea-Felei şi Vinesci. 
Şedla este la Căzănesel. Există din timpul lui Alexandru Ghica, cu întreruperi. Localul 

este proprietatea comunei. [ de birne, vechii, miserabil, neîncăpitor, dar la loc sănătos și la 

îndemâna copiilor. Are o sală: (7,20X420), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte 
nici grădină. Scola posedă trei hectare de pămînt, care nu sait arendat. 

Copiii din Valea-ltetei (2 lil.) şi din Cucueţi (1 kil. 400 m.)'pot urma la șe6la din Căză- 
nesci, unde, fiind peste tot 114 copii în virstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

La Vinesci (2 kil. 450 m. și comunicaţia grea), fiind 14 „copii în vîrstă de școlă, sur putea 

înființa o şe6lă de cătun. | 

5). Comuna Deleni. (Venit: 1.500 Iei). Două cătune: Cherlescă şi Deleni. 
Nu există şc6lă în acestă comună. 
Ar trebui să se înființeze o școlă inferidră la Deleni, unde sunt 55 copii în vîrstă de școlă 

şi o altă şeolă la Cherlesci tot inferidră (4 lil. 500 m. de Deleni), unde sunt 36 copil în viestă 

de şcolă. 
4 

6). Comuna Dobrotinatu. (Venit: 4.033 let). Patru cătune: Pictrișu, Linia-din- Vale, Dobroti- 
netu-de- Sus şi Proaspeţi. 

Şcola este la Pietrişu. Există de la 1867. Localul este proprietatea comunei. E de lemn, 
vechii, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: 

(7,10X4X2.20), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (782=:P) este împrejmuită cu uluci. Gră- 
dină nu e. Şe6la nu are nici un venit. 

“Copii! din Linia-din-Vale (1 lil. 300 m.) și din Dobrotinetu-de-Sus (1 kil.) pot urma la 
șeola din Pietrișu, unde, fiind peste tot 223 copil în vîrstă de şeolă, ar trebui un al doilea în: 
vățător:la şeola existentă și să se înființeze o altă şcolă cu dol învăţători. 

E nevoie da se clădi localuri. 
La Proaspeţi (3 kil., fiind 25 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze o şeâlă 

de cătun.
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7). Comuna Dumitresci, (Venit: 4.500 lei). Trei cătune: Dumitresci, Poganu, Verguleasa şi 
Valea- Albu, 

__ Şedla este la Dumitresci. Există de la 1883. Localul este făcut şi donat în 1882 de d.N. 
M. Xantho. E de zid, nesistematic, la un loc cu primăria, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la 

îndemâna, copiilor. Are o sală: (8X6X3) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (720m.2) este ne- 
împrejmuită. Grădina (665m-7.) este împrejmuită cu gard de lemn. Şc6la nu are mici un venit. 

Fiind la Dumitresci 116 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 
Dacă sar muta primăria, localul ar fi încăpător. 

La Valea-Albu (2 lil. 500 m.), ar trebui să se înfiinţeze o şodlă superidră cu doi învăţă- 

tori, la caro ar putea să vie şi copiil din Poganu (4 kil. 520 m. de Dumitresci), fiind în aceste 
două cătune 130 copii în virstă de şceolă. 

8). Comuna lbănesci. (Venit: 1.749 lei). Un cătun: Ibănesc. 
Sedla de la Ibănesci există de la 1884. Localul este închiriat (este proprietatea învăţătoru- 

lui). E de birne, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: 

(4,20X4XX2,50) şi două camere pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şedla nu are nici 

un venit. 

Sunt la Ibănesci 73 copil în virstă de scol, 

E nevoie de un local. 

9). Comuna Oporelu. Cinci cătune: Deria-de-Jos, Deria-de- Sus, Corbu, Oporelu şi Priotesc). 
Sc6la este la Oporelu. Există de la 1885. Localul este olerit gratis de învăţător. E de 

birne, nepotrivit, neîncăpător, dar.la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (8X4X(2,20), 

fără locuinţă pentru învăţător. Curtea, (300=») este împrejmuită cu uluei. Grădină nu e. Șc6la 

nu are nici un venit. 

Copiii din Priotesci (1 kil.) şi din Beria-de-Sus (2 lil.) pot urma la șcâla din Oporelu, unde, 

fiind peste tot 120 copii în vîrstă de şedlă, ar trebui un al doilea învățător. 
E nevoie da se clădi un local. 
La Beria-de-Jos (3 Iil.), fiind 40 copii în virstă de şcolă, ar trebui să sc înfiinţeze o școlă 

inferidră. 
La Corbu (6 kil.), fiind 32 copii în vîrstă do şeslă ar trebui să se înfiinţeze o şcolă in- 

feridră. 

10). Comuna Priseaca! (Venit: 3.503 lei). Două cătune: Priseaca şi Săltănesci. 
Şc6la este la Priseaca. Există de la 1860. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1859. 

E de birne, vechii, mizerabil, neîncăpâtor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o 
sală: (7,10X2,40X2.20), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şegla nu 

are nici un venit. 

Copiii din Săltănesci (1 lil. 600 m-) pot urma la şc6la din Priseaca, unde, fiind peste tot 
173 copii în vîrstă de șcslă, ar trebui încă doi învăţători. 

E neapărată nevoie da se clădi un local. 

11). Comuna Rădesci. (Venit: 1.500 lei). Un cătun: Rădesci. 

Şc6la de la Rădesci există de la 1858. Localul este oferit gratis de protul 1. 'Teodorian, 

învățătorul. E de biîrne, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are 

două săli: 1 (5XX4X2,50), IL (4XX4X2,50), fără locuinţă pentru învăţător, Curtea (704) este îm- 
prejmuită cu uluci. Grădină nu e. Sc6la nu are nici un venit. 

Fiind la Rădesci 105 copil în vîrstă de ședlă ar trebui un al doilea învățător, 

E nevoie de un local.
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12). Comuna Tesluiu. (Venit: 3.022 lei). Patru cătune: Cherlescir-din- Deul, Cherlescii-din- Vale, 

Curţişoara şi Tesluiu. 
- Sedla este la Tesluiu. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1887. E de pirne, nepo- 

trivit, la un luc cu primăria, ncîncăpător, dar la loc sănătos şi li îndemâna copiilor. Are o 

sală: (6 XX 4,80 XX 2,50), fără locuiţă pentru învăţător. Curte nu e. Grădina (912) este împrej- 

muită :cu uluci. Şcâla nu are nicl.un venit. 
Copiii din Cherlescil-din-Deal și din Cherlescii-din-Vale pot frecuenta şeola din Tesluiu, 

unde, fiind peste tot 122 copil în vîrstă de şeslă, ar trebui un al doilea învăţător. 
E nevoie de un local. | 
La Curţişoara, fiind 125 copil în vîrstă de şoslă, ar trebui să se înființeze o şcolă cu dot 

învăţători. 

13). Comuna Turia. (Venit: 6.565 1el). Sese cătune: Buricesci, Dârca, Pecca, Turia, Valea- 

Aare şi Zorleasca. ” | 
Şc6la este la Turia. Există de la 1889. Localul este proprietatea comunci, clădit în 1888. 

E de.biîrne, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (6X 

4,10X2,45) şi o cameră pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şc6la are un venit de 

170: lei, din arendarea pămîntului. 
Copii! din Recea (1 kil. 600 m.) şi din. Zorleasca (2 kil. 200 m), pot urma la șe6la din 

Turia, unde, fiind peste tot 94 copil în vîrstă de şedlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

La Valea-Mare (5 liil.), ar trebui să se înfiinţeze o școlă inferidră la care ar putea să ur: 

meze şi copiil din Bârca, fiind în aceste două cătune 70 copil în virstă de şcolă. 

Copii din Buicesci (8 -lil.), fiind forte aprope de Priseaca, ar trebui să urmeze la şc6la 

din acest cătun. 

14). “Comuna Urluiasca. (Venit: :1.373 le). Un cătun:. Urliiasca. 

_Nu există în acâstă comună de cât o şcolă de cătun, deschisă în 1891. Localul este donat 

provisoriii de preotul I. Ionescu. ! 

Fiind 125 copit în virstă de școlă, ar trebui să se transforme acâstă şcălă î în școlă supe: 

ridră cu dol învăţători. 

PLASA OLTU-DE-JOS 

4Scâlune şi 9 școle. 

Copil in virstă de şcolă: 2.520 (1.362 băeţi şi 1.058 fete). 

1). Comuna Câmpul-Mare. (Venit: 2.891 lei). Două cătune: Câmput-Mare și Vlangăresci. 

Nu este şeoiă în acestă comună. 
Ar trebui să se înfiinţeze o ședlă inferioră la Câmpul-Mare, unde sunt 35 copil în virstă 

de școlă şi o altă şcolă inferioră la Vlangăresci (5 kil.), unde sunt 61 copii în vîrstă de şcolă. 

2). Comuna Casa-Vechie. (Venit: '1.:400 lei). Două cătune: Casa-Vechie şi Cioboţi. 

Nu este șcâlă în acâstă comună. 
Cele două cătune, fiind unul lângă altul, ar trebui să se înfiinţeze la Casa-Vechie o școlă 

superioră cu trei învățători, fiind peste tot 151 copii în virstă de școlă.



JUDEȚUL OLT. - 

3). Comuna Ciomăgesci. (Venit: 5.212 lei). Cinci cătune: Bădărăi, “Beculesci,. Fedeleşoiu, Ră- 

dulescă şi Stănuleasa. 
Şedla este la Fedeleşoiu. Există de la 1891. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1882. E de biene, nepotrivit, ncîncăpător, dar la loc 'sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(3X4,25X2,25), fără locuinţă pentru învățător. Nu e nici curte, nici grădină. Şeola nu are nici. 

un venit. - ” i 

Copiii din Beculesci și din Rădulesci pot merge uşor la șcâla din Fedeleșoiu, unde, fiind 

peste tot 142 eopii în vîrstă de şcâlă, ar trebui încă doi învețători. 

E nevoie de un local. 

La Stănuleasa (4 lil.), fiind 44 copii în virstă de școlă, ar trebui să 'se înființeze o șcâlă 
inferiră. 

La Bădărăi (3 kil. 500 m.), nu sunt de cât 9 copii în vîrstă de şcâlă. 
y 

4). Comuna Cornăţelu. (Venit: 2.495 lei). Trei cătune: Cornăţelu, Optășani şi Seaca. 

Şcsla este la Cornăţelu. Există de la 1881. Localul este proprietatea comunei. E de birne, 

nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (9X450X2,55), 

fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şcâla are un venit de 128 lei, din 

arendarea pămîntului. 
Copii! din Seaca (2 lil.) pot merge la ședla din Cornăţelu, unde, peste tot fiind 130 copii | 

în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 
E nevoie de un local. 

La Optăşani (5 kil.), fiind 36 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze o şcolă 
inferi6ră. 

5). Comuna Dejesci. (Venit: 2.349 lei). Trei cătune: Dejesc, Donesci şi Vulpesci. 

Nu este şodlă în acâstă comună. 
Ar trebui să se înfiinţeze la Dejesci o șc6lă superidră cu trei învăţători, la care ar putea 

să urmeze şi copiii din Donesci, fiind în aceste două cătune 167 copii în virstă de şeslă. 

La Vulpesci (3 kil. 400 m.), fiind 21 copii în virstă de șc6lă, ar trebui să se înfiinţeze o 

școlă de cătun. : e | 

6). Comuna Dienci. (Venit: 2.683 lei). Un cătun: Dienci. 
Nu există şcâlă în acestă comună. 
Ar trebui să se înfiinţeze la Dienci o şcălă « superi6ră cu trei învăţători, fiind 164 copii în 

virstă de şcâlă. 

1). Comuna Dobroteasa. (Venit: 4.487 lei). Patru cătune: Crăciunesci, Dobroteasa, Leleasca 

şi Murgesci. 

Şcâla este. la Dobroteasa. Există aici de la 1889. Localul este proprietatea comunel.. E de 

birne, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (84,60 

X2,35), fără locuinţă. pentru învăţător. Curtea (233.7) este împrejmuită cu scânduri. Grădină 
nu 0. Şe6la nu arc nici un venit. | 

Copiii din Crăciunesci (500 m.) şi din Murgesci (1 kil. 350 m.) pot frecuenta ședla din Do- 

broteasa, unde, fiind peste tot 210 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător la 
şcola existentă şi să se înfiinţeze încă o șc6lă cu doi învăţători. 

„La Leleasca, unde este un local de șcdlă donat de d. I6n N..Alexandrescu si unde sunt 

98 copii în vîrstă de şcolă, ar-trebui: să se înfiinţeze: o şeâlă superidră cu doi învățători.
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8.. Comuna Geamăna. (Venit: 9.146 lei). Trei cătune: Buciumeni, Dragoescă și Gcamiina. 

Şcdla este la Drăgoesci. Localul este proprietatea comunei, donat de d. Alex. Iliescu. E de 
zid, nesistematic, ncîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Aro o sală (7X(5,853) 

şi două camere pentru învăţător, Curtea (4567) şi grădina (662*») sunt împrejmuite cu uluci. 

Scbla nu are nici un venit. 
Fiind la Drăgoesci 130 copii în vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător. 
E nevoie da se mări localul. 
La Geamăna (3 kil. 750 m), fiind 68 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o 

scolă inferi6ră. 
La Buciumeni (4 kil 750 m.), fiind 66 copii în virstă de şeolă, ar trebui să se înființeze o 

şcolă inferioră. 

9). Comuna Otescil-de-Jos. (Venit: 1.769 lei). Un cătun: Olescik-de-Jos. 

Nu oxistă şcoli în acestă comună. , 
Fiind la Otescil-de-Jos 99 copii în vîrstă de şcdlă, ar trebui să sc înfiinţeze o şcolă su- 

perioră cu doi învăţători. 

10). Comuna Otescil-de-Sus. (Venit: 2.674 lei). Trei cătune: Aldesey, Cepescă. şi Cerbeni. 
Şcâla este la Cerbeni. Există de la 1861. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1860. 

5 de biîrnc, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală 

(8,35XX4,45XX2,12), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (13757) este împrejmuită cu gard. 

Grădina (349.7) este împrejmuită de asemenea cu gard. Şe6la nu are nici un venit.. 
La Cerbeni, fiind 93 copil în vîrstă de şedlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

E nevoie de un local. 
La Cepesci, ar trebui să se înfiinţeze o.școlă superidră cu doi învățători, la cari ar putea 

să urmeze şi copiil din Aldesci, fiind în aceste două cătune 110 copil în virstă de şcolă. 

11). Comuna Păroși. (Venit: 3.156 lei). Trei cătune: JMijlocu,: Morlotesei şi Stefănesci. 

Şc6la este la Mijlocu. Localul este proprietatea comunei, donat de r&posatul N. Gherman. 
E de Dirne, nepotrivit, ncîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală 

(7,30XX4,252,15), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Școla nu aro nici 
un venit. , 

Copiii din Morlovesci (1 lil. 500 m.) şi din Stefănesci (1 lil. 500 m.) pot urma la șcâla 

din Mijlocu, unde, fiind peste tot 148 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui încă doi învăţători. 
E nevoie de un local. 

12). Comuna Sâmburesci. (Venit: 3.050 lel). Cinci cătune: "Cungrea, Sâmburesci, Launele, 
Tonesci şi Mănulesci. 

Seola este la Sâmburesci. Există de la 1858. Localul este proprietatea comunei, clădit in 

1890. E de birne, nepotrivit, neîncăpător însă, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală 
(7,40XX4,90X2,50), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (9682) este împrejmuită cu uluci. 
Grădină nu ce. Şcola nu are nici un venit. 

Copiii din tote cătunele pot urma la şc6la, din Sâmburesci, unde, fiind peste tot 171 copii 
în virstă de şcolă, ar trebui încă doi învăţători. 

E nevoie de un local. 

13). Comuna Urșii. (Venit: 2.768 lei). Patru cătune: Afumați, Dobrienesei, Terfari și Vilcoi. 

Școla este la Vilvoi. Există de la 1864. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1863.
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E de birne, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală 

(8X5XX2), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nică grădină. Şedla nu are nici un venit. 

Copiil din tâte cătunele pot urma la ședla din Vilvol, unde, fiind peste tot '151 copii în 
vîrstă de şcâlă, ar trebui încă doi învăţători. 

E nevoie de un local. 
i 

14). Comuna Vai-de-Ei. (Venit: 21717 lei). Cinci cătune: Diaconesci, Merlesci, Popesc, Spătaru 

şi Vai-de-Îy. 
Şodla este la Popesci. Există do la 1836 cu întreruperi. Localul este proprietatea comunei. 

E de lemn, mizerabil, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală 

(5X-4X2,50), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nică grădină. Şeola nu are nici un venit. 

Toţi copiii pot merge la acestă școlă, unde, peste tot fiind 123 copii în virstă de şeâlă, ar 

trebui un al doilea învăţător. 

15). Comuna Vulturesci. (Venit: 2.305 lei). Patru cătune: Butia, Linesci, Vulturescă şi Vulea- 

la- Albu. . 
Nu există ședlă în acestă comună. 

Fiind 91 copii, ar trebui să se înfiinţeze o şcâlă inferidră la Linesci, unde ar putea să 

vie şi copii din cele-lalte cătune. 

PLASA ȘŞERBĂNESCI 

14 Cătune şi 6 Şcsle. 

Copii în virstă de şcâlă: 1.732 (1.066 băieţi şi G6G fetc.) 

1). Comuna Crâmpoaia. (Venit: 7.489 lel). Un cătun: Crâmpoaia. 
Sola de la Crâmpoaia există de la 1858. Localul este proprietatea comunci, clădit în 1857. 

E de cărămidă, nesistematic, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: 

(10,15X4,65X2,15), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (1547) este împrejmuită cu uluci. 

Grădină nu e. Şe6la nu arc nici un venit. 
Fiind 279 copii în vîrstă de şeolă, ar trebui un al doilea învăţător la ședla existentă şi 

să se înființeze o altă şcâlă cu doi învăţători. 

E neapărată nevoie da se clădi localuri, 

2). Comuna Mihăesci-de-Jos. (Venit: 4.494 lei). Un cătun: Mihăescă-de-Jos. 

Şc6la este la Mihăesci-de-Jos. Localul este propriotatea comunei, clădit în 1887. E de zid 
nesistematic, neîncăpător, dar la loc sănătos și: la îndemâna copiilor. Are o sală: (7X6X2,55) şi 
o cameră (având nevoie de reparaţie) pentru învăţător. Curtea (5572) este: împrejmuită cu ulucă. 
Grădină nu ce. Şcola nu are nici un venit. 

Viind 108 copii în vîrstă de șeolă, ar trebui un „al doilea înveţător, 

E nevoie da se mări localul.
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3). Comuna Mihăesci-de-Sus. (Venit: 8.307 lei). Un cătun: Mihăesct-de-Sus. 

Nu există şedlă în acestă comună. 

Fiind 130 copii în virstă de școlă, ar trebui să se înfiinţeze o şcolă superioră cu doi învăţători. 
E nevoie de un local. 

4). Comuna Seaca. (Venit: 4.100 lei). Un cătun: Seaca. 

Nu există șcâlă în acestă comună, deși pentru şcslă sunt pogâne date de Stat, cari aduc 
un venit anual de 422 ler. 

Fiind 154 copil în virstă de şcolă, ar trebui să se înființeze la Seaca, o şcolă superidră 
cu trei învățători, 

5). Comuna Şerbănescil-de-Jos. (Venit: 11.200 lei). Un cătun: Serbănescii-de-Jos. 
Şcola de la Șerbănescil-de-Jos există de la 1832, cu întreruperi. Localul este proprietatea 

şcolei. E de cărămidă, nepotrivit, la un loc cu primăria, neîncăpttor, la loc sănătos şi la înde- 

mâna copiilor. Are două sălt: I (5X4,75X2,85), 11 (5,70X5X2,85), fără locuinţă pentru învăţător: 
Grădina (750”:») este împrejmuită cu uluci. Şc6la nu are nici un venit. 

Fiind 198 copil în virstă de șcâlă, ar trebui încă doi învățători. 

6). Comuna Şerbănescil-de-Sus. (Venit: 5.800 lei). Două cătune: Buta şi Șerbănescit-de-Sus. 
Nu există şeâlă în acâstă comună. 
Fiind 133 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze la Serbănescil-de-Sus o șcâlă 

superidră cu doi învăţători, unde ar putea veni şi copiil din Buta. 

1). Comuna Tâmpeni. (Venit: 6.700 let). Trei cătune: Bacea, 'Tâmpenit-de-Jos și Tâmpenii-de- Sus 

Şc6la este la Tâmpenii-de-Şus. Există de la 1889. Localul este proprietatea comunei, clădit, 

în 1888. E de zid, nesistematic, neîncăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are 
două săli: I (8X(6(3,30), IL (SX-X(3,30) şi o cancelarie, fără locuinţă pentru învăţător. Curtea 

şi grădina (20007) sunt împrejmuite. Şedla nu are nici un venit. 

Copiil din Tâmpenii-de-Jos pot merge la ședla din Tâmpenil-de-Sus, unde, peste tot fiind 
143 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui încă do! învăţători. 

La, Bacea (3 kil. 200 m.), fiind 118 copit în virstă do șcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o 
șcOlă suporidră cu doi învăţători. 

8). Comuna Titulesci. (Venit: 2.417 lei). Două cătune: Titulesci și Ungurel. 
Șodlea este la Ungurei. Localul este închiriat. E de zid, nesistematic, neîncăpător, la loc - 

sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (1,15X2,95X2,10), fără locuinţă pentru învăţător. 

Curtea (9887) este îrnprejmuită cu uluci. Grădina (108=») este împrejmuită cu uluci. Şcola nu 
are nici un venit. 

Copiil din 'Titulesci (1 lil. 400 m.) pot urma la şcola din Ungurei, unde, fiind peste tot 
147 copii în virstă de şcolă, ar trebui încă doi învăţători. 

E nevoie de un local. 

%. Comuna Văleni. Venit: (14.382 lel). Două cătune: Popesci şi Văleni. 

Șevla este la Văleni. Localul este închiriat. E de gard, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc 
sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (8,10X4X2), fără locuinţă pentru învăţător. Nu 

e nici curte, nici orăină. Şcola nu are nici un venit.
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Yiind la Văleni 280 copii în vîrstă de şe6lă, ar trebui cel puţin un al doilea învățător la 

școla, existentă și fi se înfiinţeze o altă şcolă cu doi învăţători. 

La Popesci (3 kil.); fiind 42 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze o școlă inferidră. 

PLASA SIUL-DE-JOS 

21 Cătune și 8 Şcâle, 

Copii în virstă de şcolă: 2.343 (1 408 băieţi şi 935 feto). 

1). Comuna Bârsesci. (Venit: 3.016 lei). Un cătun: Bârseset. 
Nu există şcâlă, în acestă comună. 

Fiind la Bârsescl 109 copii în vîrstă de șo6lă, ar trebui să sc: înfiinţeze acolo o-şcolă su- 

perioră cu dot învăţători. 
Copiii urmeză aqi la școla din Beciu. | a ! 

2). Comuna Beciu. (Venit: 7.348 lei). Un cătun: Deciu. 

Şedla de la Beciu există de la 1877. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1877. 

E de birne, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are o 

sală: (6,20X3,35X(2,58) şi o cameră pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şeola are 

un venit de 561 lei, din arendarea pămîntului. 

Fiind 119 copii în vîrstă de şceolă, ar trebui un al doilea învăţător, 
E nevoie de un local. 

3). Comuna Comani. (Venit : 5.653 lei), Un cătun: Comani. 
Şceola de la Comani există de la 1861. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1889. 

E de zid, destul de bun, neîncăpător însă, la loc sănătos şi'la îndemâna copiilor. Are două 

săli: I (6X5X2, 65), IL (6X5XX2,65) şi două camere pentru învăţător. Curtea (192: este împrej- 

muită cu scânduri. Grădina (10.000) este ncîmprejmuită și departe de şcoli. Școla nu are nici 

un venit. 

Fiind 327 copil în virstă de şcâlă, ar trebui încă doi învăţători la şedla existentă i să se 
înfiinţeze o altă şcolă cu trei învăţători. 

A 

4). Comuna Crăciunei-de-Jos. (Venit: 6.917 lei). Două cătune: Orăciunci-de-Jos şi Rădesci. 

Şcola este la Crăciunei-de Jos. Există de la 1866. Localul este proprietatea comunei, clădit 
în 1860. E de birne, vechii, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. 

Are o sală: (10x4XX2,30), tără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şc6la 

nu are nici un venit. | 
Copiii din Rădesci pot merge fârte uşor la şceola din Crăciunei. de Jos, unde, fiind peste tot 

161 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui încă doi învăţători. 
E nevoie de un local. 

5). Comuna Crăciunei-de-Sus. (Venit: 2.910 lei). Un cătun: Crăciunel-de- Sus, 

Şc6la de la Crăciunei-de-Sus există de la 1881. Localul este proprietatea comunei, clădit,
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in 1880. E de zid, nesistematic, neincăpttor, dar la loc sănătos și la indemâna copiilor. Are o 
sală: (54,202), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (1622) este ncimprejmuită. Grădină 

nu e. Scola nu are nicl un venit. 

Fiind 138 copii în virstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învăţător, 

E nevoie de un local. 

6). Comuna Dăneasa. (Venit: 3.500 1e3). Două cătune: Berendeni şi Dăneasa. 
Nu există şcolă în acestă comună. 

Copiii din Berendei putând merge forte ușor la Dăneasa, ar trebui, fiind în aceste două 

cătune 120 copii în vîrstă de şeolă, să se înfiinţeze la Dăncasa o șc6lă superidră cu doi învățători. 

7). Comuna Drăgănesci. (Venit: 14.948 lel. Un cătun: Drăgănesa. 
Şedla de la Drăgănesci există de la 1879. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1892. 

[2 de zid, sistematic, la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are trei săli: 1 (1LX7X1), 

IL (11X7X4), III (8X5XX3), o cancelarie şi două camere pentru învăţător. Curtea (17127) este 
împrejmuită cu uluci. Grădină nu e. Șesla are 17 pogâne, care nu sunt arendate. 

Fiind 301 copii în virstă de şeslă, ar trebui, fiind trei învăţători la şcola existentă, să se 

înființeze încă o școlă cu trei învățători. 

E nevoie de un al doilea local. 

8). Comuna Dudu. (Venit: 6.838 lei). Două cătune: Dudu și Plăziceny. 
Școla este la Plăviceni. Există de la 1885. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1868. Ii de zid, nesistematic, neincăpător, la loc nesănătos, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(9X(6X(3) şi o cameră pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şcola nu are nici un venit. 

Copiii din Dudu (420 m.) pot merge ușor la șcâla din Plăviceni, unde, fiind peste tot 97 
copil în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător. 

9). Omunoa Frunzaru. (Venit: 5.809 le!). Trei cătune: Frunzaru, Sprincenata și Uriu. 

Nu există şcolă în acestă comună. . 

La Frunzaru, fiind 60 copii în virstă de şcolă, ar trebui să so înfiinţeze o şcolă inferidră- 

La Uria (3 kil.), fiind 20 copii în virstă de şcolă, ar trebui să se înființeze o şcolă de cătun. 
La Sprincenata (4 lil. de Frunzaru), fiind 55 copii în virstă de şcolă, ar trebui să se în- 

fiinţeze o șc6lă inferidră. 

10). Comuna Gostavăţu. (Venit: 5.250 lei). Două cătune: Derendeiu-Zănoaga şi Gostărătu 
Nu există şcolă în acestă comună. 

Yiind 124 copii în vîrstă de şeolă la Gostăvăţu, ar trebui să se înființeze o şclă supe- 
riora cu doi învăţători. 

La Berendei-Zănoaga (1 lil.), fiind 40 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze 

o școlă inferioră. 

11). Comuna Poiana. (Venit: 4.861 lei). Două cătune: Călinesci şi Jarcaleţi. 

Nu există șclă în acestă comună. 
La Călinesci, fiind 212 copil în virstă de şcolă, ar trebui să se inființţeze două șcâle cu 

câte doi învățători. 
La Jarealeţi, fiind 116 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înființeze o școlă superivră 

cu doi învăţători.
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12). Comuna Stoicănesci. (Venit: 3.944 lei). Un cătun: Stoicănesci. 
Şedla de la Stoicănesci există de la 1857. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1893. 

E de zid, sistematic, neîncăpitor însă, la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală 
(8X7X4) şi două camere pentru învăţător. Curtea (720=») este neîmprejmuită. Grădină nu ce. 
Şc6la-nu are nică un venit. 

- Fiind 251 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui un al. doilea învăţător la şeola existentă și 
să sc înfiinţeze o altă şcolă cu doi învăţători. 

E nevoie d'a se mări localul actual și da se mai clădi un altul, 

13). Comuna Viespesci. (Venit: 4.296 lei). Două cătune: Gălmeele şi Viespesci. 
Şcdla este la Viespesci. Există de la 1874, cu întreruperi. Localul este proprietatea comunci, 

clădit în 1869. E de zid; nesistematic, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor 
Are o sală: (5,30X5,10X2,75), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici i grădină, 

Şeola are 17 pogâne, care nu sunt 'arendate. 
Copiii din Gălmeele (2 kil.) pot urma la şedla din Viespesci, unde, fiind peste tot 95 copii 

în vîrstă de şclă, ar trebui un al doilâa învăţător. 

PLASA SIUL-DE-SUS 

30 Cătune şi 10 Scdle. 

Copii în vîrstă de școlă: 2.259 (1.311 băieţi și 948 fete). 

1). Comuna Alimănesci. (Venit: 2.979 lei). Un cătun: Alimănesci. 

Nu există şedlă în acestă comună. 

Fiind 162 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui să se înfințeze | la Alimănesci, o şelă supe: 

ri6ră cu trei învăţători. 

Câţi-va copil din Alimănesci, urmeză astădi la șeola din comuna Izvoarele. 

" 2). Comuna Bălănesci. (Venit: 1.850 lei). Două cătune: Bălănesci şi Malul-Doșu. 
Şedla este la Bălănesci. Există de la 1890. Localul este proprietatea comunci, clădit în 1890, 

E de zid, destul de bun, încăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli: ] 

(7,85X6, s0X3, 30), IL [6,80X3, 60X3 130) şi o cameră pentru învăţător. Nu e nici curte, nici gră- 
dină. cola. nu are nici un venit. 

Copiii din Malul-Roșu (2 kil. 500 m.) pot urma la şe6la din Bălănesci, unde, fiind peste tot 
202 copii în vîrstă de școlă, ar trebui, fiind doi învăţători la șeola, existentă, să se înfiinţeze 

o şe6lă superioră cu doi învăţători. 

3). Comuna Bălteni. Venit: 3.201. le). Un cătun : Balteni. 
Sela „le la Bălteni există de la 1889. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1888. 

E de Dîrne, nesistematic, ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: 

(5,70X14,95X(2,50), fără locuinţă pentru învățător. Nu e nici curte, nici grădină. Şedla nu are 

nici un venit. 

„Fiind 186 copii în vîrstă de şeclă, ar trebui încă do! învăţători. 
E nevoie de un local.
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4). Comuna Bărcănesci. (Venit: 5.9014 lei). Patru cătune: Bărcănesci, Greci, Pâlcelele- de-Jos 
și Pâlcelele-de- Sus. 

Prima șc6lă este la Greci. Ixistă de la 1890. Localul este făcut și donat de d. I6n Ka- 

linderu. E de cărămidă, destul de bun, încăpttor, sistematic, la loc sănătos şi la îndemâna co- 
piilor. Are două să: 1 (4,67X4,20X2,25), Il (4,67X3X2,25), fără locuinţă pentru înv&ţător. Curtea 

(355) este împrejmuită cu gard de nuele. Grădină nu ce. Şeola nu are nici un venit. 

Fiind 91 copii în virstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învățător. o 

A doua școlă este la Bărcănesci. Există de la 1886. Localul este proprietatea comunei, clădit 
în 1881. Il de birne, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o 

sală (6X4,85X2,35), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (1218) este împrejmuită cu uluci. 
Grădină nu e. Şcola nu are nici un venit. 

Copiii din Vâlcelele-de-Sus şi din Vâlcelele-de-Jos pot urma la şc6la din Bărcănesci, unde, 

fiind peste tot 352 copil în virstă de şcolă, ar trebui încă doi învăţători la şedla existentă și să 

se înființeze o altă șc6lă cu trei învăţători, ar fi însă mai nemerit d'a se face o șcâlă cu dor 

învățători .la Bărcănesci, unde sunt 112 copii în vîrstă de șcâlă, —o șcâlă superidră cu do! în 

vățători la Vâlcelele-de-Sus, unde: sunt 136 copi! în vîrstă de şcâlă — şi o şcolă superi6ră cu 

doi învățători la Vâlcelele-de-Jos, unde sunt 1014 copii în vîrstă de şcolă. 

5). Comuna Coteana. (Venit: 15.000 lei). Cinci cătune: Brebenii- Români, Prebenil-Serbi, 
Coteana, Puluroasa şi Ordorescl. 

Prima șcâla este la Brebenii-Serbi. Există de la 1893. Localul este închiriat. E de cărămidă, 

nesistematic, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (8,20x3,30xx3,50) 

şi o cameră pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şc6la nu are nici un venit 

> Copiil din tâte cătunele — afară de cei din Coteana —- pot urma la șe6la din Brebenii-Serbi: 

Fiind 100 copil în vîrstă de şcdlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

O mare parte din copil cart urmeză la acestă şcâlă nesciind românesce,; ar fi nevoie da 
se lua o disposiţie specială în privinţa lor, căci înainte da învăţa a scrie și a citi trebue să 
înveţe românesce. 

A doua şedla este la Coteana. Există de la 1887. Localul este proprietatea comune, clădit 
în 1886. E de zid, nesistematic, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două 

săli: I (7,30x4,60X3), IL (7X4,60X3) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (1124m-7) și grădina 

(964»») sunt împrejmuite cu uluci. Şcola are un venit de 170 lei, din arendarea pămîntului. 

Fiind 363 copil în vîrstă de şcolii, ar trebui încă dol învățători | la şedla existentă și să 
se înfiinţeze o altă şedlă cu trei învăţători. 

E nevoie de localuri noul. 

6). Comuna Izvoarele. (Venit: 2.200 le%). Un citun: Îzcoarele. 
Ședla de la Izv6rele există de la 1889. Localul este proprietatea comunei. E de zid, destul 

de bun, nu tocmal încăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor, Are trei săll: (5,95X5,95X, 
3,17), IL 4,85X5,93X3,17), IIL (4,93X5,87343,17), şi două camere pentru înviţător. Curtea (144m».) . 
este împrejmuită cu uluci. Grădină nu e. Şcâla nu are nici un venit. | 

Fiind 159 copi! în vîrstă de şeolă, ar trebui încă dol învățători. 

7). Comuna Mărunţei. (Venit: 3.000 lel). Două cătune: Glădaiele şi Mărunţel. 
Nu există şcolă în aeâstă comună. 

La Mărunţei, fiind 35 copil în vîrstă de școlă, ar trebui să se înființeze. o şcâlă inferidră. 

La Glădaiele, fiind 41 copil în vîrstă de șc6lă, ar trebui să se înființeze o șcâlă inferidră. 

8). Comuna Mierlesci. (Venit: 2.835 lei) Cinci cătune: Catanele Măgura, Mesdresci, JMoșleni 
și Schitu,
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Şodla este la Catanele. lixistă de la 1887. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1886. 
IE: de lemn, nepotrivit, ncîncăpttor, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(5,80X4,60X(2,55), fără locuinţă pentru învăţător, Nu e nici curte, nici grădină. Şc6la are un 

venit de 102 lej, din arendarea pămîntului. 
Copii! din Mesdresci, din Moșteni şi din Schitu pot urma, la școla din Catanele, unde, 

fiind peste tot 176 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui încă doi învăţători. 
E nevoie de un local. 

La Măgura (2 kil. 730 m.), fiind 50 copii în vîrstă de şeslă, ar trebui să se înfiinţeze o 
şcolă inferidră. 

9). Comuna Milcovu. (Venit: 3.446 lei). Patru cătune: Afilcovu-din-Deal, Milcocu-din- Vale 
Prooroci şi Stejaru. 

Nu există şcolă în acestă comună, 
Ar trebui să se înfiinţeze la Milcovul-din-Deal o șcâlă inferidră, la care ar putea să urmeze 

“şi copiii din Prooroci şi din Stejaru, fiind în aceste trei cătune 56 copil în virstă de șcâlă. 
La Milcovu-din-Vale (3 kil. şi comunicaţi a grea), fiind 25 copil în vîrstă, de şcâlă, ar trebui 

să se înființeze o şcâlă de cătun. 

10). Comuna Perieți. (Venit: 2.517 lei). Trei cătune: Mierlesci-de Sus, Fericţi-de-AMijloc şi 
Perieţi-de- Sus. 

Şc6la este la Perieţi-de-Mijloc. Există de la 1886. Localul este. proprietatea comunei. E de 

birne, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are: o sală: 

-(5,75X4,30X2,15), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (860.2) este împrejmuită cu scânduri. 
Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit. | 

Copiii din tâte cătunele pot merge fârte uşor la şedla din - Perieţi-de- Mijloc, unde, fiind 

peste tot 188 copii în vârstă de șcslă, ar trebui încă doi învățători. 

E nevoie d'a se clădi un local. 

11). Comuna Viișoara. (Venit: 1.097 lei). Două cătune: Gigârtu şi Viişoara. 
Şedla este la Viişoara. Localul este proprietatea comunei. E de zid, nesistematic, miserabil, 

“ neîncăpător, la loc sănătos, dar nu la îndemâna copiilor. Are o sală: BX2X2, 50), fără locuință 
pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şe6la are un venit de 374 lei, din arendarea, 

pămîntului. | 
Sunt 70 copi! în vîrstă de şcolă. 
E nevoie da se clădi un local mai în centru.
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PLASA VEDEA-DE JOS 

34 cătune şi 11 școle. 
Copil în virstă de școlă 2.180 (1.268 DăeţI şi Y21 fete), 

1). Comuna Călugări. (Venit: 1.971 lei). Trei cătune: Bărbălăi, Călugări, şi Turbaţi. 
Nu există ședlă în acestă comună. 

La Călugări, ar trebui să se înfiinţeze o şeâlă superidră cu doi învăţători la care ar putea 
urma copiii din Bărbălăi şi Tarbaţi, fiind în aceste trei cătune 91 copil în vîrstă de școlă. 

2). Comuna Colonesci. (Venit: 6.699 lei). Un cătun: Colonesci. 
„. Ședla de la Colonesci există de la 1891. Localul este proprietatea învățătorului, cedat gra- 

tuit. E de birne, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(7,36X3,65X(2,25), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (58722) este împrejmuită cu gard de 
nucle. Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit. 

Tiind 130 copil în vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător. 
E nevoie de un local. 

3). Comuna Constantinesci. (Venit: 2.200 Iei). Un cătun: Constantinesci. 
„Şela de la Constantinesci există de la 1889. Localul este proprietatea învățătorului, cedat 

gratuit. E de biîrne, nepotrivit, neîncăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două 
săli: 1 (6,50X1,12), IL (4X2,50X2), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. 
Şeola nu arc nici un venit. 

Fiind 100 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea învățător 
E nevoie da se clădi un local; 

4). Comuna Maldăru. (Venit: 2.355 lei). Patru cătune: Dăresa, Dătăreni, Guesci şi Mărunţel. - 
Școla este la Mărunţei. Există de la 1883. Localul este proprietatea învățătorului, cedat 

gratuit. E de birne, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sinătos şi la îndemâna copiilor. Are o 
sală: (7,45X45,40XX2,65), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (543) este împrejmuită cu uluci. 
Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit. 

Copiii din Guesci pot urma la şeola din Mărunţci, unde, fiind peste tot 119 copii în vîrstă 
de şcolă, ar trebui un al doilea învățător. 

[E nevoie de un local. 
La Băresci (3 Ril., fiind 42 copil în vîrstă de şcâlă; ar trebui să se înființeze o şcolă inferidră. 
La Bătăreni, unde sunt 41 copil în vîrstă de şcâlă, comunicaţia fiind împedicată pzin riul 

Vedea-Mică, ar trebui să se înfiinţeze o şcolă inferiGră. N 

5). Comuna Mircesci. (Venit: 2.132 lei). Patru cătune: Boroesci, AMircesci, Momaiu și Turpenu. 
Nu există şcolă în acest cătun. 
Ar trebui să se înființeze la Boroesci, o șcOlă inferidră, la care ar putea să vie și copiii 

din Mircesci (150 m.) şi din Momaiu (300 m.), fiind în aceste trei cătune 89 copil în vîrstă de şcolă. 
. n .. va a . a . “1. | La 'Turpenu (4 kil.) sunt 15 copil în vîrstă de școlă, pentru care s'ar putea înfiiința o şceolă 

de cătun.
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6). Oomuna Mogoșesci. (Venit: 2.468 lei). Un cătun: JMogâșesci. - 
Sc6la de la Mogoşesci există de la 1875. Localul este proprietatea comunei. Î de birne, 

“vechii, ruinat, mizerabil, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(5.50%, 10X(2), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Ședla nu are e nici 

un venit. 

Fiind 224 copii în vîrstă de şcslă, ar trebui un al doilea învățător la şcâla existentă şi să 

se înfiinţeze o altă șcslă cu doi învăţători. 
E neapărată nevoie da se clădi chiar acum un local. | 

7). Comuna Negreni. (Venit: 5.618 lei). Două cătune: Miţa şi Negreni. 

Şcola, de la Negreni există de la 1875. Localul este proprietatea, comunei, clădit în 1887. 

E de birne, nepotrivit şi neîncăpător, la loc sănătos și nu la îndemâna copiilor. Are o sală. 

(6,50X.4,50X2,20), fără locuinţă pentru învățător. Curtea (310">-) este împrejmuită cu i uluci. Gră. 

dina (oo) este neîmprejmuită. Scola nu are nick un venit. 
La, Negreni, fiind 193 copii în vîrstă de ședlă, ar trebui încă doi învegitonl 

E nevoie de un local. 
Cei 11 copii din Miţu (3 kil. 300 m.) pot urma la ședla din comuua Bircei. 

8). Comuna Poboru. (Venit: 2.808 lei). Patru cătune: Creţi, Gârbaciu, Poloru şi 'Jichifeni, 

Şedla este la Poboru. Există de la 1883. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1882 

cu ajutorul judeţului şi al răposatului N. Protopopescu. E de zid, destul de bun, încăpător, la 

loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (10X6X3,77), IL (5,55X6X3,77) şi două 

camere pentru: învăţător. Curtea (800".») este împrejmuită cu uluci, dar la un loc cu a primăriei. 

Grădină nu e. Şc6la are un. venit de 100 lei, lăsaţi de răposatul N. Protopopescu pentru a cum- 

păra, timp de 20 ani, haine la copiii săraci. 

" Copiit din tâte cătunele pot urma la școla din Poboru, unde, fiind 203 copil în vîrstă de 

şcolă, ar trebui pe lângă şesla actuală, la care ar trebui un al doilea învăţător, să se înființeze 

o altă șcâlă cu doi învăţători. | 

9). Comuna Scornesci. (Venit: 1.300 lei). Două cătune: Piscani şi Scornesci. 
Şcola este la, Scornesci. Există de la, 1830..Localul este proprietatea comunei, clădit în 1830. 

E de biîrne, nepotrivit, vechiii, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o 
sală: (6X4X2) şi o cameră mică pentru învăţător. Curtea (2562: este împrejmuită cu uluci. 

Grădina (950) este împrejmuită cu gard. Şe6la nu are nici un venit. 
“Sunt în cele două cătune, forte aprope unul de altul, 77 copii în vîrstă de şcoli. 
E nevoie de un local. 

10). Comuna Spineni. (Venit: 4.424 lei). Tre cătune: Davidesci, Spineni şi Vineţi, 

Şc6la este la Vineţi. Iixistă de la 1881. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1880. 

i. de lemn, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are. două săli: 

1 (9X5X2,50), Il (6X5XX2,50), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea  (160»») este peâmprejmuită 
Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit. 

La, Vineţi unde sunt 121 copii în vîrstă de şcâlă, sunt acum doi invăţătozi, 

La Spineni, fiind 117 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o școlă superidră 
cu doi învăţători. 

La Davidesci !3 lil). fiind 36 copii în vîrstă de școlă, ar trebui să se înfiinţeze o șc6lă 

* interioră.
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11). Comuna Șuica. (Venit: 4.274 lei). Patru cătune: Rusciori, Șuica-de-.Jos Șuica-de-Sus şi Teiuşu. 
Şeola este la 'Teiușu. Există de la 1879. Localul este proprietatea comunei. E de bîrne, 

nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (10,20x5,35xX3), 
ără locuinţă pentru învăţător. Curtea [150*7) este împrejmuită cu gard. Grădină nu e. Şe6la 
nu are nici un venit 

. Copiii din Rusciori (300.m.) pot urma -la șe6la din Teiușu, unde, fiind peste tot 146 copil 
în vîrstă de şcâlă, ar trebui încă doi învăţători. - 

E nevoie de un local. - 
La Şuica-de-Jos (3 kil. 500 m.), ar trebui să se înfiinţeze o şcâlă inferidră, la care ar putea 

să urmeze şi copii! din Şuica-de-Sus, fiind în aceste două cătune 88 copil în vîrstă de școlă. 

12) Comuna Tătărei. (Venit: 1.620 lei). Doui cătune: Isăvescă şi Zătărei. 
Nu există şcâlă în acâstă comună, deși există un local având o sală (12X8X2). 
Fiind 112 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze la Tătărei, o şcdlă superioră 

cu doi învățători. 

13). Comuna Tătulesci. (Venit: 2.594 le1). Un cătun: Tătulesci. 
Şcola, de la 'Tătulesci există de mult, dar regulat de la 1879. Localul este proprietatea 

comunei, clădit în 1836. E de birne, nepotrivit, vechii, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la 
îndemâna copiilor. Are o sală: (8X4X2), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici 
grădină. Şc6la nu are nici un venit. | 

Fiind 133 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător. 
E nevoie de un un local. | 

14). Comuna Vlaici. (Venit: 3.762 lei). Două cătune: Cristesci şi Vlaiei, 
Şcola este la Vlaici. Există, de la 1888. Localul este proprietatea învățătorului, cedat gra- 

tuit. E de biîrne, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sălă: 
(7X4X2), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (2407) este împrejmuită cu gard. Grădină 
nu e. Şc6la nu are nici un venit. | 

Copiii din Cristesci (300 m.) pot urma la şesla din Vlaici, unde, peste tot sunt 97 copil 
în vîrstă de şcâlă şi unde ar trebui un al doilea învăţător. 

PLASA VEDEA-DE-SUS 

69 Cătune şi 13 şcdle. 

Copii în virstă de ședlă: 2.100 (1.239 băieţi şi 861 fete). 

1). Comuna Alunișu, (Venit: 2.110 1el). Trei cătune: Alunișu-de-Jos, Alunişu-de- Sus şi ' Dealu: 
Ghinulu, | 

- Şeola este la Alunişu-de-Sus. Există de la 1867. Localul este proprietatea comunei, clădit 
în 1864. E de lemn, nepotrivit, neîncăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală 
mică, fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (102m.7) este împrejmuită cu uluci. Grădină nu e. 
Ședla nu are nici un venit. , | | 

Fiind la Alunișu-de-Sus, 114 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 
E nevoie de un local.
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La Alunişu-de-Jos, ar trebui să se înființeze o șcâlă superi6ră cu : doi învățători, la care 
ar putea să urmeze şi copiii din Dealu- Ghinului, fiind în aceste două cătune 113 copil Î în Virstă 

de şeolă.. - . Ra i 

ț i .. 

2). Comuna Băresci-de-Capturi. (Venit: 1.540 lei). Septe cătune: Cornesci, Lăzăresci, Prodani, 
Teheșesci, Vârșescy, Veţeni şi Zăresci. 

Nu există şcâlă în acestă comună. 
Şcola care se înființase în 1879, a fost închisă după câţi-va ani. 
Ar trebui să se înfiinţeze la Zăresci. o şeâlă 'superidră cu doi învăţători la care ar “putea 

să v vie copiii din tâte cătunele. 
Sunt peste tot'101 copil în vîrstă de șcâlă. 

3). Comuna Băresci-de-Vede, (Venit: 2.225 lei). Două-spre-dece cătune:- Boboci, Blegi, Co- 
rieni, Guinesci, Pleșesci, Piricel,: Văsăiesci, Cârtescă, Săvăloiu, Popesci, Motoescă şi Mogoșescă. 

Şce6la, este între cătune. Există, de la 1879. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1850. 

E de birne, vechii, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o 
sală: (5X4X2), fără locuinţă pentru învățător. Nu e nici curte, nici grădină. Şcola nu are nică 

un venit. 

Copiil din tote cătunele pot merge ușor la acestă şce6lă, unde, fiind peste tot 136 copil î în 
vîrstă de şeâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

E neapărată nevoie de un local. 

4). Comuna Chilia. (Venit: 3.000 lei). Şese cătune: Chilia, Gunoesci, Leresci, Păcală, Pelcani 
și Zeleșmani. 

Şcolă este la Chilia. [Există de la 1861. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1864. 
E de birne, nepotrivit, neîncăpător, la loc sănătos, dar nu la îndemâna tuturor copiilor. Are o 

sală: (9X5X2,30), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (130) este împrejmuită cu gard. Gră- 

dină nu e. Şeola nu are nici un venit. 

Copii din Gunoesci,, din Păcală, din Peleani şi din. Teleşmani pot. urma la, şcâla din Chilia, 

unde, fiind peste tot 121 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător. 
I2 nevoie de un local. 

La Leresci (i kil.), nu sunt de cât 10 copil în vîrstă de șcslă. 

5). Comuna Făgețelu. (Venit: 2.669 let). Şcse cătune: Doba, Ciorâea, Cojori, Jinţesol, &- 
gețelu și Isacii, 

Șc6la este la Boba. Există de la 1856. Localul este proprietatea comunei. E de lemn, vechii, 
nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (7,50X5, 20X2 40) 

fără locuinţă pentru învăţător. Curtea, „(1825%r) este împrejmuită cu uluci, Grădină nu e. Sc6la 
nu are nici un venit. ' 

Copii! din - Cojocii, din Jinţesci, din Făgețelu și din Isacil pot u urma la şc6la din: Boba, unde, 

fiind peste tot 215 copil în vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea învățător la șcâla existentă 
și să se înființeze o altă șcâlă cu doi învăţători. . 

E nevoie d'a se clădi localuri. 
La Ciorâca (3 kil.), fiind 51 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o şe6lă inferidră. 

„6) Comuna Fata. |Venit: 2.057 lei). Teo cătune: Bureţesii, Dincani şi Fata, 
Şeola este la Fata. Există, de la 1850. Localul este proprietatea comunei. E de bîrne, vechii, 

nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (5X4,50X
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2,50), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea |256m+.) este împrejmuită cu scânduri. Grădină nu e. 
Şcola nu are nici un venit. | 

„ Copiil din Bureţesci şi din Dincani pot merge la şedla din Fata, dar comunicațiile sunt cam 
anevoi6se; fiind însă peste tot 126 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui la Fata un al doilea învăţător. 

E nevoie de un local. 

7). Comuna Gura-Boului. (Venit: 2.140 lei). Cinci cătune: Chiţani, Fyatici, Gura Boului 
Iangani şi Prodan. 

Şcola este la Gura-Boului. Există de la 1879. Localul este proprietatea comunei, clădit 
în 1887. E de birne, nepotrivit, încăpător, la loc sinătos, dar nu la îndemâna copiilor. Are o' 
sală: (6X4X3), lără locuinţă pentru învăţător. Curtea (540m.7) este împrejmuită cu gard. Gră- 
dină nu e. Școla nu are nici un venit. 

Copiii din tâte cătunele pot urma la şedla din Gura-Boului, unde, peste tot sunt 54 copil 
în vîrstă de şcâlă. 

-8). Comuna Izvoru. (Venit : 2.149 lei). Patru cătune: iejani, Ieroru-de-Jos, Izvoru- de-Sus 
şi Răţor. | | 

Școla este la Izvoru-de-Sus. Există de la 1880. Localul este făcut și donat în 1885 de C. 
Pirşoagă. [ de gard, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor.. Are 
două: săli: 1(5X4,50X2,4X5), 11 (6,55X52,45), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (150":2) este 
împrejmuită cu gard și uluci. Grădină nu e. Scola nu are nici un venit. | 

Copii! din Izvoru-de-Jos şi din Răţoi pot merge la șcâla din Izvoru-de-Sus, unde, peste tot 
fiind 94 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător. | 

La Blejani (3 kil. 500 m.), fiind 20 copil în vîrstă de șeâlă, ar trebui să se înființeze o 
şcolă de cătun. 

9). Comuna Mereni. (Venit: 2.500 le)). Trei cătune:Dealu, Richicioara şi ValeaMereni. | 
cola este la Valea-Mereni. Există de la 1866. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1860. E de birne, nepotrivit, neîncăpitor, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(7,50X4,30X2,23), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (153a7-) este neîmprejmuită. Grădină 
nu €. Şc6la nu are nici un venit. | 

Copii! din Richicioara (610 m.) și Dealu (1 kil. 300 m.) pot urma la şcola din Valea-Me: 
reny, unde, fiind peste tot 150 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui încă dot învăţători. 

E nevoie de un local. 

10). Comuna Profa. (Venit: 3.368 lei). Patru cătune: Ciuresei, Oncesc, Profa şi Purcăresci. 
Şedala este la Ciuresci. Localul fiind ars, șcâla funcţionează acum într'o mică sală din 

casa” preotului satului. Şe6la are un venit de 102 lei, din arendarea pămîntului. 
Copiii din tote cătunele pot urma la ședla din Ciuresci, unde, fiind peste tot 100 copii în vîrstă 

de școlă, ar trebui un al doilea învățător. 
E neapărată nevoie d'a se clădi un local. 

11). Comuna Răjleţu-Govora. (Venit: 2.607 lei). Trer cătune: Dădulesci, Diconesci şi Gorora. 
Şc6la este la Govora. Există de la 1894. Localul este închiriat. E de lemn, nepotrivit, neîn- 

căpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (5X4X2), fără locuinţă pentru înv&- 
țător. Nu e nici curte, nick grădină. Şedla nu are nici un venit. 

Copii! din tâte cătunele pot urma la şedla din Govora, unde, fiind peste tot 133 copii în virstă 
de sc6lă, ar trebui un al doilea învăţător. 

E nevoie de un local.
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12). Comuna Răjleţu-Vieroși. (Venit: 3.391 lei). ese cătune: Bărcănescă, Cristesci, Dealul- 

Tolcesci, Dealul-Bisericei, Linia-Mave şi Rdjletu. Vieroșă. 

Şedla este la Linia-Mare. Există de la 1840, cu întreruperi. Localul este proprietatea co- 

munei, clădit în 1892. E de biîrne, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna 

copiilor. Are o sală (7,40 X 4,55 X 2,45) şi o cancelarie, fără locuinţă pentru învăţător. Curtea 

(1.000m.p.) este neimprejmuită. Grădină nu e. $Şc6la nu are nici un venit. 

Copiii din tote cătunele pot urma la şcâla din Linia-Mare, unde, fiind peste tot 185 copil 

în vîrstă de şcâlă, ar trebui încă doi învăţători. 
E nevoie de un local. 

13). Comuna Topana. (Venit: 2.047 lei). Un cătun: 'Topana. 

Şcdla este la Topâna. Localul este proprietatea comunei. E de birne, nepotrivit, neîncăpător, 

dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,50x3,80X2,15), fără locuinţă pentru: 

învățător. Curtea [195”».) este neîmprejmuită. Grădină nu e. Şcla nu are nici un venit. 

Sunt 80 copii în vîrstă de șeslă. 

14). Comuna Vaţa. (Venit: 4.937 lel). Şese cătune. Chiriţesci, Vetişoara, Ciuwvesci, Floresci, Ban- 

docii şi Dădicea. 

Sc6la este la Chiriţesci. Există de la 1857. Localul este proprietatea comunei. E de gard, 

vechii, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (10X5X3), 

jără locuinţă pentru învăţător. Curtea (624=»P) este împrejmuită cu gard. Grădină nu e. “Şc6la 

nu are nici un venit. 

„Copii din Floresci (400 m.), Vetişoara (580 m.) și din Ciuresci (1 kil. 440 m.) pot urma la 

şedla din Chiriţesci, unde, fiind peste tot 218 copi! în vîrstă de şclă, ar trebui un al doilea înv&- 

țător la şedla existentă și să se înființeze încă o șcâlă cu doi învăţători. 

E nevoie de mărirea localului actual şi de clădirea unul al doilea. 

La Bondocii (2 kil. 700 m), fiind 36 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze o 

şcolă inferidră. 

La Bădicea (3 kil. 360 m.), fiind 40 copii în vîrstă de şeolă, ar trebui să se înfiinţeze o 

şcolă inferidră. 

RESUMAT 

Pentru o deplină, aplicare a legel asupra învăţămîntului primar, ar trebui să se înfiin 

țeze în tot judeţul Olt: 

. 9 șcdle de cătun 
34 şcole înferidre cu 1 învățător ; 

34 șcâle superidre cu 2 învățători. 

10 şcdle superidre cu 3 învățători. 

Ar mai trebui să se transforme: 1 șcâlă de cătun în şc6lă superidră cu doi învăţători, 

42 şedle inferidre în şcâle superidre cu doi învăţători şi 25 şcâle inferidre în şedle superidre 

cu trei învățători. 

Astădi avem în acest judeţ 78 şcedle, din cari: 1 de cătun, 74 inferidre, 2 superidre cu 

doi învăţători şi 1 superidră cu trei învăţători. 

In diua când legea actuală va, fi pe deplin aplicată, vom avea, 165 şcâle, din cari: 9 de 

cătun, 41 inferidre, 79 superire cu dol învățători și 36 superidre cu trei învățători. 
F. D.
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. încap După statistica anului 1893— 91 

| | „|| Copil străini cam în şeâlă 

Copil străin! cari || sunt în Yirstă de POTALUL a | Copi 

urmâză șeâlă || şeâla numărână || €9107 COuA câte | „, „e opil înscriși opil presenţi | Cur | 
gorii de copil 2 3 la Septembrie în lu pil presenți 

mame | oteătax ze a piedune [| dn duna 3aia OBSERVAȚIUNI . 
sa 23 ” ; 

= | e: 5 | o |ezlos|8l|Eia IlzlelEl|zlel|s|Zlel|E 
x» E > HI e$ E . 3 d 9 2 |5 | | |sls elis |ălelelălelelă Ele 

! ! 

| 

— — — 7-7 50 56| 6] 62| 41| 4 N 33| . 5| 388 

| 
| = | | 2 a a 3 şi 3 20 21| 2 a 

| = = aaa a 8 0, 2 să aa]. a] 45 

oala aaa sI 30 1] zi s) —| s 
i 

= | || 2 [20 9 ii 14 — 14| 19| =] 19 

— — — — —| — — — —| — | | —| = — —-| —] Nu este geslă, 

| 
— — — — | > — 50 46, 1] 47| 43 1 44] 18| 1] 19 

1| = — - a a] 25 | | | ac —! ac] ac .-—| 36| so e remereerteee 
— — — -| === — — — —, —| —| =] —]| —]| —| Nu este geslă. 

4 

— 7 — — — —| — 30 14 — ai 8 — A 17| —| 17 

| | ll —[ 80 | ao; 24 22] 40 _2i 42] Bal —l- 38 

dal 2 zl = —| =] = 
| | 

| | |] i 

_ _ _ _l | 2 _ G0 62 1 ca =] = _ 3 | —. 33 pe mu conţine date statistice, 

— i — —| = — 110 60, —| 60| 401 —! 40| 40 —| 40 

| 

_ — _ a Men mi A — —| —| —| —| — —| —j —[ Nu este şe6lă. 

— — — | —|— — 40 16: —] 16| 92| —| 22| 18 —| 18 

|| [pl ca 
| za [aa —| e sc —] a6 ao —| 

_ — — = = 113 1120 — 0 3 1 a 31| —' 31 

— — === 2 | 30) — 30 26 — 20| 19 —| 19 

— —| — a — 35 49| 9! 58! 39| 7 46| —| —| —]_Form.F. nu conţine date statistice 

| . | ! | | po Maiă. | 

| — - == | = 15 | 50, 14| 64 4 4 48| 35! 4] 39 
| 

. 

| zl === 0 | aut — ui | — a 34 =! 33 
| . 

= o | — GI si — “ “SI i 42 
_ N _ LI] 15 | 2 2 al — a PE N post pi meant date statistice 

| | , , | AR 

oil a also dai il at 1810 it aee 
A 

a aa] = af 586| — — — | —| _| | = = 
| li:                                        
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| | |_NUMELE COPIILOR DE ROMÂNI IMPARȚITI IN ȘESE CATEGORIL _ 

Ş 5 | coma tesute da acră de e Copii | Corea TOTALUL 
, 3 | Ş |inăatorațial orr-earears |] ziai Ro- [lcare nu te ânaţi instrucțiu- acestor 

2| COMUNA. |: CĂTUNUL 5 î mat urma || distența ce ial cară [cetei ii afară dle | șes categorii 3 Ş E an an tumul de teză geola | OF care az excluși || teola din | din urmă 

S 3 [3 a 3 pa a = pă = “ EEE III IEEE 
Plasa Oitu-de-Sus 

Câmpu-Mare . | Câmpu-Mare . 2 — |: i 15) 181 40 231 — — 5] —l 60; a! 96 
Casa-Vechie . . | Casa-Vechie . 9 = — _ 53 sd | i 31| —| —| 81| 10 131 

Ciomăgesci . . | Fedeleşoiu . . 5 1] 5 | 4$  — 20 sal 2 0 5 A —| —| 98 97| 195 
Cornăţelu. . .| Cornăţelu . . 3] 1] 12] —| 33 2 59 su = = a d —| —]| 105! 59] 164 
Dejesci . . . .| Dejesci: 3] —[- —| —l = —| 78| 48! 22| 18] —| —| 5! —l 129! 66| 188 

Dienă ....[Dicner. ... 1 | = — aa su 38 i 1) —| 1! —| 81 83] 164 

Dobroteasa . .| Dobroteasa 3 1] — —| 82; —l 27 zl 71 ro 4 1 8 2] 162| 146| 308 

Geamăna . . .| Drăgoesci ... 3]. 1] —| - o, 1 .39 si 83 o 3| 2] —| —] 163] 101] 264 

Otescii-de-Jos . | Otescit-de-Jos. 1] — =] =. : —I 33 | 12 a 6 — —| =] 58| 41] 99 
Otescil-de-Sus . | Cerbeni . . . 3 1 1] — 53 | 2 i se 24 a | A —] —| 107| 100| 207 

Păroși .. , „|.Mijlocu ... 3]. 1 —| — o _| 15 „d 31 ul 2 —| —| —| 858 60, 148 

Sâmburescă . + | Sâmburesci 5. 1] 4 — sl 4 al 3 94 ss 4 — = — sodi 05| 171 

Urşii... Vâbo. ... 1 3 - ul 1 10 ui 27 si 1 —| - — si 66| 151 
Vado-Ei. . „| Popesei . .. | [a] —| =! sol = ai 13 za ac a-i a 30| 123 
Vulturasci . .| linesci ... 4] =] — — -| - i 2 49 0 = =] — 55| 38| 91 

PUII III Total. . .! 48] 9 “ 7 392 10 Ji 0 "| 4 “i 19 joppe 

' În i !             

  

Plasa Şerbănesci 

l a:
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Crâmpoaia + | Crâmpoaia. . |. 1] - 1 1! — TI j au 50 7 | | | — 7 i % 279 

Mihăescii-de-Jos Mihăescii-de-Jos 1 1 — — 39 | 40, 30 | — 2 —| 1 —| 178 3 108 

Mihăescii-de-Sus] Mihăeseii-de- Sus! 1| —| — —i - _| zol 60 —| _ — - —| = zol 60, 130 

Seaca ....[Seaca.... | 1] —| —| | | | oa col 2 | 221 2 os co 154 
Șerbănescii-de-J. Şerbăn.-de-Jos, 1 1 2 / 36) 13| 49 su A si 4 J —! —| 118! 883 198 

Șerbănescii-d.-S. Şerbăn.„de-Sus 2) | 1 = 5 — sl sa el g 2 4 15 —| 871 46| 33 

Tâmpeni E Tâmpenii-de-Sus| _3| a] — —| 53 5] 47 o 42 od i a —| | 149 112| 261 

Titulesci . . .| Ungurei. .. 2) 1] 1 — 31 i 35 si 8 a 6 _ — | 81! 66! 147 

Văleni ....| Văleni. ..,. 2 Î| — — 53 i 100 a ul 49 1 ] —j —]| 197| 125| 22 
] 

IŢI IŢI 
Total. . .| 11| 6 5 1 294 ” 5Y4, 58 sii ii 34 | “ > 668|1.732 

[i i                             

 



  

    

  

  

  

  

    

  

  

        

  
  

      
  

  
                      

          

          

  

  

        

  

    
          

Namârul cepiilor străini împărțiți în două categorii Caţi copit Copil cari urmeză şcâla acum 

Copit stzăul încap După statistica anului 1893—94 

Di opil străini cari || - in şcâlă 

Copit străin! car! || sunt în virstă de TOTALUL PE - | 

urmeză şesla şc6lă numărând pei pe 42 Copil înscrişi Copil presenţi Copil prezenți 
4 8 cCcpl ah i 

acum șipe ceramânati stelint » şa = la Septembrie pa în luna Maiă - ” OBSERVAȚIUNI 

ati oxcluş 3 3 ş | 

gasi — 
= ||| s less şt. lglelslzislzlgzisiă 
| 4 | 8 |e Ella |elelelălele less 

— — — — ÎN — — — — — | | — — Nu este şeală. 

a —| — | = — — | == =] e | Rem 

— — — — i — - 39 32, — 32 | 145| — 45) 14] = ML. 

— — — — = — 20 15, — 15) 33| .—| 33| 31| —| 31|. 

— — — —| — = — — == — > dem 

— —| — —| — — — — =] = —] —| — | 1dem 

— — — —| —— — 52 51| —] 51 41| —|- 40] 314 —[-384 

— | — == = so | 15| —l 18| 30| 35| 35| 30|. 5| 35 

— — i -— —| — — — — — —! — —- — — — —]  ldem 

| 
| 

—— —| — ——— — 56 61 2 S 37 1|- SI 33] —|. 33 

= 40 | 31| — si 43 — 5 30| —|. 30 
| 

— — — — ——l — 50 Gl 3 ăi 46 3 19 14 1 15|. 

i 
— —| — — ——  — 50 |]. 63: 10 “ 36 1 51 28 1| 29 

a = = dv | 61 _ Gu 291 —| 29| 32| — 32 
| , 

— —| — — => — — = dem 

| | 

|| 
— — — — -—| — 103 === = 

| | 

— — — — o —j — 15 12, — 12 16 4 i! 33|. d] 47 

— — — —| — — — z — — | — a _| — 291 F „PF ing dat: tisti 

| 38 | 38| 99| por rio gi Dioembrie 

— —| — == > = | — —| _l =] 0 Nu este gedlă, 

| 
i 

— | — — —| — = —| = — i —| =] — Idem 

| = la | = 40 | aa! al 262! co! 7 GT] 55 8 63 

— — — i — — —— _ — = — | = — Idem 

— — — — = —]| = 97 0 8 î8 40 2! te 41 di 46 

— — — — =] — — 31 33 4 Si 30 2 | 21 4| 20 

T —| — — == — GO 5 7] G4| 38 d 12! —| —| —orm. F nu conţine date statistice 

|. ! | | pe Maid. - 

| 
i 

| | | | 
oo == as | = | ===>                     
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_NUMELE COPIILOR DE ROMÂNI IMPĂRȚIȚI IN ŞESE CATEGORII __ 
z 

3 S Copii pCoRiI cară Copil mat ae (2 Copii || Copir ear! TOTALUL 

3 | 8 | momeraa [it sete [anus | mat maro | amanați urinei | acestor „| COMUNA CĂTUNUL |E|% arati ap EI CE | Pamueateza | festenieză | saa | nea în | sase categorii z E E | tava) de şc6la oricare ar 6 excluşi ||acesteâtuni! din urmă 

Ş 3 2 3islslslgzlislgzlelgslsizlelzle|e 
4 S|el|ălelăle|ă|e|ălelălsle|s|s 

| 
Plasa Siul-de-yos ! 

Bârsesci .. .] DBârsesci .., 1) —| 1] —| 37| 43 5 0 — 18 —|| 62: 47| 109 

2] Beciu... [Beciu .... Ia] a N 38| y 31 10 = 22| 20 2 0] o! ao 
3] Comani. . . .| Comani ... 1| 1| 83 d 56 | —| — | 99 7 —! —| 238| 89| 327 
i Crăciunei-de-Jos| Crăciunci-de-Jos | - 2] 1] — _ 4? A 66| 42| —| — —| | 1 114) si 161 
5] Crăciunei-de-Sus| Crăciunei-de-Sus| 1] 1| si —| sy sd 14 ul —| —| — = = 81| 5 138 
G| Dăneasa. .. .|Dăneasa... | 2] —| 2 a! 6 | 24 si 22 2 3 | G —| 63| 57| 120 
î| Drăgănesci . . | Drăgănesci. . 1) 1] 38 —- 64 22| 122 si =] =] = J 2| 11 191| 110| 301 

Dudu, ..,.. “Flăviceni 2] 1] —— 43| 33 9 a — _ 2 _ 2] —l 56| 41| 97 

Frunzaru. . .| Frunzaru.. . 3 — ——l 86 șI 23 x — _ —| == — 79| 54| 183 

Gostăvăţu . „| Zănoaga. . . 2 | | _ — 56, za — _ — —| — - 56 18| 164 
Poiana . .. „| Câlineser. .. | 2] —| —| —| srl sil. 87 79 —l | —| _l — — 168| 160! 328 
Stoicănesci . .| Stoicănesci: . |. 1 1] —| —i 69 ; -"l za) 4 94 5| 10| 1 — 141! 110| 251 

Viespesci. . . , Viespesci. .. 2 1 3 | 44 a 12 d — _! _ _ —: i 59 36| 95 

Total. .| 21| 8101 5 591 oi sd 0 26 a 110 si 30 1.408 ae                 
Plasa Siul-de-Sus 
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Alimănesă «| Alimănesei. . | 1] —| —! —] 364] 39 co 8 i] — — | —i 8636] 62 
Bălănesci . . .| Bălănesci . . 2 a] —| — 2 su 56 63| —| —| — —] —] | oul sa] 202 
Bălteni . .. | Bălteni ... 1| a] — - 37| —! 59 = — - 18 - —| wi 72| 186 
Bărcănesci . . | Dărcănesci . A j 1] —| — 45!  —| 107 9 4? “ — — 1) — ui 152| 352 

>... Greci J 1| — J 24 8 10 i 2 19, 2 — 1| —] 39 55| 91 
Coteana . . .| Coteana . a! , 1] 6 — “] : 55 “a "0 Ci 12 “ — = =, 153| 363 

3. | Brebeni-Serhi, | 1]: 1 —| 28 2] 7 07| 34 au —| —] —| —] 70! 30| 100 
Izvoarele . . .| Izvoarele .. 1 1] — - sl ] 26 1 11 sl — J 3 — ol 66! 159 

Mărunţei . . - [| Mărunţei. .. 2 — 67 | SI 6 2 — | 05 aa] — 2 au] 25 76 
Mierlesci . . .|[ Catanele... 5] 1 1 _| sel _ 18 sl 19 o 3 32 —| | 123: 97| 226 

Milcovu ...|[Micovu .. e 43| = — — - _ 9 5 a — - 4 —) 31 30 S1 

Perieți .. Perieţii-de-Mijloc| 3] 1] 2 — 39! — 21 “i 142 26, îi 8 —| —I| 111 7] 188 

Viişoara + | Viişoara... | 2] 1] oi aj 22) ss] — a] —l 19) 9 —| —| 00 20) 0 

Total. .| 30| 10 ii 2 3 cu ua 55 1 9,122 n —aau osheza 
i | i | -         

 



  

    

  
  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

              
    

Numărul copiilor străină împărţiţi în două categorii Caşr copi Copii care urmâză şcila acum. - 

încap | După statistica anului 1893 — 94 

Copii străiat cari - în şeâlă 

Copil strtini cari || sunt în virstă de TOTALUL DI Ş i - 

urmeză şeâla ecolă numărând celor două cate- ” = 28 Copil inserişi Copil presenţi Copit presenţi DE: 

acum şi pe cel amânați guril de copil îi 1a Septembrie în luna în luna Mai OBSERVATIUNI - 

sati excluși străini sa 1893 Decembrie ) 1 

Sa 57 - . . 
Za 

3 — — — Z 3 Edi > - d — -— — 

> x e Z % 

a E a Ela. ||| GB. |z.|F|Aa || |A || 

— —i — 2 — — —l = —| | 220 al | Nu este geslă. 
| 

— — — = — 40 40! — N 34| — si 98| —| 28 

3 ] — —| 3 1]. 4 89 60| 4 S GO 4 41| 56| :4| 60 

9-2 2 35 | 53| 7] 60| si! | 50! 33 4 3% 
| 

— — _- ll = 38 11| — 11| 17 1 ui „—| -—i —| Form. F nu conţine date stat. pe 
. Maiă. . 

— — — — ” — ” — i —| ——i —|| —]  —| | Nu este geâlă. 

— — 1 ai 384 200 | 105| +6 i 104| 32| 136|. 77| 21| 98 

— — — = — 54 63| 20 103! — = 2 9şi  1| 95 Form. F nu conţine date stat. pe 
. Mai. 

— — — — -- — | = ==] = | x ee şeâlă, 

— - — — — zl == = = | — Idem 

— — — —| = —| — — —| | === Idem 

1 — 1 — 2| — 2 174 GI| 4 % 55| 3 SE 53| 83| 61 

— — — — = — 34 28| —| 28| 22| —l| 22| 21| — 21 

| | 
6 i 2 3 sa 2] 566 | —| -— | — — —| = =                                                     

  
  

      
      

— _| — — —| = — — —| — —| —| — — —| —| —| Sa este şeclă. 

o 22 | = | 20 | ez] — 7] s9| —| 59) aj —| 34 | 

| 22 2 205 e, | sean] —| or a — 

| == | 50 || 50| —| 50] as] —| 46] 86| — 86 

2 == | | o 15| — sa) el —| a 

| == ==] = so | 78 -| sol al nd) so — ao 

=== 500 cel ei al es] zi 2 20 

||| mo | s2 | oc] se ai od] so 3) 32 

| o nui an Bă A ÎN —| => TI TITI TI 1dem 

|| = 20 | cot —| 60) 8 —| 33| 16| —| 16 

i ai Mae Ni TIT Idem 

== | —| 40) 87| | 8% se — 2 

|| | == aa | 29| —| 29] 27| —] 23) 27| — 2 

AAA                                            



  

  

    

    
  

  

  
        

      

  

    
  

  

  

  

        

  

  

    

  

          
  

      
  

  

  
  

  

    

  

    

  

        
  

  

  

                
      

  

NUMELE COPIILOR DE ROMANI IMPARȚIȚI IN ȘESE CATEGORII 
. | | 

Ell cm | Emteilemime | eee | corel roratun 
3 [8 |naatoraţral] toti netr! min nom, pisi amânaţi imtrueție- | ccstor stse = COMUNA CĂTUNUL | | £ | maturma |] 4 despite ae șecla acu | excluși acâle die | categorii S EEE | ma | cea | az] scesteatun 3 3 [5 = = = | — I=. = 

Plasa Vedea-de-yJos | i | | | | | 
1| Călugări . [| Căugări. .. | 5] —| su ai 2 — 10 s| — —| — - 2 | 55| 39 91 
2 Colonesci . . .| Colonesci. .. | 1] a] 13| 46| si —] za 1 — _ =] —] =] a] c6l cal 130! 
3] Constantinesci. | Constantinesci 1] 1] — _ 30 a! 12: 20 9 ari 1 _| — | 52| 48| 100 
3] Maldăru. . . .Îsărunței. -- 1 a al ul sd 1 22 = 18 n 3 — —| —] 25| 281 208 
5] Mircosci. . . |] Mircesci. . . 4] — 52 39| 12 38 — — 4 — 68| 36; 104 

G| Mogoșesci. . .| Mogoșesci . . aj zl 25 39 26 sai 2 1 2 - 128| 96| 224 
1] Negreni. . . Negreni . 2) 1 — —| 40 2 . i sl 9 : —-| —| 110| 94| 204 
58| Poboru. ...| Poboru .. . Sa] a = 5 3 Gu 5 — — 4 10| 2 - 132| 71| 203 
$| Scornesei. -. . | Scornesci. 2 a] 2 — 23 -— si 18| si as] 3-a - 41 86| 177 

10| Spineni... .| Vineţ. . . . 3 a 3 — 0 15 al 73 31 sd 6 8] 1) —! 149] 182] 274 
11| Şuica. ....|Teiuşu.... 4] 1] 3) —| 66 n d a 55 a 17 i 3 — 150| 84| 234 
12] Tătărei | Tătărei.... 2 —] 1 = = | aa] az] 0 32 3 -- a] al cal 0! me 
15] 'Tătulesci. . . .| Tătulesei. . . 1| a] 23 sa 33 A 23|: sd — _ — _ —| —] 81| 2] 133 
14] Vlaici, | Vaii... 2 al al — 34] 24] sl: ri — J 2 _ —| —l 56| i 97 

“Total. .| 34] «i 154) 160| 497 sal 0 189] 214] 200] 5 29] 22] — alice! 921:2.189 
] | | | | | | | 

" Plasa Vedea-de-Sus 

1ţ Ahunișu, .. Alunişu-de-Sus .| 3 1] — —9 45 —! IG] 95 77] — — — — 144| 83| 927 
2| Baresci-de-Cept. | Zăresci. . , . TI —| — _| 13 _ 50 sal — _ 7 —| 5 _ 68| 33| 101 
3| Paresci-de-Vede | Firesc . . . . 12| 1] — _| 39 —| di oa — — 14l - — _ 104| 32| 136 
4] Chilia... [Chilia .... d | —| 30 21] 14 1 20 14 sl 10 — _ 79, 55| 134 
5| Flăgeţelu . . .| Roba..... 6 a] — _] 19 — 33 d rel ars) A — 1| 2] asul 122] 266 
G Fata... Pata... 3] 1] 20 16 | os za a | 1] = — 2 71| 55| 126 
1] Gura-Boului. .| Gura-Boului al 1 1| = 21| —| 28 | — _ — =] 2 2 50 4 îi 
8| Izvoru... .| izvoru-ae:Sus. | a] a] | a4l os —! 12 A J —| — 3 j 76| 35| 114 
9| Mereni . . . .| Mereni. .., 3 1 4 _ D914 d — a 5 1! — — 72 18, 150 

10| Profa. . .. | Ciureser... | | a] — — 18| —l 26 î 13 : 1 — — - 58 12: 100 
„11| Răjlețu-Govora | Rajleţu-Govora 3] 1] —| —] 31| —| 28| 85| 18 12 34| 2 —| 82] 51| 183 

127 Râjleţu-Vieroși, | Linia-Mare . . Ga —| = 6 _ 33, sa 2 29| 5 5| — -J 94! 91 185 
13| Topana. .. .[Topana ... 1 a = | 7 _ si j zi SI 1 1 5 —| 38) 32, 80 
1 Va ..... Chiriţesei . Ga] 25] 2 as _ al zl 22 2] 11 şl _ | 139| 143 204 

Total. .| 69] 13 sa zi 459) si! | a 293 as2| a] 2 16 ozon orbaoo 
; i i, u k



  

  

    
  

    
  

  

  

      

  
  

              
    

  

    
  

                    
  

Yamărul copiilor străini împărțiți în două categorii Caţt copi Copii cari urmeză la șeta acum 

incap După statistica anului 1893—94 
Copil străin! car! în gcâlă 

Copil străini cari || sunt în virstă de TOTALUL _. 
urmâză şcâla ||şc6lh numărând ea = ao Copii înscrişi Copil presenţi Copil preseaţt 

acum i pe ceramânaţr ||: , copi 23 la Septembrie în luna ! ame crin | ua | Sg te mea | mima ma |  OBSERVAȚIUNI 
| s3sz 

——| 2 ga 

9 

ÎS |Ee | |£ |ă le lezat ISIEISIălES|ăle|e 
JI ] 

| ; ! 

DP 2 2 2 
! | : Nu este şeâlă. 

—| === [i [0 Pas —| 26] so] =] 40 25| —| 25 
| 

— —| — — —| = — 30 41| 17| 58| 38| 10 47! 26 1| 27 
i | ! 

— —ji — 1| — 1 1 50 56|  1| 57| 28 1| 29; 13| —| 13 
| . 

— — | — || = — i | = Tm. 

| | | ţ : 
— — | -— —| = 50 79| 31 82| 57 1 38| 50 —! 80 

= - —| —| —| == —[ 35 | 883| 2] 35] 85| 2| 37| 80 —| 30 

= | = a20 | 23| = aa 0] 2 72] a] e ca 
— | — =] = = 25 —| —| —| 27] 1| 98| 27 —| 97|: Form. F. mu conţine date statistice 

| | pe Septembre. i 

— —i 4 1 4.1 d 120 | 106| 18; 124| “i 12| 69| 67 10, 7? 

| | | | 
— —| — | — 60 63| 12| 80| 68| 12| 80| 63| 9 72 

— — — — ll —l = —. 9G | — = —! —| —| Nu este geslă. 

— — — —| =] —| — 42 31| —| 8î| 23| —| 23| 22| —| 22 

| | 
ll = = — 35 | 53| al sl 22] 1| 93| ai: —l 2 

! |! 
— — 4 92| 4 2 6 113 == =] = — 

| d] 

— — | — | — —] — 35 12| — 12 38| —| 38! 30| —' 30) 

— — — — o —i  — 50 —! — —| —] — — —| —| —] Nu este gcâlă, 

— _ — | — ll — 51 23| —] 94| 82| —| 82! 35 —! 385 

— | — — = —| = 50 2) —| 27| 58| .1 a 42| 1] 43 

—| === | co [ras —| 28] 58] 2 ui 22| 11 43 

— — — — —| =] — 30 35| — . 43) — % il —| 387 

— — — — | — — di 28| 1 * 21 1| 29| 2% 1| 28 

— — — —| =] — 32 32| — % 32| — sol 32| —| 82 

— — — = — 60 40 —|- “ 39| — % 30| —| 36 
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JUDEȚUL PRAHOVA 
Copil în vîrstă de scălă: 33.445 (18.723 băieţi şi 14.722 fete). Statistica actuală. 

P şcolă: 1 30912 (16.319 » şi 13.863 » ). Statistica din 1891 

, PLASA CÂMPU 

, | 35 cătune și 16 şcole. 

Copii în virstă de şcoli: 3.163 (1.998 biieţi și 1.165 fete) 

1). Comuna Adâncata. (Venit: 5.763 lei.) Un cătun: Adâncata. 

Şedla de la Adâncata, există de la 1850. Localul e proprietatea comunei, a fost clădit în 1870.. 

E de zid, destul de: bun, în centrul comuneişi la îndemâna copiilor. Are o sală (7,30X5,85X3,17). 

Curtea (1,1272) esto neîmprejmuită. Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit. 

Fiind 269 copii în virstă de şcâlă, (156 băieţi şi 113 fete) ar trebui la Adâncata un al 

doilea învăţător şi o altă şedlă cu 2 învăţători. 

2). Comuna Balta D6mnei. (Venit: 4.000 lei.) Trei cătune. Balta- Domnei, Cureubeii şi Lacul- 

Turcului, . | 

Şcâla este la Balta-Dâmnei. Localul a fost clădit de Administraţia Domeniului Cor6nci în 1887. 

E de zid, sistematic, destul de încăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor în vîrstă de 

şeslă. Are o sală (8,99X(8,15X3,65) şi patru camere pentru învăţător. Curtea (476.2) şi grădina 

(8,31m2) sunt împrejmuite cu gard streşenit. Şc6la nu are nici un venit. 

Copiii din cătunul Curcubeii pot urma la şc6la din Balta-Dâmnei, distanţa ne fiind de cât 

de 1 lil. 500m. şi comunicaţia ușoră. Fiind însă 156 copii în vîrstă de şeslă, ar trebui la acestă, 

şcâlă un al doilea învăţător. 

In cătunul Lacul Turcului, care se află la 6 kil. de Balta Dâmnci şi unde sunt 85 copii 

în vîrstă de şcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o şeâlă inferidră (există acum 0 şcâlă de cătun), 

unde vor urma şi copii! din cătunul Bira (comuna Lipia Bojdani) cari sunt prea departe de - 

centrul lor şcolar. - 

3). Comuna Buda-Palanca. (Venit 4.068 lei). Două cătune: Buda şi Pulanca. 

Şedlu este la Buda. Există de la 1889. Localul actual este proprietatea comunci, e de gard 

lipit cu pămînt, nesistematie, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndomâna tuturor copiilor. 

Are o sală (51712X4,18X2,40) şi o cameră pentru învăţător. Nu e nică curte nici grădină. Școla, 

nu are nici un venit.. 

Copii din Palanca merg cu înlesnire la şedla din Buda, distanţa find numai de 1 kil. 500 m. 

In aceste două sate sunt 119 copil în vîrstă de şeolă (67 băieţi şi 119 fete). Ar trebui 

deci un al doilea învăţător. 

4). Comuna Ciorani-de-Jos. (Venit: 21 345 lel). Un cătun: Ciorani-de:jos. 

Şesla din Ciorani.de-Jos există de la 1865. Localul esto închiriat; e de gard şi cărămidă, 

nesistematie, neîncăpător, fârte prost, dar în centrul comunei şi la loc sănătos. Are două săli: 

cl. 1 (7,70X3,94X2,31) şi cl. Il (3,50X.3,90X(2,50), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte 

pici grădină. Şedla nu are nici un venit. | 

Fiind 331 copii în vîrstă de şcâlă (185 păieţi şi 146 fete), ar trebui încă o șclă cu 2 în- 

veţători.
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5). Comuna Ciorani-de-Sus. (Venit 2.400 lei). Un cătun: Ciorani-de-Sus. 
„Şcola de la Ciorani-de-Sus există de la 1878. Localul actual este la un loc cu primăria, 

într'o casă clădită în 1865. E de gard, fârte .miserabil, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la în- 
demâna tuturor copiilor din sat. Are o sală (3,50X(3,25X(2,25) fără locuinţă pentru învăţător 
Nu e nici curte nici grădină. Şe6la nu are. nici un venit. 

Fiind 178 copii în vîrstă de șcslă (90 băieţi şi 88 fete) ar trebui încă doi învăţători. 

6). Comuna Ciumați. (Venit: 4.240 lei). Trei cătune: Ciumați, Olari şi 'Punari. 
cola este la Olari. Există do. la 1875. Localul e proprietatea comunei. A lost clădit în 1874) 

E de zid în paiantă, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli: cl.1 (7,60.X5,20X3,80) 
şi cl. Il (5,15X4,93X(3,80 și două camere pentru învățător. 

"Copiii din cătunele Ciumați și Tunari pot merge cu înlesnire la șc6la din Olari. Fiind 
însă 194 copii în vîrstă de şcâlă ar trebui la Olari încă doi învăţători. 

7). Comuna Ciupelniţa. (Venit: 3.651 lei). Două cătune: Ciupelniţa şi 'Trestieni-de-Jos. 
Nu există nici o şcolă în acâstă comună, unde sunt 179 copil în virstă de şeâlă. 
Ar trebui să se înființeze o şe6lă superidră cu 2 învăţători la Ciupelniţa, pot veni cu în- 

lesnire copii din 'Trestieni-de-jos, ce se află la o distanță de 1 lil. 500 m. 

8). Comuna Cornurile. (Venit: 3.485 lei). Două cătune: Cornu-de-jos şi Cornu- de-Sus. 
Scola este la Cornu-de-jos. Există de la 1874. Localul e proprietatea comunei; a fost clădit 

în 1865, e de zid, nesistematic, neîncăpiător, dar la loc sănătos şi la. îndemâna tuturor copiilor. 
Are o sală (6X4,70x2,55) şi două camere pentru învăţător. Curtea (324m») este împrejmuită cu 
uluci și cu gard. Grădină nu e. Şedla nu are nici un venit. 
„Copiii din cătunul Cornu-de-Sus pot urma cu înlesnire la şcOla din Cornu-de-Jos, distanța 

fiind numai de 2 kil. şi comunicaţia uşdră. Fiind însă 150 copii în virstă de şcâlă ar trebui 
un al doilea învăţător. 

9). Comuna Drăgănesci. (Venit: 2.150 lei). Patru cătune : Dărăitaru-Sudiţi, Bărăitaru- Brebu, 
Drăgănesci şi Meri. | | 

Prima șc6lă se află la Drăgănesci. Există de la 1890. Localul e proprietatea comunei, clă- 
dit în 1889. E de zid, sistematic, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are 
o sală (8X5X3), două camere pentru învățător şi o cancelarie. Curtea (824m.») este împrejmuită 
cu uluci. Grădina (324) e neîmprejmuită. Şc6la nu are nici un venit. | | 
„Copiii din cătunul Meri pot merge cu înlesnire la şcola din Drăgănesci, distanţa fiind nu- 
mai de 1 lil. 500 și comunicaţia uşoră. Fiind însă 219 copii în vîrstă de şcâlă în aceste două 
cătune, ar trebui la Drăgănesci un al doilea învăţător și o altă şcâlă cu 2 învăţători. 

A doua şcolă este la Bărăitaru-Brebu. Localul e proprietatea comunei. A tost clădit la 1870 
și deschis în 1892. [E de nuele învelit cu stuf, nesistematic, neîncăpător, dar la loc sănătos ȘI 
la îndemâna copiilor. Are o sală (5X3X2), fără locuinţe pentru învăţător. Curtea (324m.”) este 
neimprejmuită. Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit. 

Copiii din Bărăitaru-Sudiţi pot merge cu înlesnire la şcola din Bărăitaru-Brebu. Fiind însă, 
în aceste două sate, 127 copil în virstă de școlă, ar trebui un al doilea învățător. 

10). Comuna Fulga. (Venit: 3.355 lei). Un cătun: Fulga. 
Prima şcdlă e la Fulga-de-Jos. Localul este închiriat, e de gard lipit cu pămînt, neîncă- 

pător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (4X4X3,05), fără locuință pentru învă: 
țător. Nu e nici curte nici grădină. Şc6la nu are nici un venit. 

Fiind 171 copil în vîrstă de șcâlă ar trebui la Fulga de-Jos un al doilea învăţător. 
A doua șcâlă e la Fulga-de-Sus. Localul este închiriat, e de gard lipit cu pămînt, neîncă- pttor, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (5X4<3,25), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte nici grădină. Şe6la nu are nici un venit. 
Fiind 227 copii în vîrstă de șcâlă ar trebui un al doilea învățător și o altă șcâlă cu 2 învăţători.
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11). Comuna Gherghița. (Venit: 17.000 lei). Patru cătune: Belciug, Ungureni, Gherghița şi 
Independenţa. 

Şedla e la Gherghița. Nu se scie exact de când există; un hrisov al Domnitorului Al. Ip- 

silante din 1778 prevede plata unui dascăl la școla din Gherghița. Localul actual este proprie- 

tatea comunei; a fost clădit în 1888 de Administraţia Domeniului Coronci. E de zid, sistematic, 

încăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli: cl. I—II (8X7X3,85) şi cl. 

IIL—IV (8X'7X3,85) cu patru camere pentru învăţători, 2 bucătării, o bibliotecă şi o cancelarie 

Curtea șe6lei este împrejmuită cu uluci. Grădină nu €. Şcola are un „venit de 410 lei din 

arendarea pămîntului. 
Copiii din cătunele Ungureni şi Independenţei pot urma cu înlesnire la şedla din Gherghița, 

căci distanţele sunt mici și comunicaţia ușdră. Fiind însă 284 copii în virstă, de şedlă pe lângă 
şe6la actuală, care are '2 învățători, ar trebui încă o școlă cu 2 învăţători. 

Copiii din cătunul Belciug, din causa greutăților în comunicaţie, nu pot veni la ședla din 

Gherghița, fiind 115 în vîrstă de şcâlă, ar trebui să se înfiinţeze la Belciug o şcolă inferioră. 

12). Comuna Hătcărai. (Venit: 3.587 lei). Trei cătune: Iăteăraă, Malamuc şi Tufană. 
Nu există nici o şcâlă în acâstă comună. 

Ar trebui să se înființeze ln Ilătcăraii (95 copil în vîrstă de şcolă), o şodlă inferidră, unde 

ar putea să vie cu înlesnire copiil din cătunul Tufani. 

Copiii din Malmuc nu ar putea să vie la acestă şclă fiind despărțită de rîul Prahova. Ar 

trebui deci să se înfiinţeze o șcâlă inferidră şi la Malmuc. unde sunt 80 copii în vîrstă de şcolă. 

13). Comuna Netoţii. (Venit: 7.988 lei). Trei cătune: Aetoţii, Zrestieni şi Zindgă. 

Şc6la se află la Netoţii. Localul este proprietatea comunei, e de gard, neîncăpător, mise- 

rabil şi la, loc sănătos. Are o sală (442,20) şi o cameră pentru învăţător. Nu este nici curte 

nici grădină. Sedla nu are nici un venit. 
Copiil din Trestieni şi din Zănga pot merge cu înlesnire la şcola din Netoţi, unde, fiind 

253 copil în virstă de șeolă, ar trebui un al doilea învăţător și o altă șeolă cu 2 învăţători. 

14). Comuna Parepa. (Venit: 9.489 Ie). Trei cătune Degeraţi, Parepa şi Răşani. 

Şedla este la Parepa. Există de la 1860. Localul actual a fost clădit în 1893, E de zid, 

destul de bun, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (7,75X5,85X3,50) şi o cameră 

pentru învăţător. Curtea este neîmprejmuită. Grădină nu ce. Șe6la are un venit de 170 lei din 

arendarea pămîntului. | 
Copiii din Ruşcani pot urma cu înlesnire la școla din Parepa, distanţa fiind mică (750 m.) 

şi comunicaţia ușâră. Peste tot nu sunt, în aceste două sate, do cât 43 copii în vîrstă de ședlă. 

Copiii din Degeraţi nu pot veni la Parepa, fiind distanţa de 3 kil. 500 m. Ar trebui deci 

să se înfiinţeze o şcâlă inferidră în acest cătun, unde sunt 42 copii în vîrstă de șcâlă. 

15). Comuna Sălciile. (Venit: 4.000 lei). Un cătun: Sălciile. 

Şcola din Sălciile există de la 1863. Localul actual e de zid în paiantă, neîncăpător, dar 

la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală [6,52X5,22X2,24) şi o cameră pentru în- 

văţitor. Nu e nici curte nici grădină. Şc6la nu are nici un venit. 

Fiind 297 copii în vîrstă de şcâlă (148 băieţi și 149 fete), ar trebui la Sălciile un al doilea 

învățător şi încă o şcolă cu 2 învăţători. 

16). Comuna Sicrita. (Venit: 2.467 lei). Un cătun: Sicrita. 

Nu există școlă în acestă comună. 

Fiind 683 copil în vîrstă de șeslă (36 băieţi şi 32 fete), ar trebui să se înfiinţeze la Sicrita 

o șcâlă inferiră, căci copiii din acest cătun nu pot urma la nici o școlă din causa distanțelor 

şi a unor pedici naturale și permanente. |
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PLASA CRICOV. 

45 cătune şi 17 şcoe. 

Copii în virstă de şeolă: 4.007 (2.210 băieţi şi 1.191 fete). 

1). Comuna Albesci-de-Mur. (Venit: 5.108 le). Două cătune: Vadul-Perului şi Muru. 
Scola este la Muru. Există de la 1881. Localul este închiriat, e de gard lipit cu pămînt 

ncîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are o sală (4,50X4X2,50), fără locuinţă pentru învăţător. 
Nu e nică curte nici grădină. Scola are un venit de 210 let, din arendarea pămîntului. 

Copiil din Vadul-P&rului pot merge cu înlesnire la șe6la din Muru, distanţa fiind numai 
de 1 il. Fiind însă 163 copil în. vîrstă de şcolă, ar trebui la Muru încă do! învăţători. 

2). Comuna Albesci-Paleologu. (Venit: 1.2410 it). Un cătun: «ilbesci- Paleologu. 

Şcola de la Albesci-Palcologu există de la 1812 Localul actual este proprietatea comunei 

şi la un loc cu primăria. E de gard lipit cu pămînt; e neîncăpător, dar la îndemâna copiilor. 

Are o sală (1,50X-XX2,25), fără locuinţă pentru învățător. Nu e nici curte nici grădină. Scola 

nu arc nici un venit. 
Iiind 150 copil în virstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător. 

3). Comuna Berceni. (Venit: 2.186 Iei). Două cătune: Berceni și Cătunu. 

Şeola din Bercent există de la 1893. Localul este proprietatea comunei, a fost clădit în 1892). 

de nuele, ncîncăpitor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (4,25X5,00)X2,20. 
o cameră pentru învăţător. Nu e nici curte nici grădină. Școla nu are nici un venit. 

Sunt 100 copil în virstă de școlă (56 biicţi şi l4 fete). 
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4). Comuna Bucov. (Venit 7.817 lc]). Două cătune: Ducor și Valea-Orlei. 
Scola este la Bucov. există de la 1869. Localul e proprietatea comunei; a fost clădit în 

1891; e de zid, destul de bun, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două săli de aceiași 

mărime: (7,90X-4,90X3,20), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (1971 =») e ncîmprejmuită. 
Grădină nu e. Scola nu are nici un venit, 

Cătunul Valea-Orlei se află la 2 Țil. 750 m. de Bucov. Ar fi bine să se înfiinţeze în acest 
cătun, unde sunt S0 copil în virstă de școlă, o şcolă inferioră. 

La Bucov, unde sunt 181 copii în virstă de școlă şi unde sunt acum dou învăţători, ar 
trebui încă un învăţător. 

5). Comuna Călugăreni. (Venit: 2.365 lei). Două cătune: Călugăreni și AMireșu. 
Şeola este la Călugăreni. Există forte de muit. Localul actual este proprietatea comunei, a 

fost clădit în 1883. E de gard şi cărămidă; la loc sănătos, la îndemâna copiilor, încăpător când 
vor [i două şcole. Are trei săli: | (0, 704,6: 5X3,15), (5,1SX4,95X3,12) și III (5,00X:4,75X3,15) 

și cinci camere pentru învățător. Nu e nici curte nici grădină. Scola nu are nici un venit. 

Copii! din cătunul Mireşu pot veni la șeola din Călugăreni, distanţa fiind numat de 3 il. 

Fiind la Călugăreni 354 copil în virstă de școlă, ar trebui să se înfiinţeze încă o şcolă 

cu doi învăţători. (Școla actuală are deja 2 învăţători). 

6). Comuna Ceptura. (Venit: 8.328 lei). Patru cătune: Ceptura, Malu- Roșiu, Rotari şi Șoimescut. 
Școla este ia Ceptura. Există de la 1818. Localul actual este proprietatea comunei, dăruit 

de d. Colonel Cica. E de zid, sistematic, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli 
de aceiași mărime: (9,90X5,90X-1) și trei camere pentru învăţător. Nu ce nicl curte nici grădină. 

Şcola are un venit de 125 le! din arendarea pămîntului. 
Fiind 284 copil în virstă de școlă, ar trebui la Ceptura, unde sunt deja doi învăţători, o 

altă școlă cu 2 învăţător.
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La Şoimescu [3 kil.), unde sunt 66 copii în vârstă de şcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o şcolă 

inferidră. 

La Rotari (5 kil), unde sunt 74 copil în vârstă de şedlă, ar trebui de asemenea să se în- 

fiinţeze o şcolă inferidră. 

La Malu-Roșiu (4 lil), unde sunt 32 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui să se înfiinţeze 0 

şcolă de cătun. | 

7). Comuna Colceag. (Venit 2.765 lei). Un cătun: Colceag. 

Şodla din Colceag oxistă de la 1881. Localui este închiriat, e de gard, ncîncăpător, dar la 

loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are sală (7,20x4,20X2,50), fără locuinţă pentru învăţător. 

Nu e nici curte, nici grădină. Şudla nu are nică un venit. 

Fiind 150 copil în vîrstă de şo6lă, ar trebui un al doilea învăţător. 

8). Comuna Conduratu.' (Venit: 3.200 lei). Un cătun: Conduratu. 

Şedla din Conduratu oxistă de la 1890. Localul este închiriat, e de gard, neîncăpător, compus 

fiind din două odăiţe. Curtea, fârte mică, este îngrădită cu gard. Grădină nu e. Şcdla are un 

venit de 255 lei din arendarea pămîntului. 

Fiind 190 copil în vîrstă de șe6lă, ar trebui la Conduratu încă doi învăţători. 

9). Comuna Coslegi. (Venit: 5816 lei). Patru cătune: Coslegi, Dărrarii, Radila și Pantazi. 

Şcâla se află la Dărvaril. Există de la 1892. Localul e proprietatea comunfi, a fost clădită 

în 1891. E de gard, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (5,85X, 

4,70X2,40) şi două camere pentru învăţător. Curtea (300=»:), este neîmprejmuită. Grădină nu e. 

Şc6la nu are nici un venit. | 

Copiii din cele alte sate pot merge cu înlesnire la ședla din Dărvarii, tâto fiind la distanţe 

mai mici de 2 kil. 

Fiind în tâte aceste sate 236 copil în vîrstă de şceâlă (122 băieţi şi 114 fete), ar trebui 

la Dârvarii un al doilea învăţător şi o altă şelă cu 2 învăţători. 

10). Comuna Fântânelele. (Venit: 2.929 lei). Un cătun: Fontânelele. 

Sc6la din Fântânelele există de la 1875. Locul actuat este proprietatea comunei, a fost 

clădit în 1891; o de zid, siştematic, încăpător, la loe sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două 

sale: (CL. I-II (8,20X5,10X3,25) Cl. II—IV (4,70-£X,25X3,25) şi două camere pentru învăţător. 

Locul pentru curte şi grădină (2.200m.7) este ncîngrădit. Şcola nu are nici un venit. 
[4 

Fiind 150 copil în vîrstă de școlă, ar trebui cel puţin un al doilea învăţător. 

11). Comuna Cornetu-Cricovu. (Venit: 3.100 lei). Patru cătune: Coșărele, Gornet, 'Țărculescă şi 

Valea- Boului). 
| 

Scdla se află la Valea-Boului. Există de la 1873. Localul a fost clădit în acest an de de- 

functul Vasile Paapa. E de zid, sistematic, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are patru săli 

I (8X7X5,50), LI (5XX7X450), III (7,50X.4,50x4) şi IV (7,50X4,50X4) şi şâse camere pentru 2 

învăţători. Locul pentru curte şi grădină (/, hectar) este îrhprejmuit parte cu grilaj de lemn 

şi parte cu gard de nuele. Şc6la nu are nici un venit. 

Nu sunt de cât 56 copil în cătunul Valea-Boului, şi tâte satele din comună sunt la dis- 

tanţe de peste 4 kil. Deşi sunt 155 locuri în şcolă, numărul copiilor cari urmâză acum,— sunt 

unil cari vin din satele vecine cu tâtă distanţa — nu trece peste 64. Deci şc6la din Valea-Boului 

trebui să rămână şcâlă inferidră. | 

In cătunul Gornet (4 lil. 500), ar trebui să se. înfiinţeze o şcolă superidră cu 3 învt- 

țători, la care şcâlă ar putea să vio cu înlesnire copiil din cătunele Coșărele şi 'Țărculesci (peste 

tot 196 copil). o 

12). Comuna Inotescii. (Venit: 5.013 lei). Un cătun: Inofescii. 

Şc6la din Inotescil există do la 1889. Localul este închiriat. E de gard lipit cu pămînt,



ro 
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prost, ncîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are o sală (5X5X3) și o cameră pentsu învăţător. 
Curtea și grădina, f6rte mici, sunt împrejmuite cu uluci. Şedla nu are nici un venit. 

Fiind 180 copit în vîrstă de șcâlă, ar trebui la Inotesci o şcâlă superidră cu 3 învăţători. 

13). Comuna lordăchianu. (Venit: 3.546 Iei). Trei cătune: Iordăchianu, Mocesci și Plaria. 
Nu există școlă în acestă comună. Pină acum copiil cu dor de învățătură sait dus la 

școla din Urlaţi. 

Ar trebui să se înființeze o şceâlă inferidră la Mocesci, unde sunt peste 40 copil în virstă 
şi unde vor putea să urmeze și copiii din Iordăchianu şi din Plavia. 

14). Comuna Tătaru. (Venit: 5.003 lo%). Un cătun: Tătaru. 
Nu există nici o şcâlă în acesti comună. Copiii pînă acum at urmat parte la șcâla din 

comuna Sânger și parte la şcdla din comuna Udresci. 
Fiind însă la Tătaru 188 copil în virstă de şcălă, ar trebui să se înfiinţeze în acest cătun 

o şe6lă superidră cu 3 învăţători. 

15). Comuna Tomșani. (Venit: 7.775 lei) Pătru cătune: Cioceni, Loloiusca, Magula și Temşani. 
Prima şedlă se află la Loloiasca. Există dela 1894. Localul este închiriat; e de nuele lipite 

cu lut, nesistematic, ncîncăpător, dar loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (1,25X3,60X 
2,10) şi o cameră pentru învăţător, Curtea (50) este neîmprejmuită. Grădină nu e. Sela are 
un venit de 408 let, din arendarea pămîntului. 

La şcola din Loloiasca pot să urmeze și copiil din cătunul Crângu (comuna Urlaţi) situat 
la 1 lil. 320 m.; fiind însă 182 copil în vîrstă de şc6lă ar trebui un al doilea învăţător şi ne- 
apărat să se clădâscă un local încăpător. 

Copiii din Valea-Urloiă (comuna Urlaţi) ar putea să urmeze la șc6la, din Loloiasca, fiind 
mal aprope. | 

A doua școlă esto la Magula. Există de la 1893. Loalul este proprictatea comunei; a fost 
clădit în 1882. E de nuele lipite cu lut, prost, ncincăpător, la un loc fârto sănătos. Are o 
sală mică și o cameră pentru învăţător. Nu e curte nici grădină. Şc6la are un venit de 272 
lei, din arendarea pămîntului, 

La scola din Magula vor putea să urmeze și copiii din cătunul Tomșani. 
Fiind însă în aceste două sate 782 copil în vîrstă de Școlă, ar trebui încă 2 învăţători și 

e nevoie de un local. 
La Ciocent (+ kil. 500 m. din Magula), fiind 46 copil în virstă de șcâlă, ar trebui, de o 

cam-dată, să se înfiinţeze o şeslă de cătun. 

16). Comuna Vadul-Săpat. (Venit 3.600 le!). Un cătun: Vadul-Săpat. 
Şeola de la Vadul-Săpat există din 1889. Localul a fost donat de d. căpitan C. Lămotescu. 

E gard lipit cu pămînt, ncîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală 
(8X4X3), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici grădină, nici curte. Şcola nu are nici un venit 

Fiind 138 copii în vîrstă de șc6lă, ar trebui un al doilea înveţător. E neapărată nevoie de 
un local. 

11). Comuna Valea-Călugărescă. (Venit: 6.700 lei). Un-spre-dece cătune: -irsa, Dosurile, Ru- 
chier!, Scheau, Valea-Călugărescă, Valea-Largă, Valea-JMeilor, Valea-Aicorani, Valea- Poienci, V'alea- Popei 
și Valea-Ursol. 

Școla este la Valea-Călugărescă. Există de la 1872. Localul actual a fost clădit în 1887 
și a fost donat de defunctul Vasile Paapa. E de zid, sistematic, lu loc sănătos și la îndemâna 
copiilor. Are două să: cl. L—IL (12X7,20X4,60) şi cl. II—IV (7,60X 7,20X(-1,60) și patru camere 
pentru învăţător. Curtea (1200=7-) este neîmprejmuită. Grădină nu c. Școla are un venit de 415 
Iei din arendarea pămîntului. 

Tote satele, afară de Scheau (5 Ril.), Valea-Largă, (+ kil. 200 m.) și Valea-Meilor (? kil.) și 
pot trimite copii la șcâla din Valea-Călugărescă, unde sunt acum doi înve&ţători,
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Fiind însă 466 copil în vîrstă de şcâlă, ar. trebui încă un învăţător la-șc6la existentă și o 

altă șcâlă cu trei învăţători. Si 

„La Valea-Largă, fiind 44 copii în virstă de șcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o şeolă inferioră. 

La Valea-Meilor (24 copii) şi la Scheau (31 copil) ar trebui să se înființeze câte o şeâlă 

de cătun. 

! 

PLASA CRIVINA. 
33 Cătune şi 11 Şcâle. 

Copii în virstă de șoc6lă: 2.243 (1.322 băieţi și 953 fete). 

| : | 

1). Comuna Bărcănesci. (Venit: 1.770 lei). Un cătun: Bărcănesă. 

Şcâla, din Bărcănesct. Există de la 1890. Localul a fost donat de d-na Elena Bărcănescu 

în 1890. E de zid, învelit cu tinichea, nesistematic, neîncăpător, dar la loc sănătos și la înde- 

mâna copiilor. Are o sală (6,50X5,20X2,90), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (6'70m-7) e 

împrejmuită cu uluci. Grădină nu e. Şe6la nu are nică 'un venit. 

Fiind 89 copii în virstă de şcolă (48 băieţi şi 41 fete) ar trebui la Bărcănesci un al doilea 

învăţător. 

2). Comuna Bătescl. (Venit: 3.698 lei). Două cătune: Bătescă şi Moara. 

Nu exista nici o şe6lă în acâstă comună. Pînă acum câţi-va din copil aii urmat la şc6la din 

Brazii. 
Fiind 93 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui să se înființeze la Bătesci o şcolă inferioră. 

3). Comuna Brazil. (2.609 lei). Un cătun: Brazi. 

Şcola de la Brazii există de la 1880. Localul este donat de d. Pandele |. Marinescu, însă 

nu întrun mod definitiv. E de zid, nesistematic, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna, 

copiilor. Are două săli: cl. II (5X5X3) şi cl. II—IV (5X3X3); fără locuinţă pentru învăţător. Nu e 

nici curte nici grădină. Sc6la nu are nici un venit. 

Sunt 100 copii în vîrstă de şcâlă; ar trebui deci un al doilea învețător. 

4). Comuna Corlătesol. (Venit: 3.910 Iei). Două cătune: Corlătesci. şi Ghighiu. 

Nu există şcolă în acestă comună. | 

Fiind peste tot 80 copii în virstă de şcâlă, ar trebui să se înfiinţeze la Corlătesci, o şcolă 

inferiâră, unde vor putea urma şi copiii din Ghighiu, distanţa (iind numai de 2 lil. 180 m. 

Comuna Corlătesci dispune de un fond de 3.500 lei provenind din arendarea pămîntului 

pentru școlă. 

5). Comuna Crivina. (Venit: 2.551 lei). Două cătune: Crivina și Tânari. - 

Şcâla este la Crivina. Există de la 1888. Localul este nepotrivit, neîncăpător, dar la loc 

sănătos şi la îndemâna copiilor. | 

Fiind 112 copiii în vîrstă de şcslă, ar trebui un al doilea învăţător. | 

Copiii din cătunul Tânari poi urma cu înlesnire la şeâla din Gorgota, distanţa fiind numai 

de 300 m. 

6). Comuna Gorgota. (Venit: 8.657 lei.) Două cătune: Gorgota şi Poligraf. 

" Şedla e la Gorgota. Există de la 1887. Localul aparţine preotului comunei care la oferit 

gratuit pînă când comuna va avea localul seii proprii. E de zid, neîncăpător, dar la loc sănătos 

- şi la îndemâna copiilor. Are o sală (5X4X2,50) fără locuinţă pentru învățător. Curtea e la un loc 

cu acea a preotului. Şe6la are un venit de 600 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiii din cătunul Tânari (comuna, Crivina) pot urma uşor la ședla din Gorgota. De ase- 

menea cei din Potigraf.
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Fiind însă 226 copiii în virstă de școlă în aceste trei sate, ar trebui la Gorgota un al doilea 
învăţător și o altă şcolă cu 2 învăţători. 

7). Comuna Petroșani. (Venit: 3.327 lei). Un cătun: Petroșani. 
Scola de la Petroşani există de la 1869. Localul este proprietatea comunei; e de gard în 

paiantă, neîncăpător, forte prost, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (6X5X 

2,10) fără locuinţă pentru înv&ţător. Curtea (10085*7) este neîmprejmuită. Grădină nu e. Şc6la 
nu are nici un venit. 

Fiind 151 copil în vîrstă de școlă, ar trebui la Petroșani un al doilea învăţător. 

8). Comuna Poenaril-Apostoli. (Venit: 3.568 lei). Două cătune: Foenarir-zA postoli și Poenarii- Vechi, 

Nu există nick o şcolă în acestă comună. Copiii pînă acum ai urmat cei din Poenaril- 

Apostoli la şedla din Crivina (2 kil. 500 m.), iar cel din Poenaril-Vechi la școla din Poenarii- 
Ralli (1 kil.). | | 

ind 151 copit în virstă de școlă, ar trebui să se înfiinţeze la Pocnarii-Apostoli o şcâlă 
superioră cu 2 învăţători. 

9). Comuna Poenarii-Burchi. (Venit: 4.360 lei). Patru cătune: Pocnaril-Burchi, IMaimanalele, 
Civbunari și Podu Văleni, | 

" Seola este la Poenaril-Burchi. Există de la 1.862. Localul este închiriat; e de zid, neîncă- 
pător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (6,15 X 6,15 X 2,85), fără locuinţă 
pentru învţ&ător. Nu ce nici curte nici grădină. Şc6la nu are nici un venit. 

Viind 129 copiil în virstă de şedlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

10). Comuna Poenarii-Ralli. (Venit: 3.222 lei). Un cătun: Poenara-Ralli. 

Șc6la de la Poenaril-Ralli există de la 1886. Localul este proprietatea comunei, donat de d. 
Andreescu, a fost clădit în 1894. E de zid, sistematic, încăpător, la loc sănătos și la îndemâna 

tuturor copiilor. Şcola nu are nici un venit. 

Fiind 132 copil în virstă de șcâlă, trebuia un al doilea învăţător, care sa numit acum 

11). Comuna Puchenil-Mari. (Venit: 3.094). Un cătun; Puchenit- Mari. 

Şc6la e la Puchenil-Mari. Există de la 1$73. Localul e proprietatea comunei, a fost clădit 
în 1870. E de gard, vechii, egrasios, ncîncăpător, la loc nesinătos și nu la îndemâna copiilor. 

Are două săli: el 1—IL (4X4+X2) şi cl. MI—IV (4XX4X2), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea 

(900) este împrejmuită cu gard. Grădină nu ce. Șeola nu are nici un venit. 
Cătunele Puchenii-Mari, Moşneni (comuna Pucheni-Moşneni și Mora (comuna Bătesc!) pot 

forma un centru școlar având 309 copii în virstă de școli. Trebue să se adaoge doi învățători 

la școla existentă şi să se înfiinţeze o altă școlă cu 3 învăţători. Este însă nevoie de a se 

clădi localuri potrivite. 

19). Comuna Puchenil-Mici. (Venit 4.184 le1). Un cătun: Pucheniz- Mici. 
Nu există nici o școlă în acestă comună, care nu are de cât 1/, kil. în lungime şi 300 m 

în lăţime. 
Ar trebui contopită acestă comună cu Puchenil-Mari. 

Pină acum copiil merg la șc6la de la Puchenir-Mari (2 lil). 
Dacă cătunul Puchenii-Mici va urma ca mal înainte să alcătuiască o comună a parte, va 

trebui să sc înființeze acolo o şcolă inferidră, fiind aprope 100 copil în virstă de şcolă. 

13). Comuna Puchenil-Moșneni. (Venit 3.907 lei). Un cătun: Moşuc. 
Nu există nici o şcolă în acestă comună, care este forte mică și ar trebui întrupată cu 

comuna Puchenil-Mari. | : 

Copiii din Moșneni urmeză acum la şcdla din Puchenil-Mari, dar s'ar putea forma un centru 
școlar din cătunele Moşneni și Miroslăvesct.
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14). Comuna Puchenii-Miroslavesci: (Venit 2.953 lei). Un cătun: Puchenii- Miroslavesci. 

Nu există nici 0 şcâlă în acâstă comună, care nu arc de cât 1 kil. 200 m. în lungime și 

(lil, în lăţime. 
| 

Acestă comună ar trebui contopită cu comunele Puchenii-Mici şi Puchenii-Moşneni. 

In casul acesta, sar putea, înfiinţa două şedle inferidre cu câte 3 învăţători la, Puchenii-Mari, 

pentru copiii din cătunele Puchenil-Mari, Puchenii-Mici şi Mora, şi o şcâlă superioră, cu doi în- 

văţători la Miroslavesci, pentru copiii din cătunele Moşneni şi Miroslavesci. 

15). Comuna Rifovu. (Venit: 8.879 lel). Şese cătune: Riforu, Aălăiescă, Moara- Domnească, Goga 

Antofiloaia și Duchilaşi. 

Şcâla este la Rifovu. “Pxistă de la 1864. Localul, la un loc cu primăria, a fost donat în 

1861 de d. Cantacuzino-Rifoveanu. E de zid, vechii, impropriii, neîncăpător, dar la loc sănătos 

şi la îndemâna copiilor. Are o sală (5,10X4,50X2,85), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea, este 

la un loc cu acea a Primăriei. Grădină nu e. Şeâla nu are nici un venit. 

Țâte cătunele sunt la distanţe mici şi comunicaţia este uşoră. 

Fiind 200 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui la şcola din Riloveanu încă doi învățători 

E neaptrată nevoie de un local. 

16). Comuna din Românesci, (Venit: 4.231 lei). Două cătune: Românesc şi Pușcași. 

“Nu există şcâlă în acestă comună. 

| Tiind însă 101 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui să se înființeze cel puţin o şcolă inte- 

riâră la Românesci. 
| 

Pînă acum copiil urmeză la şe6la din comuna Bărcânesci, distanţa fiind numai de 500 

metri și comunicaţia ușoră. 

17). Comuna Tătărani. (Venit: 6.390 le%). Un cătun: Tătărani. 

Sc6la din Tătărani sa deschis în 1890. Localul e proprietatea comunci, la un loc cu pri- 

măria; e de nuele lipite cu pămint, vechii, improprii, neîncăpător, la loc sănătos, dar nu la 

îndemâna copiilor. Are o sală (5,80Xx4,80X(2,35), fără locuinţă pentru învățător. Curtea este acea 

a primăriei. Grădină nu e. Şcâla nu are nici un venit. 

Fiind 115 copil în vîrstă de şeolă, ar trebui un-al doilea învăţător. 

E absolută nevoie de un local noi. 

18). Comuna Tinos. Trei cătune: Piculescă, Predesci şi Linos. 

Scla o la Tinos. Localul este vechii și improprii. 

Numărul copiilor în vîrstă de şceâlă, este de 100. 3 

Distanţele fiind mici și comunicaţia ușdră, copiii din Pisculescă (1 kil. 500) şi din Predesci 

3 lil.) pot urma la şe6la din Tinos. | 

2 

  

PLASA FILIPESCI 

33 cătune şi 18 şcâle 

Copii in virstă de şeolă: 3.158 (1.093 băieţi și 1.565 fete). 

1). Comuna Aricesci. (Venit 3.150 lei). Un cătun: Aricescă, 

Scola de la Aricesci există de la 1884. Localul este închiriat; e de cărămidă în paiantă, 

neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală [5X5X250), fără locuinţă 

pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. cola nu are nici un venit. 

Fiind 195 copil în vîrstă de şoolă, ar trebui încă 2 învăţători.
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2). Comuna Baicoiii. (Venit 7.311 lei). Patru cătune: Baicoiii, Cotoii, Găgeni şi 'Tufeny. Sc6la este la Baicoiit. Există regulat de la 1870. Localul este proprietatea comunei. E de zid, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor, Are o sală (4X4X3), fără locuinţă pentru învățător Curtea (207m-»), este ncîmprejmuită. Grădină nu e. Șc6la nu arc nici un venit, 
Copiii din Cotoii și din Tufent pot merge la şc6la din Baicoii, distanţa fiind mică şi co- municaţia uşoră. Fiind însă 500 copil în virstă de școlă, trebue încă dot învățători şi o altă şcâlă cu 3 învăţători. 
La Găgeni sunt 11 copil în virstă de şcâlă. Acest cătun se află la 10 il. de Baicoi şi copiii, din causa pădurilor, nu pot merge nici la şc6la din Păucescl. 

3). Comuna Călinescl. (Venit 1.700 lei). Un cătun: Călinescy. 
Şedla de la Călinesci există de la 1870. Localul este donat de d-na Maria Cantacuzino în 1890; servesce şi de primărie, E de zid, nepotrivit, ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (6X(5,25X2,70), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea la un loc cu a primă- rici, este împrejmuită cu grilaj de lemn. Grădină nu e. Școla nu are nici un venit, Copiii din Siliştea-Dealului (comuna Iilipesci-de-Pădure) şi aceia din cătunul Năvăcescl (comuna Ungureni), pot veni la şe6la din Călinesei, distanţa fiind numai de 3 kil. şi comuni- cația ușoră. Fiind însă 137 copil în virstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

4). Comuna Dărmănesci. (Venit: 5.376 lei). Un cătun: Dărmănesci. 
Școla este la Dărmănesci. Există de la 1887, Localul esto clădit de locuitori în 1887. £ de gard în paiantă, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (9x53), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea, frte mică, este ncîmprejmuită. Grădină nu e. ȘeGla, nu are nici un venit. 
Copiii din Brătășanca (comuna Mărgineni.de-Sus) pot merge la șc6la din Dirmănesci, căci distanţa nu esto de cât de 3 kil. și comunicația ușoră. Fiind însă 327 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui încă 2 învâţători la șcOla existentă şi o altă școlă cu 3 învăţători. 

5). Comuna Diţesci. (Venit: 3.200 lei). Un cătun: Difeser. 
Şeola de la Diţesci există de la 1894. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1893..E de zid, potrivit, neîncăpător, la loc sănătos şi la indemâna copiilor. Are două săli: cl. I-II (8x53) şi ol. IL-IV (5X4X3), cu două camere pentru învăţător. Curtea (1581m7) este împrejmuită cu uluci. Grădina (1548mr-) este împrejmuită cu uluci. Șc6la nu aro nici un venit, 
Fiind 262 copii în vîrstă de şc6lă, ar trebui un al doilea învăţător şi o altă șcâlă cu 2 învăţători. 

6). Comuna Ederile. (Venit: 2.605 lei). Două citune. Jidera-de-Sus şi Fdera-de-Jos. Școla este la Edera-de-Jos. Există de la 1888. Localul este proprietatea comunei, ciădit în 1887. E de gard, nepotrivit, ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (6X6X3), fără locuinţă pentru învățător. Nu e nici curte nici grădină. Şc6la nu are nici un venit. 

Copiit din Edera-de-Sus pot veni uşor la șc6la din Edera-de-Jos, distanţa nu este de cât de 1 kil. 320 m. și comunicaţia uşdră. Fiind însă 128 copil în vîrstă de şclă, ar trebui un al doilea învățător. 

7). Comuna Filipesci-Tirg. Venit: 17.896 lei). Un cătun: Tirgul- Fili pese. 
Șebla de la Tirgul-Filipesci sa mutat la 1894 în localul cel noi dăruit de d-na C. Fili- pescu. Acest local e de zid, nepotrivit, ncincăpător, la un loc cu primăria. Are o sală (5,80X(5x2,83i, şi două camere pentru învăţător. Nu e nici curte nici grădină. Școla nu are nici un venit. Localul este dăruit anume pentru școlă şi fără drept autoritatea comunală s'a mutat într'insul. Fiind 139 copii în virstă de ŞCOlă ar trebui un al doilea învăţător.
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8). Comuna Filipesci-de-Pădure. (Venit: 3.634 Iei). Două cătune: Filipesci-de-Pădure şi Siliştea- 

Dealului. 
Sc6la este la Filipesci-de-Pădure. Există de la 1854. Localul este proprietatea comunei; e 

de nuele în paiantă, miserabil, neîncăpător, nepotrivit, la un loc cu primăria, dar la îndemâna 

copiilor. Are o sală (7X4X2,55), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte nici grădină. 

Şodla nu are nici un venit ! | | 

Fiind la Filipesci-de-Pădure 163 copil în virstă de şcâlă, ar trebui încă doi învăţători. . 

Copii din Siliștea-Dealului “pot urma mai cu înlesnire la şeola din Călinesci. 

t 

9). Comuna Floresci. (Venit: 3.214 lei). Două cătune: Cap-Roșiu și Florescă 
Şcola esto la Floresci. Există de la 1879. Localul este închiriat, e de zid în paiantă, ne- 

potrivit, ncîncăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (5,40X4,30X2) fără lo- 

cuință pentu învăţător. Curtea (800%) este neîmprejmuită. Grădină nu e. $cola nu are nici 

un venit. | 

Copiii din cătunul Cap-Roșiu pot veni ușor la Floresci, unde, fiind 93 copii în vîrstă de şcolă, 

ar trebui.un al doilea înveţător. 

10) Comuna Ghirdoveni. (Venit: 4.100 lei). Un cătun: Ghirdoveni. 

Şedla de la Ghirdoveni a fost clădită în 1891 de locuitorul [. Bucurean, care a dăruit lo- 

calul comunei. Acest local este de cărămidă în paiantă, potrivit, dar neîncăpător, fiind la un 

loc cu primăria; de alt-fel e la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (6X5X3), şi o 

cameră, mică pentru învăţător. Curtea, forte mică, este: neîmprejmuită. Grădina este împrejmuită 

cu gard de nuele. Sc6la aro un venit de 135 lei, din arendarea pămîntului. Casa ar trebui lă- 

sată numai școlef. 

Fiind 236 copii în vîrstă de şeâlă, ar trebui un al doilea învăţător şi încă o şeolă cu 2 

învăţători. 

11). Comuna Haimanalele. (Venit: 6.621 lei). Un cătun: Fluimanalele. - 

Şcâla, de la Haimanalele există de la 1885. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1883. E de zid în paiantă, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală 

(6X4X2,75) şi două “camere pentru învăţător. Curtea (64?) este împrejmuită cu uluci. Grădina 

(2002-2.) este împrejmuită cu gard. Şcâla are un venit de 310 lei, din arendarea pămîntului. 

Sunt 100 copii în vîrstă de școlă (51 băieţi şi 49 fete). 

12). Comuna Măgureni. (Venit 9.100 lei). Patru cătune: Cucorescă, Măgurenă, Năvăcesci şi Păroasa 

Prima şcolă este la Măgureni. Există de la la 1835. Localul este proprietatea comunei, 

clădit în 1873. E de zid, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are 

două săli: cl. I—I1 41,69X6,70X2,70) şi cl. I—IV (6,80X4,90X3,10), fără locuinţă pentru învă- 

țător. Curtea (350 n), este împrejmuită cu uluci. Grădina (3335 »») este împrejmuită cu gard 

(însă Primăria a dato în arendă). Şcâla nu are nică un venit. 

Copiii din Părosa (1 kil. 500 m), pot veni la Măgureni, unde fiind 209 copil în virstă de 

şcâlă, ar trebui încă doi învăţători 
A doua şcâlă este la Cocoresci. Există de la 1893. Localul este proprietatea comunel. E 

de gard, în centru. Are o sală (5,30X5,50x2,70), şi două camere pentru învăţător. Curtea (310 »*:) 

este împrejmuită cu uluci. Grădină nu e. Şcola nu are nici un venit. 

Nu sunt de cât 32 copii în virstă de șcâlă la Cocoresci. a 

„Copiii din Năvăcesci (3 kil. 100 de la Măgureni) pot urma cu înlesnire lo şedla din Călinesci. 

13). Comuna Mărgineni-de-Jos. (Venit: 3836 lei). Un cătun: Mărgineni-de-Jos. 

Şeâla de la Mărgineni-de-josexistă de la 1889. Localul este închiriat, e de cărămidă. 

nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna, copiilor. Are două săli: cl. I-Il. (3,50X
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4X2,50) și el. III-IV (3,50X42,50), fără locuinţă pentru învățător. Nu e nici curte nică grădină 

Scola nu are nici un venit. 
Fiind 145 copii în vîrstă de sc6lă, ar trebui un al doilea învățător. 

14). Comuna Mărgineni-de-Sus. (Venit: 2.20 lei). Două cătune. Brăfășanca- Ungureni și Măr- 
gineni-de-Sus. 

Şedla este la Mărgineni de-Sus. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1893. E de 

lemn în paiantă şi gard, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală 
(6,85X4,25X2,00), lără locuinţă pentru învăţător. Curtea (185"») este neîmprejmuită. Grădină 
nu e. Şedla are un venit 260 lei, din arenderea pămîntului. 

Fiind 113 copii în virstă de şcolă, ar trebui un al doilea învățător. 

Copiii din cătunul Brătășanca (d kil. 500) pot urma cu înlesnire la şcâla din Dărmănesci. 

15). Comuna Morenii. (Venit: 4.000 lei). Cinci cătune: JMorenii, Pleașa, Stavropoleos, Tisa şi 
Țuicuni, 

Șeola este la Moreni. Există de la 1864. Localul este proprietatea comunei, la un loc cu 
primăria. E de zid, nepotrivit, ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o 

sală (6X5X(3), şi o cameră pentru învăţător. Curtea, forte mică, este împrejmuită cu uluci. Gră- 

dină nu e. Șe6la are un venit de 181 lei, din arendarea pămîntului 
Copiii din t6te satele pot veni ușor la şc6la din Moreni, unde, fiind 236 copii în vîrstă 

de școlă, ar trebui un al doilea învăţător şi o altă şcâlă cu 2 învăţători. 

16). Comuna Nedelea. (Venit: 2.936 lei) Un cătun: Nedelea. 
Şeola de la Nedelea există de la 1886. Localul este proprietatea comunei E de zid, destul 

de potrivit, neîncăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli: el. IL (6,50X 

5,15X(3,20) şi el. II-IV (3,90X5,15X3,20), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (8557) este 
împrejmuită cu uluci. Grădină nu e. Şe6la nu are nici un venit. 

Fiind 174 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui încă 2 învăţători. 

17). Comuna Țintea. (Venit: 8.421 lei). Trei Cătune: Dâmbu, Liliesci și Pintea. 

Școla, este la “Țintea. lixistă de 1872. Localul este proprietatea comunei, la un loc cu pri- 
măria. E vechiii, nepotrivit, ncâncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Areo sală 

(6X6X, 50), şi o cameră pentru învățător. Nu ce nici curte nici grădină. Şc6la are un venit de 

175 lei, din arendarea pămintului. 

Copii! din Dâmbu şi din Liliesci pot veni ușor la Țintea, unde, peste tot, nu sunt de cât 

100 copii în virstă de șcâlă. 

PLAIUL PELEȘŞULUI 

19 cătune 8 șcâle. 
Copii în virstă de școlă: 1.095 (G91 băieţi şi 731 fete. 

1). Comuna Comarnic. (Venit: 13.394 lei). Opt cătune: Comarnic, Ghiosesci, Podul-Corbului, 

Podul-Iaung, Podul-Neagului, Podul- Vîrtos, Poiana, Posada și Secaria. 

Prima şcolă este la Comarnic. Localul este proprietatea comunei; e noii, de zid, sistematice, 

destul de încăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are trei săli: 1 (13X-7X4,30), II (9, 
14,30), [IL (7X6,50Xx4,30), cu o cancelarie şi o odaie de servitor, fără locuinţă pentru învăţător. 
Curtea și grădina (un hectar) sunt la un loc şi neimprejmuite. Şedla nu are nici un venit. Are 

depusă la casa de economie o sumă de 381 lei, produsul unui hal.
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Copiii din cătunul Poiana pot merge la Comarnic, distanţa fiind numai 2 kil. şi comuni- 

caţia, fiind ușoră. In aceste două sate sunt 232 copil în vîrstă de şeslă; prin urmare, de vreme 

ce şedla, existentă are deja doi învăţători, ar mai trebui o şcâlă cu 2 învăţători. 

A doua şelă este la Secaria. Sa inființat din noi în 1890. Localul este închiriat, dar se 

clădeseo acum un local noii de zid. Școla nu are nici un venit. Cătunul Secaria se află la $ 

kil. de Comarnic. Fiind 139 copii în vîrstă do şeolă, ar trebui aici un al doilea învăţător. 

Copiii din Ghiosesci nu pot merge la şedla din Comarnic, căci, deşi distanţa nu este: de 

cât de 2 il. sunt împedicaţi de riul Prahova. În acest cătun, unde sunt 142 copii în vîrstă de 

şcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o şcolă superidră cu 2 învăţători. 

La Podul-Corbului (3 isil. 500 de Comarnic) ar trebui ca să se înfiinţeze o șc6lă inferioră 

la care ar putea să urmeze și copiii din cătunul Podu-Lung (peste tot 90 copii). 

La Posada (5 kil. 500 de Cormanic) ar trebui să se înființeze o şcoli superioră la care ar 

putea să urmeze și copiii din cătunele Podu-Neagului şi Podul-Virtos. 

2) Comuna Ocina. (Venit: 2.700 le!) Trei cătune: Adunaţii Procițăă, Ocina-de-sus, Ocina-de-jos. 

Şcdla este la Ocina-de-sus. Există de la 1880. Localul este proprietatea comunei. E de 

Dîrne, nepotrivit şi nefiind la îndemâna copiilor. Are două săli: | (6x6X3), IL (6X4X3), şi o 

cameră pentru învăţător. Nu e nici curte nici grădină. Şc6la nu are nici un venit. 

Copiil din cătunele Adunaţii-Proveţei şi din Ocina-de-jos pot merge la şesla din Ocina-de- 

sus. Dar ar fi mai uşor pentru toți dacă ședla ar fi la Ocina-de-jos. 

Fiind în tâte aceste sate 203 copii în vîrstă de școlă, ar trobui la Ocina încă doi învăţători. 

3). Comuna Predeal. (Venit: 35.000 Iei). Cinci cătune: Azuga, Bușteni, Poiana- Țapului, Predeal 

şi Zamitra. 

Prima şcâlă este la Predeal. Există de la 1873. Localul este clădit de Administraţia Do- 

„meniului Corânci în 1890. E de piatră, încăpător, sistematic, la loc sănătos şi la îndemâna co: 

piilor. Are patru săli: I o sală de clasă (12,50X8,40X14,20), II o sală de lucru (8340X4X402), 

III o sală de primire (8,60X4X4,20) şi IV o cancelarie (5X4X4,20) şi trei camere pentru în. 

văţător. Curtea (132072) este împrejmuită cu grilaj de lemn văpsit. Grădina (1300”21 este îm- 

prejmuită cu uluci. cola are cinci hectare livezi, însă nearendate. 

Numai copiii din Predeal (43 în vîrstă de şc6lă) pot urma la acestă şeolă. 

A doua şeâlă e la Azuga. Există de la 1883. Localul este clădit de Administraţia Dome- 

nului Corânci în 1884. E de piatră, încăpător, sistematic, la loc sănătos. și la îndemâna copiilor. 

Are două săli, cl. 1 (10X7X3;35), 11 (9,65 X 5,30 X 3,30) şi 4 camere pentru învăţători. Curtea 

943») este împrejmuită. Grădină nu e. Sc6la nu are nici un venit. - 

Numărul copiilor români este numai de 29, iar al copiilor străini de 128. 

Şcdla are astăqi 2 învăţători. 

A treia şcâlă este la Buşteni. Ryistă de la 1887. Localul esto clădit de Administraţia Do- 

meniului Cornel. E de piatră, încăpător, sistematic, la, loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are 

două săli: cl. 1 (10,95X17,90X4,10), cl. îl (6,40 X 3,85 X 3,33) o sală, de primire, o cancelarie şi 

două camere pentru învățător. Curtea, (2257) este împrejmuită. Grădina (750m.2-) este de ase- 

menea împrejmuită. Şe6la nu are nici un venit. a , 

La acâstă șeslă pot veni şi copiii din Poiana-'Țapului şi din Zamura. Fiind însă peste tot 

140 copii în vîrstă de şcolă ar mai trebui un învăţător. 

4). Comuna Talea. (Venit: 2.798 lei). Un cătun: alea. 

Şc6la, de la 'Talea există de la 1886. Localul e proprietatea comunci, clădit în 1884. E de 

bîrne, nepotrivit, neîncăpător, la loc nesinătos, dar la îndemâna copiilor. Are o sală (8,20X4,95 

X2,65), şi o cameră mică pentru învăţător. Curtea (14022) şi grădina (1352) sunt împrejmuite. 

Şcâla nu are nici un venit. 

Şc6la, este lo un loc cu Primăria. 

Fiind 121 copil în vîrstă de şedlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

E neapărătă nevoie de un local.
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5). Comuna Teșila. (Venit: 7.508 lei). Două citune: Teșila şi 'Trăisteni. : 
Ședlă este la Teșila. Există de la 1893. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1892. E de piatră, potrivit, destul de încăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (9,05X6,35X(3,68), II (5,26X5,20X(3,68) şi o cameră: pentru învăţător. Curtea (180m->) este neîmprejmuită. Grădina (154m.P) este ncîmprejmuită. Şe6la are un venit de 140 let din arendarea pămîntului. 
Tiind 221 copiii în vîrstă de şcâlă ar trebui încă dor învăţători. 
Copiii de la 'Trăisteni nu pot merge la Teșila, comunicaţia fiind forte grea. La 'Trăisteni, fiind 125 copit în vîrstă de școlă, ar trebui o şcolă superioră cu 2 învăţători. 

————————— 

PLASA PODGORIA. 

49 Cătune și 19 Scâle, . 
Copii în virstă de șeâjă 4.401 (2711 băieţi şi 1693 fete.) 

1). Comuna Apostolache. (Venit: 3.546 Iei). Patru cătune: Apostolache, Buzota, AMârlogra și Tisa. 
Ședla este la Apostolache. Localul este “proprietatea comunei, clădit în 1892 când sa Și deschis şedla. E de zid, potrivit, nu tocmai încăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli: I (9x6X4), II (6)X5X4), o cancelarie și două camere pentru învăţător. Locul dimprejurul șcâlei nu este împrejmuit. Scdla nu are nici un venit. 
Copiii din tâte cătunele pot veni la Apostolache, căci distanţele sunt mici şi comunicațiile uşore. Fiind însă 247 copii. în vîrstă de şeolă, ar trebui un al doilea învăţător și o altă școlă cu 2 învăţători. 

2). Comuna Aricescl. (Venit: 1.615 lei). Un cătun: Aricesci. 
Șc6la de la Aricesci există de la 1879, Localul este închiriat, e de gard, miserabil, nepo- trivit, ncîncăpător şi nu la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (7 X 4 X 2,50), [l (475 X 3,75 X2,50) fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (300m»] este împrejmuită cu uluci și nuele. Gră- dina (1/, hectar) este neimprejmuită. Șesla are un venit 160 lei, din arendarea pămîntului. 
Fiind 271 copiii în vîrstă de şcolă, ar trebui la Aricesci un al doilea învăţător și o altă şcolă cu 2 învățători. 

3). Comuna Boldescl. (Venit: 7.653 Iei). Patru cătune: Boldesci, Lipănescy, Seciu şi Șipolu. 
Şcola este la Şipotu. Există de la 1885. Localul este închiriat. [ de nuele lipite cu pă- mînt, nepotrivit, neîncăpător, miserabil, la loc nesănătos, dar la îndemâna copiilor. Are o sală [7X3X2), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea este neîmprejmuită. Grădină nu e. Scăla nu are nici un venit. 
Copii! din tâte cătunele pot veni ușor la Șipotu, unde, fiind 274 copii în vîrstă de șeolă, ar trebui un al doilea învăţător şi o altă şcolă cu 2 învăţători. 

4). Comuna Cărbunescl. (Venit: 5.605 lei). Un cătun: Cărbunesci. 
Şcola de la Cărbunesci există de la 1876. Localul este proprietatea comunei. E de gard, nepotrivit, neîncăpitor, dar la loc sănitos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (4,80X-1XX2,80) și o cameră pentru învăţător. Nu nici curte nici grădină. SŞc6la are un venit de 60 lei, din arendarea pămîntului. 
Fiind 150 copii în vîrstă de șcOlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

5). Comuna Chiojdeanca. (Venit: 8.542 lei). Trei cătune: Chiojdeanca, Nucet și 'Trenu. Șcla este la Chiojdeanca. Există de la 1883. Localul a fost ars și se clădesce unul nvă. Școla nu are nici un venit. 
Copii! din celt-lalte cătune pot veni uşor la Chiojdeanca unde, fiind peste tot 436 copil în virstă de şcdlă, ar trebui încă un învățător la şcola existentă și o altă şcOlă cu 2 învăţători



JUDEȚUL PRAIIOVA 

6). Comuna Gornet-Cuib. Venit 573 lei). Patru cătune: Cuibu, Gorneut,  Bogdănesci şi Nucet, 
Prima şcâlă este la Gorne'u. Există de la 1878. Localul este proprietatea, comunei, clădit 

în 1890. E de cărămidă în paiantă, neîncăpător, dar la. loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are 
două săli: I (7X:, 20X3), IL (7 X 4,20 X 3) şi o cameră pentru învăţător. Nu e nici curte nici 
grădină. Şedla nu are nici un venit. 

__ Numai copiil din Nucet pot urma la acâstă şcolă, unde, fiind 194 copii în vîrstă de e şcoli, 
ar trebui încă doi învăţători. 

A doua șcâlă e la Cuibu. Există de la 1891. Localul este proprietatea comunei.:E de zid, 
învelit cu fer, clădit în 1891. E destul de încăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are 

două săli: 1 (8X6,20X43,50), IL (6,20X5X3,20) şi două camere pentru învăţător. Nu e nici curte 
nici grădină. ; 

Copiii din Bogdănesci, pot veni cu înlesnire la Cuibu, unde, fiind 188 copii în vîrstă de 
şc6lă, ar trebui încă 2 învăţători. 

7). Comuna Hârsa. (Venit 7.241 lei). Cinci cătune: Jfârsa, Nisipoasa, Plopul, Valea-Cucului şi 

Verbila. 
Şeola este la Iârsa. Localul este închiriat. E de gard, fârte nepotrivit, miserabil, neîn- 

căpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (4X3X1,50), fără locuinţă pentru 

învăţător. Nu are nici curte, nici grădină. Şcola nu are nici un venit. 

Un proprietar, d. T. Drăgulănescu, a dăruit acum un loc pentru șcâlă şi se clădesce un 

local noii. 
Copiii din Nisipoasa, Plopul și Verbila pot veni-cu înlesnire la Ilârsa, unde, fiind 114 

copil în vîrstă de şeolă, ar trebui un al doilea, învăţător. 

La Valea-Cucului (5 kil.), unde sunt 28 copii în vîrstă de șcâlă, sar putea înființa o şcâlă 

de cătun. 

8). Comuna Măgurelele. (Venit 9.003 lei). Patru cătune: Jăgurelile, Coada-Malului, Protosinghel 
şi Zamfira. 

Şc6la este la Măgurele. Există de la 1838. Localul este proprietatea comunei, făcut de 

locuitori în 1834. E de zid, neîncăpător, dar la loc sănătos şt la îndemâna copiilor. Are o sală 
(10,50X4,90X.2,40), fără locuinţă pentru învăţător. Şedla are un venit de 265 lei, din arendarea 

pămîntului. 
Copiii din tâte cătunele pot veni la Măgurelile, unde, fiind 240 copii în vîrstă de şcâlă 

ar trebui un al doilea învăţător la şedla existentă și o altă școlă cu 2 învăţători. 

9). Comuna Păcureţii. (Venit: 4.600 lei). Două cătune: Păcureţi și A/alița. 
Şc6la este la Păcureţii. Localul este închiriat, la un loc cu primăria. E de zid în paiantă 

neîncăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două săli: I [5,65X5, 453) II (545X 

4X3), şi o cameră pentru învăţător. Sela nu are nici un venit. 

Copii! din Malița (2 kil.) pot veni ușor la Păcureţii, unde fiind 362 copil în vîrstă de școlă, 
ar trebui să fie un al treilea învăţător (sunt doi acum) şi o altă școlă cu 3 învăţători. 

10). Comuna Podeni-Noui. (Venit 12.663 lei). „Şese cătune: Podeni-Nou, Ghiocel, AMeledința, 

Nevevsteaca, Rahova, Dealul- Dulu. 

Şc6la este la Podeni-Noui. Există de la 1861. Localul este proprietatea comunei. E de gard, 

nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sinătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (7X5,40X 2,20), fără 

locuinţă pentru învăţător. Curtea nu este împrejmuită. Grădină nu e. Școla nu are nici un venit. 

Copiii din cătunele Ghiocel, Rahova, Mehedinţa, Dealul-Dulu pot merge ușor la școla din 

Podeni-Noui, unde, fiind 259 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învăţător şi o altă 

şc6lă cu 2 învăţători. 
In cătunul Neverstească (5 kil.), fiind 39 copii, s'ar putea înființa o şcâlă de cătun: 

11). Comuna Podeni-Vechi. (Venit 3.570 lei). Două cătune: Podeni-Vechă şi Dăltesci- zescă. 
Prima şcâla este la Podeni-Vechi. Localul este închiriat. E de lemn şi cărămidă, neîn-
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căpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli: I (1:53), II (5:49), lără lo- 

cuință pentru învăţător. Curtea (32022) este împrejmuită cu gard şi cu uluci. Grădină nu e. 

Şcola nu are nici un venit. 

Sunt 97 copii în virstă de școlă. 
A doua şcolă este la Baltesci-Izesci. Localul este închiriat. E de lemn şi cărămidă, ne- 

încăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (3X3X2), Il (3X2%72), 
fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (3207) este împrejmuită cu gard și uluci. Grădină nu 

e. Scola nu are niclun venit. 
Acâstă şcolă e de cătun. Nu sunt de cât 32 copii în virstă de școlă. 

19). Comuna Pleașa. (Venit 2.985 le). Un cătun: Pleașa. 
Sela este la Pleașa. Există de la 1885. Localul este închiriat. [/ de gard, nepotrivit, ne- 

încăipător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli: I (1X(2,50X2), II (3X2,50X2), 
şi. o cameră pentru învăţător. Curtea, forte mică, este împrejmuită cu uluci. Grădină nu e. Școla 

nu are: nici un venit. 
Fiind 169 copii în vîrstă de şcolă (80 băieţi şi S9 fete), ar trebui încă 2 învăţători. 

13). Comuna Salcia. (Venit 1.202 lei). Un cătun: Saleia. 
Nu există nici o o şcolă în acesti comună. 

Tiind 205 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui să se înființeze la Salcia o şcoli superioră 

cu 5 învăţători. 

14). Comuna Sângeru. (Venit 13.170 Iei). Trei cătune: Butuci, Aireșu şi Sângeru. 
Sedla este la Sângeru. Localul este proprietatea comunei. E de gard, nepotrivit, neîncă- 

pător, dar la loc sănătos, și la îndemâna copiilor. Are trei să: 1 (10X5X3), Il (10X4X3), III 

(8X3XX3), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea este neîmprejmuiti. Grădină nu e. Șecla nu are: 
nici un venit. 

Copii! din cele-Valte sate pot veni uşor la Sângeru, unde, fiind 228 copit în vîrstă de școlă, 

ar trebui o altă şcolă cu 2 învățători. Șela actuală are doi învăţători. 

15). Comuna Scăeni. (Venit 3.000 lei). Două cătune: Balaca şi Scăent. 

Şcola este la Scăeni. Ixistă de la 1850. Localul este proprietatea comunci. [i de zid, destul 
de potrivit, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (6,214X5,28X3,65) şi patru camere 

pentru învățător. Nu arc nici curte nici grădină. 

Seola nu aro nici un venit. 

De la deschiderea șcâlei, primăria a cedat o altă sală de clasă tot sub acelaş acoperimiînt. 
Copiii din Balaca pot veni uşor la Scăeni. Fiind însă 135 copii în vîrstă de școli, ar trebui 

un al doilea învăţător. 

16). Comuna Surani. (Venit: 13.279 lei). Un cătun: Surani. 

Sela de la Surani, există de la 1890. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1893. 

E de gard, nepotrivit, neincăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală de 

clasă unde pot încăpea 40 copii, fără locuinţă pentru învăţător. Nu are nici curte nici grădină. 

Scola nu are nici un venit. 

Fiind 196 copii în virstă de şcolă, ar trebui încă 2 
E ncapărată nevoie de un noii local. 

a 
în vețători. 

17). Comuna Şoimari. Două cătune: Atârnaţi şi Șoimari. 

Ședla este la Şoimari, unde pot veni ușor copiii de la Atârnaţi. Localul însă este cu totul 
nepotrivit şi neîncăpător. 

Fiind 321 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui încă 2 învăţători la şela existentă şi o altă 
şcolă cu 3 învăţători.
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18). Comuna Udresci. (Venit: 1.736 lei). Trei cătune: Dobrota, Udresci şi Pai-de-Lil. 
Ședla este la Vai-de-El]. Există de la 1890. I.ocalul este proprietatea comunei. E de gard, 

nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (5,45X3,65X 
3,30), II (5,15X3,65Xx3,30), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte nici grădină. Şeola 
nu are nici un venit. 

Copiii de la cătunele Dobrota și Udresci pot veni ușor la scâla 4 din Vai-de-EI, unde, fiind 
219 copii în virstă de şcolă (108 biieţi şi 111 fete), ar trebui un al doilea învăţător și o altă 
şcolă cu 2 învăţători. 

PLAIUL PRAHOVA 
49 cătune şi 15 şesle 

Copii în virstă de şeâlă: 4.451 (2.422 băieţi şi 2.029 fete.) 

1). Comuna Bănesci. (Venit: 4.000 le'). Două cătune: Bănescă și Urlata. 
Ședla, este la Bănesci. Localul este proprietatea comunei; e de zid, nepotrivit, neîncăpător, 

dar la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (6,50X5,10X3,10), II (8, 80%, 10x3,10), fără locuinţă 

pentru învăţător. Curtea, forte mică, este neîmprejmuită. Grădină nu e. Şcâla are un venit de 
245 lei, din arendarea pămîntului. 

La acestă șeolă, fiind. 148 copii în virstă, ar tebui un al doilea învăţător. 
La Urlata (3 kil. 500m.), fiind 114 copii în virstă de şcâlă, ar trebui să se înființeze o 

şcolă cu 2 învăţători 

2). Comuna Bordeni. (Venit: 2.600 lei). Trei cătune: Bordenk-Alari, Bordeni-dlici şi 'Țarca. 
Şcola este la Bordeni-Mari. Există de la 1850. Localul este proprietatea comunei. E de gard 

" lipit cu lut, vechiă, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o 

sală (6X5X2), fără locuinţă pentru învăţător. Nu ce nici curte nici snidină, Școla nu are nică 

un venit. 

Cătunele Bordeni Mici şi "area fiind aprâpe, toţi copiii pot merge la șcâla din Bordeni- 
Mici, unde, fiind 241 copii în virstă de șe6lă, ar trebui un al doilea învăţător şi o altă școlă cu 

2 învăţători. - | 

3). Comuna Breaza-de-Jos. (Venit: 5.250 lei). Cinci cătune: Breaza-de-Jos, Podul- Vadului, Fri- 
„coasa, Valea-Lungă şi Valca-'Tâisci. 

Şeola este la Breaza-de-Jos. Există de la 1861. Localul e proprietatea comunei. p de birne. 

vechiă, neîncăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (10,50X(5,70X(3,50), fără 

locuinţă pentru învățător. Curtea (450=.2) este împrejmuită cu uluci. Grădină nu e. Şe6la nu are 
„nici un venit, 

Copii! din tâte cătunele, afară de cei din cătunul Fricoasa (5 kil.), pot veni la şcâla din 

Breaza-de-Jos, unde, fiind 345 copii în vîrstă de șcâlă, (sunt acum doi învăţători) ar trebui un al 
treilea învățător şi o altă şcolă cu trei învăţători. 

La Fricoasa, unde sunt 53 copil în virstă de șc6lă, ar trebui să se înfiinţeze o șc6lă inferidră, 

4). Comuna Breaza-de-Sus. (Venit: 12. 000 leY). Patru cătune: Breaza-de- Sus, Gura: -Delici, Nis- 
tovesci şi Surdesci, 

Şeola este la Breaza-de-Sus. Există de la 1873. Localul este proprietatea comunei. E de piatră 

şi cărămidă, destul de bun şi încăpător. la loc sănătos, dar nu tocmai la îndemâna copiilor. Are 

2
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trei săli: 1 (9X16,50)3.10), 11 (6,20X5,70X3,-10), III (6X5X(3,10), două cancelarii și două camere 
pentru înv&ţător. Curtea (990m.r) este împrejmuită cu scânduri. Grădină nu e. Sedla nu are nick 
un venit. 

Numai copiii din Breaza-de-Sus pot frecuenta şcola. Fiind însă 296 copii în virstă de școlă, 
ar mal trebui o şcolă cu 3 învtţători și să se adauge un învăţător la șeola existentă (unde sunt 
dol acum). 

La Surdesci (5 Ril.), find 54 copil în virstă de şesli, ar trebui o şcolă inleridră. 
La Nistoresci, care este despărţit de Breaza-de-Sus prin rîul Prahova, şi unde sunt 47 copil 

în vîrstă de şcâlă, ar trebui o șeolă inferidră. 
La Gura-Belici (4 lil. 300 m.), fiind 91 copil, trebue de asemenea o școlă inferioră, 

5). Comuna Brebu. (Venit 6.367 lei). Trei cătune: Brebu, Petricea şi Podul-h'eca. 
Prima şcolă esto la Brebu-Monastire. Există de la 1851. Localul este proprietatea comunei. 

clădit în 1893. E de lemn, ncîncăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 
(9,126,53X 3,90), II (5,10X5X3,90) și o cameră pentru înveţător. Curtea (678m-:) şi grădina (25877) 
sunt împrejmuite cu lăţişori. Şe6la nu are nici un venit. 

Copiil din cele-lalte cătune nu pot veni la Brebu. Fiind însă 458 copil în virstă de școlă, 
ar trebui, la Brebu, încă doi învăţători la şe6la existentă și o altă școlă cu 3 învăţători. 

A doua șcâlă este la Petricea (6 lil. de Brebu). Există de la 1893. Localul este închiriat. 
E de lemn, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (5X41X5,53), 
fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte nici grădină. Ședla nu are nici un venit. 

La Petricea sunt 100 copil în vîrstă de șeolă 
In cătunul lKeea, care este la 6 kil. de Brebu și forte departe de Petricea nu sunt de cât 

13 copil în vîrstă de şeslă. 

6). Comuna Cornu. (Venit: 6.866 lex). Patru ctitune: Cornau-de:jos, Cornu-de-sus, Frăsinet şi 
Câmpiniţiă. 

Şeola este la Cornu-de-jos. Există de la 1867. Localul este închiriat. E de birne, nepotrivit, 
ncîncăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (6X5,50X2,50). Nu e nici curte 
nici grădină. Șeola nu are nici un venit. 

Numai copii! din cătunul Câmpiniţii pot veni uşor la şedla din Cornu-de-jos, comunicaţia 
fiind anevoidsă pentru cei din Cornu-de-sus și distanța prea mare pentru cei din Frăsinet. 

La Brebu-de-jos, fiind 145 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător. 
La Cornu-de-sus, fiind 82 copil în vîrstă de școlă, ar irehui să se înfiinţeze o șcâlă inferidră. 
Cătunul Frăsinet este aprâpo de Brebu, însă comunicaţia este oprită de riul Prahova. 

Iiind 29 copil în virstă de școlă, ar trebui să se înființeze la Frăsinet o şcâlă de Cătun. 

1). Comuna Poiana. (Venit: 6.000 lei). Patru cătune: Poiana, Lunca, Bobolia și Măgura. 
Școla este la Poiana. Există de la 1861. Localul este proprietatea comunei, clădit în 186]. 

[: de gard, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos, fără a fi la îndemâna copiilor. Are două 
săli: 1 (5,70X(5,55X(2,57), 11 (5,70X8,85X2,57) fără locuinţă pentru înv&ţător. Nu e nici curte 
nici grădină. Şeola are un venit de 195 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiil din cătunul Lunca pot merge la şcola din Poiana, unde, fiind aprope 200 copil în 
vîrstă de școlă, ar trebui încă 2 învăţiitori. 

La Bobolia (5 kil. de Poiana) fiind 13 copil în virstă de școlă, ar trebui să se înființeze 
o șcâlă inferioră (localul există, deși primitiv). 

Copiii din Măgura pot urma cu înlesnire la șcâla din Proviţa-de-jos. 

8). Comuna Proviţa-de-jos. (Venit: 2.600 lei). Patru cătune: Froriţa-de:jos, rorița, Drăgănesci 
Şi Piatra. 

Școla este la Proviţa-de-jos. Există de la 1882. Localul este proprictatea comunei. E de 
Dirne, nepotrivit, ncîncăpător, dar la loc sănătos Și la îndemâna copiilor. Are o sală [7,60X5,96X 
2,95), fără lecuinţă pentru învăţător. Nu are nici curte nici grădină. Şcola nu are nici un venit.
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Copiii din tâte citunele şi cei din Măsură (comuna Poiana) pot urma cu înlesnire la școla 

din Proviţa-de-jos. Fiind însă 256 copii în vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător şi o 

altă şcâlă cu 2 învăţători. 

9). Comuna Proviţa-de-sus. (Venit: 4.284 lei). Opt cătune:. Provița-de-sus, Mândai, Îăceni, 

Schiopota, Valea-Poienei, Valea-Sultan, : Vatva-Comunei şi Secăluri. 

Şcâla este la Proviţa do-sus. Există de la 1879. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1878. E de zid, nepotrivit, neîncăpător, dar la -loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două 

săli: 1 (8X5X3), II (5X 4,50X3), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (40022) este neîmprej- 

muită. Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit. | 

Copiii din tâte cătunele pot urma la şcâla din Proviţa-de sus, unde, fiind 241 copil în 

vîrstă de școlă, ar trebui (sunt deja doi învățitori) un al treilea învăţător, și o altă școlă cu trei 

învățători. , 

10). Comuna Scorţeni. (Venit: 5.000 lei). Două cătune: JMislea și Scorţeni. 

Şedla este la Scorţeni. Există de la 1864. Localul este proprietatea comunei. E de gard, 

vechiu, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (5,75X 

4,15X2,25), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte nici grădină. Şcola are un venit de 

78 lei, din arendarea pămîntului. | 

Copiii din Mislea pot merge cu înlesnire la Scorţeni, unde, fiind 224 copii în virstă de 

şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător, şi altă şcolă cu 2 învăţători. 

11). Comuna Şotrile. (Venit: 2.900 lei). Patru cătune: Fraţii, Lunca-Alave, Osebit și Seciurile. 

Şc6la esto la Fraţii. Există de la 1891. Localul este donat de Principele Dim. B. Ştirbei 

(formele legale nu sunt făcute). E de lomn, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la în- 

demâna copiilor. Are o sali (12X6X(3), şi o cameră pentru învăţător. Nu e nică grădină nici 

curte. Şedla nu are nici un venit. 

Copiii din Osebit pot veni cu înlesnire la ședla din Fraţii, unde, fiind 161 copii în vîrstă 

de şce6lă, ar trebui încă 2 învăţători. | | 

La Lunca-Mare (6 kil. 520 m.) sunt 74 copii în vîrstă de şce6lă, deci ar trebui să se înfiin- 

ţeze acolo o şedlă inferidră. | | 

La, Seciurile (3 kil. 400 m.) nu sunt de cât 7 copii în vîrstă de şoolă, 

12). Comuna Telega. (Venit: 17.350 1eY). Trei. cătune: Duștenari, Telega şi JMelicesci. 

Prima şc6la este la Telega. Şcâla se află în două localuri, unul e proprietatea comunei și 

cel-alt închiriat, amîndouă nepotrivite şi neîncăpătore nu ai nici curte nici grădină. Sc6la nu 

are nici un venit. ! 

Cătunul 'Telega are o lungime de 6 lil. şi 679 copii în vîrstă de şe6lă. Şc6la actuală are 

trei învăţători. Ar mai trebui încă două ședle cu 3 învăţători așezate fie-care în spre părţile 

“extreme ale cătunului. | 

A doua şcâlă e la Buştenari (6 kil. 685 m. unde sunt 91 copii în vîrstă de şcâlă. 

La Melicesci (£ kil. 185 m), fiind 77 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui de asemenea o 

șc6lă inferidră. 

13). Comuna Valea-Lungă. (Venit: 1.560 lei). Trei cătune: Gheboasa, Valea-Lungă şi Vişinesci. 

Scâla este la Valea-Lungă. Iixistă de la 1880. Localul este proprietatea comunei. E de gard 

lipit cu pămînt, vechiă, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are 

o sală (5,20X4,20X(2,20), fără locuinţă pentru învăţător. Nu are nici curte nici grădină. Șe6la 

nu are nici un venit. ” 

Copiii din tâte: cătunele pot merge en ușurință la şcâla din Valea-Lungă: Piind însă 181 

copii în vîrstă de șeâlă ar trebui încă 2 învăţători. 

E neapărată nevoie de un local.
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PLASA TÎRGŞOR. 

35 Cătuno şi 11 Scole 
Copii în virstă de şeolă 2.561 (1.399 băieţi și 1.162 fete). 

1). Comuna Cocoresci. (Venit: 5.471 lei). Patru cătune: Cocoresc-Colţu, Cacoresel-de- Grind, 
Ghioldeanu și 'figănia. 

Școla este la Cocoresci-Colţu. Există de la 1812. Este proprietatea comunei, clădit în 1841 
din îndemnul d-lul Em. Cocorescu. E de gard lipit cu pămînt, vechii, la un loc cu primăria, 
nepotrivit, neîncăpător dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (6,80X 3,10 
X2,35), II (485X3,10X(2,35), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea și grădina, forte mici, sunt 
împrejmuite cu gard. Şeola nu are nici un venit. | 

Tote satele sunt aprâpe de centrul școlar; fiind însă 247 copil în virstă de şcolă, ar trebui 
la Cocoresci-Colţu să se adaoge un învăţător la şcola existentă și să se înființeze o altă şeslă 
cu 2 învăţători. 

2). Comuna Habud. (Venit 3.224 lei). Două cătune: Mabud şi Brătesci. 
Șeola este la Ilabud. Există do la 1889. Localul este proprietatea comunei. E de gard, ne- 

potrivit, la un loc cu primăria, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o 
sală (6,10X4,65X2,20), fără locuinţă pentru înveţător. Curtea (630”*) și grădina (1,092 r) sunt 
împrejmuite cu gard. Şc6la nu aro nici un venit. 

Fiind 105 copil în vîrstă de şedlă, ar trebui un al doilea învăţător. 
La Brătesci (3 il. 990 m.), fiind 59 copil în vîrstă de școlă, ar trebui să se înființeze o 

școlă inferidră. 

3). Comuna Mănesci. [Venit 4.868 lei). Patru cătune: J/ănesey, Coada-Izrorului, Criciţu şi 
Comanacu. 

Ședla este la Mănesci. lixistă de la 1875. Localul este proprietatea comunei. E de gard, 
nepotrivit, ncîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (7,10 X4,70X2,80), 
fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte nici grădină. Ședla nu arc nici un venit. 

Copiii din cătunul Comanacu pot urma la școla din Mănesci, distanţa este numai de 2 
lil. 650 m. 

Peste tot, nu sunt de cât 83 copil în vîrstă de școlă. 
La cătunul Coada-lzvorului (3 kil. 237 m. de Mănesc!), ar trebui să se înfiinţeze o școlă 

superidră cu 2 învăţători, la care ar putea urma cu înlesnire și copiii din Crivăţu și aceia din 
cea-l-altă parte a cătunului Coada-Izvorului, ce este dependinte de comuna Vlădent. 

4). Comuna Negoesci. (Venit: 3.615 lei). Trei cătune: ANegoeser, Stejar şi Piatra. 
Șeola este la Negoesci. Există de la 1892. Localul este proprictatea comunei, donat de d. N. N. Turnescu, a fost clădit în 1891. E de cărămidă cu temelia de piatră, neîncăpător, la loc 

sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (6.92X6)(3,55) şi două camere pentru învăţător, 
Curtea este împrejmuită cu uluci. Grădina (1902r:) este neimprejmuită. Sc6la nu are nici un 
venit. 

Sunt în Negoesci 100 copil în virstă de școlă, 
La Stejar (5 kil. 300 m. de Negoescl), fiind 58 copii în vîrstă de școlă, ar trebui să se infiinţeze o şcâlă inferioră. 
La Piatra (7? kil. 300 m) numărul copiilor în virstă de șc6lă este neînsemnat. 

5). Comuna Paulesci, (Venit 2.399 lei). Două cătune: Gaăgeni şi Puulesci. 
Școla este la Paulescei. Există de la 1859. Localul este proprietatea comunei, donat pe un timp nelimitat, de înveţătorul D. Stănescu. E de gard, nepotrivit, neîncăpiător, dar la loc sănătos
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şi la îndemâna copiilor. Are o sală (7X5,25X2,50), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (3502) 

este împrejmuită cu uluci. Grădina (700.7) este împrejmuită eu gard de nuele. Şo6la are pă- 

mînt, dar nu este arendat pînă acum. 

Copiii din Găgeni pot veni ușor la Paulesci, căci distanţa nu este de cât de 2 kil. 400 m. 

fiind însă, în aceste două sate, 179,copil în vârstă de şeslă, ar trebui încă doi învăţători. 

6). Comuna Ploesciorii. (Venit: 8.118 lei). Cinci cătune: Ploesciorii, Moara-Nouă, 'Țânţăreni, 

şi Zestrași. | 

Şcâla este la Ploesciori. Există de la 1867. Localul cste proprietatea comunei, clădit şi 

donat de d. Dim. Cantili. E de zid, nu tocmai încăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna co- 

piilor. Are o sală (9X7X3), şi două camere pentru învățător. Curtea (1700=2), este împrejmuită 

cu uluci. Grădină nu e. Sc6la nu are nici un venit. | 

Copii din tâte satele, pot veni uşor la Ploesciori, căci distanțele sunt mici și comunicațiile 

uşâre. Fiind însă 131 copil în vîrstă de şeslă, ar trebui un al doilea învăţător. 

7). Comuna Popesci. (Venit: 5.550 lei). Un cătun: Popesck. 

La Popesci nu există şcolă. 

Fiind 100 copil în vîrstă de şcâlă (51 băieţi și 49 fete), ar trebui să se înfiinţeze o şeolă 

inferi6ră. 

8). Comuna Sirna. (Venit: 3.050 lei). Două cătune: Sirna şi Varnița. 

Şcla este la Sirna, însă nu e deschisă. Localul este proprietatea comunei. E de gard, ne- 

potrivit, neîncăpător, dar la îndemâna copiilor; Are o sală (4,70X4X.3,35), fără locuinţă pentru 

învăţător. Curtea este ncîmprejmuită. Grădină nu e. Șc6la nu are nici un venit. 

Copiii din cătunul Varnița pot veni cu înlesnire la Sirna, căci distanţa este forte mică. 

Fiind în aceste două cătune 211 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui cât mai curând să se des- 

chidă șcâla şi să se transforme în şeolă superioră cu 3 învăţători. 

9). Comuna Strâmbeni-Blejoi. (Venit: 5.541 lei). Două cătune: : Cocoresci şi Strâmbeni- Blejoi. 

Sc6la este la Strâmbeni-Blejoi. Există de la 1888. Localul este proprietatea comunei, clă- 

dit în 1878 şi donat în 1888 de d. Panait D. Cantili. E de gard, nepotrivit, neîncăpător, dar la 

loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (7X5X2,50), şi o cameră pentru învățător. Cur- 

tea (10897. este împrejmuită cu uluci. Grădină nu e. Şc6la, nu are nică un venit. 

Copiii din Cocoresci pot veni uşor la şc6la din Strâmbeni-Blejoi, unde, fiind 166 copii în 

vîrstă de șcălă, ar trebui încă 2 învățători. | 

10). Comuna Strejnicu. (Venit: 2.000 lei). Un cătun: Strejnicu. .. 

Şc6la nu există în acestă comună. 

Fiind însă 168 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui să se înființeze la Strejeni o şeolă su 

peridră cu 3 învățători. | | 

11). Comuna Tăriceni. (Venit: 6.103 lei). Un cătun: ăricen. 

Şc6la de la Tăriceni există de la 1885. Localul este proprietatea comunei. E de cărămidă, 

destul de potrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli: cl. 

I-II (8x6X3,20), cl. II—IV (7X4X3,20, fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (4622m.7) este 

împrejmuită cu uluci. Grădină nu e. Şcola nu are nici un venit. 

Fiind 236 copii în virstă de șc6lă, ar mai trebui doi învăţători la școla existentă şi o altă 

şcâlă cu 3 învăţători. 

12). Comuna Tirgșorul-Noii. (Venit: 8.587 lei). Două cătune: Tirgșorul-Noi şi Țigănie. 

Şcâla este la Tirgşorul-Noi, la un loc cu primăria. Există de la 1891. Localul este pro- 

prietatea comunei, clădit în 1891. E de zid, destul de potrivit, însă neîncăpător, dar lu loc să- 

nătos şi la îndemâna copiilor. Are două săli: cl. I—II (8X5X3), cl. II-IV (53,853), fără lo-
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cuinţă pentru învtţător. Curtea (93027) este împrejmuită, parte cu uluci, parte cu șipci. Grădina 
(2188) este împrejmuită parte cu șipel, parte cu gard. Școla nu are nici un venit. 

Copil din Țigănie pot veni ușor la Tirgsorul-Noă. Fiind însă 198 copil în virstă de șeslă, 
ar trebui încă do! învăţători. 

13). Comuna Tirgșorul-Vechii. (Venit: 5.608 lei). Trei cătune: Tirgșorul- Vechii, Colţul-de-Jos 
și Stăncescl. 

Șeola este la 'Tirgşorul-Vechiii. [Există de la 1887. Localul este proprietatea comunei, clădit 
în 1894. [E de gard lipit cu pămînt, vechiii, nepotrivit, ncincăpător, la un los cu primăria, dar 
la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (6X:1X2,10), fără locuinţă pentru învățător. 
Curtea (12602) este împrejmuită cu gard. Grădină nu ce. Şc6la nu are nici un venit. 

Toţi copiil din comună pot frecuenta șcâla, căci distanţele sunt mici, fiind însă 116 copii 
în vîrstă de șcdlă ar trebui un al doilea învăţător. 

14). Comuna Vlădeni. (Venit 5.800 lei). "Trei cătune: Vlădeni, Coda-lzcorulă şi Zuhanaoa. 
Şeola esto la Vlădeni. Există de la 1878. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1877. 

E din paiantă îngrădit cu nuele, nepotrivit, ncincăpător, dar la loc siinătos și la îndemâna co- 
piilor. Are o sală [5,85X41,90X 2,95), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte nicl grădină. 
Şcola are un venit de 215 let, din arendarea pămîntului. 

Numai copii! din Vlădeni pot urma la şcolă, cele-lalte fiind prea departe. Fiind la Vlădeni 
211 copil, ar trebui acolo un al doilea învăţător și o altă șeolă cu 2 învăţători. 

Copiii din Zahanaoa pot urma cu înlesnire la șcâla din Negoesci. 
La Coada-lzvorului nu sunt de cât 20 copii în virstă de ȘcOlă, cari pot urma ușor la școla 

din Coda-Izvorului (comuna Mănesc]). 

PLAIUL TELEAJENU 

56 Cătune și 22 Secole. 

Copii în virstă de școlă: 5.016 (2.750 băieţi și 2.283 fete), 

1). Comuna Bătrini. (Venit: 3.648 lei). Un cătun: Bătrâni, 
Șeola din Bătrâni există de mult. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1839. E de 

birne, vechiii, nepotrivit, neîncăpător, dar așezat în centrul satului, la îndemâna copiilor. Are 
o sală (13X6X2,50) şi două camere pentru învăţător. Curtea, forte mică, este împrejmuită cu 
gard. Grădină nu e. Sc6la nu aro nici un venit. 

Viind 204 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui la Bătrâni un al doilea învăţător şi o altă sală 
cu 2 învățător. 

2). Comuna Bughele. (Venit: 1.316 lei). Două ciitune: Dughea-de-Jos şi DBughea-de-Sus. 
Seola de la Bughea-de-jos există de la 1890. Localul actual este închiriat, dar se clădesce 

acum de comună un local noi. Localul vechii e torte nepotrivit. Nu are nici curte nici grădină. 
Școla nu are nici un venit. 

Sunt la Bughea-de-jos 73 copi! în vîrstă de şeolă. 
La Bughea-de-Sus (1 lil.), nefiind de cât 15 copil în virstă de școlă, nu s'ar putea înfiinţa 

de cât o şcolă de câtun. 

3). Comuna Cătunu. (Venit: 500 lei). Două cătune: Cătunu şi Poiane-Mierla. 
Nu există școlă în acestă comună. Copii! urmeză acum la școla din comuna Ogretinu, dis- 

tanţată numa! cu 1 hil. 500 m. 
Ar fi mal bine să se alipâscă Cătunu cu una din comunele vecine ma! ales cu Oeretinu
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şi cu Drajna-de-sus, alcătuind ast-fel din aceste trei centre o comună bogată în stare dea întreţine 

bine două şedle complecte. 

La Cătunu sunt 113 copii în vîrstă de şeâlă. 

4). Comuna Cerașu. (Venit: 6.778 lei). Patru cătune: -Brădeţ, Corașu, Slonu şi Valea- Barului. 

Prima şeâlă este la Cerașu. Localul este de zid, forte miserabil, neîncăpiător, la loc ne- 

sănătos şi nu tocmai la îndemâna copiilor. Are o sală (6,50X4X(2,50), fără, locuință pentru În- 

văţător. Nu e nici curte nici grădină. Șe6la nu are nici un venit. 

„Toţi copiii din comună (afară de cei din Slonu) pot merge la şcâla din Ceraşu, căci dis- 

tanţele şunt f6rte mici, deşi comunicațiile nu sunt tocmai lesniciose. Dar se pote spera că se 

vor îmbunătăţi căile de comunicaţie. 

Fiind 287 copii în vîrstă de școli în satele Ceraşu, Brădeţ şi Valea-Barului, ar trebui, la 

Ceraşu, un al doilea învăţător la șe6la existentă şi o alti școlă cu doi învăţători. 

A doua şcâlă este la Slonu. Există de la 1890. Localul este oferit gratuit de învățătorul 

actual, preotul St. Vasilescu. E de birne, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la înde- 

mâna copiilor. Are trei săli: 1 (5,50X5,25)2,50), IL (5,50X5,25X2,50), UI (5,50X42,50) şi o 

cameră pentru învtţător. Curtea este forte mică. Grădină nu e. Şcola nu are nică un venit. 

Fiind 156 copii în vîrstă de şedlă, și copiii din Sionu neputend-urma la nici o altă ŞeGlă, 

ar trebui în acest sat o şcâlă superidră, cel puţin cu 2 învăţători. 

E neapărată nevoie de un local noii. | 

5). Comuna Drajna-de-Jos. (Venit: 3.538 lei). Cinci cătune: Ciocracu, Chiriţescă, Făget, Drajna- 

de-Jos și Podurile. - 

“ Sela este la Drajna de-Jos. Există de 1889. Localul este proprietatea comunei, donat de 

un locuitor Nicolae Butoiii. E de piatră, la un loc cu Primăria, neîncăpător, la loc nesănătos 

şi nu tocmai la îndemâna copiilor. Are o sală: (7,80X6,80X3) şi o cancelarie, fără locuinţă pen- 

tru învăţător. Nu e nici curte nici grădină. Şe6la nu are nică un venit. 

Copiii din Ciocracu şi din Făget pot urma, uşor la şcola din Drajna-de-Jos, căci distanţele 

sunt mici; fiind însă 368 copii în vîrstă de șc6lă, ar trebui la Drajna-de-Jos încă doi învăţători 

şi o altă şcolă cu trei învățători. . 

Pînă la facerea unui local, ar trebui ca primăria să nu mai stea sub acest acoperimînt cu 

şce6la, care ar dispune astfel de un local cova mai încăpător. 

Copii din Chiriţesci (S il.) și cei din Podurile (6 kil.) pot urma cu mare înlesnire șc6la 

din Drajna-de-Jos, distanţa nefiind de cât. de câte-va sute de metri. 

6). Comuna Drajna-de-Sus. (Venit: 3.133 lei). Un cătun: Drajna-de-Sue. | 

Şcdla de la Drajna-de-Sus, este într'un local închiriat, proprietatea învățătorului actual; este 

de birne, nepotrivit, neîncăpător, dar la, loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două săli: 

1 (6.55X6X(2,60), LI (3,45x3,12X(2,60), fără locuinţă pentru învățător. Nu are nici curte, nică gră- 

dină. Scola nu are nici un venit. 

Copiil din Chiriţesci şi din Podurile (comuna Drajna-de-Jos) pot urma uşor la acâstă şcolă. 

Fiind însă peste tot 145 copii în virstă de şedlă, ar trebui un al doilea învăţător. E neapărat 

de nevoie de un local noi. 

Comuna Drajna-de-Sus ar trebui, cu comunele Ogretinu și Cătunul, întrupată într'o singură 

comună, spre marele folos al şcâlei. 

7). Comuna Gura-Vitiorei. (Venit: 4.013 lei). Un cătun: Gura- Vitidre), 

Nu există șcâlă în acestă. comună. 

Fiind 104 copii în vîrstă de șelă, ar trebui să se înfiinţeze o şcolă superidră cu 2 învăţători. 

Acestă şcolă ar avea un venit anual de 459 lei din arendarea pămîntului şi mai are o sumă 

de 2.000 lei, provenită tot din arendarea pămîntului, depusă la Casa depuneri. 

8). Comuna Homoriciii. (Venit: 3.900 lei). Trei cătune: Homorteiii, Malu- Vînăt şi Schiulesci. 

Şc6la este la Iomoriciii. Există de la 1881. Localul este proprietatea comunei. E de că-
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rămidă, destul de potrivit, ncîncăpător, însă la loc sănătos, dar nu tocmal la îndemâna copiilor, Are două săli: I (SX5X3), 11 (5X5X3), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (3814"-».) și grădina (320 m») sunt împrejmuite cu uluci, Șc6la nu are nici un venit. 
Toţi copiil, afară de cel din Schiulesci (9 kil.), pot frecuenta uşor șc6la din Ilomoricii; fiind însă 231 copil în virstă de ȘcOlă, ar trebui un al doilea învăţător şi O altă şceâlă cu 2 înveţători. La Schiulesci, fiind 68 copil în vîrstă de şcOla, ar trebui să se înfiinţeze o șc6lă inferidră. 

9). Comuna Izvoarele. Dout cătune: Costeni şi Izvoarele. 
Ședla este la Isvârele. Există do la 1873, Localul este închiriat. E de gard, nepotrivit, neîn- căpător, dar la loc sănitos și la îndemâna copiilor. Are două săli: I (4,50X4X9), II (4,50X3X2), fără locuinţă pentru învățător. Curtea 2702”) este împrejmuită cu uluci. Grădină nu e. Şeola nu are nici un venit, 
Fiind 204 copil în vîrstă de şcolă la Isvorele, ar trebui încă doi învăţători la ȘcOla existentă. E neapărată nevoie de un local, | 
Costenii se află la 4 kil. de Izvârele. Neavând de cât 16 copil în vîrstă de şcâlă. 

10). Comuna Măneciii-Pămînteni. (Venit 4.508 lei). Un cătun: AMăneciu- Pământeni. Şedla de la Măneciu-Pămînteni se află într'un local clădit de comună cu ajutorul judeţului. Acest local e de birne, nepotrivit, neîncăpător, la loc sănătos, dar nu tocmar la îndemâna copiilor. Are o sală (8X5,57X(2,45i şi o cameră pentru învăţător. Curtea, forte mică, este îm- prejmuită cu gard. Grădină nu e. Șc6la nu are nici un venit. | Fiind 972 copil în virstă de șc6lă, ar trebui un al doilea învăţător şi o altă şcolă cu 2 învățători. 
E neapărată nevoie de un local noi. 

7.11). Comuna Maneciu-Ungureni. (Venit: 6.551 lei). Şese cătune: Chiciureni, Giuresci, Făcăen), Plăcţul, Teleajenu şi Valea-Largă. 
ŞcOla este la Valea-Lareii. Există de la 1885. Localul este proprietatea comunei, locul a fost donat de d. Barbu Filip. E do birne, nepotrivit, la un loc cu primăria, ncîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (7,40X4,252,15), fără locuinţă pentru învățător. Curtea (1002-7) este neîmprejmuită. Grădină nu e. Școla are un venit de 227 lei, din arendarea pămîntului. 
Copii! din Chiciureni, din Giurgesci, din Făcăeny și din Plăcţul pot veni cu înlesnire la Valea-Largă, unde fiind peste tot 231 copil în virstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător şi o altă școlă cu învăţători. 
Fiind însă cătunele Chiciurent și Plăeţul forte răspândite, ar fi, pâte, mal nemerit d'a se înfiinţa o șc6lă interidră la Plăeţul, la care șeslă ar putea să urmeze și copiii din Chiciureni, și da transforma, ședla din Valea-Largă într'o șcâlă superidră cu tre! învăţători. Cătunul 'Teleajenu se află la 20 kil. de Valea-Largă și nu are de cât 17 copil în vîrstă de școlă. 

12). Comuna Ogretinu. (Venit: 1.825 lei). Un cătun: Oyretinu. 
Şe6la de la Ogretinu s'a înființat în 1876 apoi s'a desfiinţat şi s'a înființat din noit în 1885. Localul este proprietatea comunei, la un loc cu Primăria. E de birne, nepotrivit, ncîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,50X-+X2,70), fără locuinţă pentru în- văţător. Nu are nici curte nici grădină. Şcola nu are nici un venit. 
Repet aici că ar fi de mare folos să se uncscă într'o singură comună, comunele Dajna-de- sus, Cătunu și Ogretinu, care numără împreună 368 copil în vîrstă de școlă, Sar putea atunci înfiinţa la Dajna-de-sus două şcole cu câte trei învtţători. R&mânend comunele deslipite, și fiind 118 copiil în virstă de şc6lă la Ogretinu (unde pot veni și copiii din Poiana-Mierlei Şi din Cătunu) ar trebui un al doilea învăţător, 

13). Comuna Oltenil. (Venit 2.146 lei). “Trei cătune: Oltenii, Stubeă şi Vaiea- Stilpuluci. Nu există șcâlă în acestă comună,
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Se clădesce acum un local cu o sală (8X(5X3,50) în centrul cătunului Oltenii. 

Tâte satele aprâpe, afară de Valea-Serezi, și fiind 201 copii în vîrstă de şc6lă ar trebui la 

Olteni o şeslă superioră cu trei învățători. 

14). Comuna Opăriţi. (Venit: 4.445 lei). Trei cătune: Vitidră, Opăriţi şi Poiana-Copaciului. 

Sela este la Vitidră. Există de la, 1879. Localul este proprietatea comunei. E de gard lipit 

cu pămînt, vechii, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna, copiilor. Are o 

sală: (5X5X2,40), fără locuinţă pentru învățător. Nu e nici curte nici grădină. Şe6la are un 

„venit de 280 lei, din arendarea pămîntului. 

Toţi copiil pot veni uşor la acâstă şcolă; fiind însă 247 copii în vîrstă de școlă, ar trebui 

un al doilea învăţător la şedla, existentă şi o altă școlă cu 2 învăţători. i 

15). Comuna Posesci. (Venit: 2.885 lei). Patru cătune: Bodesci, Posesci, Vulea-Plopului și 

Vulea-Serezi. | 
Șc6la este la Posesck. Există de la 1836. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1893. 

E de birne, destul de potrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are trei 

săli: 1 19,10X6,50x9), IL (5,40X5X4), LUI (5,40 X 5,05 X 4), şi o cancelarie fără locuinţă pentru înv&- 

țător. Curtea (35022) este imprejmuită cu grilaj de lemn. Grădină nu e. Șc6la nu are nici un venit. 

Copiii din Bodesci şi din Valea-Plopului pot merge uşor la şe6la din. Posesci; fiind însă 

373 copil în vîrstă de șc6lă ar trebui un al treilea învăţător (sunt doi acum) la şeola existentă. 

şi o altă șeolă cu 3 învăţători. | . 

După ce se va clădi al doilea local de șelă, localul actual va fi destul de încăpător. 

Copiii din Valea-Serezi nu pot frecuenta nici şc6la, din Posesci nici şc6la cea mai vecină 

din Chiojdul, distanţa, fiind prea mare. Numărul acestor copil este puţin însemnat. 

16). Comuna Predeal. (Venit: 1.756 lei). Patru cătune: Predeal, Sirari, Tulburea şi Zimbroaia. 

Şedla, esto la Predeal. Există de la 1886. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1885. 

E de cărămidă:în paiantă, la un loc cu primăria, nepotrivit, neîncăpător, la loc sănătos, dar 

nu la îndemâna copiilor. Aro o sală (8X5X3), şi o cameră pentru învăţător. Nu e nică curte 

nici grădină. Şcâla nu are nici un venit. 

Copiii din Sărari şi din Zimbroaia pot veni cu înlesnire la acâstă şcâlă, unde, fiind, în cele 

trei sate, 195 copii în virstă de şedlă, ar trebui încă doi învăţători. 

Copii din Tulburea ar putea să urmeze la ședla din Predeal, distanţa ne fiind de cât de 

3 Ril., sunt însă piedici eventuale cari fac forte adesea drumul imposibil; fiind 89 copii în vir- 

stă de șcâlă, sar putea înfiinţa acolo o șcâlă de cătun. 

17). Comuna Râncezil. (Venit: 7.986 lej,. Două cătune: Nucșoara şi Râncezii. 

Şcâla, este la Nucşoară. Există de la 1880. Localul este proprietatea comunei. E de bârne, 

nepotrivit, ncîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (7,02X5,58xX2,86), 

şi o cancelarie, fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (206"») este neîmprejmaită. Grădină nu 

e. Şcola nu are nici un venit. A 

Copii din Râncezeni pot veni ușor la Nucşoara, unde, fiind peste tot 219 copii în virstă 

de șcâlă, ar trebui un al doilea învățător la şcâla existentă şi încă o şeolă cu 2 învăţători. 

18). Comuna Scăioși. (Venit: 2.200 lei). Două cătune: Fundenă şi Scăioși. - 

Sc6la este la 500 m. de Sciioşi și la 2 kil. de. Fundeni, aprâpe de nisce.locuri băltsc. 

Localul este proprietatea comunei. E de zid în paiantă, nepotrivit, ncîncăpător, la loc nesănă- 

tos şi nu la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: (5x5X2,50), fără locuinţă pentru învățător. 

Nu e nici curte nici grădină. Sela nu are nici un venit. 

Fiind 165 copil în vîrstă de șeâlă în. aceste două sate, ar trebui să se clădâscă un local 

sistematic la o distanţă egală între Scăioși şi Fundeni, și să se adaoge cel puţin un învăţător.
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19). Comuna Star-Chiojd. (Venit: 4.300 lei). Şese cătune: Brădetu, Gresiu, Chiojdu, Rotarea, 
Pulca- Anii şi Smeuratu. 

Școla este la Chiojdu. Există de la 1838. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1893. 
E de zid, neîncăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două săli: I (9,50X5,60X4), 
II (5,75X:488X4) şi trei camere pentru învățător. Curtea (2307) este neîmprejmuită. Grădină 
nu €. Şc6la nu are nici un venit. , Toţi copiil, afară de cei din Smeuratu şi din Gresia, pot veni la Chiojdu, unde, fiind 488 | copil în vîrstă, de șcâlă, ar trebui un al treilea învăţător la ședla existentă și să se înfiinţeze. 
o altă școlă cu trei învățători. 

La Gresia (€ kil. 614 m) nu sunt de cât 12 copii în virstă de șclă și la Smeuratu (3 kil. 
198 m.) nu sunt deo cât 3. 

20). Comuna Tărlesci, (Venit: 1.900 lei). Două cătune: Gogeasca şi 'Tărlesci. 
Șodla este la 'Tărlesci. Există de la 1882. Localul este proprietatea comunei, donat de d-na 

Coralia Boldur. E de gard lipit cu pămînt, nepotrivit, neîncăpător, miserabil, la loc sănătos, dar 
nu la îndemâna tuturor copiilor. Are două săli: [ (7X5X3), IL (5X1X3), fără locuinţă pentru 
învăţător. Nu e nici curte nici grădină. Ședla nu are nici un venit. 

Copiii din Gogească pot veni ușor la 'Tărlesci, unde, fiind 148 copii în virstă de Şcolă ar 
trebui cel puţin un al doilea învăţător. 

I neapărată nevoie de un alt local, clădit mai în centru. 

21). Comuna Teișani. (Venit: 2.565 lei). Un cătun: 'Ttișani. 
-Şe6la de la 'Teișani are un local destul de potrivit, clădit în 1898, cu ajutorul mai multor locui- 

tori. E de zid, la loc sănătos, la îndemâna copiilor, neîncăpător însă. Are două săli: 1 (8X5,10X 8,50), 
II (8X5,10X3,50) şi o cancelarie, fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (665m+-) este împrejmuită 
parte cu zid, parte cu uluci. Grădină nu e. Șeola nu are nici un venit. 

Viind 182 copil în vîrstă de șcdlă, ar trebui încă doi învăţători. 

PLAIUL VERBILĂU. 

24 Cătune şi 10 Scgle. 
Copii în virstă de școlă: 1.807 (1.057 băieţi şi "7590 fete) 

1). Comuna Bertea. (Venit: 11.918 lei). Un cătun: Bertea. 
„Nu există șeolă în acestă comună. 
Fiind însă 283 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui la Bertea două șeole superidre cu câte 

2 învăţători. 

2). Comuna Cocoresci-Mislei. (Venit: 3.124 lei). Două cătune: Cocorescă şi Goruna. 
Școla este la Goruna. Există de la 1869. Localul este închiriat. Edo nuele cu var, nepo- 

trivit. neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală : (5X4X(3), fără locuinţă 
pentru învățător. Șcla are un venit de 65 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiil din Cocoresci pot veni uşor la Goruna ; sunt 101 copil în vîrstă de şcâlă în aceste 
două sate. 

Copiii din cătunul 'Țipăresci (comuna Mălăesci) pot urma cu înlesnire la ședla din Goruna 
distanţa nefiind de cât de 800 m. 

3). Comuna Cosminele. (Venit: 2.426 lei). Patru cătune: Cosmina-de-Jos, Cosmina-de-sus, Poiana- 
Trestici și Poiana- Ursului. ! 

Şeola este la Cosmina-de-jos. Există de la 1887. Localul este proprictatea comunei, clădit
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în 1887. E de gard lipit cu pămînt, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna 

copiilor. Are o sală (5,10X(5,20X(2,10), şi o cameră pentru învăţător. Curtea este neîmprejmuită. 

Grădină nu e. Şc6la nu are nică un venit. a 

Toţi copiii din comună pot veni ușor la şedla din Cosmina, de-jos. Fiind însă 144 copii în 

vîrstă de şedlă, ar mai trebui încă doi învăţători. 

E neapărată nevoie de un local noii. 

4). Comuna Livadea. (Venit: 2.300 lei). Un cătun: Livadea. 

Nu există școlă în acâstă comună. Fiind însă 92 copil în vîrstă de şcolă în cele două sate 

care o compun, ar trebui să se înfiinţeze la Livadea o şcâlă inferidră. 

5). Comuna Mălăesci. Şâpte cătune: Dumbrăcesci, Mălăesei-de-Jos, Sfivleanca, Coţafănesci, Plo- 

peni şi ipăresci. ; | . 

Prima şeolă este la Dumbrăvesci. Există de la 1888. Localul este închiriat. E de nuele 

lipite cu pămînt, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: 

(7,50XX6X(5), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte nică grădină. Şe6la nu are nici un 

venit. 

Copii din cătunele Mălăesci-de-Jos şi Sfirleanca pot veni ușor la Dumbrăvesci; fiind însă, 

în aceste trei cătune, peste 100 copii în vîrstă de şe6lă ar trebui un al doilea învăţător. Se 

“ clădesce acum un local noi, unde învățătorul va avea locuinţă. 

A doua şedlă esto la Coţofănesci. Există de la 1882. Localul este proprietatea, comunei. 

E de nuele lipit cu pămînt, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. 

Are o sală: (6X4X2,10), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte nici crădină. Şcola nu 

are nici un venit. | 

Copiii din Mălăesci-de-Sus pot urma ușor la şcola din Coţofenesct, unde, peste tot, sunt 76 

copii în vîrstă de şcolă. 

A treia școli este la Plopeni. Există de la 1876. Localul este închiriat. Se construesce 

acum un local noii şi sistematic, în care învățătorul va avea două camere pentru locuinţă. Acestă 

şcâlă nu are nici un venit. , 

Nu sunt la Plopeni de cât vre-o 50 copii în vîrstă de şcolă. Cătunul 'ipăresci este la o 

distanţă prea mare de aceste șc6le şi drumurile sunt impracticabile pentru copii, cari pot urma 

la şe6la din comuna Cocoresci-Mislei, distanţă de 500 m. 

6). Comuna Poiana-de-Vărbilai. (Venit: 2.847 lei). Un cătun: Poiana-de- Vrbilai. 

Şedla de la Poiana-de-Vărbilaii, există de la 1891. Localul este proprietatea comunei, clă- 

dit în 1890, e de zid, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are 

o salt: (6,50X5450X3) şi două camere pentru învăţător. Curtea (1497m») este împrejmuită cu 

uluci. Grădină nu e. Şe6la nu are nică un venit. 

Sunt în acest cătun 90 copil în vîrstă de școlă. 

7). Comuna Stetesci. (Venit: 6.870 lei). Două cătune: Scurteni şi Stefescă. 

Şe6la este la Stefesci. Localul este închiriat. E de birne, nepotrivit, miserabil, ncîncăpător, 

dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (3X3X2,50), fără locuinţă pentru învă 

țător. Nu are nici curte nici grădină. Şcola nu are nică un venit. 

Sunt 96 copil în vîrstă de șc6lă. E neapărată nevoie de un local. 

8). Comuna Strâmbeni. (Venit: 6.169 lei). Două cătune: Aluniș şi Strâmbeni. 

Şedla este la Aluniș. Există de la 1891. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1890. 

E de gard de nuele, tencuit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: 

(6x5X3), cu două camere pentru învăţător. Curtea (18022) este neîmprejmuită. Grădină nu e. 

- Şedla nu are nici un venit. 

Copiii din Strâmbeni pot veni uşor la Aluniș, unde, fiind peste tot 147 copil în vîrstă de 

şc6lă, ar trebui un al doilea învăţător.
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9). Comuna Trestidra. (Venit: 600 lei). Un cătun: Trestidra. 
Nu există nici o șc6lă în acestă comună, care ar trebui contopită cu comuna Vălcănesci. 
Până acum câţi-va copii ai urmat la șcOla din Vălcănesci, dar distanţa trece peste 3 lil. 
Ar trebui deci chiar în casul când sar contopi cele două comune să se înființeze o șcâlă inferidră la Trestidra, unde sunt 80 copil în vîrstă de ședlă. 

10). Comuna Vălcănesci. (Venit: 3.482 lei). Două cătune: Cârjari și Văleănesci. 
Şcola este la Vălcănesci. Există de la 1881. Localul e proprietatea comunei. E în paiantă cu gard, nepotrivit, ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,50 X 

5,20 X 2,50), fără locuinţă pentru învăţător. Nu are nici curte nici grădină, Șe6la nu are nică 
un venit. | | 

„Copiii din Cârjari pot veni cu înlesnire la școla din Vălcănesci, unde, fiind peste tot 169 copii în virstă de şcâlă, ar trebui încă 2 învățători. | 

"11). Comuna Vărbilaă, (Venit: 3.192 lei). Un cătun: Verdbilaă, 
Ședla de la Vărbilăii; există de la 1888. Localul este închiriat, dar se clădesce acum un local noii, donat de d. Costache Petrescu. Acest local este la loc sănătos și va [i la îndemâna copiilor. Şcola nu are nici un venit. 
Viind 301 copil în vîrstă de șcâlă ar trebui la Vărbilăti încă 2 înv&ţători. 

RESUMAT. 

Pentru o deplină aplicare a legei asupra învăţimîntului primar, ar fi nevoie de a se în- fiinţa în tot judeţul Prahova: 

7 școle de cătun ; 
19 școle înferidre cu un înctțător ; 
41 cole superidre cu 2 învețătoră 
20 șcdle superidre cu 3 învățători. 

Ar mal trebui să se transforme 55 şc6le inferire în şcâle superidre cu 2 învăţători, adăo- gând la fie-care câte un învăţător, şi să se transforme 34 școle inferidre în școle superidre cu 3 învăţători, adăogând câte 2 învăţători la șeolele existente. 
Astăqi avem în judeţul Prahova 146 şcole. În diua când legea actuală va fi pe deplin aplicată, va trebui să fie 233 şedle, din cari 8 de cătun, 161 inferire, 44 superidre cu doi în- văţători şi 20 superidre cu tre! învățători, 

F. D.
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Călugăreni . .] Călugăreni. . 2 = — Si 3 16 s9 57 10 1 N 1 > 219; 165| 384 
Ceptura . . .[ Ceptura... 4) 1] —| —| 94 21, 92 % 71 16 1 2 1 4 239, 199| 455 
Colceagu .. Colceagu 1) 1] —| —! 38| 10| 19 30 21 26 — — -- | 84| 66| 150 
Conduratu , .| Conduratu. . - 1 1] = —| 59| —| 10 3 22 1 3 - 1) 2 — 96| 91| 190 
Coslegii . , .| Dărvarii ... 4] 1] —| 1] 24 10 10 18 54 21 2 2 2 2 122) 114 236, 
Fontânelele .| Fontânelele 1] 1] — —| 1 3 25 3 11 21 —| — 2 —| S9| 61| 150 
Gornetu Cricov] Valea-Boului . ÎI 11] —| e 3 15 5 12) a 27 52 2 — 174 608| 2142 
Inotescii . . Inotescii . , 1] 1 — —| 56 — 5 i 10 a — — 1 — 102| 78 180, 
Iordăcheanu . — 3] —| — — — — 54 19 Ci 10 — > — 61 29, 90, 
Tătaru... — 1| —| — | | = = — 80, “6 91 3) 15 — 109, 19, 18$ 

Tomșanii .. | Magula.. ..] j 1| 1 1 50 3 35 30| +0 10 50 — — 126, 102 28) 
a Soloiasea ..] 2 1 — 36 3 16 3 14 WH 24 1 — — CS, 61| 132 

"adu săpat .] Vadu-săpat. . 1 1] — —] 20 5 31 1 3 3 81 | 2 1] 79 58| 137 
Valea Călugăr. — 11 1 19, 18 8? 22 74 125 si 81| 95 23 18 2 286| 282| 5058; 

Total . .[ 45| 17] 32; 20| 846| 113] 679! 876| 552] 652] 767 82] 31| 172.216]1.29114 CO7    



    

    

  
  

  

  

    

    

  

  
  

          

  

    

  

              
    

        

  

      

  

  

  
                    

  

    

Numărul copiilor străini împărţiţi în două categorii Câţi copii Copil care urmeză ședla acum, 

" îmcap După statistica anului 1893—9-1 

Copil străini car! în şcâlă 

Cop ein car ata mumtrână celor două ata- 28 Copil înscrişi Copii presenți Copil presenți 

: orii de copi IEL-a: i i 

metre aer | Esi | te | oct, mima | OBBERVAŢIOL, 

= | e | |oe |lzlelalit lslslslgl|slEls|s|£ 

— — — —| =] —| = 66 20| 1]. 21 90| 3 93| 32 2] 30 

— — — a] 2 66 26| — 26 | 46| — s0 31| - 1| 32 

— — — i — 25 23| 11 34 40, 8 48, 19| 2| 21 

— — — — = — 35 21| 5. 26| 17 — 1 1 — 7 

— — — —[| —| =] — 81 19| 32] 111| 75| 16 9, 36| 11| 4 

— — — — | — 36.| 33! 3]. 36| 26| — 26| 13| —| 13 

— - — —| == = 60 29| 4 29 45| d 19) 39| 4] 43 

— — — — —]| —j —INueşeslă] —| —! —| —| — =] = | 

— — — — = — — 50 12| — 2 61| — G1j 42| 1] 43 

— — — —| = —| — so | 39| .1| 40| 63| 38| 66| 61| 3 61 

22 —| 2 = | = 45 | 32 9! 51| 36| 6 sl aa si 26 

— — — — ==] 45 42| 6] 48! 39| 5 x 3i| 6| 387 

1 — — —| 1 — 1 130 81| 50 184 16| 39 113 60| 32 9 | 

— — A 2 —| — —INueseslăl —| —! = — == — Sesla a fost închisă până la 1 De- 

Y * leembrie, 
— — — | = 30 — —| —l 165 51 21| 18| 1 19 

2 — 1 —| 3 — 38 45 431| 49| 25 3 31| 8 li 

— -- — — = — 50 51| 15 GG 48| 10| 58| 36| 10 46 “ 

— — — —| —| —| —Nueşesiă] —| —| —| —| =] A > 7 

— — — [| ==] —| 56 43| — 43, 41 3 50 44| 3] 4 

go | -l-l- 

2 — — 1 2 1] 3 42 18| 6 2 32 10| 42 21 5| 26 

— — 3 —| 3] — 3 40 31| 5 42 36 5] 41| 35| 2] 3 | 

— — — —| =] = — 20 2] —] 23 1| 24| 12 1| 13| Form. F nu conţine date statistice 

| | pe Septembrie. ! 

3 3 — —! 3] 3] 6 90 16| 41 123 48| 31 dd 21| 24| 45 

— — — _ | = = 406 -! sol 3 83 73] 3] 76| 57 31 60 

| = —| | =] = 160 [103| 19 124] 108| 22 180 91| 16| 107 
— _l PI Îl — 30 ll = 53! —l 53| 171 —| 17] Form.E nu conține date statistice 

| po luna Septembrie. 

| 2 | 2 2 2] = 28 —| —] —| 53 —| ds 8 —| 8 Idem 

— — — —| ==] — 17 13 1 1 30 7 | 23 8 31 

— — — — =] =] — 80 25| 2 21 27| 2 29 21| 92| 23 

— — — 2185 17| 2 19, 100 3 103 41| 31| 50 

=] === [| | 87 [| 32| —| 82] 5 —| 51] 40| —| 40 

— — — | —| —| —lNueşeslăl —| — —| = —| = = — = 

— — — —| | —| —] Idem —| === = — 

— — — —| =] = =[-. 40 1] _— 6 43| — 18 11| 1 12 

— — — — == 5 15 1 16 42| 3 45 30 1| 31 

— —- — = — 38 50| 6 56| 50 GG 56| 26| 2| 28 

— - 1 — II a 105| 16 azil 62| 8 70 59| 11| 170 

ss a as] sh as) oo | —l =        



  

  
  

  

  
  

  

  

    

    

  

    

  

              
                                    

      

  

    

    
        

  

            
  

N i NUMELE COPIILOR DE ROMÂNI IMPARȚIȚI IN ŞESE CATEGORII . 
Le ji i N ' 

3 [15| cour eri cae | feri mat | Cepiun a Copii | Cop cani! TOTALUL 
5 3 Indatoraţi a țeola „acum rinţt Ro- case mape amânați „intru acestor 

| soma | mu. [E [ez ci cae, să vaze L£ 5 5 şcâls teză şe6la | distanta |) ' |, : 

= | | S|B| | | IRIS III |R 
- 

Plasa Crivina . | | | | | 

1] Părcănesci . .| Dărcănesci. 1 ] 1 i 24 6 6 Ul 18 căi — — 25 | i 41| 118 

2] Batesei . . . .| Batesei 2 | a] — = = an 26| 21| 17] —| | | —| 8, aa| co 
3i Brazii. . Brazii. ., 1 1| —— 15 3| 191 14| 2S 28| —| —j —| — 55| 49| 100 

3| Corlătesei . . — 2 | oase] a] -| | — —| 59| 25| so 
5| Crivina... .[ Crivina ... 1 2] a] —| = a) —] 28 ca ss 2 al —| =] 78| cr] 145 
6| Gorgota .. .|Gorgota. .. 2 1] — —[| 88] —| 25! 43| 27 35 1 — —| —] 91| 7 168 

1] Petroşani, + .[ Petroşani... 1] 1] 2] = 51 — 12 2 21 1 3 —| —| = 59, 62) 151 

8) Poenarii Apost. — 2 —] 3 — — —] a 36 36 | —| —| 58| —| 75, 59| 134 
9] Pocenarii Burchi| Poenarir Durchi 4] 1] —]| —] 40 i 34 10 19 ID 2 2 92| 12| 9] 382| 129 

10 » Rali . > Nali 1 1) 4 — 49 3| 20 12 13 2 4 = = 92, 441 136 

i 13| Pucbenii-Mari . | Pucheni-Mari 1 1| 7] —| 31 4 20 si 12 2 1| 1 1 — “ 81| 133 

12 Lă Mici . — 1] — 2 | —]| —| 29 d, 16, B 1 — 6 ! Di! 47] 101 

13 » Aliroslovosci — 1| —| — —| > 3 50 21 18 —| = Ri — îl) 48: 119 

14 a Moșneni -. 1] —| — 1| — — 36 33 »4 2 i 2 5 92| 06! 173 139, 

19| Difovu ....|Rilovru..., GI 1] 3] —| 52 5 10 56 21 15 4 i 1] —|| 121| 179 200 

16| Românesci , . — 2 —] =] = — — 20 IE 20 29 — = 14) — co 41| 101 

1] Tătărani ...| Tătărani. . e 1 1] — —| 380 3 d 16 13 35 7 ! —| — 60, 55| 1lo 

18| Tinosu . . . .] » 3] 1] --| —| 50 -| 15, 2] aj 36) —| —| -] — 29, 41| 120 

Total. .| 33] 11| 23 1 429 il 436 su 342 sa 26 i co! sam 993|2.275 

i | 

Plasa Filipesci 

1| Ariceosci . . .] Aricesci , 1 1 i — 37 4 10 52 92 29 4 2 — 1 107 8%, 195 

92| Băicoiu. . . .]| Dăicoiu 4 1] — | TI 15 133, 153 14 63 29| 27 1 — 217 255 515 

3] Călinesci . . . | Călinesci 10 1 —| —1 01 — 3) 20 20 2 — =] -] 74 62| 136 

4| Dărmănesci . . | Dărmănesci , 1) 1] 3 —| 62 îi il 105, 23 21 4 i — — 190 151| 32% 

5] Diţesci . . . .| Diţesci ... 1 1] — —| 08 2 27 15, 56 î2 [i 1 1| —i 199 103, 202 

G| Ederile . ., . .] Edera-de-los,. 2 1] 1 — 55) 1 11 36, 11 14 6 10 1 — CI 67] 128 

1] Filipescil-Tire . | Filipescii-T. .. ] 1] — — 2 5 i 16) 3 U, G 2, — — Si 55! 139 

8 > > pădure] >» > pădure 2] 1] — — 59 3 15 19) 14 » 29 “| 1 —| 114 ci 181 

19] Floresci . . .| Floresci . . 2 a 1 — 339 1] 2 16 2 — = = — 57| 386 93 
“10| Ghirdoveni . .| Ghirdoveni. . 1 1 ] — 56 5 52 13, — | 2 = = 114 122| 236 

111| Haimanalele . | Ilaimanalele 1 1] —) —!| 25 i 22 15, —| — 4 - — -| 51 9 100, 

Măgureni . . .| Măgureni .. a] = 2-73 13! 21| 29) 42 19 5 3 — — 142) & Ss, 

a] pi Cocoresci Capiţ a] — _ 21 | | = 1 9 — — — -| 92 10 32 
| 13] Mărgineniz-de-Jos| Măgureni-de-dos | 1] 1] — - 28 3 28, | 5 10] — —l [a si 115 
"14 > Sus. .| » »Sus | 2] a] — 30903 af so) i] — - —| = 92, 57) 149, 

15| Morenii . . .[ Moreni ... d] 1] — — G1 1 33, 56 29 ui 4 —| 2 — 132 107 = 

16| Nedelea .. .| Nedelea... 1] 1] — —! 31 2 12 IC 28 5 3 —! —| a, 9% 75, 174 

17] Țintea . ...| Țintea... 3 1] 2 — ii 6) 13, 19; 36 62 — 3 | 2: 191| 192, 309, 

| ! ! | ” 

Total. .| 33| 18 n) - se 119] ci 759) 393 555) il 63, : i mozeaas 
| | ji l, i :          



  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

    
              

  
            

  

      

    

      

  

Namârul copiilor străini împărţiţi în donă categorii Căţt copil Copii cară urmeză la şcâla acum 

Caci stat cart ae După statistica anului 1893—9.4 

Copil străini car! sunt în virstă de TOTALUL i 

urmeză şe6la cola numărând e za 3 Copii insori Cori SI presonţi Copil presenţi A 

mm temere | ma | e | | mama | masa | OBSERVAȚIUNI 
ză să 

3 || |e |lzloslE|tze: |zloelslzloslzlzlele 

|| — 50 | 66| 11| 777| 53| 6| 59| ai] 6! “47 
— — — —| —| —| —lNueşșeolă] —| —! = — = = =] | — 

—| =] = A 50 | 24 8 32| 35| 5] 40| 46l si si 
— — — —i —]| —| —lNueşeslă] —| —| — —[| —[ = =] — 

—| | A e] [ej 485| — 48| 1] —| ii 
— — — —| — = — 50 40| —| 60| 28| — 28 20| —| 20 

1 — — — | — 1 50 46|  1| 4 49| —| 49! 38| —] 38 

| = | | —Nueşeara] —| = —[| =] = = | = 
— — — | —| =] — GO 39| 1 40 46| 1 «i 34| 5i 39 

— — — —| — 0 —| — 15 25 3 28 39 1 0 19 3| 22 

== —| =] = —| = 60 | 61| 12| 23| 48| 7] 55| 51| s| 59 
— — — — || —] —| —[Nueşeslă] —| —| —| —| —| =] —| —| = 

— — — —| —] —]| —] idem —| — = — — —| —| — 

— — — —| =] —| —I idem — = = === — 

= ll 60 | 55| 15| 70| 38| 5| 43| 27 a] 28. 
— — — —| —| —| —Nueşestă] — —| —[| —] —| = —| =] — 

=== 40 | 53| | s6l 37! | 40| 2s| 3] 31 
— — — —| —| =] — 25 46| 4 53 21| 3 30 26| 35| 31 

1| = — — | — a 50 | — = =] —| = = —| = = 

— — — — = =] — 47 40 4 4 39| 3 12 13| 3] 16 

— — — — —] =] — GO 104| 21| 128| 81| 24| 105| 56 9 65 

— -- — —| — = = 21 52 1 9 46 1 sa 42| —] 42 

| — —| = = =] = so | sal 2| 53) 63| 7] 70] 45| 17| 52 
— — RE Îl 2 GO 7.3 asi —| = — 32 92| 84| Şedla închisă în Decembrio din causa 

| epidemiei. 
— — — | => — 40 51| 26 50 21| 2 23 Ti —| 7 

3 — — | 3) — 3 40 65| 31| 96! 46| 20| 66| 28| 11| 39 

— — — — = | — 40 66 4] 70 41 4 azi 23 1| 24 

— | — Îl — 42 33| 12 si 33 9 49 26| 4] 30 

- — —| == — 60 12| 8] 80| 62 8 80 55| 5 60 

— — — = —] = — 40 45| 9) 51| 18 4 2 si 2 8 

— — — — o — 81 17| 4] 21| 48) 11 59 18| 5| 23 

— — — | —| = — 29 —— = —  — —| 9 1| 10] Form. F nu avem pe trim. 1 şi 11. 

— _ — —| — | — 30 8 2] 10| 33 2 35 19| 2|.21 | 

— —| — —| = —] — 50 —|  —l —I| 33 5| 38| 93 3| 926] Form. F nu conţine dato statistice pe 
” | Septembrie. ÎN 

— — — = —| —| — 60 76! 4] S0| 62| A4| 66| 30; 4 34 

| 2 2 222 A co | col 2 62| se] 2] sl 25) 2] 27 
— — — | == — 50 24 24 621 5] 67| 45| 5| 50 

3 — — —| 31 — 3 893. | —| —[ — = = = —                                      



  

    

  

  

  
    

  

  
  

  

  

  

  

                          

  

  

              
  

      
  

  
  

    
    

_NUMELE COPIILOR DE ROMÂNI IMPĂRȚIȚI IN ŞESE CATEGORII | 
L aia E , ț 
9 i i | . j -. i . 4 

E: S Copit i arce inta ! Cori nat ata Copii Copil cari i TUTĂLUL | 
' 3 > ! : mari ce pă: : . > rimese |! 
| 2 3 indatoraţi ea ear | Ei Do i partea « amănaţi itrarți acestor i 

! 3; l, a ! nic e = €] + Des in n ca. cenpii ! = COMUNĂ CĂTUNUL 9 | a mat gemă E£ ii Miecuenteză - Leia acuta SAU tecla din, ȘUSC Categorii | 
2 E = urma un an ae țeâla i orfearear excluși jacent câtao; din urmă 
Z 5 [3 | ti | | distanţa i _ i | 

5 Z|îlzloiz oi loa slo:z s:Zlesizlal|z 

Â | |Eja Esi 2le E]: Ele Ela ElzE! 
_ pi. —_ -— —_. [5 ! mmm - j — +a — ? 

| ! i i | 
Plaiul Poleșului | | | | | | i 

| Comarnic . .] Comarnic . | 1 2 — 119, 2! 120 185, 135: 159, > 3, — | 315 501| 66 

! ni Ui | n! > Secărin. +. [| E a 1] —j 3 211| 22, 10, 26 — i 02| | 68 6 139 
_ ! i ! N =. 

2] Ocina .. ..| Ocina-de-sus a 1] — — 81 5 2 î — — — —i — -| 126 | 0 

Predeal ...| Azuaa. .. 1 1| —] 13 db! 3 1 1 1! 1 — —| = 219 7 96 
> ji | | | - | | 

3 » Bușteni .. . | 1] —| =] 7] 27 16, 22 15 12] 1 | 2 — 79 Ga] 141 

> Predeal 1] — —]| 20 i ai = 1 goi 21| 19 43) : i : po i 
4 Talon e... | Tolea... | 2 = — o! ui 13 26 sl 11) 2 4) — - 69 i 121 

) ] ] 4 

| Tesla - +. | 'Teşila 1| 5 _ 2 ol col 80 sl 2) 2 38| -- —| 143 îs 221 
i . ! 4 

i > Frăisteni. . | 2] = a i al soi 21 o2 12 a 1 6659, 125 
| | PL _ , Total. - | au] | 10 — se 1%) 288| 200 n 233 1 E G : 964 cai 

! d j 

Plasa Podgoria 

1| Apostolache ., Apostolache ia — Dal 4 63 9 —| = 203] di 3] 138! 109! 24î| 
î | 

92|  Aricosci ...] Aricesci, . . 1 | — — 57 ! 37 58, 27 55 3 _ — - 124! 147| 271! 

3] Boldesci ...[ Sipotu ... 1 a] —| —l 63 3 3 Gaz | 3 — — i 221| 53! 274 
4|  Cărbunesci .. | Cărbuneset , 1] a] — - 11 % 2 ul o 1 2 sl — 83 67 10, 

Ș , | 
b|  Chiojdeanea. .| Chiojdeanca 9] a 89| 121 140 12, 20 i] 22 14 9 — 275| 162 530 

| Gornet-Cuib .| Cuibu ja - 82 - 23 sr] G 5 aa i 114) 74| 188 
SI , Gornetu .,] aj os 2 do | aa a] 2 1] 113, s2 i 

| Mars e | Măr. Ba — _ 2) 29| 6] i 4 j 3 2 3 11103 39 142 
| | | 

$|  Mâgurelele . .]| Măsurelele . 4 1| 2 -| 13 G 59 si 23 21 j - 1 | 133| 85 210, 

9] Păcureţit . . „| Păcureţii. » 2 1] — —| î0| 14 5 sI! + 16, 10, 13 3 — 208, 154 362 
10|  Podenii-Noui.. | Podeni-Noui 6] a] 10 - Ss 2] 50 20: 7 10, S 21 10 2 229) 15 298, 

| | | i 
> Vechi . 3 Vechi .| 1 5 —] 55 — — | 23 îi 9 -- 1 - SS 9 | 

11 - o 2 „| KU | i ial al a ao | Bălese.. | aj e [iii ae 
19) Pleaşa.. ... Pleaşa. . .. 1 i] — — 2$ 6, 27| 49, 23 3. —| = = —; s0, 59 16, 

13| Salcia... | Saleia .. 1| —| = — — = | GI 92 i 2 i d 9 19 92| 205! 
| Singeru . . .| Sângeru d 1] 6 — 509| ai 2: | = 75 25 
15| Sezen... | Scion e - 2 aj = 8 1] 28 G 21 3 6, 3, 71| 64 135 

| i ! “ i 

"16|  Şoimari . . .] Șoimarii . e 2 a] — —i si d ss 72: 30. 36 1, — 38 205 116 321 
i , . 1 ! i . : ! __ _ 

17] Suranii ...| Suranii.. . 1] a] — — :s 9 : 45 27 a ! == ȘI 196) 
j I . . . 

„18|  Udroser ,. .Î Vai-deel ..- Aa 50 Ge 35 62 12 ti 2 1 3: 1 1083 i] 219 

j ; i | ” | Total. - - | su] ze] 3 sana uşi ma tos 0 151 101| 321 zi son az i0i 
i 4 4 „o         

 



    

  

  

  
  

  

  

  

  

                
  

  

    

        
    

    

    

  

                

      
                    

  

  

| Xamerai copiilor străini împărțiți în două categorii Coş copi Copil cari urmeză şcâla acum 

încap După statistica anului 1893—914 

Copil străini cari Cta da TOTALUL In eo 

urmeză şela || şcâlă numerână ii bi 23 Copii insera Copii presenți “|| . Copir presenț : 
acum ture cetamtast străint se s 1893 Decembrie ||! în luna Maii OBSERVAȚIUNI 

so : 

> |5 | | ele [sli [ălelelălelela Ele 
| 

— 1 — —| — 1 1 91 | 118| 27| 115| 95| 241 119| "72| 14| 86 

| = 0 a] aa za 19 zi 5) 7] 19 

2 sv | 51| —| 51| 80 ai 69| 3| 72 

28 12 40 sd 68| 70) '138 96 G0| 48! 108| 13| 26 69 35| 11| 46 

27 2 12 sd 39| 56| 95 92 Gî| 47 sal 53| 38| 91| 55| 36| gi 

1 d 2 j 13| 13| 26 68 35| 96| Gil 34| 21| 55| 25| 15| 38 

— — — —| =] = — 60| 49! 11| 60| 48| 11]: so 26 32 

— 4 — —| — 4 1 54 172| 11 sa 59| 11 cd 31 36 

— _| == = = — 45 | — — = = — _ | =|'— 

66 «| si % 120| 143| 264 636 - -— — == | — 

6 3 — = 6 39 81 | 39| 6] 45] 38] « 5 19| 2]. 21 

— — — —| = — 60 79| — 2 56| — *] 23 1| 21] 

i N Ta Go | 30| 8: 43| 18 60| 24| 50) 5 55| some mu conţino date statistice 

220 | [=] as] 3] 20 = = | eee m mem e 
— — — ==] — 101 —| —| —[| 63| 10 î 53| 11| 61 sete, Eu conţine date statistice pe 

22 — — — = — 50 [105| —| 105| 96| —| 96 80| —| 80 

— — — = — 56 [104| 2 106 96| 2 ă Gil —] 61 

4 — — 1 4 1-5 60 42 3 sel 40| 292| 42| 21| —| 21 

— — — = | — 45 40| | 46| 62 6 ca 371 83| 40 

— — — — =] = — 51 53| 14| 67| si 12 sd 35| 92| 37 

— — — —| =] =] — 37 25| — 23 47| — ai 32| —| 32 

| 36 | 9 | 52] 36] 1 “] 55| —| 55 

— — = —| =] = = 15 13] | 21| 26| 14 40| 15| 9| 21 

_ _] _ _ | 2] 2 17 _| _] A sal 6 oi 15 sa] 18 a nu conţine date statistice 

— — — —|| '—| = —lNueşeslă] — —| =] =] > TI IT 

— — — —| = =] = 112 7] —| 67| 100| 3| 103| 80| 38| 83 

— — — = — 80 36| 3 39 39| 3 4 11| 2 13 

— — — —| = =] — 32 31 4| 35| 88! +4| 92| 46| 292| 48 

— — — — => — 42 46| 9 sa 57 9| 66| 43] 8 51 

— — — —| => — 38 4? 3 se 55 4 sol 40| dl 41 

10 i -— 1 ) | 13| 1.036 | - -— — — — i > | 

         



        

  

      
  

  

      
  

  

        
      

  

  

      
  

  

  
            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  
  

  

- _NUME LE, COPIILOR DE ROMANI IMPARȚIȚI IN ȘESE CATEGORII | 

5 : i Conit east | Copii mat! Cepit(! i 
es | cor crea “mataoră. : aihder Cori i CICI! TOTALUL 
213 scâla acum | i i mal mart | opii "instrucţiu- ! | 2 | 3 |imdatorata, ort-care ne | sint a | eartna „amânați ea fa i acestor ştse 

4 1 ” „e 4 cari nu e | € ! r 
= COMUNA CĂTUNUL (d) Ş mal urma | ca deea canta | brio | lua Afară de i catecorii 

3 = |-= unaa i: cătunul și! | si 1 orl-caro ar | excluși | acestestun | > 

Z 5 5 > E . 5 | : Se ai —— ha == 

ş 31| 58| i | 2 iZloiZlaizloeiz “= 
Z Z|2 [5212151225123 z E EIslz 

SLI SIR ISIS IEISIR || 

' i i 
Plaiul Prahova | l | i 

! | il I 
| “ 

| | | _| ! 
1] Bănesci. . . . [| Bănesci 2 1] —| —| 67 2] 23, 26| 62| 16| — —| 1 137| 105! 262 

2] Borden. . . . |Bordenii Mari. | | 1] — _| 45| 2 si si o] 5] 2 |] —| —i 120 12| 231 
3] Breaza de jos . [Breaza dejos. | ş| a] — — su 9 zl 79 cil cz —| | — 2 231| 108| 39 
4 » »sus , »  » Sus. Si 1| = — 124 20 22 70 y7 19 1 7 3 ji 253 928 491 | | | | I | 

fBrebu . e... .|Drebu.. . ) 3 1 3 —| 8: 6| 81 101 36 d 9 5| 37 257] 211| 468 

» «e. « |Petricea Brebu / 1 - 43 - 9 i 7 3 — — — -| 59 41| 103 

6] Cornu. . . . .[ Cornu de jos. 4 1) —| —j 58 29! 385 29| 51 83 il 4] 4 i 102! 115| 267 

| Poiana . . . .|Poiana, . SI 1 — _| 30 34 — — 16 si 2 _ 1 ul 75| 60! 141 
| | Lui 

$| Proviţa de jos. | Proviţa de jos sa] 2] —| za] 3 18 65) i] 2 8 3] — _ 123! 123 216 

2 > Sus » > Sus 8 1 i _ 101 as! 9 53 10 30 7 d — _| 125) 113! 241 . | 1 + | | - - 

10| Scorţeni . . .[Scorţeni .. . 2 39| —— 3 | 34 34 150 67| 1| 2] —| —j 120, 204| 823 

11| Sotrile Fraţii | 1 | 37 | 93 113 9 3 | ao 115| 254 LR . . . . . . . . «. “i — — — — — « - —— — . 

| | | 
Telega .. . Telega... .) 1 4 1) 97] 30, 1121 143| 147 209| 4 3 5 1, scol 387| 756 

12 Buştenari j Ia | 24 | 7] 29 a0 | 159! 37| 90 >... „|DBuștenari. . e | 23] = — | 29 80| —| —| —| —1 39| 37 
| : | Il. 

13] Valea-Lungă. . | Valea-Lungă 3 1 — _ 52 si 13] 16] 6 39 2 2 13 3! 86. 92, 178 

| | b | 
Total. .| 49| 15] 14 A 991 o] 453 zoi sa6i.os si 35! 03 1112,42210.0294.451 

| | |] | | | 

Plasa Tirgşor 

1] Cocoresci. . .] Cocoresci. . . 4 1] — | 3 A! 59 î0| SI 11| — 1 — ”j 131 119 247 
| i | ji ; | 

9 3 7 9 zi ! | an 98 pl Hi 9) — d 13 | 2) Năbud | lăbud . 2 1 | 14 i 10 35] *] 35, 6 2; 1 | S9 5, 164 

3] Mănesci, . . .| Mănesci. . sa] — —| 63 si — 20! ss 19| aa 96 71 173 

1| Negoesci . . .„! Negoesci . . 3 1] — — 19 9 o 24] ul 45, a pi — —. 59 s2 13 
5] Păulesci., , .| Păulesai. ... 21| — - 61 a i 75 -] — 2 3) — = 92 SI] 179, 

] ! 4 ! tu 

6] Ploesciori. . .] Ploesciori. . 5 a] — —1 49 i, 2 15! 5, aa! 8 14| —| — 67 Gi, 131 
i | ji n NI ! 

1] Popesci. . Popesci 1 —| — - — —j zi %», 15, n — i 6 — ol “ 100 

1 s| Şirna. ....| Sima... 2 | | 90 60 36 2 | = a] — 27 si zu : : ! i ţ ! i | 
9] Strămb„Blejoi | Strămb.„Blejoi 2 1] 4 _ 56 6. i 39; ŞI 2099 2 166, 

"10| Strejnicu . . .| Strejnicu . . .] 1] —| — E, 6509 0 o — 100| ZI 172 

"11| Tăriceni . . . | 'Tăriceni a | col 2 si au ol az N = | = isi osl ci 
| | „ul : %, 

12| Tiroşorul:Noă | Tireşor. .. . 2 a 1 — co Hi, 1 45, a 29 S 15 1 9% a: 8 
, | i, , i 

„B » Vechiă > Vechiă 3 1] — — >2 | 18, =, î| 15 15 10, —| — s9 5, 116 

13] Vlădeni. . . | Vlădeni... 3 | ——. 1 3 5S 74 36 35 1 bi 6 —i 195; 118. 276 

| | dl : al 
Total , 39| 1] 5 — 524! 179; ss) 613, Se 1-4 a 5 8 — 1499 1191 2.960 

i | ! | .          



    

  

  

    

  

    

  

    

  

  
  

                                  

  

  
  

      

    

Numărul copiilor străini împărţiţi în două categorii Capa copi |. Copii care urmâză şedla acum. 

, incap După statistica anului 1893 — 94 
Copil străint cară în geâlă 

Copil străint cart |lsunt în vizetă de || TOTALUL 
urmdză ședla [scoli numărând de cot za3 „Copil Insert Copit presenți Copil presenţi 

acum şi pe eelamâuaţ iti E pi Deriaio tu luna Mai OBSERVAȚIUNI 

a za că || || Asa a | | m PE | | | 

— — — = — 47 47 51| 814|  4| 88| 50 53 

| aa o | se] a9) 2 10 36| 2 38 

2 — —| = 2 — 2 57 | 03 27 130 63| 15 78 85| 13| 98 

1 — 3 3 4 3 1 124 1133] 73 208 193| 24 19) 93| 14| 107 

— — — — = — 8 9i| 5 oel “? sal 40| 2] 42 

_ _ _ II] 2 20 | —| —| = «2 F 19| | 20 ăt: „E. nu conțize date statistice 

— 1 — —|  — 1 1 33 61| 28| 89| 42 8| 50| 21| 11| 32 

— — — —| == — 31 23| 6 as) 32| 34 sa 19| 83| 12 

— — — —| =] i — 45 1 102| 28 130 85| 11 aci 32| 14| 36 

i — — ll — 62 99| 13| 112| 1071 14| 121| 88| 7 9 

== | = = 27 | 48| 2| 60| 38| 2] 40| 22| 2| 24 

Na co] —l-cal co — so 50| —| 50: 

— — — =] 14 — 140 97| 35 182 Gl| 23 sil 56| 22| 18 

— 7 1 = 1 | a See ţi = — —:] 12| —| 12] pocezanzie mu conţine ea 

— — — —| = — 21 40|  2| 42| 47 G| 53| 29| 1| 30 

3 | d 3 7 a ul s0 | —| — — -— —| = =] — 

— — — — | —| — 50 45, 5] 50 40 3] 431 48| 4 4 

— — — — | — 28 62| 2 61| 56 1 si 18| _3| 21 

— -- — -- —| —| — 36 62! 5] Ga] 46| 3| 49| 23| 14| 2% 

i = | | aL [| 39 21] 60| 29| 15 ul 22! 8] 30 

— — — — == — 38 GL 6 67| 59 66| 65| 30| 2| 32 

— — — — == — 90 41| 19] 60| 47 21 cei 20| | 27 

— — — —| —| —| —INueşesiă] —| —| | —] —/! —| >] 9] 7 | 

_ _ _ _] _] 2] 2 idem | | 022| [git mem tocat, dar șebia nu este 

— — — —| =] — 35 s6| 7 7al 56 6 6217 2| 19 

— — — —|| —]| —] —[Nueşeolă] —| —| | =] — - —| =] = 

— — — — == — 56 8s| —! 83| 831 —| 53! 30| —| 30 

2 — 2 1] 4 1] 5 59 73| 14 si 46| 12 sa 30! 7] 37 

— — — — = 24 36| 6] 321 920| —| 29| 21| 2| 23 

1 1 — — Il 1] 2 28 18| 2 sol 28| 1 as) 6 —| 6 

3 ! 2 i 5| 29| 1] 485 | —| — -I —| — - —| = —                                        
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Le 

i | Caui „ nemmenitat ! mamaaga- atit decat Copil Contean TOTALUL, 

=] conusa | cărusu [ENE | atena [ție mut i „cara ma fre- AMâna(i Impeițu — aeestor | 
z AU, AL UAUL = * matura desparte că- ! nu frecuen-: țe6lA acum i exclusi atars de ; şese categorii 

5 5 3 $cols | teză şcota n Xcluş acentestun | din urmă 

= Sl =i i = SR | 

Plalul Teleajenu | | | | i | | 

1 Bătrâni a Dătrini af af a] If a0i al za co sa 22 | Ia] | ami 92! 05 
2] Bughele .. .| Bughea-de-jos oa 2 oz st 0 asi | oi — — i oi Y 
3j Cătunu... [Cătunu ... 2 a a = = - 5 ay | 11 2 o sol 113 

, pese me Cerasu af jaf [ao sf aia 2 s0 2 -| = — 58) 120 257 
» e... |Slonu, ..., 1| — =] 88 12| sl 62 42 2 o _ —| —| 126. 136. 62! 

5] Drajna-de-jos . | Drajna-de-jos . 5) a] =] — sl 1 3 108| 67 msi al 1 >00) 190l sogl 

G| >» » Sus > » sus, 1 1] — —l di ul işi o al o „| 3 | 2 zl cal 137 

1] Gura Vitiorei . | Gura Vitiorei 1] a a — — 19 34 | o a d dj sal GI! 104 

6] Ilomoric:u Ilomoriciu . . a af al zei ol asi os su ca = a] | rd 122 »osl 

9 Isvorete | svorete. | 2] af | | col as) ao ol oa alfa 119! 01| 220 
10| Măneciu-Pâmint. atăneciu-Păm. | 2] a] =] =] ao). 2] za] vol 2 oo a] a] a — 150| 129 93 

11| 2 Ungureni | Valea largă, Ga] —| —| 59 G 2 151 62 80110 11] — | 195| assl 28 
12] Ogretinu . . .[ Ogretinu .. a a = asi aaa 23 10 13 1 — 1 y 73| 34 118 

13] Oltenii . .. | Oltenii... a a = = | = co ce oyl 36 —| 2] 7 a] 9! 05 201 
13] Opăriţii. .. | Vitiora ... | a] 9 —l 36 2 sl 76 sl 33 20 1 5 — 139| 112] 237 
15| Posesci . . . .| Posescr ... sl al a = aus g 38 8 su 5 19| 1 a] o! oo azil 373 

16 Predeal . Predeal ., . A a. 26 al ss ac] 2 2) 3 13) —| -2] 18! ac! 23 

17| Râncezii . . + | Nucşoara o a] a] E az ai oa ca] al oi cl si a] —l 120] 96! 219 
| 18| Scăioși .,,.. Scăioși: Fund. | 1 — —| 2 5 32 1 27 2 2 — 1| —l 97 6s| 165 

119| Star.-Chiojd | Chiojdu . . . a] | si ri oa) col ul | -]-l 250| 229| 009 
| 2 Târlescii . . | Târlescir. . . >] 1] —| —| 149 6 26 1 2 19 > — 1 _| s0 63! 148 

| Teişani . | Teişani ... 1] 1 — —| 5 5 30, i d 21 i 5 1 100, S2 182 

| Total. .[ po] 22] 9 _|osol 10% s1oli.219 z00l si 97 cil 61 1019.746)2.28315.093 
| N IN N IN i i 

| Plaiul Vărbilăă 

1| Bertea ... .[ Bertea. ... 1 === = -| 78 d Tdi 05) —] —! —| —! 153 130| es3 

2| Cocoreseii Msi] Goruma . .. | 2] a] si =] sai aa | aa — | = = 60 32] 101 
„3 Cosminele . .| Cosmina-de-jos 1| — _| pol 7 30! _ 25! sa i 13| za] 144 

„d Liivadea Livadea . ,. 17| —| — _ _ —] 37 23| 20 12 _ „| | = Pe 33| 92 

|ăliesci Dumbrăvesci , 1| 1 — 19, ) 7 20, o) 13, — -. — — Gî| 34! 101 

| , - | Coţofânesci a = a0 al oi ui 4 19| | = 45 i 102) 

pe Plopenr ... | = =, zi 1 3 1016 80, —| 11 3) 1, 87] 43| 100) 
6| Poiana-de-Verbil| Poiana-de-Verb. 1 a 2 — 35, s' 5, 12 i 15: 3 =: —| = 55, 33 %0, 

î| Stefesct. ... >... 2] 1] — -! -] - | 46 22 2141 1! —| = 59 3i| 9G' 

S] Strâmbeni .. | Aluniș ... 2 a] ai 1. 2 3 | 22 14 13, — —: — — 10) 39 ur! 

9) Trestioara . | Trestioara .. | 1] —| —[ — = = aa 0 93 oa a 20 i 80, 

10| Vălcănesci . .] Vălcănesci. . 91| a — 26| = 56 52 2 13 i 105, 63 170 

11| Verbilăa .. | Veriliu. .. aa = 2 — zol SU a 5 2 ij 2 163| soul soul 

Total, | 24| 10] 31| a; 0 i x „5, as dus, 270 su: us; 1 103% zoso 
te .



    

    

  

  

  

    

  

  

  

    
                                  

    

    
  

  
  

                  
                                    

Namărul copiilor străini împărţiţi în două categorii Cayr copir Copii care urmeză şeola acum, 

încap După statistica anului 1893 —94 
Copil străini cari în ge6lă: 

Copil străini cari || sunt în virstă de TOTALUL 

urmâză şeâlă |] şcâla numărând celor două cate- 22 Copil tuserişi || Copil prezenţi || Cosir presenţt , 

mam [oime etenă | Suc | GE | te Smeeni plins | tn tuna Maia OBSERVAȚIUNI 
o 2 E 

= = o = 31 ss la a | Gl "a 

- — — —| = —| — 78 9 —| 9] 41| 1| 42| 382 33 

— — — —| = — 23 39| 4 asi 40| 7 47| 15 16 

— — — —| —! —| —Nueşesăi — —| —| —| = = = >] = 

— — — _| = = — 26 19| 29| 21| 44| 3| 47 31| A4| 38 

_— — — _ =] =] — 178 40| 15| 55| 30| 10 40 30| 10| 40 

— — — | >= — 53 | 109| 2] 111 96 2 98 5] —| 5 

— — — | >] = — 65 15| 19| Sl 69| 11| 80| 31| 6! 40 

— — — _| 7 = = Nueşcolă] — — —| —| —| | = >] 

— — — —| =] — co [101] 4103] 79| 3| 82| 40| 41| 41 

- === so | so] 9 14] si 1 9] cal a6| 7 
— — — | RI RR II 40 [= —] 28 2 30 Scâla de curind înfiinţată. 

== 30 | 22| 3| 25| 42| a] 46| 51 — 51 
—| = |] — 31 | 5 5 59 53| 5 58! 39 3] 42 

— — —  —| =] —INueşeslă] — —| —| —] =] —| = =] — 

| 25 | 51| 2] 53| 45| 2| 45] 82| —| 32 

— — = — 144 | 821 09| 91137] 9] 136] 105| 5] 110 

—| = —| TI =] — 40 | 25| 2] 27| 43| | 47| 22] 1| 23 

=] — - —| =] = — 40 | 15| 2 17 58] 3] GI 24| —| 24 

— — — —| =] =] — 50 27| 7] 34| 46 4| 50| 26| 2| 28 

— — -- — = = — 81 8] 7 sa 195| 6, 134| 74] 4 '78 

— — — —| = = — 60 66| 4 70 54| GG] 60| 39| 6 45 

— — — 2 2 — 31 | = — _| —| =] al 92| 84| Seslafuncționeză dela ianuarie 1891. 

— — — —| = =] =] 1.13% —| —| = == — =] — 

— — — —| —]| —| —INueşestă] — = —I| === = = 

—| = == — 20 | os] —! 2] 36] a] 37 29| 1| 30 

— — — = — — 926 —| =] — 31 3l 34 92 29| 94| In Septembrie gedla n'a funcţionat. 

— — — —| —| —| —|Nu eșeslă — == === | = 

— — — = — 45 41| 2 49 45| 2 4, 30| —| 30 

— — — —| —[ =] — 48 Gil 41]108| 21| 7] 28 9 14 

— — — =] | —| — 24 23, 2 os 29| 4 33 20 21 

— — — —| = — — 35 4i 11 si 39| 8] 47| 18| 6| 24 

_ _ _ 2 _ q 43 G| 49| 25 4 29| —| —| — Form, E. nu conține date ststistice po 

_ _ _ | | 30 | | = 49 3| ai 28 4| 82] Idem pe Septembrie. 

— - — —| —i —]| —INueşeslă] —| —| —ji —]| —| = — 

— — — —| = =] — 33 23| —| 93| Gil —| G4! 36| 21 38 

— — — Îl 15 — —| —-|| 92| —| 93 9 — Form, F. nu conţine date statistice 
| pe Septembrie. 

TI ETA    



„JUDEŢUL PUDNA 
Copiii în virstă de scălă: [15.106 8.101 băeţi şi 7.005 fete. Statistica actuală. 

P Școa: 118977 6977» şi 6.300 » . Statistica din 1891. 

PLASA BILIESCI 
” 25 cătune și 9 şcâle ” 

Copii în virstă de școlă: 2.733 (1.430 băieţi şi 1.305 fete). 

1). Comuna Biliesci. (Venit: 3.614 lei). Două cătuns: Biliescă și Sasu. 

Şeola este la Biliesci. Există de mult. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1891. 
E de zid, vechii, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o 

sală: (6,90X4,95X2, 60) şi două camere pentru învăţător. „Curtea, (713*») şi grădina (726"») 

sunt împrejmuite cu gard. Şcdla nu are nici un venit. 

Toţi copiii pot merge la acestă şeolă, unde, peste tot fiind 250 în vîrstă de şcolă, ar trebui 

un al doilea învățător la şc6la existentă și să se se înfiinţeze încă o şeolă cu doi învăţători. 
E nevoie de localuri noul. 

2). Comuna Călieni. (Venit: 4.377 lei). Un cătun: Călieni. 
Şeola de la Călieni există de mult. Localul este închiriat. E de nuele, acoperit cu scânduri, 

ruinat, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: 
(7X4,50X2,50), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (2402: este neîmprejmuită, “Grădina (12807) 

este împrejmuită. Şc6la nu are nici un venit. 
La Călieni, fiind 223 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învăţător la școla 

existentă și să se înfiinţeze încă o şcâlă cu doi învăţători. 
E nevoie de localuri noui. 

e 

3). Comuna Costieni. Două cătune: Belciugu şi Costieni. 
Nu este șeolă.. 
Fiind la Costieni 100 copii în vîrstă de șcdlă, ar trebui să se înființeze o şcolă superidră 

cu doi învățători, 
De asemenea, în cătunul. Belciugu, find 36 copil în vîrstă de şceolă, ar trebui să se în- 

fiinţeze o școlă inferidră. 

4). Comuna Jorăsci. (Venit: 5.254 lei). Patru cătune: Jorăsci, Mândresci, Petrescă și Vânători. 

Şcola, este la Jorăsci. Există de la, 1883. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1892. 

* E de zid, noi, destul de bun, neîncăpător însă, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o
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sală: (7,30X14,3043,35) şi două camere pentru înv&țător. Curtea (924”+-) și grădina (1176”*) sunt 

împrejmuite cu scânduri. Scola are un venit de 160 ler, din arendarea pămîntului. 

Distanţele fiind ma! mici de 3 lil. şi comunicațiile ușore, toți copiil pot merge la acestă 

şcolă, unde, peste tot fiind 167 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui încă doi învăţători. 
I, nevoie de un noii local saă să se mărescă actualul, 

5). Comuna Mircesci. Venit: 2.580 lei). Trei cătune: Jircescit- Noul, Mirceseil- Vechi şi Rădulesci. 

Școla este la Mircescil- Vechi. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1890. E de nuele 
lipite cu pămînt, la un loc cu primăria, nepotrivit şi neîncăpttor, la loc nesănitos, dar la în- 
demâna copiilor. Are o sală: (7,8X4,6X2,6) şi o cameră forte mică şi mizerabilă pentru învă- 

țător. Nu e nici curte,nici grădină. Şcola nu are nici un venit. 

Toţi copii! pot merge la usestă șc6lă, unde, peste tot fiind 200 copil în vîrstă de şcolă, 

ar trebui două şcole cu câte doi învăţători, dar ma! nemerit ar [i de a se adăoga un al doilea 

învățător la şcola existentă venind acolo și copiil din lădulesci și de a înfiinţa la Mircescil- 
Nouf, unde sunt 82 copil, o școlă inferioră. 

IE, nevoie «dle localuri noul. 

6). Comuna Nămoloasa. (Venit: 3.628 lei). Tre! cătune: Plehani, Cluceru și Xămoloasa. 
Nu este școlă. | 
Ar trebui să so înființeze o şcolă superioră cu tre! învăţători la Nămoloasa, unde ar putea 

veni şi copiil din Blehani, fiind peste tot 175 copil în virstă de şcolă. 

La Cluceru, fiind 72 copil în virstă de şcolă, ar trebui să se înființeze o şcolă inferiori, 

7). Comuna Nănesci. (Venit: 3.726 lei). Un cătun: Năneser. 

Şcola de la Nănesci există de la 1894. Localul este închiriat. E de nuele, nepotrivit şi 
ncîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (7,70X4,30X2,78) şi două 

camere pentru înveţător. Curtea (100”») este împrejmuită cu gard. Grădină nu ce. Seola nu are 
nici un venit. 

Fiind 187 copil în virstă de şedlă,ar trebui încă doi învăţători. 
[, ncapărată nevoie de un local noi. 

8). Comuna Răstoaca. (Venit: 2.500 le'). Un cătun: păstoaca, 
Școla do la Răstoaca există de la 1891. Localul este închiriat. [E de nuele, nepotrivit şi 

neincăpitor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,37X-4X223), fară locuinţă 

pentru învăţător. Curtea (150"r:) este împrejmuită cu scânduri și gard. Grădină nu e. Şedla 
nu arc nici un venit. . 

Fiind 153 copil în virstă de şeolă, ar trebui încă dor învățători. 
I2. nevoie de un local noii. 

9). Comuna Suraia. (Venit: 6.743 lei). Trei cătune. Dimaciu, Dumbrărița şi Suraia. 

Școla este la Suraia. Există de mult. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1873. E 
de zid, destul de bun, neîncăpttor însă, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două sălr: 

1 (10,556X(3,60), Il (10,55X3,10X3.60) şi două camere pentru învtţător. Curtea (625m-+-) şi geră- 

dina (1098) sunt împrejmuite cu scânduri. Seola are un venit de 116 lei, din arendarea 
pimiîntului. 

Copii! din Dumbrăviţa (1 kil.) pot merge la şcola din Suraia, unde, peste tot fiind 514 
copil în virstă de şcolă, ar trebui încă doi învețători la şcola existentă și să se înfiinţeze încă 
două școle cu câte tre! înv&ţători. i. 

In. cătunul Dimaciu (3 kil.), fiind 91 copil în vârstă de şcoli, ar trebui să se înființeze o şcolă 
superioră cu do! învtțători.
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10). Comuna. “Tirgu-Nămoloasa. -Un.cătun: Zirgu- Nămoloasa.: 
Şesla de la Tirgu- Nămoloasa există de la 1877. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1876. E de zid, destul -de bun, încăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o 

sală (8,85X8,18X1,35) şi trei camere pentru învăţător. Curtea (500”») Si grădina (200%) 

sunt împrejmuite cu scânduri. Sc6la.nu are nici un .venit.: ” 

Comuna mai are închiriată o sală de clasă (6,15X4X3). 
La 'Tirgu-Nămoloasa unde sunt 85 copii în vîrstă de școlă sunt acum doi învtţători. 

11). Comuna Vulturu. (Venit: 7.815 lei). Patru cătune: “Boţărlătu, Vadul. Roşu, Vultuy ate de- Jos 
şi Pulturu-de-Sus. 

Şc6la este la Vulturul- de-Sus. Există de la 1866. E de cărimidă, vechii, nepotrivit şi ne- 
încăpător, dar la loc siniitos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are două săli: (8X4,35X2,18), 
II (7,02X4, 11X3, 78), fără locuinţă, pentru învăţător. Curtea (895.2) este împrejmuită cu gard. 

Grădină nu e. Şcâla nu are nici un venit. 
Toţi copiii — afară de cei din Vadul- “Roșu — pot merge la acâstă şeslă, unde, peste tot 

fiind 385 copii în vîrstă de şeâlă, ar trebui încă doi învăţători la şela existentă și să se în- 

fiinţeze încă o şedlă cu trei învățători. 
E nevoie de localuri noui. 

In cătunul Vadul- -Roşu (2 lil. 600 m. şi comunicația grea, nefiind pod peste “riul Putna), 

fiind 97 copii în vîrstă de şedlă, ar trebui să se înfiinţeze o şeolă superi6ră cu doi învățători 

PLASA GÂRLELE 
31 cătune şi 10 şedle. 

Copii în vîrstă de şcolă: 2.096 (1.162 băieţi și 9314 fete). 

1). Comuna Balotesci. (Venit: 6.291 Iei). Cinci cătune: Balotesci, „Cpolesci, băneesci, Pur- 

cclesci şi Scânteia. E 

Şesla este la Balotesci. Există de la 1877. Localuil este proprietatea comunei, clădit în 

1877. E de zid, nepotrivit şi neîncăpător, dai deşi la loc sănătos nu e tocmai la îndemâna co- 

piilor. Are o sală: (6,09X5)/(8), o cameră pentru servitor şi două pentru învățător. "Curtea (621m-») 

este împrejmuită cu gard de nuele și scânduri. Grădină : nu e. Seola are un venit de 400 lei, 

din arendarea pămîntului. 

Copiii din Purcelesci (2 kil.) pot merge la şe6la din Balotesci, unde, peste tot fiind 131 

copil în vîrstă de -șcdlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

La Scânteia (4 kil d fiind 24 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înființeze o şeslă 

de cătun. 
La Ivăncesci (6 kil.), ar trebui să se înființeze o șeolă înterioră, unde, ar P putea veni şi 

copiil din Căpotesci (4 lil. de Dălotesci). 
In ambele cătune sunt 52 copii în vîrstă de şc6lă. 

2). Comuna Clipicasol.. (Venit: 6.639 lei). .Două cătune: Clipicesci şi Pitănescl, 

-Sc6la este la. Clipicesci. Există de la .1886. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1876. E de zid, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la: îndemâna copiilor. Are o sală: 

(6,91XX4,50x3), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (Bidm.). este împrejmuită -.cu: gard, Gră- 

dină nu e. Şc6la nu are nici un venit.
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Toţi copii! pot merge la acestă şcolă, unde, peste tot sunt 122 copil în virstă de școlă 
şi unde acum sunt do! înv&țători. 

3). Comuna Găgescl. (Venit: -4.360 ler). Patru cătune: Cucueţi, Găgesci, Pietroasa şi Vitănesci. 

Șeola este la Găgesci. Există de la 1883. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1870. E 
de gard, nepotrivit şi neîncăpttor, dar la loc sănătos şi la îndemâna tuturorcopiilor. Are o sală: 
(7.8X5,8X2,6) şi două camere pentru învăţător. Curte nu c. Grădina (23702) este împrejmuită 

cu gard. Școla are un venit de 145 lei, din arendarea pămîntului. 

Toţi copii — afară de cel din Cucueţi — pot merge la acestă școlă, unde, peste tot fiind 
326 copil în virstă de şeslă, ar trebui încă do! învățători la şcola existentă și să se înfiinţeze 
încă o șcâlă cu trei învățători. 

I nevoie de localuri noul. 

In cătunul Cucueţi (9 lil.) nu sunt de cât copil în vîrstă de șeslă, pentru e care sar putea 
înfiinţa o şeolă de cătun. 

4). Comuna lresci. (Venit: 3.9-16 lei). Trei cătune: Cucueţi, Iresci şi Serbănesci. 
Șeola esto la Iresci. lxistă de la 1890. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1888. 

E de nuele, lipit cu pămînt, la un loc cu primăria, nepotrivit şi neîncăpttor, dar deşi la loc 

sănătos nu e tocmal! la îndemâna copiilor. Are o sală: (630X5,50X2,80) şi o cancelarie, fără 
locuinţă pentru învăţător. Curtea (122) este ncîmprejmuită. Grădina (572m.) este împrejmuită 

cu gard de nuele. Școla nu are nici un venit. 

Distanţele fiind ma! mici de 3 lil. și comunicațiile uşâre, toţi copiil pot merge la acestă 
-şeolă, unde, peste tot sunt 134 copil în vîrstă de școlă și unde acum sunt doi învăţători. 

I: neapărată nevoie de un local noii. 

5). Comuna Jariştea. jVenit: 15.800 lei). Un cătun: „Jariştea. 
La Jariștea sunt două şcole: una de băieţi și una de feto,cari ar trebui împreunate for- 

mând una singură. Sunt două localuri, ambele proprietăţile comunei, având trei săli și tre! camere 
pentru învăţători. Curtea (1200*.») este împrejmuită cu gard și scânduri. Grădina (4002) este 
împrejmuită cu gard. Se6la nu are nici un venit. 

Fiind 366 copi! în virstă de şcolă, ar trebui un al treilea înveţător la şcola existentă și 
să se înfiinţeze încă o şcolă cu tre! învăţători. 

E nevoie de localuri noul. 

6). Comuna Mera. (Venit: 8.278 11). Cinci cătune: Andriaș Capalanu, Aera, Ieghiu şi 
Șindilari, 

Prima şcOlă este la Mera. Există de la 1892. Localul este închiriat. E de nuele, lipit cu 
pămînt, nepotrivit şi ncîncăpător, dar deşi la loc sănătos și la tuturor îndemâna copiilor, Are o sală: 
(6,20X4,37X2,45) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (188m.7) este împrejmuită cu gard de nuele. 
Grădină nu e. Şc6la are un venit de 100 lei, din arendarea pămîntului. 

La Mera sunt 56 copil în virstă de şcolă. 
E nevoie de un local noi. 
La Capatanu (3 kil. 510 m), fiind 36 copil în virstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze o 

școlă inferioră. 

A doua școlă este la Sindilari. Există de la 1891. Localul este proprietatea comunei, clădit 
în 1890. E de nuele, lipit cu pămînt, nepotrivit și ncîncăpitor, dar la loc sănătos şi la înde- 
mâna copiilor. Are o sală (7,50X6X2,80) şi trei camere pentru învăţător. Curtea (6612) este 
împrejmuită cu gard de nuele. Grădinile ($82 și 3772) sunt împrejmuite cu card de mărăcini. 
Şcola are un venit de 135 lei, din arendarea pămîntulul.
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Comuna a mai cumpărat, spre a mări grădina, un loc de 2205»: care loc nu este încă 

împrejmuit. 
La Şindilari sunt 64 copil în vîrstă de șc6lă 

In cătunele Andriaș (5 kil. [98 copil]) ar trebui să se înfiinţeze o şedlă superioră cu doi 

învăţători. | | | 

| In cătunul Reghiu (3 kil. (88 copii]), ar trebui să se înfiinţeze o şcolă, inferidră. 

7). Comuna Păţesci. Șâse cătune: Botescă, Floresci, Gugesch, Pânticesci, Păţesci şi Slobozia- 

Vidrașcu. 3 | 

Şcâla este la Botesci. Există de la 1868. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1891. 

E de zid, noă, destul de bun, la un loc cu primăria, ncîncăpător, dar la loc sănătos și la în- 

demâna copiilor din Botesci şi Păţescl. Are două săli: | (11,50X7X4), IL (11,50X7X4), o can- 

celarie, două camere şi o bucătărie pentru învăţător. Curtea (22007) este împrejmuită cu scân- 

duri. Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit. 

Copiii din Păţesci (1 kil. 500 m.) pot merge la șcâla din Botesci, unde, peste tot fiind 

159 copii în vîrstă de şcslă, ar trebui încă doi învăţători. ” 

Ar trebui ca primăria să deşerte localul. 

Cele-lalte patru cătune, fiind situate la o distanţă mai mare de 3 kil.şi avendo popora: 

ţiune şcolară de 66 copil, ar putea forma un noii centru şcolar, înființându-se la Floresci o şcâlă 

inferidră. - 

8). Comuna Țifesci. (Venit: 14.470 lei). Trei cătune: Olesesci, . Sârbă şi Țifesci. 

Şedla este lu 'Ţifesci și funcţionâză în două localuri, unul proprietatea comunei. și altul 

închiriat. Sunt: unul de zid şi altul de nuele, lipit cu pămînt, neîncăpătore, dar la loc sănătos şi 

la îndemâna copiilor. Ai câte o sală: 1 (11,56X7,20X14,81), II (7,13X(3,0:£2,50), o cancelarie şi cinci 

camere pentru învăţători. Curțile (486 și 200») sunt împrejmuite, dar în stare rea. Grădină nu 

este la nici unul din localuri. $c6la nu are nici un venit. | 

Toţi copiii pot merge la acâstă şcolă, unde, peste tot fiind 1132 copii în vîrstă de şcâlă, 

ar trebui un al doilea învăţător. 

E neapărată nevoie de un local noi. 

9. Comuna Vărsătura. (Venit: 9.851 lei). Două cătune: Păduveni şi Vârsătura. 

Sc6la este la Vărsătura. Există de la 1881. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1891. E de cărămidă, noă, destul de bun, neîncăpător însă, la loc sănătos și la îndemâna co- 

piilor. Are o sală: (11XX7X4,30), o mică cancelarie, o cameră pentru servitor şi două pentru 

învăţător. Curtea, (16311m.7-) este împrejmuită. Grădina (1398mr.) este neimprejmuită. Sc6la nu are 

nici un venit. Sa 

La. Vărsătura,. fiind 107 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. şi deci 

o a doua sală. - . 

In cătunul Pădureni, fiind 121 copii în vîrstă de şodlă, ar trebui să se înființeze o șeolă 

superidră cu doi învățători.
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PLASA RĂCĂCIUNI 

30 cătune şi 9 școle. 

Copii în virstă de şcoli: 2.482 (1.317 băcţi și 1.169 fete). 

1). Comuna Beresci. (Venit: -4.000 lei). Un cătun: Peres. 
| Școla de la Beresci există de la 1880. Localul 6ste proprietatea comunei, clădit în 1879. 
I, din pari de stejar cu vălătuci şi acoperit cu șindrilă, nepotrivit şi neincăpător, dar la loc să- 
nătos și la îndemâna copiilor. Aro o sală: (6X5X2,50), fără locuinţă pentru învăţător, Nu e nică 
curte, nici grădină $c6la nu are nici un venit. | 

liind 93 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea inveţător. 
E nevoie de un local noii. 

2) Comuna Burcioaia. (Venit: 1.100 Iei). Un ctitun: Jurcioaia. 
Nu este școlă. 

Fiind 69 copil în vîrstă do șcâlă, ar trebui să se înființeze o şcolă inferioră. 

3). Comuna Anghelesci. Un cătun: Anghelesel. 
Nu este şcâlă. 
La Anghelesci, fiind 88 copii în vîrstă de şeolă, ar trebui să so înfiinţeze de o camdată o 

şcolă inferidră. 

4). Comuna Copăcescl. Un cătun: Coyăceser, 
Nu este şcolă. 
Viind 53 copil în vîrstă de școlă, ar trebui să se înființeze o școlă inferioră. 

5). Comuna Coţofenescl. (Venit: 2.500 ler). Două cătune: Coţofenesci şi Tămășoaia. 
Școla este la 'Tămăşoaia. Există do la 1882. Localul este închiriat. E de birne, nepotrivit, 

aprope încăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Aro o sală: (7X6,50X3) şi tret camere 
pentru învăţător. Curtea (9002+) şi grădina (1000*») sunt împrejmuite cu gard de nuele. Șcâla 
aro un venit de 90 lei, din arendarea pămîntului. 

Toţi copiil pot merge la acâstă șcâlă, unde peste tot sunt 79 copil în virstă de şcolă. 

6). Comuna Bâlca. Un cătun: Dăâlca. 
Nu este şcâlă. 
Viind 97 copil în vîrstă de şcedlă, ar trebui să se înfiinţeze o şcolă superidră cu doi învăţători. 

1). Comuna Borşani. Un cătun: Doryani. 
Nu este şcolă. | 
Fiind S2 copil în vîrstă do şeolă, ar trebui să se înfiinţeze o școlă inferioră. 

8), Comuna Drăgușani. Un cătun: Drăguşanr. 
In acestă comună, unde nu este șcslă, fiind 125 copil în virstă de şcolă, ar trebui să se 

înființeze o școlă cu do! învăţători. 

9). Comuna Orbeni. (Venit: 4.819 lei). Un cătun: Orbeui. 
Şedla de la Orbeni există de la 1893. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1893. 

E de zid, noă, destul de bun, nepotrivit şi ncincăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna co- 
piilor. Are o sală: (7,50X6X3,55) şi două camere pentru învăţător. Curtea este ncîmprejmuită. 
Grădină nu e. Școla nu are nici un venit.
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La Orbeni, fiiind 210 copii în vîrstă de şceslă, ar trebui un al doilea învăţător la şcola 

existentă şi să se înfiinţeze încă o şe6lă cu doi învăţători. 

E nevoie de localuri noui. 

„10). Comuna Păncesci. (Venit: 10'324 lei). Trei cătune: Fântânele, Păncesci şi 'Tirguşor. 

Şcâla este la Păucesci. Există de la 1868. Localul este cumperat de comună. E de birne, 

vechii, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două săli: 

1(3,35X.5,35X.2,60), 11 (6,35X5,45X2,60) și două camere (separate) pentru învăţător. Curtea (1608m-») 

este împrejmuită cu gard şi uluci. Grădina (1059">:) este împrejmuită cu gard. Şc6la nu are 

nici un venit. | - 

Cei 18 copii din cătunele Fântânele (2 kil.) şi Tirguşor (2 kil) pot merge la șcâla din 

Păucesci, unde, peste tot fiind 337 copii în vîrstă de şeolă, ar trebui încă doi învăţători la 

şcola existentă și să se înfiinţeze încă o şcolă cu trei învăţători. ” 

“E nevoie de localuri noul. 

11). Comuna Parava. (Venit: 4.175 lei). Două cătune: Paraca şi Teişu. - DE 

Şedla este la Parava. Există de la 1868. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1868. 

E de vălătuci, nepotrivit și neincăpttor, dar lu loc sănătos şi. la, îndemâna copiilor. Are o sală 

(16X11X(5), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Se6la nu are nici un venit. 

Copiii din Teişu (1 kil. 500 m.) pot merge la șe6la din Parava, unde peste tot fiind 154 

copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui încă doi învăţători, 

E nevoie de a se mări localul şi a se repara. 

19). Comuna Sascut. (Venit: 11.906 lei). Şepte cătune: Bălcuța, Conţescă, Fabrica-Zaharină, 

Fântânele, Sascut, Spinenă şi Valea-Nacului. | 

" Şeola este la Sascut. Există de la 1892. Localul este proprietatea comunci, clădit în 1891. 

E de cărămidă, cu temelia de piatră şi acoperit cu şindrilă, noii, destul de bun, neîncăpător 

însă, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli: I (11X7X4), Il (11X7X4), o cameră 

pentru servitor, o bucătarie și trei camere pentru învăţător. Curtea (132022) este împrejmuită 

cu scânduri. Grădina (3316: este: neîmprejmuită. Şe6la nu are nici un venit. 

Copiii din Fântânele (1 kil. 200 m.) pot merge la şcOla din Sascut, unde, peste tot fiind 

145 copil în vârstă de şedlă, ar trebui încă doi învăţători și deci o a treia sală. 

In cătunul Balcuţa (2 kil.), ar trebui să se înfiinţeze o şeâlă superidră cu doi învăţători, 

unde ar putea veni şi copiii din Valea-Nacului (2 kil. 180 m. de Sascut și comunicaţia grea). 

In ambele cătune sunt 139 copii în virstă de şeolă. 

La Spineni (2 kil. 469 m. şi comunicaţia grea), ar trebui să se înfiinţeze o şc6lă inferidră, 

unde ar putea veni şi copil din Fabrica-Zaharină (3 kil. 920 m. de Sascut). 

In ambele cătune sunt 47 copii în vîrstă de șc6lă. 

In cătunul Conţesci (3 lil. 140 m), fiind 65 copii în vârstă de şeâlă, ar trebui să se în- 

fiinţeze o şclă inferidră. 

13). Comuna Scurta. (Venit: 3.729 lei). Un cătun: Scurta. 

Sola de la Scurta există de mult. Localul este închiriat. E de zid, nepotrivit şi neîncă- 

pător, dar la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are două săli: | (5,25XX5,10XX2,42), 

II- (1,94XX4,35x2,42), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (10642) este împrejmuită cu gard 

de nuele. Grădină nu 0. Scsla nu are nici un.venit. o 

Fiind 149 copii în vîrstă de -şodlă, ar trebui încă doi învăţători. 

E neapărată nevoie de un local noii.
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14). Comuna Cornăţelu. “Trei cătune: Cornățelu, Lunca- Dochit Și Satul-Aoă. |. 
Nu este şeslă. N 
In cătunul Cornăţelu, ar trebui să se înfiinţeze o şcolă inferidră, unde ar putea veni şi 

copii! din Satul-Noii. 
În ambele cătune sunt 62 copil în vîrstă de şcolă. 
In cătunul Lunca-Dochii, fiind 18 copil în vîrstă de şcOlă, ar trebui să se înființeze o şcolă 

de cătun. 

15). Comuna Urechesci. (Venit: 3.174 lei). Un cătun: Urechesc, 
cola de la Urechesci există de la 1892. Localul este închiriat. [ de lemn, în paiantă, ne- 

potrivit, ncincăpttor și nu la îndemâna copiilor. Are o sală (7X7X3), fără locuinţă pentru în- 
vățător. Curtea are 600m-».. Grădină nu e. Șc6la nu are nici un venit. 

Fiind 91 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 
I: neapărată nevoie de un local noi. 

16). Comuna Măndrişca. Un cătun: Jăndrișca. 
Nu este șcâlă. 
Fiind 62 copil în vîrstă de școlă, ar trebui să se întiinţeze o școlă inferidră. 

17). Comuna Cucova. Un cătun: Cucora. 
Nu esto şeolă. | 
Fiind 81 copit în vîrstă de școlă, ar trebui să se înfiinţeze o şcâlă inferidră. 

18). Comuna Valea-Seacă. (Venit: 6.420 lei). Un cătun: Palca-Scacă. 
Şe6la de la Valea-Seacă există do la 1878. Sunt două localuri, unul proprietatea comunei 

(de zid) și altul închiriat (de Dirne), ncîncăpătre, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Ai 
câte o sală [8,70X8,65X4,50), 1 (6,20X3,70X2.20), o cancelarie, două vistibule, două camere și 
o bucătărie pentru învăţător. Curtea (420) este împrejmuită cu grilaj de lemn. Grădina (560.r.) 
esto împrejmuită cu gard de nuele. Şcola are un venit de 500 lel, din arendarea pămîntului. 

Fiind 227 copil în vîrstă de școlă şi la șc6la existentă fiind acum dot învăţători, ar trebui 
să so inliinţeze încă o șcâlă cu do! înv&ţători. 

E nevoie de localuri nout. 

PLASA ŞUȘIŢA 
20 cătune şi 10 şcuole. 

Copii in virstă de şcolă: 2.495 (1.302 băieţi şi 1.193 fete). 

1). Comuna Bătinesci. Venit: 5.006 lei). Trel cătune: Jătinesei, Iyiesci și Fălrășcani. 
Scola este la Bătinesci., Există de la 1886. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1886. 

E de nuele și cărămidă, în paiantă, nepotrivit și neîncăpttor, dar la loc sănătos şi la îndemâna 
copiilor. Arc o sală (7K3,20X2,60), fără locuinţă pentru învețător. Curtea și. grădina sunt ne- 
imprejmuite, Șeola nu are nici un venit,
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Toţi copiii pot merge la acestă ședlă, unde, peste tot fiind 143 copii “în virstă de şc6lă, ar 

trebui cel puţin. un al doilea învăţător. 

_E nevoie do un. local noii. 

-2). Comuna Ciușlea. (Venit: 5.165 lei). Trei cătune: Ciușlea, Doaga şi Străjescu 

Şcola este la Ciușlea. Există, de la 1868. Localul -este închiriat şi se află situat într'o mar- 

gine a comunei. E de nuele, lipit cu pămînt și acoperit cu paie, nepotrivit şi neîncăpător, la 
loc nesănătos și nu la îndemâna copiilor. Are două săli: I (4,25%44,15X2), Ii (5,35X4X2), lără 

locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Sela are un venit de 160 lei, cin aren- 

darea pămîntului. 
La. Ciuşlea, [iind 181 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui încă doi învăţători 

E neapărată nevoie de un local noi. 

Lă Strejescu (3 lil), fiind 47 copil în vîrstă de şe6lă, ar trebui să se înființeze o şcolă 

inferidră. 

In cătunul Doaga (3 kil. 60 m.) nu sunt de cât 14 copil în virstă de şedlă, pentru cari sar 

putea înfiinţa o şc6lă de cătun. 

3). Comuna Domnesci. (Vonit: 7.818 lei). Două cătune: Sutul-Domnesci și Tirgul- Dommesci. 

Şedla este la Tirgu-Domnesci. Există de la 1865. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1876. E de zid, acoperit 'cu tablă, nepotrivit şi neîncăpător, dar deși la loc sănătos şi nu e 

la îndemâna copiilor. Are două săli: IL (10,40X5,02X3,06), 11 (4,48X5,07XX3,06), o cancelarie și 

o cameră pentru învăţător. Curtea, (22452) este împrejmuită parte cu scânduri şi parte cu 

gard. Grădina (3520m2) este neîmprejmuită. Şcola nu are nici un venit. 

Toţi copiil pot merge la acestă şeolă, unde, peste tot fiind 114 copii în vîrstă de șcedlă 

ar trebui un al doilea învăţător. 

» 4). Comuna Făurei. (Vonit: 3 7.085 le%). Patru cătune: Balta-Raţei, Bizighesci, Făură şi Precistani. 

„Sedla este la Făurei. Există de la 1874. Localul este proprietatea, comunei, clădit în 1874, 

E de zid; destul de bun, ncîncăpător, însă la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două 

sar. I (6X5X3,50), IL (6X7X3,50) şi trei camere pentru învăţător. Curtea (200"*) şi grădina 

(513m»:) sunt împrejmuite cu gard și scânduri. Se6la nu are nici un venit. 

Copiii din Precistani (1 kil.) pot merge uşor la şedla din Făurei, unde, peste tot fiiind 92 

copil în virstă de școlă, ar trebui un al doilea învățător. 

La Balta-Raţei (4 kil.), fiind 383 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o școlă 

inferi6ră. 

La Bizighesci (4 kil., fiind 19 copii în vîrstă de şedlă, ar trebui să se înființeze o şcolă 

de cătun. | 

5). Comuna Mărășesci. (Venit: 10.815 lei). Un cătun: Mărășesci. 

Şcâla de la. Mărășesci există de la 1873. Sunt două localuri: unul vechiii, donat de d. Negro- 

ponte și altul noi, clădit de comună în 1894. Sunt neîncăpătore, dar la loc sănătos şi la în- 

demâna copiilor. Sunt trei săli: 1 (6,93XX6,88X3,80), II (6,83 X 5,53 3,80) (10,05X 7,273, 86), 

două cancelarii şi şâse camere pentru învăţători. Curtea (723m») este împrejmuită cu zăbrele 

şi gard. Grădina (1930*7-) este împrejmuită cu gard de nuele și mărăcini. La localul noi nu e 

nică curte, nici grădină. Şcâla nu are nici un venit. 

Fiind.303 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui unal treilea învăţător la , cola existentă şi să se 

înfiinţeze încă o şcolă cu trei învăţători. 

E nevoie de localuri noui. |
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6). Comuna Moviliţa. (Venit: 6.393 len). Trei cătune: Frecaţi, Morilița şi 'Trotoșanu. 
Șeola este la Moviliţa. Există de la 1889. Localul este proprietatea comunei. E de nuele, 

la un loc cu primăria, nepotrivit și neîncăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are 
o sală, lără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Sce6la nu are nici un venit. 

Toţi copiii pot merge la acestă şcâlă, unde, peste tot fiind 296 copil în virstă de şcâlă, ar 
trebui încă doi învăţători la şc6la existentă și să se înfiinţeze încă o șcâlă cu trei învăţători. 

E: neaptrată novoic de localuri noul. 

1). Comuna Diocheţi. (Venit: 6.080 lei). Două cătune: Diocheţi și Spăricţi. 
Nu este şcâlă. Ă 
In ambele cătune, ar trebui să so înfiinţeze câte o șeslă inferidră, [iind 71 copil în virstă 

de școlă la Diocheţi şi 69 la Spărieţi. 

8). Comuna Pădureni. Trei cătune: Călimiinesei, Modrujen) şi Pădureny. 
Şcola este lă Pădureni. Există de la 1879. Localul este donat do d. [. Ciucu. E de nuele, 

nepotrivit, ncîncăpător, la loc nesănătos, dar la îndemâna copiilor din Pădureni şi Călimănesci. Are 
o sală: (5,80X5,63X2,65) și o cameră pentru învăţător. Curtea (432m7) este împrejmuită cu gard 
(forte ruinat). Grădină nu e. Şe6la nu are nici un venit. 

Copii! din Călimănesci (2 lil. 900 m.) pot merge la șeâla din Pădureni, unde, peste tot 
fiind 119 copil în vîrstă do şcolă, ar trebui un al doilea învăţător. 

E nevoie de un local noii. | 
La Modrujeni (5 lil. 500 m.), fiind 17 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o 

școlă do cătun. ” 

9). Comuna Păunesci. (Venit: 13.168 le)). Două cătune: Bou şi Păunescr. 
Şcola este la Păunesci. Există de la 1869. Sunt două localuri, ambele proprietăţile comunei, 

construite din vălătuci, nepotrivite şi neincăpătore, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. 
Sunt două săli: 1 (11,56X3,51X2,85), (7,75X6,51X2,38) şi patru camere (câte două de fie-care 
local) pentru învăţător. Curțile (210 şi 105") sunt împrejmuite. Grădini nu sunt. Sc6la are un 
venit de 180 lei, din arendarea pămîntului. . 

“La Păunesci, fiind 500 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui încă dol învăţători la şcdla exis- 
tentă și să se înfiinţeze încă două școle cu câte trei învăţători, 

I ncapărată nevoie de localuri nouj. 
La Bou (2 kil. 400 m.), fiind GL copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înființeze o şcâlă 

inferidră. " 

10). Comuna Pufesci. (Venit: 5.081 ler). Două cătune: Ciorani şi Pufescel. 
Şcola este la Ciorani. Există de la 1870. Localul este închiriat. E de vălătuci, nepotrivit 

și ncîncăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (5,18X3,67X2,35) şi o 
cameră mică pentru învăţător. Curtea ($31mr) este împrejmuită cu scânduri. Grădina (1025) 
este împrejmuită cu gard: de nuele (vechii). Şedla nu are nici un venit. 

Copii! din Pufesci (1 lil. 400 m.) pot merge la șc6la din Ciorani, unde, peste tot fiind 
250 copii în vîrstă de șclă, ar trebui două şedle cu câte do! învăţători, dar mat nemerit ar 
[i d'a so adăoga un al doilea învăţător la șc6la existentă, fiind la Ciorant 120 copil şi d'a se 
înfiinţa o şcolă 'superidră cu dor învăţători la Pufesci, unde sunt 130 copil. 

I: nevoie de localuri nou. 

11). Comuna Ruginesci. (Venit: 3.89.le!). Un cătun. uginesci, 
Școla de la Rusinesci există de la 1869. Localul este închiriat. E de birne, nepotrivit și
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neîncăpător, dar.la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,60X.4,80X(2;50) şi: două 

camere pentru învăţător. Curtea (1.3782) este împrejmuită cu uluci. Grădina 13.552») este îm- . 

prejmuită cu gard de nuele. Șola nu are nici un venit. - SI 

"La: Ruginescl, fiind 166 copii în vîrstă de şedlă, ar trebui încă doi învăţători. 

E neapărată nevoie de un local noii. 
| E 

ț 7 - 

, PLASA VRANCEA 

51 cătune și 10 şesle 
Copii în virstă de şeolă 2.720 (1.452 băcţi şi 1.248 tote.) 

1). Comuna Bârsescl. (Venit: 2.355 lei). Două cătune: Dârsesci şi Topesct. 

Nu este şcdlă. . . a : . . a 

La Bârsesci, unde sunt 104 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze o şcolă su- 

peri6ră cu doi învăţători. 

De asemenea, la 'Topesci, unde sunt 68 copii în vîrstă da şcâlă, ar trebui să se înfiinţeze 

o şcâlă inferidră. | 

2). Comuna Colacu. (Venit: 2.553 lei). Două cătune: Colacu şi Podurile. 

Nu este şeslă. | 

Peste tot fiind 97 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui să se înfiinţeze la Colacu o şcâlă su- 

periră cu doi. învăţători. . - 

3). Comuna Găurile. (Venit: 1.980 lei). Trei cătune: Găuvile, Piscul-Radului şi Purcci. 

Nu este şcolă. Sa 

Peste tot fiind 177 copii în vîrstă de şc6lă, ar trebui să se înfiinţeze la Găurile o şcâlă 

cu trei învățători. 

4). Comuna Herăstrău. (Venit: 1.550 lei). Trei cătune: Podal-Schiopuli, Ungureni şi Vetresci 

Şcâla este la Podul-Schiopului. Există de la 1890. Localul este donat, fără forme, de epi- 

tropia schitului Valea-Neagră. E de birne, nepotrivit, încăpător, la loc sănătos şi la îndemâna 

copiilor. Are două săli: 1 (6,33X4,09X2,52), II (4,15X3,95X2,52) şi o cameră pentru învățător. 

Curte nu-e. Grădina (5042) este împrejmuită cu-scânduri. Şeola nu are nici un venit. : 

La Podul Schiopului sunt 41 copil în vîrstă de şcolă. Si 

La Veresci [2 lil. 300 m. şi comunicaţia grea), fiind 30 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să 

se înfiinţeze o şcolă inferiră, unde ar putea veni şi cei 3 copii din Ungureni (3 lil. 156 de Podul- 

Schiopului). 

5). Comuna Năruja. (Venit: 1.390 Jet). Opt cătune: Lunca, Năruja, Pelrescă, Podul-Năruja, Podul- 

Sica, Poeniţa, Seghiu şi Stroesci. 

Şcdla este la Stroesci. Există de la 1884. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1884. E. 

de birne, acoperit cu scânduri, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. 

-Are o sală: (5,65X4,75X2,45) şi-o camoră I&rte mizerabilă pentru învăţător. Nu'e .nici curte, 

nică grădină. Şc6la.nu are nici un venit,



JUDEȚUL PUTNA 

Toţi copiii pot merge la acestă şcolă, unde, peste tot fiind 136 copil în virstă de școlă, ar 
trebui un al doilea înv&ţător. 

E ncapărată nevoie de un local noi. 

6.) Comuna Negrilesci. (Venit: -420 1ci). Un cătun: Aegrilesci 
Nu este ședlă. 
Fiind 154 copil în virstă de școlă, ar trebui să se înființeze o școlă superioră cu trei în- 

v&țători. 

1). Comuna Nereju. (Venit: 3.580 lelj. Două cătune: Aereju- Mare şi Xereju-Alic. 
Scola este la Nereiu-Mare. Există de la 1876, cu întreruperi. Localul este proprietatea co- 

munci, clădit prin subscripţie în 1887. [E de birne, sistematic, ncîncăpttor însă, la loc sănătos 
și la îndemâna copiilor din Nereju-Mare. Are două săli: [ (8X+X3), 1 15X4X3), o cancelarie 
şi o cameră pentru servitor, fără locuinţă pentru învățător. Curtea (1500m7) este împrejmuită 
cu scâniluri. Grădina are 10000m».. SeSla nu are nici un venit. 

La Nereju-Mare, fiind 107 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea înv&ţător. 
Lia Nereju-Mie (2 lil. 500 m. și comunicaţia grea), fiind 109 copil în virstă de șcâlă, ar 

trebui să se înlințeze o şcolă superiră cu doi învăţători. 

8). Comuna Nistoresci. (Venit: 1.935 let). Şese cătune: Bă'cari, Găinari, Nistoresci, Ogoarcle, 
hebegară şi Românesc). 

Nu este șeslă. 
La Ogoarele, ar trebui să se înființeze cel puţin: o şcolă superidră cu doi învățători, unde 

ar putea veni toţi copil, afară do cei din Românesci. 
Peste tot sunt 146 copii în vîrstă de şcolă. 
La Românesci (4 kil. 160 m.) sunt 16 copil în virstă de şcolă, pentru cari sar putea in- 

fiinţa o şcolă de cătun, 

9). Comuna Paltinu. (Venit: 4.199 1e!). Patru cătune: Ghebari, Paltinu, Prohuda și Vălean. 
Prima şcolă este la Paltinu. Există de la 1880. Localul esto închiriat. [E de birne, nepo- 

trivit și ncincăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Aro o sală (5,19X-1XX2,20), tără 
locuinţă pentru învăţător. Curtea (502) este împrejmuită cu scânduri. Grădină nu e. Școla nu 
are nici un venit. 

La Paltinu, fiind 135 copil în vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător. 
IE ncapărată nevoie de un local noi. 
A doua școlă este la Ghebari (şcolă de cătun). Există de la 1891. Localul este închiriat, 

E de Dirne, nepotrivit şi ncîncăpttor, la loc nestnătos şi nu la îndemâna copiilor. Are o sală. 
(6X5X 2,60), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (50) este împrejmuită cu scânduri. Grădină 
nu €. Scola nu are nici un venit. 

Copii! din Prohuda (1 kil) și Vâlcant (4 kil.) pot merge la şcola din Ghebari, unde, peste 
tot fiind 68 copil în vîrstă de șcOlă, ar trebui ca acestă școlă să se transforme în șcâlă inleridră. 

I: neapărată nevoie de un local noi. 

10). Comuna Păulesci. (Venit: 8.31. le'). Trei cătune: Coza, Ilăulișca și Păulesci. 
Școlă este la Păulesci. Există de la 1878. Localul este proprietatea comunei, clădit în 180. 

E de birne, la un loc cu primăria, nepotrivit și ncincăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna 
copiilor din Păulesci. Are o sală: (6,42X4,73XX2,25), fără locuinţă pentru inveţător. Curtea (502+-) 
este împrejmuită. Grădină nu c. Sela nu are nici un venit. 

La Păulesci, fiind 129 copil în virstă de școlă, ar trebui un al doilea îinv&ţător.
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E neapărată nevoie de un local noi. 
In cătunul Coza (2 kil. 750 m. şi comunicaţia grea), fiind '79 copil în vîrstă de șcâlă, ar 

trebui să se înfiinţeze o şc6lă inferidră. 

O a doua șcâlă inferidră, ar trebui să se înfiinţeze la Hăulișca (2 kil 250 m. şi comuni- 

caţia grea), unde sunt 59 copii în vîrstă de șcâlă. 

11). Comuna Poiana. (Venit: 199 lei). Un cătun: Poiana. 

Nu este şcâlă. 

Fiind 82 copit în vîrstă de şcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o şedlă interidră. 

12). Comuna Spinesoi. (Venit: 1.453 lei). Două cătune : Dodesci şi Spinosei. 

Nu este școlă. 

La Spinesci, unde sunt 147 copii în vîrstă de şeâlă, ar trebui să se înființeze o şcolă su- 

peridră cu trei învățători, unde ar putea veni şi cei 15 copii din Bodesci. 

13). Comuna Spulberu. (Venit: 2.546 lei). Trei cătune: Carsochesc), Tojanu şi Spulberu. 

Şesla de la Spulberu nu este încă deschisă. Localul, ce acum sa clădit este proprietatea 

comunei. E de birne, sistematic, încăpător dacă se mal tace o sală, la loc sănătos şi la înde- 

mâna copiilor. Are o sală: (8x74) şi patru camere pentru învăţător. Curtea (900) și gră- 

dina (4000n:») sunt neîmprejmuite. Șe6la nu are nici un venit. 

Toţi copiii pot merge la acestă școlă, unde, peste tot fiind 122 copil în vîrstă de sc6lă 

ar trebui ca șc6la să se deschidă cât mai curând şi să aibă doi învăţători. 

14). Comuna 'Tichirişu, (Venit : 2.628 lei). Trei cătune : Rugetu, Secătura- Părosu şi Tichiriu. 

Prima școlă este la Rugetu. Există de mult. Localul este proprietatea judeţului, clădit în 

"1862 .şi reparat în 1893. E de zid şi de nuele, nepotrivit, încăpător, la loc sănătos și la înde- 

mâna copiilor. Are o sală: (7X7,15X2,65) şi două camere pentru învăţător. Curtea (3348) 

este împrejmuită cu gard de nuele și mărăcini. Grădină nu e. Şeola nu are nici un venit. 

Copiii din 'Tichirişu (1 kil. 250 m) pot merge la șe6la din Rugetu, „unde, peste tot sunt 

53 copii în-virstă de școlă. - 

A doua şclă este la Secătura-Părosu (șe6lă de cătun). Există de la 1894. Localul este în- 

chiriat. E de biîrne, vechii, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. 

Are o sală: (4,50X4,40X2,25), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (4087) este o împrejmuită 

cu gard de nuele. Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit. 

Fiind 59 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui ca acâstă şcolă să se transforme în școlă inferidră. 

E nevoie de un local noi. 

15). Comuna Tulnici. (Venit: 2.713 lei). Un cătun: Tulnia. 

Șeâla de la 'Tulesci există de la 1890. Localul este închiriat. E de Dîrne, lipit cu pămînt, 

nepotrivit Şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală : (5X4,50XX2,30) 

și o cameră pentru învăţător. Curtea (40=7) este împrejmuită cu scânduri, Grădina are > 950, 

Şedla, nu are nici un venit. 

Fiind 134 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învățător 

E neapărată nevoie de un local noi. 

16). Comuna Valea-Sărei. (Venit: 3.684 lel). Două cătune: Prisaca şi Paiza-Sărel. 

Nu: este şeâlă. 
Peste tot fiind 101 copil în vîrstă de scală, ar trebui să'se înhințeze la Valea-Sărei o şeolă 

superidră cu doi învățători.
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1%). Comuna Văsuiu. (Venit: S14:1c1). Un cătun: Văsuiu. 
Nu este şeolă. „ Da 
Fiind 53 copil în virstă.de şcolă, ar trebui să se înființeze 0 școli înferioră, . 

.. 

18). Comuna Vidra. Pentru acestă comună, unde sunt 296 copii în vîrstă de școlă, revi- 
sorul şcolar n'a înaintat formulare. 

PLASA ZĂBRĂUŢU 
29 Cătune şi 8 Şeole. 

Copii în vîrstă de şcoli: 2.578 (1.138 biieţi și 11-10 fete) 

1). Comuna Câmpurile. (Venit: 5.500 le%). Cinci cătune: Câmpurile, Ciunucu, Gura- Văii, oş- 
culesci și Jotilesc). N | | a 

Seola este la Câmpurile. Iixistă de la 1868. Localul este închiriat. E de birne, acoperit cu 
șindrilă, nepotrivit și ncîncăpător, la loc sănătos, dar nu tocmal la îndemâna copiilor. Are o 
sală: (12845) și două camere mici pântru învăţător. Curtea (7022) este ncîmprejmuită. Gră- 
dină nu e. Şcola are un venit de 80 lei, din arendarea pămîntului. | 

L-a Câmpurile, fiind 107 copil în vîrstă de șodlă, ar trebui un al doilea înv&ţător. 
I nevoie de un local. 
In cătunul Gura-Văil (4 kil), unde sunt 49 copil în virstă de şcolă, ar trebui să se înliin- 

ţeze o şcolă inferidră, unde ar putea veni și cel 40 copil din Rotilesci (2 kil. 750 m. de Câmpurile). 
O a doua şcâlă inferioră, ar trebui să so înființeze la RoşculescY (3 kil. 250 m.), unde ar 

veni și copil din Ciurucu (+ kil. 500 m. de Câmpurile). | 
In ambele cătune sunt 51 copii în vîrstă de școlă. 

2). Comuna Crucea-de-Jos. (Venit: 7.136 let). 'T'rel cătune:  Crucea-de-Jos, Dumbrava şi 
Sutul- No. | : 

Şeola este la Crucea-de-Jos. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1891. E de zid, 
nesistematic şi ncîncăpttor, dar la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are două săli: 
1 (5X4,90X3,20), 11 (4,85XX4X3,20) şi două camere pentru înveţător. Curtea (952m.7) esto ne- 
împrejmuită: Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit. | 

Distanţele fiind forte micI (400—3500 m.) şi comunicațiile uşore, toți copii! pot incrge uşor 
Ja acestă şceolă, unde, peste tot fiind 218 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea învețător 
la şcola existentă și să se înființeze încă o şeolă cu doi înv&ţători. 

I, nevoie de localuri noul. 

3). Comuna Crucea-de-Sus. (Venit: 4.977 lei). Două cătune: Chicera ŞI Acicu, 
Şcola este la Chicera. Există de la 1881. Locâlul este proprietatea comuner, clădit în 1876. 

E de cărămidă, la un'loc cu primăria, nepotrivit și ncincăpttor, dar la loc sănătos și la înde- 
mâna copiilor. Are două sall: 1 (4,37X3,47X3,36), 1 (6,16X5X3,36), fără locuinţă pentru învă- 
țător. Curtea (800: este neimprejmuită. Grădină nu e. Şe6la nu are nici un venit. 

Copiii din Neicu (335 m.) pot merge uşor la şedla din Chicera, unde, peste tot fiind 301 
copil în virstă de şcolă, ar trebui la Chicera două şeâle cu trel înveţători, dar mal nemerit ar 
fi de a se adăuga încă dor învăţători la școla din Chicera, unde sunt 142 copil şi de a se 
înființa la Neicu, o şcolă superidră cu tref învăţători, fiind acolo 159 copii în virstă de şcolă, 

I: neapărată nevoie de localuri noul. "
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4). Comuna Fitionesci. (Venit:-5.835 lei): Două .cătune: -Fitionescă şi. Ilolbănesci. 
Şedla este la Fitionesci. Există de la 1889. Localul este donat de d-na Smaranda Aposto- 

leanu. E de nuele, lipit cu pămînt, f6rte ruinat (ameninţă să cadă) nepotrivit'și neîncăpttor, dar 

la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (6XX4,50X.2.50), tără locuinţă pentru învăţător. 

Curtea (31.7) şi grădina (270”2) sunt împrejmuite cu gard de nuele. ŞcGla nu are nică un venit. 

Cei 10 copil din Holbănesci (1 mil.) pot merge uşor la şcola, din Fitionesci, unde, peste ! tot 

fiind 178 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui încă doi învăţători. 

E neapărată nevoie de un local noi. 

5). Comuna Monastioara. (Venit: 4.912 lei). Trei cătune: Ciolănesci, Monastioara şi Ghinicesci. : 

Nu este șocâlă. |! ' 
Peste tot fiind 144 copil în vîrstă de şcedlă, ar trebui să se înfiinţeze la Monastioara o școlă 

superi6ră cu trei învăţători și să se clădâscă un -local' sistematic și încăpător. 

Există astădi un local, 'dar nesistematic şi neîncăpător. 

6). Comuna Râcoasa. (Venit: 6.767 lei). Patru cătune: "Gogoii, Măiăsa, Răcoasă' și Verdea. 

Şc6la de la Răcoasa. Există de la, 1876. Localul, este închiriat. I. de birne, lipit cu pămînt, 

nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. “Are o Sală: (6, 40X5,50X 

2,20) şi o cameră pentru învăţător. ? Nu e nici curte, nici grădină. Sc6la are un venit de 80 

lei, din arendarea pămîntului. 

La Răcoasa sunt 83 copii în vîrstă de şcâlă. 

E neapărată nevoie de un local noă. 

La Verdea (3 lil. 200 m.), fiind 35 copi | în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze o 

şcolă inferidră. Ă 

O a doua. şoslă inferidră,, ar trebui să se > înfiinţeze la Mărăsci (3 kil. 900 m, unde ar 

putea veni uşor şi copil din Gogoiu' (3 il. 950 m. de Răcoasa). 
In ambele cătune sunt 36 copii în vârstă de şodlă. 

7). Comuna Soveja. (Venit: 6.605 lei). Două cătune: Dragoslazele şi Rucăru. 

Şedla este la Dragoslavele. Există de la 1864. Localul este închiriat. E de lemn, lipit cu 

pămînt, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor din Dragoslavele. 

Are două săli şi două camere pentru învăţător. Curtea (109m.2-) este împrejmuită cu scânduri. 

Grădină nu e. cola are un venit de. 25 lei, din arendarea pămîntului. e 

La . Dragoslavele, fiind 228 copii în vîrstă de şedlă, ar. trebui, fiind doi învăţători la .şeola 

existentă, să se înființeze încă o şelă cu doi învăţători. 

“E neapărată, nevoie de localuri nov, . 

La Rucăru, fiind 205 copil. în vârstă de şcolă, ar trebui. să se înfiinţeze două şeâle cu câte 

doi învăţători. 

.. N: 

8). Comuna ! „Străoanii-de- Jos. (Venit: 19.943 lei). Trei cătune: Răpidea, «Străoanii-de-Jos 

și Văleni. 
- Scdla este la Străoanii-de-Jos. Există de la.1883. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1869. E de birne, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor.:Are 
o sală: (6,505,50Xx2,50), două camere pentru învăţător şi. o alta de. asemenea mică, pentru 

servitor. şi care. servesce şi de bucătărie. Curtea (30=») este împrejmuit cu scânduri.. Grădină 

nu €. Şcola nu are nici un venit. - 

“Peste tot fiind 415 copil în vîrstă de şodlă,. ar trebui patru şeOle cu câte. doi învăţători, 

dar. mai nemerit ar fi ca.pe lângă şcâla existntă, la care ar mai trebui î încă do! învăţători, 

să se înființeze încă o șcâlă cu trei învăţători.
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Aceste şcole vor fi pentru copiil din cătunele Straoanir-de-Jos (332 copil) şi Văleni! 2 ţil. 
200 m. [24 copil]. 

I: neapărată nevoie de localuri noul. 
In cătunul lăpidea (2 kil.), fiind 59 copil în virstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze o 

școlă inferidră. 

9). Comuna Străoanil-de-Sus. Pentru acestă comună, unde sunt 296 copil în vîrstă de 
școlă și unde nu este ședlă, revisorul școlar nu a înaintat formulare. 

10). Comuna Vizantia. (Venit: 4.021 le)). Două cătune: Pizantia- Monăstirească și Vizantia- 
hăzăşeuscă. " 

Șe6la este la Vizintia-Monăstirească. Există de la 1890. Localul este proprietatea Statului. 
[: de zid, nepotrivit și ncincăpttor, dar la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are o 
sală: [5,60X4,502,90) şi tre! eamere pentru învăţător. Curtea |80=:) este împrejmuită cu zid. 
Grădină nu e. Şedla are un venit 60 ler, din arendarea pămîntului. 

Toţi copiii pot merge la acestă școlă, unde, peste tot fiind 159 copil în vîrstă de șeolă, 
ar trebui încă doi învăţători. 

[i ncapărată nevoie de un local noi. 

RESUMAT 

Pentru o deplină aplicare a legi asupra învăţămîntului primar, ar fi nevoie de a se în- 
fiinţa în tot judeţul Putna: 

7 școle de cătun 
32 școle inferidre cu 1 înctțător 3 
23 șeule superidre cu 2 înctțători. 
1? școle superidre cu 3 înriţători. 

Ar mal trebui să se transforme: 2 șcâle de cătun în şcole inferidre, 21 şcble inferisre 
în şcole superiore cu do! învăţători, 19 școle inferidre în şcâle superiore cu tre! învăţători şi 2 şcole superidre cu doi învăţători în școle superiore cu trei învățători. 

AstădI avem în acest judeţ 56 şcole, din cari: 2 de cătun, 47 inferidre și 7 superidre cu 
dot învăţători. 

In diua când legea actualâ va fi pe deplin aplicată, vom avea 135 şcâle, din cari: 7 de cătun, 41 inferidre, 49 superidre cu do! învtțători şi 38 superidre cu trei învăţători. 

F. D.
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JUDETUL ROMANAȚI 
25.191 (13.931 băeţi şi 11.260 fete). Statistica actuală. 

Copii în virstă de şeolă: | 20519 (11.018 » şi 9501 »). Statistica din 1891. 

PLASA BALTA 

25 cătune şi 18 şedle. 

Copil în virstă de șeâiă: 4.780 (2.599 băeţi şi 2.181 fete). 

1). Comuna Brastavăţu. (Venit: 6.493 lei). Un cătun: Drastacăţu. 
Scdla de la Brastavăţu există de la 1840. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1839. 

E de zid, acoperit cu şindrilă, vechiă, ruinat, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi 

la îndemâna copiilor. Are o sală: (9X4,50X2,40) şi o cameră pentru învățător. Curtea (2707) 

este împrejmuită cu șipci. Grădină nu e. Şc6la are un venit de 100 lei, din arendarea pămîntului. 
La Brastav&ţu, fiind 287 copii în vîrstă de: șclă, ar trebui încă doi învăţători la școla 

existentă, şi să se înființeze încă o şeâlă cu trei. învăţători. 

E neapărată nevoie de localuri noui. 

2). Comuna Bucinișu. (Venit: 3.547 lei). Două cătune: Bucinișu şi Bucinișu- Mic. 

Şcâla este la Bucinişu. Există de la 1889. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1889. 
E de cărămidă, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(10,82X6,08X2,65), fără locuinţă pentru învăţător. Curte nu e. Grădina (10000, este împre- 

muită cu şanţ. Șcâla are un venit de 505 lei, din arendarea pămîntului. 

Copil din Bucinișu-Mic (1 kil.) pot merge la şcâla din Bucinişu, unde, peste tot fiind 189 

copii în virstă: de şcâlă, ar trebui încă dor învă&țători. 

E nevoie de un local noi. 

3). Comuna Crușovu. (Venit: 4.230 ley). Un cătun: Crușovu. 
Şcâla de la Cruşovu există de la 1836 şi a funcţionat pînă la 1886, iar de la 1893 sa 

deschis din noti. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1893. E de zid, acoporit cu tablă, 
nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (6X7X5), două 
camere şi o bucătărie pentru învățător. Nu e nici curte, nică grădină. Școla nu are nici un venit. 

La Cruşovu, fiind 138 copi! în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învățător. 
E nevoie de-un local. | |



JUDEȚUL ROMANAŢI 

4). Comuna Dăbuleni. (Venit: 28.628 ler). Un cătun: Dăbuleni, = 
Şcola de la Dăbuleni există de la 1869, cu întreruperi. Localul este proprietatea comunei, 

clădit în 1869. E de zid, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. 
Are trei săi: [ (11,85XX7,75X2,90), IL (6,85 X7,75542,90), LII (3,25X17,75X.2,90) şi două camere 
pentru înv&ţător. Curtea, la un loc cu grădina (902) este împrejmuită cu ulucl. Scola nu are 
nici un venit. 

La Dăbuleni, fiind 783 copil în vîrstă de şcolă,ar trebui un al treilea înveţător la şeola exis- 
tentă şi să se înființeze încă patru școle cu câte trei învăţători. 

I: neapărată nevoie de localuri noul. 

5). Comuna Grădinile. (Venit: 4.506 le). Un cătun: Grădinile. 
Şcola de la Grădinile există de mult. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1836. 

[ de cărămidă, vechii, nepotrivit și ncîncăpitor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. 
Are o sală: (942,30), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (180*-r-) este împrejmuită. Grădină 
nu €. Școla nu are nici un venit. . 

La Grădinile, fiind 138 copil în vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

6). Comuna Grojdibod. (Venit: 3.797 lei). Un cătun: Grajdibod. 
Școla de la Grojdibod există de la 1861. Localul este proprietatea comunci, clădit în 1871. 

I, de cărămidă, destul de bun, ncîncăpttor însă, la loc nu tocmai sănătos, dar la îndemâna co- 
piilor. Are două să: 1 (6,75 X55X3,0, 1 (7,77 X 5,5934) şi două camere pentru locuinţa 
înveţătorului. Curtea (316r) este împrejmuită cu uluci. Şeola nu are nici un venit. 

La Grojdibod, fiind 384 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui un al treilea învățător la școla 
existentă și să se înfiinţeze încă o şcâlă cu tre! înveţători. 

7). Comuna Gura-Padini. (Venit: 8.014 le). Un cătun: Gura-Padini. 
, Șeola de la Gura-Padini există de la 1890. Localul este proprietatea comunei, clădit în 
1890. [2 de' cărămidă, noi, destul de bun, ncincăpttor însă, la loc sănătos și la îndemâna co- 
piilor. Aro,o sală, o cancelarie și trei camere pentru locuinţa înv&ţătorului. Curtea (786.») este 
împrejniuită: Grădina (415) este ncimprejmuită. Şcola nu are nici un venit. 

La Gura-Padini, fiind 201 copil în vîrstă de şeolă, ar trebui un al doilea învăţător la şcola 
existentă și să se înființeze încă o şcâlă cu dor învăţători. 

[2 nevoie de un local. 

8), Comuna Hotaru. (Venit: 3.195, lel). Un cătun: Jlotaru, 
Nu este şcolă, 
La Hotaru, fiind 76 copil în virstă de școlă, ar trebui să se înființeze o şcolă inferioră. 

'9).: Comuna Ianca. (Venit: 4.111 Iei). Două cătune: Janca şi Tanca-disi- Deal, 
Şcola de la Ianca există de la 1857, cu întreruperi. Localul este proprietatea comunei, 

clădit în 1857. E de zid, vechiă, la un loc cu primăria, nepotrivit, şi ncîncăpttor, dar la înde- 
mâna copiilor. Are o sală: (7,85X41,90X2,80), fără locuinţă pentru învtţător. Curtea (800»-] este 
neîmprejmuită. Grădina (600=] este împrejmuită cu uluci. Şeola are un venit de 320 lei, din arendarea pămîntului. E a 
„Da Ianca; fiind 330 copil în virstă de şcolă, ar trebui încă doi înveţători la școla existentă Şi să se, înființeze încă o şcolă cu trei învățători. ” 

I neapărată nevoie de localuri. : : N . 
In cătunul Ianca din-Deal (5 kil.), fiind. 63 copil în virstă de şcolă, ar trebui să se înființeze o școlă inicridră. " 
Acestă școlă, ar avea din arendarea pămîntului un venit anual de let 442,
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10). Comuna Obârşia. (Venit: 5.159 lei). Trei cătune: Coteni, Obârșia şi Obârșia-Noudi. 
SŞesla este la Obârșia. Există de la 1848, cu mici întreruperi. Localul este închiriat. E de 

cărămidă, nepotrivit şi neincăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(5,67X3,68X2,58), fără locuinţă pentru învăţător, Nu e nici „curte, nică grădină. Şc6la are un 

venit de 320 let, din arendarea pămîntului. 

Copil din Coteni (1 il) şi din „Obârşia-Nouă (1 kil.) pob merge la şcâla din Obârşia, unde, 
peste tot fiind 231 copil în virstă de şeolă, ar trebui un al doilea învăţător la şedla existentă 

și să se înființeze încă o şcolă cu doi învăţători. 

E nevoie de localuri noui. 

11) Comuna Potelu. Venit: 5.750 lei). Un cătun: Potelu. 
Şo6la de la Potelu există, de la 1891. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1890. 

E de cărămidă, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are 

o sală: (6,68X-7,08X4,08) şi trei camere pentru învăţător. Curtea (1100m) este .neimprejmuită. ” 

Grădină nu e. Şodla nu are nici un venit. 

La Potelu, fiind 173 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui încă doi învăţători. 

E nevoie de un local. 

16). Comuna Rotunda. (Venit: 3.960 lei). Un cătun: Rotunda. 
„Şedla este la Rotunda. Localul este închiriat. E de zid, nepotrivit şi noinoiipotor, dar la 

loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (5X4X3), II (4X3X3), fără locuinţă pentru 

învăţător. Nu c nici curte, nici grădină. Şcola are un venit de 340 Iei, din arendarea pămîntului. 

La. Rotunda, fiind 140 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui încă do! învăţători. 

13), Comuna Studina. (Venit: 1.435 lei). Două cătune; Stuudina Și Studiniţa. 
Prima şedlă este la Studina,. Există de la 1838, Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1837. E de zid, vechii, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. 

Are două săli: 1(9XX4X2,50), 11 (4XX4X2,50), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici 

grădină. Şc6la are.ca venit arenda a 17 pogâne de pămînt. ! 
Tiind. 165 copii în virstă de şcâlă, ar trebui încă doi învățători. : 

| A: doua şedlă este la Studinţa. Există de la 1892. Localul este proprietatea cătunului, clădit 

de. judet în 1891. E de zid, noii, destul de bun şi încăpător, la loc sănătos și la îndemâna co: 

piilor. Are o sală:. (7X6,6X4), o cancelarie şi trei camere pentru învățător. Curtea (900n7) și 

grădina (3602) sunt împrejmuite cu scânduri de stejar. Şeola are un venit de „500 lei, din- 

arendarea. pămîntului. 
La „Studinţa sunt 77 copii în vîrstă de școlă. 

24), Comuna. Urzica. (Venit: 7.413 lei). Un cătun: Urzica. 

” Sedla de la Urzica există de la 1891. Localul este proprietatea comunel. E de zid, la un 

loc cu primăria, nepotrivit şi neincăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna: copiilor. Are o sală: 

(6X6X3) şi o cameră pentru învățător. Curte nu e. Grădina (10022"») este împrejmuită cu şanţ. 

Şcola are ca venit arenda pămîntului. 

De usemenea şela mal are consemnați din venitul pămîntului 1.240 lei. 

La, Urzica, fiind 149 copil în virstă de școlă, ar trebui încă doi învăţători. 

E neapărată, nevoie de un local noă. 

15). Comuna Vădastra. (Venit: 12. 551 lei). Un cătun: Vădastra. 

Şedla de la Vădastra, există de la 1868, cu întreruperi. Localul este proprietatea comunei, 

clădit în 1868. E 'de cărămidă, la un loc cu primăria, nepotrivit și neîncăpător. Are o sală:
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($X4,52.5), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (1221m) este împrejmuită cu scânduri și 
se allă la un loc cu a primăriei. Grădină nu e. Școla are un venit de 164 ler, din arendarea 
pămîntului. 

La Vădastra, fiin 338 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui încă dor învăţători la școlă exi- 
stentă şi să se înființeze încă o şeolă cu trei învtţători, 

I; ncapărată nevoie de localuri noul. 

16). Comuna Vadăstriţa. (Venit: 9.096 lel). Un cătun: Vădăstriţa. 
Şeola de la Vădăstriţa există de la 1834. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1832, 

E de cărămidă, vechii, ruinat, nepotrivit și ncîncăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna co- 
piilor. Are o sală: (6,22(4,25)X(2,35), fără locuinţă pentru învăţător, Nu e nici curte, nici grădină. 
Şeola are un venit de 535 lei, din arendarea pămîntului. 

La Vădăstriţa, fiind 298 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui încă doi învăţători la şcola 
existentă și să se înființeze încă o şce6lă cu trei învăţători. 

[i neapărată nevoie de localuri noul. 

17. Comuna Vișina. (Venit: 5.867 lei). Un cătun: Vișina. 
Ședla de la Vișina există de 1888. Localul este proprietatea comunei, clădit de judeţ în 

1891. E de zid, acoperit cu tablă, noii, destul de bun, ncîncăpător însă, la loc sănâtos şi la în- 
demâna copiilor. Are o sală: (7x6,50x11), o cancelarie, două camere și o bucătărie pentru în- 
văţător. Curtea (10007) este neîmprejmuită. Grădina (4000».7) este împrejmuită cu scânduri de 
stejar. Şedla are un venit de 289 lei, din arendarea pămîntului. 

Şc6la mal funcţioneză și într'o sală a localului primăriei, care de asemenea este neîncă: 
pătore. 

La Vișina, fiind 221 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător la şcola e- 
xistentă şi să so înființeze încă o şcoli cu dot învăţători, 

E nevoie de un local noii pentru a doua şcolă ce s'ar înfiinţa și de o a doua sală la lo- 
calul actual, 

18). Comuna Vlădila. (Venit: 5.500 le). Trei cătune: Traian, Plădila și Vlădila-Nouă. 
cola este la Vlădila. Există de la 1821. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1821. 

E de cărămidă, acoperit cu scânduri de brad, vechiii, nepotrivit, neîncăpttor și nu e la îndemâna 
copiilor. Aro o sală: (652,2), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nicl grădină 
Ședla are un venit de 431 lei, din arendarea pămîntului. 

Copii! din Vlădila-Nouă (600 m.) pot merge cu înlesnire la ședla din Vlădila, unde, peste 
tot liind 204 copil în virstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător la școla existentă şi să 
sc înfiinţeze încă o şcâlă :cu: doi învăţători. - 

IE. nevoie de localuri noul. „ . 
In cătunul Traian (3 Ril), fiind 184 copil în virstă de șcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o 

şcolă cu tre! învețători.
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23 cătune 14 șcâle | 

Copii în virstă de şedlă 3.175 (2.160 băeţi și 1.615 fete. 

! 

1). Comuna Amărăscil-de-Jos. (Venit: 5.899 lei). Două cătune: Amărăscit-de-Jos şi Prapor. 

Şc6la este la Amărăscii-de- Jos. Există de mal înainte de 1855. Localul este proprietatea 

comunei, clădit în 1854. E de cărămidă, la un loc cu primăria, vechii, nepotrivit și neîncăpă&tor, 

dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (11,904,86)X2,56), tără locuinţă pentru 

învățător. Nu e nici curte, nici grădină. Șc6la nu are nici un venit. | 

Copiii din Prapor (1 kil) pot merge cu înlesnire la şeâla din Amărescii-de-Jos, unde, peste 

tot fiind 520 copii în vîrstă de șcâlă,ar trebui un al treilea învăţător la şcolă existentă şi să se 

înfiinţeze încă două șcâle cu câte trei învăţători. 

E neapărată nevoie de localuri noui. 

2), Comuna Amărăscii-de-Sus. (Venit: 2.810 lei). Un cătun: Amărăscil-de- Sus. 
“Scâla de la Amărăscil-de-Sus există de la 1842, a fost închisă la 18148 și la:1857's'a deschis 

din noi. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1840. E de zid, vechii, nepotrivit şi ne- 

încăpător, dar la loc sănătos şi la indemâna tuturor copiilor. Are: două săli: I (7, 26X5, 16X2 40), 

IL (5,10X4,09X2,40), fără locuinţă pentru. învăţător. Curtea (100»») e este împrejmuită cu: Șipel. 

Grădină nu e. Şcola nu are nici un venit. 

La Amărăscil-de-Sus, fiind 227 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învățător 

la, şcâla existentă şi să se înființeze încă o şcâlă cu doi învăţători. 

3). Comuna Apele-Vii. (Venit: 7.199 lei). Un cătun: Apele-Vă. 

Şcdla de la Apele-Vii există de la 1891. Localul este proprietatea comunei, clădit cu aju- 

torul judeţului în 1890. E de zid, noii, destul de bun, neîncăpător însă, la loc sănătos şi la 

“ îndemâna copiilor. Are două să: I (8X 7X4), II (1X7X4), o cancelarie şi trei camere 

pentru învățător. Curtea (3007) este împrejmuită cu șipci. Grădină nu e. Scolanu are nici 

un venit. 

La Apele-Vii, fiind 293 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui unal treilea învățător la şcola 

existentă Și să se înfiinţeze încă o 'şcâlă cu trei învățători. " 

4).: Comuna Cacaleţ (Venit: 9.610 tc) Un cătun: Cacalej. - i . 

Şeola de la Cacaleţ: există “de la, 1874. Localul este proprietatea comunei, clădit prin sub- 

scripţie în 1867. E de zid, nepotrivit şi neîncăpttor, dar la loc sănătos şi .la îndemâna copiilor. 

Are o sală: (10,50X4,95X2,85) şi două camere pentru învăţător. Nu e nici: curte, nici grădină. 

Școl nu are nici un venit. 

| La, Cacaleţ, fiind 202 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător la cola 

existentă şi să se înfiinţeze încă o şodlă cu doi învăţători. 

" E “nevoie de un local noii. 

5). Comuna Celaru. (Venit: 4.927 lei). Un cătun: Celaru. 

Şcâla de la Celaru există de la 1892. Localul este proprietatea comunei, clădit de judeţ 

în 1891. E de zid, noi, destul de bun, neîncăpător însă, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. 

Are două săli şi trei camere pentru învăţător. Curtea este neîmprejmuită Grădină nu e. Şcola 

nu are nici un venit. 

La Celaru, fiind 335 copii în vîrstă de șc6lă ar trebui un al treilea învățător la șcâla existentă 

şi să se înființeze încă o şcâlă cu trei învățători.
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6). Comuna Dioscl. (Venit: 6.609 lei). Un cătun: Diosei. 

Scola de la Diosci există de la 1844. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1844 şi 
reinoit în 1869. [2 de cărămidă, acoperit cu şindrilă, la un loc cu primăria, vechii, ruinat, nepo- 

trivit şi neincăptlor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (SX6X3), fără lo- 

cuinţă pentru învtțător. Curtea la un loc cu a primăriei (330m.”) este neîmprejmuită. Grădină 
nu €. Şcola nu are nic! un venit. 

La Diosci, fiind 265 copil în virstră de şcolă, ar trebui un al doilea învtțător la şcola exis- 
tentă şi să se înfiinţeze încă o şcolă cu «of învățători. 

E nevoie de localuri noul. 

1). Comuna Dobrotesci. (Venit: 2.503 lei). 'Trel cătune: Dobrotesci, Nisipu şi Sohoteseă, 
Şeola este la Dobrotesci. Există de la 1844. Localul este inchiriat. E de cărămidă şi var, 

nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (5X4+X3), 
IL (IX<IX3), fără locuinţă pentru învățător. Nu e nici curte, nici grădină. cola nu are nici 
un venit. 

Copiil din Nisipu (2 il) pot merge la şedla din Dobrotesci, unde, peste tot fiind 248 copil 
în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea învețător la şc6la existentă şi să se înființeze încă o 
şcolă cu doi înv&țători. 

In cătunul Sohotesci (6 kil., fiind 13 copil în vîrstă de școlă, sar putea înființa o școlă 
de cătun. 

8). Comuna Fârțălu. (Venit: 1.182 le). Două cătune: Făârțălu şi Strâmba. 
Nu este şcolă. 

Fiind peste tot 128 copil în virstă de şcolă, ar trebui să se înființeze la Strâmba o școlă 
superidră cu do! învățători, copii! din Fârţălu putând veni ușor acolo. 

9). Comuna Ghisdăvesci. (Venit: 1.651 le). Două cătune:Ciunel și Ghisdăresci 
Şcola esto la Ghisdăvesci. Există de la 1890. Localul este donat de d. Quintescu, lără lorme 

[ de zid, noii, destul de bun, ncîncăpttor însă, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o 
sală: (6,56X6,8X3,9) şi patru camere pentru învăţător. Curtea are -403m2-. Grădină nu e. Şcola 
nu are nici un venit, | 

Copiil din Ciunei (1 il.) pot merge ușor la școla din Ghisdăvesel, unde, peste tot fiind 
224 copil în virstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învățător la şedla existentă și să se înfiin- 
țeze încă o șcâlă cu doi învățători. 

10). Comuna Leu. (Venit: 7.779 lei). Douk cătune: Leu și Leu-de-Sus. 
Ședla este la Leu. Există do la 1862. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1858. 

E de zid, nepotrivit și ncincăpttor, dar la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: 
(12x6X2, 50) şi două camere pentru înveţator, Curte nu e. Grădina (75927) este ncimprejmuită. 
Scola nu are nici un venit. 

Copiii din Leu-de-Sus pot merge la şcola din Leu, unde, peste tot fiind 411 copil în virstă 
de şcolă, ar trebui un al doilea invățător la școla existentă și să se înfiinţeze încă trei şcole cu 
câte do! invețători. 

11). Comuna Marotinu-de-Jos. (Venit: 1.526 lei). Un cătun: JVarotinu-de-Jos. 
Şcola de la Marotinu-de-Jos există de la 1888, Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 18$5. E de zid, nepotrivit și neincăpttor, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o 
sală: (7,5X2,5X243), fâră locuinţă pentru înveţător. Nu e nici curte, nici erădină. Şcola nu are 
nici un venit.
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La, Marotinu de-Jos, fiind 106 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

E nevoie de un local. 

12). Comuna Marotinu-de-Sus. (Venit: 800 lei). Un cătun: Marotinu-de- Sus. 

Şc6la de la Marotinu-de-Sus există de la 1863. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1863. E de cărămidă, acoperit cu trestie, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la 

îndemâna, copiilor. Are o sală: (6X6X2;5), fără locuinţă pentnu învăţător. Nu e nică curte, nici 

grădină. Şc6la nu are nici un venit... | 

“La Marotinu-de-Sus, fiind 147 copil în vîrstă de șc6lă, ar trebui încă doi învăţători. . . 

E nevoie de un local. 
| , 
! 

i 

13). Comuna Radomiru. (Venit: 3.573 lei). Două cătune: Radomiru şi Pijulesci. 

Şcdla este la Radomiru. Există de la 1871. Localul este proprietatea comunei, clădit de 

obştea locuitorilor în 1870. E de zid, la un loc cu Primăria, nepotrivit şi neîncăpător, dar la 

loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (7,6X6X3,5), fără locuinţă pentru înveţător. Nu 

e nică curte, nici grădină. cola nu are nici-un venit. o 

Copii din Vijulesci (2 kil.) pot merge la ședla din Radomiru, unde, peste tot fiind 125 

copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

E ncapărată nevoie de un local noi. 

14). Comuna Soreni. (Venit: 1834 lei). Un cătun: Soreni. 

Nu este şcolă. : | 

Fiind 155 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui să se înființeze o şcolă superidră cu trel 

învăţători. e i. 

15). Comuna Zănoaga. (Venit: 6.693 lei). Un cătun: Zănoaga. . 

Scâla de la Zănoaga există de la 1836. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1830. 

E:'de zid, vechii, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o 

sală: (6,80X4,15XX2,30), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea, (500m-.) este neîmprejmuită. Gră 

dină nu e. Şc6la nu are nici un venit. E 

La. Zănoaga, fiind 217 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător la şcola 

existentă şi să se înfiinţeze încă o şedlă cu doi învăţători. 

E nevoie de localuri nouj. N 

16). Comuna Zvorsca. (Venit: 4.764 lei). Un cătun: Zvorsca. 

Şcâla de la Zvorsca există de la 1875. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1874. 

E de zid, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală. 

(8,50X.3,50X2,65), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (9582. este împrejmuită cu uluci. Gră- 

dină nu e. Şela nu are nică un venit. Sa 

La Zvorsea, fiind 147 copii în virstă de şcolă, ar trebui încă doi învățători. 

E nevoie de un local.
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- 37 cătune şi 19 școale. : ” 
Copii în virstă de şcâlă: 3.4187 (1.927 băieţi şi 1.500 fete). 

1). Comuna Băbiciu. (Venit: 5.000 lei). Un cătun: Dădiciu. 
Șc6la de la Băbiciu există de la 1893. Localul este închiriat. E de gard, nepotrivit şi ne- 

încăp&tor, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (83X4X3) şi o cameră pentru 
învăţător. Nu ce nici curte, nici wrădină: Sedla are un venit de 340 Iei, din arendarea pămîntului. 

La Băbiciu, fiind 230 copil în vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător la şcâla existentă şi să se înfiinţeze încă o şcolă cu do! învăţători noi. 
I: neapărată nevoie de localuri. 

2), Comuna Boșoteni. (Venit: 2.507 lei). Un cătun : Poșoteny. 
Șeola 'de la Boșoteni există de lă 1892. Localul este proprietatea comunei, clădit de judeţ 

în 1891. E de zid, noă, destul de bun, ncîncăpător însă, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. 
Are o sală: (7X6X3) şi trei camere pentru învăţător. Curtea (1200m-.) este ncimprejmuilă. Gră- dină nu e. Şc6la nu are nici un venit! ? ! 
"La Boșoteni, fiind 166 copil în vîrstă de şcOlă, ar trebui: încă do! învăţători, 

I! nevoie de a se mări localul. 

3). Comuna Cezieni. (Venit: 10.231 lcl). Patru cătune: Donlrea, Cezien, Frăsinet şi Sir. 
Prima șc6lă este la Cezieni. Există de la 1832. Lotalul este proprietatea d-lui! D. S. Cezianu 

(închiriat). E de cărămidă, nepotrivit şi ncîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două. săll: 1. (5,40X4,80X3), 11 (4,80)4,80X(3), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nict 
curte, nic! grădină. $c6la nu are nici un venit. A i 

Copii! din Sârbi (|. lil..810 m.) pot merge la şcOla din Cezieni, unde, peste tot fiind 214 
copil în, virstă de șcdlă, ar trebui un al doilea învățător la şc6la existentă şi să so înființeze încă 0 șc6lă cu doi învățători. 

Ii nevoie de localuri nout. 
In cătunul Bondrea (3 kil. 500 m.), fiind 15 copil în virstă de șcâlă, ar trebui. să se în- 

liinţeze o şcolă de cătun. 
A doua şcâlă este la Frăsinet (şcâlă de cătun). Există de la 1893. Localul este închiriat. 

E de zid, nepotrivit şi neincăpător, dar la loc săniitos şi la îndemâna copiilor. Aro o sală şi 
o cameră pentru înveţător. Nu e nici curte, nici grădină. Școla nu are nici un venit, 

La Frăsinet fiind 51 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui ca şcOla de acolo să se transforme 
în şcolă inferidră. 

[: nevoie de un local noi. 

4). Comuna 'Ciocănesci. (Vanit: 1.168 le]. Un cătun: Ciocăneser. : - ' 
-Nu este şcolă. n a 
La Ciocănesci, fiind 93 copil în virstă de şcolă, ar trebui să se înființeze o șc6lă supe: 

rioră cu dol învăţători. - pr o a " 

5). Comuna Dobrun. (Venit: 1.597 le'). Un cătun: Dobrun. 
Școla de la Dobrun a fost deschisă din noă în 1893. Localul este inchiriat. E de zid, la 

un loc cu proprietarul, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos şi la indemâna copiilor. Are 
o sală: (3,5353), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (5000".7) este neimprejmuită. Grădină 
nu €. Școla nu are nici un venit, *- ” . Ia ” 

La Dobrun, fiind 106 copil în vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător, 
E neajiirată: nevoie de un local noii. '
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6). Comuna Devesel. (Venit: 3.715: 10)).;Două cătune: Comanca şi Decese]. 
Sela esto la Devesel. Există de la 1886. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1886. 

E de zid, nepotrivit şi neincăpstor, la loc nu tocmai sănătos şi la îndemâna numal a copiilor din 

Devesel. Are o sală: (3X3X3), fără locuinţă pentru învățător. Nu e nici curte, nici grădină. 

Şedla nu are nici un venit. 

_La Devesel sunt 67 copii în virstă de școlă. 

E nevoie de un local noi. , | 

In cătunul Comanca, (3-kil. 800 m., fiind 1108 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui să se în- 

fiinţeze o şcolă cu doi învăţători. 

7). Comuna Dobrosloveni. iVenit: 3.015 lei). Două cătune: Dobrosloceni şi Potopinu. 

Şodla este la Dobrosloveni. Există de la 1883 Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1832. E de zid, vechii, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. 

Are o sală : (6,40 .<4,50XX2,40), fără locuinţă pentru învăţător, Curtea, [220»») este neîmprejmuită. 

Grădină nu e. Şcola nu are nici un venit. O. 

Copiii din Potopinu (2 kil.) pot merge la șesla din Dobrosloveni, unde; peste tot fiind 100 

copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. . 

E nevoie de un local, construit în partea despre nord.a cătunului — spre cătunul Poto- 

pinu — posiţiunea fiind mai bună. 

8). Comuna Drăghiceni. (Venit: 1.032 lei). Trei cătune: Drăghiceni, Grozăvescă şi Liiceni. 

Şodla este la Drăghiceni. Există de la 1891. Localul este: proprietatea comunei, clădit: în 

1890. E de zid; noii, destul de bun, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are 

o sală: (7X7X4) şi patru 'câmere pentru învăţător. Curtea (1190**) este neîmprejmuită. Grădină 

nu €. Şc6la nu are nici un venit. i o 

Copiil din Grozăvesci (1 kil.) şi din Liicent (1 kil. 500 m.) pot merge uşor la şcola din 

Drighiceni, unde, peste tot fiind 157 copil în virstă de şoolă, ar trebui încă dol: învățători. 

9) Comuna Fălcoiu.: (Venit:: 4.520 lei). Un cătun: Fălcoiu. 

Sela de la Fălcoiu există de mult, dar cu întreruperi. Localul este” proprietatea comunei, 

clădit de judeţ în 1891. E: de zid, noi, destul de bun,.neîncăpttor însă,-la loc sănătos, şi la în- 

demâna copiilor. Are o sală [6,73X(6,65X(3,95), o: cancelarie, două camere și: o bucătărie pentru 

învăţător. Curtea (10022: este: ncîmprejmuită. Grădină: nu e. Şcola nu are nici un venit. 

La Fălcoiu, fiind 239 copi în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învățător la școla 

existentă și să so înființeze încă o școlă cu doi învăţători. 

10). Comuna Fărcașu. (Venit: 8.234 lei). Două cătune: Fărcașu-de-Jos şi Vărcașu-de-Sus,: 

Şedla este la lărcașu-de-Jos. Există, de la 1833-:Localul este .proprietatea, comunei, clădit 

de locuitori în 1831. 'E de cărămidă cu var, acoperit cu şindrilă, vechii nepotrivit și ncîncă- 

pător, dar la loc sănătos şi la îndemâna numai a copiilor din Fărcaşu-de-Jos. Are o sală (5X4 

X2,50), fără locuinţă pentru învățător. Nu e nici curte, nici grădină. Şcola.nu.are nici un venit. 

Copiii din Fărcașu-de-Sus (1 kil.) pot merge la şcâla din Fărcașu-de-Jos, unde, peste tot 

fiind 193 copii în vîrstă de şedlă, ar trebui încă doi învăţători. 

E neapărată nevoie de un local noi. - a N A aa 

Intre ambele cătune se află un loc de 5000*7- reservat-anume pentru şcolă.: 

„. 

11). Comuna Gostavăţu. (Venit: 2.855 lei). Două cătune: Brezuica şi Gostarăţu. |, | 

Şe6la este la Gostavăţu. Există de la 1882. Localul este proprietatea comunei,. clădit în 

1881. E de gard, nepotrivit și neincăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna, copiilor, Are o
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sală: (6X5X2,50) şi o cameră pentru înv&ţător. Curtea (îî**) şi grădina (125) sunt împrej- 
muite cu scânduri (în stare rea). Şe6la nu are nici un venit. 

Copii! din Breznica (2 kil.) pot merge la şedla din Gostav&ţu, unde, peste tot fiind 174 copil 
în vîrstă de şcâlă, ar trebui încă doi învăţători. 
E nevoie de un local not. 

12). Comuna Hătărani. (Venit: 2.726 lei). Două cătune: Ghimpați şi Ilătărany. 
Şedla este la Ilotărani. Există de la 1879. Localul este proprietatea comunei, clădit de 

judeţ în 1891. E de cărămidă și lemn, acoperit cu tablă, nepotrivit și neîncăpător. Are o sală: 
(6,70X6X4), o cancelarie, două camere şi o bucătărie pentru învăţător. Curtea (16007.») este 
ncîmprejmuită. Grădină nu e. Sc6la nu are nici un venit. 

Copiii din Ghimpați (300 m.) pot merge ușor la şeOla din Iotărani, unde, peste tot fiind 
167 copil în virstă de șcâlă, ar trebui încă doi învtţători. 

I nevoie de un local. 

13). Comuna Osica-de-Jos. (Venit: 3.753 lei). Un cătun: Osica-de-os, 
Şeola de la Osica-de-Jos există de la 1892. Localul este clădit de judeţ în 1892. E de zid, 

nou, destul de bun, ncîncăpttor însă, la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: 
(6,65X6,40X4), o cancelarie, două camere și o bucătărie pentru învăţător. Curtea (181m»:) și 
grădina (728) sunt împrejmuite cu uluci. Şe6la nu are nici un venit. 

La Osica-de-Jos, fiind 194 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui încă doi învăţători. 
E novoie de un local. 

14). Comuna Preajba. (Venit: 2.185 lei). Patru cătune: „târnaţi, Boantu, Coșoreni şi Frcujba. 
Școla este la Preajba. Există de la 1891. Localul este proprietatea comunei, clădit de judeţ 

în 1890. E de zid, noi, destul de bun ncincăpător însă, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are 
o sală: (6,97X6,57X4), două camere și o bucătărie pentru înv&țător. Curtea (1961) este ne- 
împrejmuită. Grădina (1075":») este împrejmuită cu şanţ. Șeola nu are acum nici un venit, pă- 
miîntul ce posedă nefiind arendat. | | 

Toţi copii! din tâte cătunele pot merge la acestă şcolă, căci comunicațiile sunt ușsre şi 
distanțele mici; fiind însă peste tot 182 copil în vîrstă de șc6lă, ar trebui încă doi învăţători. 

E nevoie de un local. 

15). Comuna Redea. (Venit: 8.830 lei). “Trei cătune: edeu, hedişoaru şi Valea- Soarelui. 
Școla este la Redea. Există de la 1830 şi funcţioneză în două localuri, unul vechii şi 

ruinat şi altul noii, ambele proprietăţile comunei. Sunt de zid, ncîncăpătore, dar la îndemâna 
copiilor. Ai patru săli (câte două de fio-care local) şi patru camere pentru învăţător. Curtea 
(300=») este împrejmuită cu şipei și parmaci. Grădină nu e. Sela nu are nici un venit. 

Copiil din Redişoara (2 kil. 750 m.) pot merge la şedla din Redea, unde, peste tot fiind 472 
copil în virstă de şc6lă, ar trebui ca în loc de şcâla existentă care are patru învățători să se 
facă două şcole cu câte do! învățători. 

E nevoie de localuri noui. 
In cătunul Valea-Soarelui (3 kil.), fiind 35 copil în virstă de școlă, ar trebui să se înfiinţeze 

o şcolă inferidră. 

16). Comuna Reșca. (Venit: 3.003 lei). Trei cătune: Chiliile, Deșca şi Jeescuţa. 
Școla este la Reşca. Există de mult. Localul este proprietatea comunei. E de zid, vechii, 

nepotrivit şi ncincăpător, la loc sănătos, dar nu la îndemâna copiilor. Are o sală (5,5.X4,87X2,5)
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și o cameră pentru învățător. Curte nu e. Grădina (12272) este neimpreimuită. cola nu are 

nici un venit. - a | 

Copiil din Reşcuţa pot merze la şcâlă din Reşca, unde, peste tot fiind 144 copil în virstă 

de școlă, ar trebui încă doi învăţători. 

E neapărată nevoie de un local noă, construit între Reșca şi Reşcuţa, locul fiind mai să- 

nătos şi mat la îndemâna copiilor. 

In cătunul Chiliile (6 kil. 886 m.), fiind 20 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui să se înfiin- 

țeze o şeslă de cătun. 

17). Comuna Roșieni. (Venit: 2.351 lei). Un cătun: Roșient. 

Scola de la Roşieni există de la 1891. Localul este proprictatea judeţului, clădit în 1891. 

IE de zid, destul de bun, neîncăpător însă, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: 

(6,65x.6,40X4), o cancelarie, două camere şi o bucătărie pentru învăţător. Curtea (6102) este 

împrejmuită cu şipei. Grădina (1863=*:) este împrejmuită cu uluci. Sc6la nu are nici un venit. 

La Roşieni, fiind 99 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învăţător şi. decă 

o a doua sală. 

18). Comuna Slăveni (Venit: 4.406 le)). Două cătune: Fontânele şi Slăzeuă. 

Şc6la este la Slăveni. Există de la 1891. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1891. 

E de zid, noii, destul de bun, neîncăpător însă, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o 

sali. 17,9X6,63X4), o cancelarie, două camere şi o bucătărie pentru învăţător. Curtea la un loc 

cu grădina, (83002) este împrejmuită cu ului. Şc6la nu are nici un venit. 

Copii! din Fântânele [1 lil. 200 m.) pot merge uşor la şedla din Slăveni, unde, peste tot 

fiind 140 copit în vârstă de şce6lă, ar trebui cel puţin un al doilea învățător şi deci o a doua sală. 

19). Comuna Stoenescl. (Venit: 2.660 lei). Un cătun: Stoenescl. 

Şcâla de la Stoenesci există de la 1833. 'Localul este proprietatea comunei, clădit în 1830. 

E de cărămidă cu pămînt și acoperit cu şindrilă, destul de bun, neîncăpăter însă, la loc sănătos 

şi la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (842,70), Il (1 X4 XX2,10), fără locuinţă pentru în- 

vățător. Curte nu e. Grădina (200”») este împrejmuită cu șipci. $c6la nu are nică un venit. 

La Stoenesci, fiind 148 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui încă doi învăţători şi deci o a 

treia sală. X 

„PLASA OLTEŢU-DE-JOS 

49 Cătune și 9 Şcole. 

Copii în virstă de școlă: 2.764 (1.498 băieţi şi 1.266 fele) 

1). Comuna Balșiu. (Venit: 16.000 lei). Patru cătune: Balșiu, Gorgănașiu, Dăinescă şi Spineni. 

Şodla este la Balşiu. Există de la 1892. Localul este proprietatea comunei, clădit cu a- 

jutorul d-lui C. St. Cesianu în 1892. E de zid, noi, destul de bun, încăpător dacă se mai clă- 

desce un local, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are trei săli: I (10,05 X 6,90 X 3,43) II, 

(10,92 X 6,93'X 3,43), IL (7,96X5,12 X 3,43) şi trei câmere pentru învățător. Curtea (1008) și 

grădina (116":») sunt împrejinuite cu uluci. Şc6la nu are nică un venit. 

Copiii din Gorgănaşiu (1 kil. 500) şi Măinesci (2 kil. 500 m.) pot merge la șela, din Balşiw
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unde, peste tot fiind 353 copil în virstă: de şedlă, “ar trebui, la șcâla existentă fiind acum trei în- 
văţători, să se inliinţeze încă'o şcolă cu trei învăţători. : 

In cătunul Spineni (3 kil.), fiind 20 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o 
școlă de cătun. E | i 

Neînfiinţându-se acâstă ședlă, copiil din acest cătun pot merge la şcola din Balşiu, comu- 
nicaţia fiind ușoră. 

2). Comuna Bârza, (Venit: 600 lei). Două cătune: Bârza și Siliștea. 
Nu este şcâlă. 
Ar trebui să se înfiinţeze la Bârza o şodlă 'inferidră, peste tot fiind 74 copil în vîrstă de 

şcolă. 

3). Comuna Bechetu. (Venit: 722 lei). Două cătune:: Dechetu-de-Jos şi Bechelu-de-Sus. 
Nu -este șcslă. 
In aceste două cătune, fiind 86 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui să se înfiinţeze la Be- 

chetu-de-Sus o școlă inferidră. 

4). Comuna Bobicesci. (Venit: 2.103 lei). Trei cătune: Bolicesci, Chiulesci Şi Comiinesci. 
Şeola este la Bobicesci. [Există de la 1887. Localul este proprietatea comunei. E de zid, 

nepotrivit şi neincăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna numai. a. copiilor din Bobicesel. Are o sală și două camere pentru învățător, Nu o nici curte, nici. grădină. Se6la nu are nici 
un venit, . a | e A . E | 

La Bobicesci, fiind 113 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător. 
E nevoie de un local. 
In. cătunul Chiulesci (2 il. 500 m. și comunicaţia grea din causa unor bălți. car! în timpul ploilor se umflă), fiind 65 copil în virstă de şclă, ar trebui să se; înființeze o şcâlă interidrii. 
In cătunul Comănesci [3 kil.), fiind 22 copit în vîrstă de școlă, ar trebui să se înfiinţeze 0. școlă de cătun. - . 

5). Comuna Braneţu. (Venit: 2.163 let). Un cătun: Braneţu. 
Nu este șclă. | e 
La Braneţu, fiind 91 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui să so înfiinţeze o şcâlă superidră 

cu doi învâțători. 

6). Comuna Drăgotesci. (Venit: 2.598 lei). Un cătun: Drăgotesci. 
Nu este școlă. E 
La Drăgotesci, fiind 99 copil în virstă de şcolă, ar trebui să se înființeze o şcâlă cu dor învățători. 

7) Comuna Golfinu. (Venit: 1.191 lei). Două cătune: Golfnu şi Vlașca. 
Nu este șcâlă. | 

"In ambele cătune, fiind 130 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui să se înființeze” la Golfiu o şcâlă cu doi învtțători. 

S). Comuna Leotescl. (Venit: 3.9146 lei). Patru cătune: Belgaoaue, Lcotesei, Mirila şi Teişu. 
Șeola este la Leotesci lxistă de la 1873. Localul este proprietatea comunei, contribuind la clădire şi d. Gh. Chițu: E de zid, la un loc cu primăria, riepotrivit şi ncîncăpător, dar la



: JUDEȚUL ROMANAȚI 

loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are. o sală: (8X5, 252 „80) și o cameră pentru învăţător. 

Curtea la un loc cu a primăriei (930| este împrejmuită cu șipol. Grădină nu e. Şcola nu are 

nici un venit. 

Toţi copiil — afară de cel din Teişu —pot merge la acâstă şcâlă, fiind însă peste tot 147 

copil în. vîrstă de școlă, ar trebui la Leotesci, încă doi învăţători. 

E nevoie de un local. d 
In cătunul Teișu (3 lil. 500 m.) fiind 57 copii în vîrstă de şcdlă, ar trebui să se înfiinţeze o 

şcolă inferiră. 

9). Comuna Mărgăritesci. (Venit: 1.748 lei). Trei cătune: Dulapu, -Mărgăritesci şi Otarna. 

Şedla este la Dulapu. Există de la 1890. Localul esie proprietatea comunei, clădit cu .a- 

jutorul judeţului în 1889.,£ de zid, noi, destul de bun, neîncăpător însă, la loc sănătos şi la 

îndemâna copiilor. Are o sală: (6,40X6,70X(3,90), două camere şi o bucătărie pentru învăţător, 

Curtea (500=P) şi grădina (50027) sunt imprejmuite cu. ulucă. $c6la nu-are nici-un venit. 

La Dulapu nefiind de cât 20 copil în vîrstă de ședlă, ar trebui ca acâstă șe6lă să se 

transforme în șe6lă de cătun. . 
In cătunul Mărgăritesci (2 kil. 80 m. şi comunicaţia grea), ar trebui .să se înfiinţeze o şeolă 

cu doi învățători, unde ar putea veni şi copiii din Otarna (3 kil. 20 m. de Dulapu). 

In ambele cătune sunt 115 copil în vîrstă de şcolă. 

19). Comuna Morunglavu. Wenit: 3.494 lei). Cinci. cătune: „Pirăscă Ghioșani, Morunesci, Alo: 

runglavu şi Poiana-Mare. 

Şcla este la Morunglavu. Există de la 1859. Locatul este clădit de judeţ în 1890.;E£ de 

zid, noii, destul de bun, neîncăpător însă. Are o sală: (7X6,50X4) şi patru camere pentru în- 

văţător. Curtea (1957) și grădina (692) sunt împrejmuite cu. pari. Şc6la nu are nici un venit. 

La Morunglavu, fiind 117 copil în vîrstă de şcslă, ar trebui un al doilea învețător şi prin 

urmare 0 a doua şedlă. i | 

In. cătunul Poiana-Mare.(4 kil. 500 m.), ar trebui să se înființeze o şcâlă cu doi învăţători, 

unde ar putea veni şi copiii din Ghioșani (5 kil. 500 m. de Morunglavu) şi cei din Morunesci 

(3 lil. de Morunglavu). 

Sunt peste tot 101 copii în vîrstă de şeolă. 
In căţunul Bărăsci (3.300 m. de Morunglavu), fiind 37 copii în virstă de șcâlă ar trebui să se 

înființeze o școlă inleridră, 
Lă 

11). Comuna Pârșcoveni. (Venit: 2.314 le, Trei cătune: Butoiu, Olari şi Pârșcoveni. 

Scdla este la Pârşcoveni. Există de la 1845. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1844. E de cărămidă, vechii, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna co- 

piiloz. Are o sală: (8.50X5,40X3) şi o cameră pentru învăţător. Curte nu e. Grădina (400) 

este împrejmuită cu uluci. Şcâla nu are nici un venit. 

Copiii din Butoiu (1- kil. 500 m.) pot merge uşor la ședla din Pârșcoveni, unde, peste tot 

fiind.243 copil în vîrstă de şc6lă, ar trebui un al doilea învăţător la şeola existentă şi să se 

înfiinţeze încă o şcolă cu doi învăţători. 

E nevoie de localuri noul. 
In cătunul Olari (3 kil), fiind 114 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o 

şeâlă cu doi învățători.” i 

12 Comuna.Popânzălesci. (Venit: 2.624 lej). Şeaso cătune: Băbeanu, Benesci, Busducu, Ciupuria, 

Per iețeanu şi “Popânsălescl. ; 

Şc6la este Popânzălesci. Există de la 1856. “Localul este proprietatea comunci, clădit în
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1856. E de zid, vechii, la un loc cu primăria, nepotrivit și neîncăpttor, dar la loc sănătos şi 
la îndemâna copiilor. Arc o sală: (5,50X-+X8), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, 
nici grădină. Şeola are un venit de 161 lei, din arendarea pămîntului. .. 

Toţi copii! afară de cel,din Busducu, pot merge la școla din Popânzălesci, unde, peste tot 
sunt 91 copil în virstă de șcslă. 

I? neapărată nevoie de un local noi. A SE 
In cătunul Busducu (3 kil.), fiind 52 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui să 'se înfiinţeze o 

școlă inferidră. 

13). Comuna Racoviţa. (Venit: 1.659 lei). Un cătun : Pacoriţa. 
Nu este șcâlă. | 
La Racoviţa, fiind 90 copil în vîrstă de școlă, ar trebui să se înfiinţeze o şcâlă superidră 

cu doi învăţători. 

14). Comuna Robânesci. (Venit: 1.701 Iei). Trei cătune: Bojoiu, Rolânesciz-de=.Jos și Robânescii- 
de- Sus. o 

Șeola este la Robânescii-de-Jos. Există de la 1892. Localul este închiriat. E de zid, noii, 
încăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două să: 1 (SX3X2), II (3X3X2) și o 
cameră pentru învățător. Nu e nici curte, nici grădină. Şceola nu are nici un venit. 

Toţi copiil pot merge la acestă șcslă, unde, peste tot fiind 97 copil în virstă de școlă, ar 
trebui un al doilea învățător, 

15). Comuna Rusănesci. (Venit: 1.975 lei). Patru cătune: Dlajiu, Rusănesci, Voineasa-Mave și "Voineasa- Mică. 
| Nu este şcâlă. 

In cătunul Rusănesci, ar trebui să se înfiinţeze o școlă inferisră, unde ar putea veni și copiil din Voineasa-Mică. , De - „Sunt peste tot 59 copil în vîrstă de ȘcOlă. | 
In cele-lalte două cătune, ar trebui să se înființeze câte'o şcolă inferidră, de ore-ce dis- tanţa între aceste cătune și lusiinesci este mat mare de 3 Kil. : 
Sunt: la Blajiu 31 copil şi la Voincasa-Mare 50. a 

. 

16). Comuna Vârtina. (Venit: 2.000 lei). "Trei cătune: Corbeni, Româna şi Vârtina. 
Nu este şcolă, 
Ar trebui să se înființeze o şedlă inferidră la Vârtina, unde sunt 58 copii în vîrstă de şcolă. 
Cătunele Corbeni (3 kil.) și Româna (3 kil.), ar putea forma un alt centru școlar, înfiinţân- 

du-se într'unul din aceste cătune o școlă inferidră. - 
In ambele cătune sunt 88 copil în vîrstă de şcolă. ” 

11). Comuna Viișoara. (Venit: 2.446 lei). Doui cătune: Viișoara și Viișoara-Aloșteni. 
Școla este la Viişoara. Există de la 1892. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1892. E de zid, noii, destul de bun, ncîncăpător însă, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Arc o sală: (6X7X4), o cancelarie Și trol camere "pentru învăţător. Nu e nici curte, nică grădină: Şcola nu are nici un venit. ae Toţi copiii pot merge la acestă şcolă, unde, peste tot fiind 144 copil în virstă de școlă, ar trebui încă doi învăţători.
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“PLASA OLTEȚUL.-DE-SUS 

36 cătune şi 6 cole. 

Copii în virstă de școlă: 2.317 (1.243 băieţi și 1.074 fete). 

1). Comuna Baldovinesci. (Venit:! 2.264 lei). Patru cătune: Baldozinesci, Gubandru, Pietrișu şi 
Târbesci. 

Nu este școlă. 
Ar trebui să se înfiinţeze la Baldovinesci douo șc6le superidre cu câte doi învăţători, unde ar 

putea uşor veni şi copiil din Gubandru și Pietrişu. 
Sunt peste tot 216 copii în virstă de şcolă. 
Cei 25 copil din' Târbescă (4 kil. 150 m.) pot merge la şedla din comuna Câmpeni. 

2). Comnna Băleasa. (Venit: 2.739 lei). Un cătun. Dăleasa. 
Nu este şeolă. 

La, Băleasa, fiind 173 copil în virstă de  şeălă, ar trebui să se înfiinţeze o șcâlă superidră 

cu trei învăţători. 

3). Comuna Băzgărăl. (Venit: 2.615 lei). Trei cătune: Dăzgărăi, Prisaca şi Simniceni. 

Nu este şcâlă, 
Ar trebui să se înfiinţeze la Băzgărăi o șeâlă inferidră, unde ar putea ușor veni și copiii 

din celelalte cătune. 

Sunt peste tot 85 copii în virstă de șcdlă. 

4). Comuna Căluiu. (Venit: 2.285 lei Trei cătune: Brosceni, Căluiu și Gura-Căluiului. 

Nu este şcâlă. - ai 

Ar trebui să se înființeze la Căluiu o > şcălă superiră cu doi învăţători, unde ar veni 'şi 

copiii din Gura-Căluiului. 

Sunt peste tot 129 copil în vîrstă de şodlă. 

Copii! din cătunul Brosceni (5 lil) pot merge la şcola din comuna Gănesci. 

5). Comuna Câmpeni. Venit: 1.318 lei), Un. cătun: Câmpeni. 

c6la de la Câmpeni există de la 1893. Localul este proprietatea comunci, clădit în 1893. 

E de zid, noi, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală; 

(12.50X4, 50xX2 „50), fără locuinţă pentru învățător. Nu e nici curte, nici grădină. Şe6la nu are 

nici un venit. . . . : 

La Câmpeni, fiind 94 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doila învăţător şi prin ur: 

mare'0 a doua -sală. 

„Cel 25 „copil din Târbesei (comuna Baldovinesci) pot merge la acâstă șe6lă. 

a
 

„
B
D
 

6). Comuna Dobriceni.. Venit: 650 163); Trei căbune: Dobriceni. dMarcușu și, Fycotesc). 

- N este şcâlă. - 
'Tâte aceste cătune, fiind forte depărtate unul de altul, ar trebui să se  “iăhinţeze: la Do- 

briceni o şcâlă de cătun (11 copil) şi câte o şcâlă inferiâră lă Marcuşu [32 copil) şi la Preo- 

tesci (43 copil). 

7). „Comuna Găvănesci. (Venit:.1.439 Iei). Un cătun: Găeănesci. : 

Şc6la de la Găvănesci există de la 1872. Localul este închiriat. E de zid, nepotrivit şi
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neîncăpitor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,50xX3X2), fără locuinţă 
pentru înveţător. Curtea (321.7) este împrejmuită cu pari. Grădină nu e. Sc6la nu are nici 
un venit. | 

La Găvănesci nu sunt de cât 70 copil în vîrstă de şcolă. 
E ncăpărată nevoie de un local noi. 
Cei 18 copil din cătunul Broscen! (comuna Căluiu) pot urma la acestă șcâlă. 

8). Comuna Gropșani. (Venit: 7.098 lei). Patru cătune: Dosu-Sandi, Faţa (Gropşan)), Jlorezu 
și dlardalele, 

” 
Şeola este la aţa (Gropșani). Există de la 1872. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1871. E de zid, destul de bun, neincăpător însă, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are 
o sală: (7,30X6,80X(2,65) şi două camere pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şcola 
nu arc nici un venit. 

Copii! din Mardalele (600 m.) în numtr de 8 pot merge la acestă şeolă, unde, peste tot fiind 177 copil în vîrstă de ş+6lă, ar trebui încă dor învăţători. 
E nevoie de un local. 
In cătunul Ilorezu (3 lil. și comunicaţia grea), fiind 96 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui 

să se înfiinţeze o școlă superidră cu dor învețători. - | 
Do asemenea, ar trebui să se înființeze la Dosu-Sandi (4 il. 800) o şcâlă inferidră, unde 

sunt 38 copil în vîrstă de șc6lă. 

9). Comuna Oboga. (Venit: 5.700 lei). Două cătune: Oboga-de-.Jos şi Oboga de-Sus. 
Ședla este la Oboga de-Sus. Există cam do pe la 1859. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1880. E de zid. acoperit cu şindrilă, destul de bun, neîncăpător însă, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (7,52X4,18X2,55) și două camere pentru învăţător. Curtea (2607) și grădina (12827) sunt împrejmuite cu șipci. Şc6la nu are nici un venit. 
Copii! din Oboga-de-Jos (700 m.) pot merge la șc6lă din Oboga-de-Sus, unde, peste tot fiind 12 copil în vîrstă de șclă, ar trebui un al doilea învăţător și prin urmare o a doua sală. 

10). Comuna Ştirbeiu. (Venit: 9.735 lei). Cinci cătune: Berbesc, Curtişoara, Dobreţu, Olteţani 
și Știrbeiu. 

Șeola este la Ştirbeiu. Există de mult. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1880. E de zid, acoperit cu șindrilă, la un loc cu primăria, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc să- nătos și la îndemâna copiilor. Are două sălt: 1 (8,96X6,014X.3,04), II (7,95X3,98X3,01), fără lo- cuinţă pentru învâţător. Curtea (133 m) și gradina (1263r-) sunt împrejmuite cu uluci. Şcola nu 
are nici un venit. 

La Știrbeiu, fiind 301 copil în virstă de şcolă, ar trebui un al treilea învăţător la șe6la existentă și să se înfiinţeze încă o şcâlă cu trel învățători. ” E ncapărată nevoie de localuri noul. 
In cătunul Berbesci (2 lil. 816 şi comunicaţia grea), ar trebui să se înfiinţeze o șcâlă in- ferioră, unde ar putea veni şi copil din Olteţani (3 lil. 344 do Știrbeiu). 
In ambele cătune sunt 76 copil în virstă de şcolă. 
De asemenea, în cătunul Curtişoara (6 lil. 666), ar trebui să se înființeze o șcâlă inferidră, unde ar putea veni și copii din Dobreţu (6 lil. 600 de Știrbeiu). 
In ambele cătune sunt 71 copil în vîrstă de Şcolă, 

11). Comuna Ungureni. (Venit: 4.332 lei). Un cătun: Ungureni. 
Nu este şcolă. | Aa | | La Ungureni, fiind 168 copil în vîrstă de școlă, ar trebui să se înfiinţeze o șcâlă supe- riGră cu trei învăţători.
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12). Comuna Vulpeni. (Venit: '1.801 lei). Opt cătune: Căliviesei, Cotorbesci, Gogoşesci, Pescărsci 
Tabaci, Doţani, Valca-Satului şi Vulpenă. 

Scola este la Vulpeni. Există de la 1890. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1892. 

i de cărămidă, noii, la un loc cu primăria, neîncăpător, la loc sănătos, dar nu e la îndemâna 

tuturor copiilor. Arc o sală: (5X5X2, 50), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici „curte, nică 
tentă grădină. Şela are ca venit arenda pămîntului. 

Toţi copiii — afară de. cei din Călinesci şi Gogoşesci -- pot merge la șc6la din Vulpeni, 

unde, peste tot fiind 250 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea în vățător la şela exis- 
și să se înființeze încă o şe6lă cu doi învăţători. 

E neapărată nevoie de localuri noui. 

Cătunelo' Călinesci şi  Gogoşesci, deşi la o distanță de aprope 3 il. de Vulpeni nu pot 
trămite copiii la acestă școlă, comunicaţia fiind grea. 

Fiind 120 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui să se înființeze întrunul din aceste două 
cătune o şc6lă superiră cu doi învăţători. 

PLASA OLTUL-DE-JOS | 

18 cătune şi 11 şcâle. 

Copii în virstă, de şeolă 4.356 (2. 356 băieţi și 2.000 fete). 

1). Comuna Celeiu. (Venit: 3.250 lei). Două cătune: Celeiu și Vârtopu. 
Şe6la este la Celeiu. Există de la 1813. Localul este proprietatea comunei. E de cărămidă 

şi piatră, vechii, ruinat, nepotrivit şi neîncăpător, la loc nesănătos şi nu ela îndemâna copiilor. 

Are o sală: 5X3, 502,50), fără locuinţă, pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şc6la 
nu are nici un venit, 

La Celeiu, fiind 241 copil în vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea învățător la şedla oxis- 

tentă şi să se înființeze încă o şedlă cu doi învățători. 

E neapărată nevoie de localuri nouf. 
In cătunul Vârtopu (6 kil.), fiind 59 copii în vîrstă „de şeâlă, ar trebui să se înfiinţeze o 

şeslă inferidră. 

2). Comuna Cilieni. (Venit: 6.400 lei). Un cătun: Cilieni. 
Şedla de la Cilieni există de la.1817. Localul este proprietatea comunei, clădit: în 1814. 

E de cărămidă şi gard, vechii, ruinat, mizerabil, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos 

şi la îndemâna copiilor. Aro o sală (7X5,5X2,5) şi o cameră pentru învățător. Curtea (1. 800») 
este ncimprejmuită. Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit. 

La Cilienf, fiind 314 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui încă doi. învățători la  şedla exis- 
tentă și să so înfiinţeze încă o școlă cu trei înv&ţători noui. | 

E, neapărată nevoie de localuri noui. | 

3). Comuna Gârcovu. (Venit: 4.488 lel). Un cătun: Gârcoru. 

Şeola de la Gârcovu există de la 1859. Localul este proprietatea comunei, clădit în 18: 59. 

E de zid, vechii, ruinat, la un loc cu primăria, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc să: 

nătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (5,26X5,812;81), o cameră şi o “bucătărie pentru 

învăţător, dar neîntrebuinţate, fiind mizerabile. Nu e nici curte, nici grădină. Sela uu are nici 
un venit.
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La Garcovu, liind 249 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea înv&ţător la școla 

existentă şi să se infiinţeze încă o şcolă cu dor învățători. 
E, neapărată nevoie de localuri noul. 

4). Comuna Giuvăresci. (Venit: 19.279 Ie). Un cătun. Giurăresei. 
Seola de la Giuvăresci există de mult, dar cu întreruperi. Localul este închiriat. E de gard 

și cărămidă, lipit cu pămint, nepotrivit și ncîncăpttor, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(7XX3,50X2,50), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şeola nu are nici 
un venit. 

La Giuvăresci, fiind 301 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui încă do! învățători la șeola 
existentă și să se înființeze încă o șcâlă cu trei învtţători. 

I: neapărată nevoie de localuri noul. 

5). Comuna Isbiceni. (Venit: 19 582 lei). Două cătune: Dorna şi Isbiceny. 
Șeola este la Isbiceni. Există de la 1816. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1859. 

î de zid, vechii, mizerabil nepotrivit, și ncîncăpttor, dar la loc sănătos, şi la îndemâna nu- 
mal a copiilor din Isbiceni. Are două săli: 1 (7.77X5,95X2,82), IL (7,60X2,95X2,82), două ca- 
mere şi o bucătărie .pentru învăţător. Curtea la un loc cu grădina [1 115») este împrejmuită 
cu șipci. Şcola nu are nici un venit. 

L-a Isbiceni, fiind 465 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător la șeola existentă 
și să se înfiinţeze încă trei școle cu «lo! învăţători. 

Il neapărată nevoie de localuri nouri. 
lu cătunul Doamna (2 kil. 500 m.), fiind 159 copii în vîrstă de școlă,ar trebui să se înfiin- 

țeze o şcolă cu trei învăţători. 

6). Comuna Islazu. (Venit: 16.900 Iei). Un cătun: Islazu. 
Școla de la Islazu există de la 1818. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1818. E 

de cărămidă cu pămînt, acoperit cu şindrilă, vechii ruinat, nepotrivit şi ncîncăpător, dar la loc 
sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are trei săll: 1 (10X7.20%43,10), II ($,10X5,65X3,10), 
II (7,20X6,10X3,10), fâră locuinţă pentru învăţător. Curtea (180.7. și grădina (30-10) sunt îm- 
prejmuite cu gard (în stare forte rea). Sc6la nu are nici un venii. 

La Islazu, fiind 864 copil în vîrstă de școlă, ar trebui la școla existentă, fiind trei învăţători, 
să se înliințeze încă patru ședle cu câte tre! învăţători. 

I: neapăratu nevoie de localuri noul. 

î). Comuna Jieni. (Venit: 1.500 lei). Două cătune: „Jieni şi Părliceanea. 
Nu este şcâlă, 
In ambele cătune, fiind 119 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui să se inființeze la Jieni o 

școlă cu do! înveţători. 
In centrul comunei se allă un loc în mărime de 1000m+: destinat pentru clădirea unui 

local de școlă. 

8). Comuna Moldoveni. (Venit: 2.300 le). Un cătun: Moldoren). 
Scolă de la Moldoveni există de la 1858. Localul este proprietatea comunei, clădit de 

judeţ în 1892. E de cărămidă, noii, destul de bun, neîncăpttor însă, la loc sănătos şi la îndemâna 
copiilor. Are o sală: (7X6,50X4,90), o cancelarie, două camere și o hucătărie pentru înveţător. 
Curtea (10022) şi grădina (325") sunt împrejmuite cu uluci. Sc6la nu are nici un venit. 

I-a Moldoveni, fiind 192 copir în virstă de școlă, ar trebui încă dot învăţători.
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9; Comuna Orlea. (Venit: 5.150 lei). Două cătune:0rleu și Orlea- Nouă. 

Sedla este la Orlea. Există de la 1857. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1792. 

[E de zid, noi, destul de bun, neîncăpător însă, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. “Are o 

sală: (6,50X6X(4) şi trei camere pentru învăţător. Curte nu e. Grădina (15000n:») este împrej- 

muită cu uluci şi se află la un loc cu a bisericei. Şc6la are ca venit arenda pămîntului. 

Copiil din Orlea-Nouă (500 m.) pot merge uşor la șcâla din Orlea, unde, peste tot fiind 

358 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui încă doi învăţători la şeola existentă şi să se. înfiinţeze 

încă o şeolă cu trei învățători. 
E nevoie de localuri noul. 

10) “Comuna Potlogeni.. (Venit: 2.233 lei) Un cătun: Potlogenă. 

Nu este școlă. 
La Potlogeni, fiind 137 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze o şcolă cu doi 

învăţători. 

11). Comuna Rusănesci-de-Jos. (Venit: 5.763 lei). Un cătun: Rusănesci-de-Jos. 

cola de la Rusănesci-de-Jos există de la 1866. Localul este proprietatea, comunci, clădit 

în 1860. IE de zid, vechii, la un loc cu primăria şi casieria, nepotrivit şi neîncăpttor, dar de 

şi la loc sănătos, nu e la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,75X4, 93X2,63), tără locuinţă pentru 

învăţător. Nu e nică enrte, nici grădină. Sela nu are nici un venit. 

La Rusănesci-de Jos, fiind 360 copil în vîrstă de şceslă, ar trebui încă doi învă &ţiltori la 

şcola existentă şi să se înființeze încă o şcolă cu trei învățători. 

E neapărată nevoie de localuri noul. 

12). Comuna Scărișoara. (Venit: 6.239 lei). Un cătun: Scărișoara. 

Scsla de la Scărișoara există de la 1860. Localul este proprietatea comunei, clădit prin 

subseripie în 1859. E de zid, acoperit cu tablă, nepotrivit şi neîncăpttor, dar la loc sănătos și 

la îndemâna sopiilor. Are două săli: 1 (9X6X3) IL (5X45X 3) şi o cameră pentru învăţător. 

Curte nu e. Grădina (fârte mică) este împrejmuită. Şe6la nu are nici un venit. 

La Scărișoara, fiind 234 copii în vîrstă de școlă, ar trebui, la şodla existenti, fiind acum 

doi învăţători, să se înfiinţeze încă o şcâlă cu doi învăţători. 

13). Gomuna Siliştioara. (Venit: 5.041 lei). Un cătun: Siliştioara. 

Nu este şcâlă. 

La Siliştioara, fiind 127 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze o şcolă cu doi 

învăţători. 

In centrul comunei se află un loc destinat pentru clădirea unui locăl de” şcâlă. 

14). Comuna Tia-Mare. (Venit: 3.516 lei). Un cătun: Tia-Mare. 

Scdla de la Pia-Mare există de la 1893. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1891 

E de cărămidă, noi, destul de bun, dar neîncăpător. Are o sală: (7X 6,60 X 3,95), trei : camere 

şi o bucătărie pentru învățător Curtea la: un loc cu grădina (804 st. p.) este împrejmuită cu uluci. 

Şc6la nu are nici un venit. 

La 'Tia-Mare, fiind 177 copii în virstă de şcolă, ar trebui încă doi învăţători. 

„E nevoie. de un local noii.
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59 cătune şi 16 şcole. 

Copii în virstă de șeolă: 3.712 (2.148 băieţi și 1.504 fete), 

1). Comuna Arcesci. (Venit: 2.897 lei). Două cătune: Arcesci şi Vleşoiu. 
Școla este la Arcescl. Există da la 1835, regulat de la 1879. Localul este proprietatea co- 

munci, clădit în 1835. [2 de zid, vechii, nepotrivit și neîncăpttor, dar la loc sănătos și la în- 
demâna copiilor. Are o sală: (6 X5x2,50), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nicI curte, nici 
vrădină. Șc6la nu are nici un venit. 

Copii! din Pleșoiu (2 kil.) pot merge la șc6la din Arcesci, unde, peste tot fiind 235 copil 
în vîrstă de şeslă, ar trebui un al doilea învăţător la şcOla existentă şi să se înfiinţeze încă 
0 şcolă cu do! învăţători. 

E nevoie de localuri noul. 

2). Comuna Brâncoveni. (Venit: 7.466 lei). Patru cătune: Brâncoreny, Mărgheni, Ociogi și Văleni. 
Prima şc6lă este la Brâncoveni. Există de la 1887. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1887 do def. principe Gr. D. Basarab Brâncoveanu. E de zid, destul de bun, neîncăpător 
însă, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (9X7,80X4,50) şi tre! camere pentru 
învățător. Curtea (1138. este împrejmuită. Grădină nu e. Scola nu are nic! un venit. 

Copiil din Văleni (1 kil. 550 m] pot merge la școla din Brâncoveni, unde, peste tot fiind 
222 copil în virştă de șcâlă, ar trebui un al doilea învățător la școla existentă și să se înfiin- 
ţeze încă o şedlă cu dot înveţători. 

A doua şedlă este la Mărgheni (șe6lă de cătun). Există de la 1894. Localul este închiriat, 
E de zid, nepotrivit și ncîncăpttor, sistematic, la loc nu tocma! sănătos şi nu e la îndemâna 
copiilor. Are o sală: (8XX1X2,30), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (730.7. este împrejmuită 
cu parmaci. Grădină nu e. Şcola nu are nici un venit. 

Copiii din Ociogi pot merge la șcla din Mărgheni, unde, peste tot fiind 148 copil în vîrstă 
de școlă, ar trebui ca acestă şcâlă să se transforme în școlă superidră cu trei înveţători. 

E neapărată nevoie de un local noii. 

3). Comuna Cârlogani. (Venit: 1.923 lei). Un cătun: Cirloguni. 
Nu este şcâlă. E 
La Caârlogani, fiind 225 copi! în vîrstă de școlă, ar trebui să se înfiinţeze două şcâle cu 

câte dor înveţători, 

4). Comuna Cioroiu. (Venit: 3.382 lei). Două cătune: Ciorviașu şi Cioroiu. 
Şeola este la Cioroiu. Există de mult, regulat de li 1884. Localul este proprietatea comunei. 

E de zid, vechiii, nepotrivit şi ncîncăpător, la loc nesănătos, dar la îndemâna copiilor. Are o 
sală: (5,69X4,21X2,17), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Scola nu 
are nici un venit. 

Copiii din Cioroiașu (1 kil. 400 m.) pot merge ușor la șeâla din Cioroiu, unde, peste tot 
fiind 221 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea învețător la școla existentă şi să se 
înființeze încă o şcâlă cu dor învăţători, 

I, nevoie de localuri noui. 

5). Comuna Cepariu. (Venit : 3.125 lei). Un cătun: Cepuriu, 
Școla de la Cepariu există de la 1833. L.ocalul este proprietatea comunei, clădit de judeţ
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în 1890. E de zid, noi, destul de bun, neîncăpător insă, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor, 
Are o sală: (6,50X7X4), o cancelarie şi trei camere pentru învăţător. Curtea (480.7) este ne- 
împrejmuită. Grădină nu e. Şcola nu are nici un venit. 

La Cepariu, fiind 235 copil în virstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător la șc6la 

oxistentă şi să se înființeze încă o şcâlă cu doi învăţători. 
ț . 

6). Comuna Cocărăsci. (Venit: 2.340 lei). Un cătun: Cocărăsci. 
Şc6la de la Cocărăsci a fost deschisă la 1835, iar la 1876 sa inchis. 

Există un local, dar vechiii, nepotrivit şi neîncăpttor. 

La Cocărăsci, fiind 123 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui să se deschidă cât mai curînd 
școla (cu doi învăţători) şi să se clădească un local. 

7), Comuna Colibaşu, Un cătun: Colibaşu. 
S$c6la de la Colibaşu există de la 1892. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1890 

de d. 1. P. Vralna. E de bârne, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna co- 
piilor. Are o sală: (9X4X3), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Școla 

nu are nici un venit. 
“La Colibașu, fiind 96 copii în virstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învâţător. 

8). Comuna Doba. (Vnnit: 2.196 ]ei). Două cutune: Doba şi Schitu. 
Şe6la de la Doba nu s'a deschis încă, dar ar trebui să se deschidă cât mai curînd. 

La acestă șcâlă ar putea uşor veni şi copiit din Schitu (1 lil. 500 1n.). 
Peste tot fiind 193 copii în vîrstă de şeâlă, ar trebui ca şcola să aibă trei învăţători. 
Există un local clădit de comună în 1883, dar e nepotrivit şi neîncăpător, avend numai 

o sală: (6X5X(2,50, tără locuinţă pentru învăţător, fără curte şi fără grădină. 

9). Comuna Dranovăţu. (Venit: 4.680 lei). Trei cătune: Dranovăţu, Grădiștea şi: Izvoru. 
Şc6la este la Dranovăţu. Există de la 1891. Localul este proprietatea comunei, clădit de 

judeţ în 1890. E de zid, noii, destul de bun, neîncăpător- însă, la loc sănătos şi la îndemâna 
copiilor. Are o sală: (6,6X'7,9X4,2) şi patru camere pentru învățător. Curtea (6527) este ne- 

împrejmuită. Grădină nu e. Sedla nu are nici un venit. 
La Dranovăţu, fiind 150 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui încă doi învăţători. 

E nevoie de un local noi. 
In cătunul Izvoru (3 lil. 400 m. [100 copii), ar trebui să se înfiinţeze o şelă cu doi în- 

-vățători, unde ar putea veni şi copil din Grădiștea (3 lil. 260 m. de Dranovăţu [38 copii). 

10). Comuna Enoşesci. (Venit: 3.000 lei). Patru cătune: Crisa, Enoșesci, Gabera şi Spurcaţi. 

Sc6la este la Enoşesci. Există de la 1880. Localul este proprietatea comunei, clădit de 

locuitori în 1878. E de birne, nepotrivit și ncîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna co- 
piilor. Are o sală: |6x41X2,50), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (1600”r) este ncimprej- 
muită. Grădină nu e. Şcola nu are nici un venit. 

Toţi copiil din comună pot merge la acestă şe6lă, unde, peste tot fiind 172 copii în virstă 

de şedlă, ar trebui încă doi învățători. 

E nevoie de un local. 

11). Comuna Găneasa. (Venit: 1.793 lei). Două cătune: Curneșu şi Găncasa, 
Şc6la este la Găneasa. [Există de la 1868. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1832. 

E de zid, vechiit, nepotrivit, neîncăpător şi nu e la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,98X5,12X
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2,50), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Șeolu nu are nici un venit. 

Copiii din Corneșu (970 m.) pot merge uşor la școla din Găneasa, unde, peste tot fiind 

148 copil în virstă de şcolă, ar trebut încă doi învăţători. 
4 neapărată nevoie de un local noii. 

12). Comuna Greci. (Venit: -.000 lei). Patru cătune: -trârnați, Greci, Ostrocu şi 'Tomeni. 
Şe6la este la Greci. Localul este proprietatea comunei. E de cărămidă, nepotrivit şi ne- 

încăpător, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (9X6X3), fără locuinţă pentru înv&ţător. Nu e 
nici curte, nici grădină. Sedla nu are nici un venit. 

Copiii din Atârnaţi (500 m.) pot merge ușor la şcola din Greci, unde, peste tot fiind 137 

copil în virstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător şi prin urmare o a doua sală. 
In cătunni 'Tomeni (3 lil.), fiind 31 copil copil în virstă de șcâlă, ar trebui să se înli 

țeze o școlă inferidră. | 

De asemenea în cătunul Ostrovu (2 kil. și comunicaţia &rea), fiind 1 copil în virstă de 
școlă, ar trebui să se înfiinţeze o şcolă de cătun. 

in- 

-13) Comuna Osica-de-Sus. (Venit 11.835 lei) Două cătune: Osica de-Sus şi Vlădulent. 

Şcola este la Osica de-Sus. Există de la 1878. Localul este proprietatea comunei, clădit 
în 1837, E de cărămidă, acoperit cu șindrilă, vechii, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc. sănătos 

şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (9522), lără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, 

nici grădină. Scola nu are nici un venit. | 

Copiil din Vlădulenr (700 m), pot merge ușor la şcola din Usica-de-Sus, unde, peste tot 
fiind 246 copi! în virstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător la șe6la existentă şi să se 
înfiinţeze incă o şcâlă cu doi învăţători. 

E nevoie de localuri noul. 

14). Comuna Criva. (Venit : 9.216 lei). Două cătune: Orira şi Piatra. 
Școla este la Piatra. Localul este proprictatea comunei, clădit cu ajutorul judeţului în 1893. 

LE de zid, noii, destul de bun, ncîncăpător însă, la loc sănătos şi li îndemâna copiilor. Are 
două săli: I (11X7X4), IL (11X7X4), o sală de atelier, una pentru conservarea materialului și 
trecă camere pentru învăţător. Curtea (1157m>) este ncîmprejmuită. Grădină nu e. Scola nu are 
nică un venit, 

Copiil din Criva (1 kil. 410 m.) pot merge ușor la școla din Piatra, unde, peste tot fiind 
218 copii în vîrstă de ședlă, ar trebui un al doilea învăţător la școla existentă și să se înființeze 
încă o şcâlă cu doi învăţători. 

15). Comuna Slătioara. (Venit: 9.250 lei). Două cătune: Salcia şi Slătioaza.. 
Șeola este la Slătioara. Există de li 1891. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1890. 

E de zid, noii, la un loc cu primiiria, neîncăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Aro 
o sală: (26,50X4), o cancelarie și trei camere cu sală pentru învățător, Nu e nici curte, nici 
srădină, Sc6la nu are nici un venit. 

Copiil din Salcia (2 Țil.) pot merge la şcola din Slătioara, unde, peste tot fiind 215 copil 
în vîrstă de școlă, ar trehui un al doilea învăţător la școla existentă şi să se înliinţeze încă 
o școlă cu dol învăţători. 

Ar trebui ca primăria să deșerte localul actual și să se mal clădescă un altul. 

16). Comuna Şopârliţa. (Venit: 923 lei. Un cătun: Sopirlița. 
Șeola de la Șopârliţa există de mult. Localul este proprietatea judeţului, clădit în 1889. 

E de zid, noii, dastul de bun, neincăpător însă, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o 
sală : (7X619%8, 97) și patru camere pentru învăţător. Curtea (900m+) este împrejmuită cu uluci; 
Grădină nu e. Scola nu are nici un venit. 

la Sopârlița, fiind 105 copil în virstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător şi deci 
va doua sală.
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17). Comuna Strejesci-de-Jos. (Venit: 9.131 lei). Patru cătune: Manuwa, Purieci, Runcu 

şi Sirejesci-de-Jos. ” - 

Sedla este la Runcu. Există de la 1859. Localul este proprietatea comunei, refăcut de lo- 

cuitori în 1884. E de zid, nepotrivit 'şi neîncăpitor, dar la loc sănătos şi la îndemâna numai 

a copiilor din Strejesci-de-Jos. Are o sală: (6,36X4,92X2,55) şi o cameră pentru învăţător. Curtea 

(1925m.»)) este neîmprejmuită. Grădină nu e. Şe6la are un venit de 311 lei, din arendarea pă- 

mâîntului. | 
La Runcu sunt numa! 63 copii în vîrstă de școlă.- 

In cătunul Strejesci (2 lil.), ar trebui să se înființeze o şeâlă cu doi învăţători, unde 

ar putea veni și copiii din Mamura (5 kil. de Runcu). 

Sunt peste tot 109 copii în virstă de şcolă. 

In cătunul Puricei (3 lil., fiind 37 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui să se înliinţeze o 

şcâlă inferidră. | 

18). Comuna Strejesci-de-Sus. (Venit: 1.200 lei). Un cătun: Strejesci-de-Sus. 

Sc6la este la Strejesci-de Sus există de la 1819, cu întreruperi. Localul este proprietatea 

comunei, clădit în '1848 de Const. Buzescu. E de cărămidă, vechii, destul de bun, neîncăpător 

înisă, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două săli: (7X4X2,51),.1l (1,61X4X2,57), fără 

locuinţă pentru învățător. Nu e nică curte, nici grădină. Șeola nu are nici un venit. 

La Strejesci-de-Sus, fiind 198 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui încă doi învăţători și deci 

o a treia sală. | 

RESUMAT 

Pentru o deplină aplicare a legci asupra învăţămîntului primar, ar trebui să se în- 

fiinţeze în tot judeţul Romanați: 

8 șcule de cătun 

23 școle înferidre cu 1 învățător ; 

55 şcole superidre cu 2 învitători.* 

30 școle superidre cu 3 învăţători. 

Ar mai trebui să se transforme: 1 şeâlă de cătun în şcâlă inferidră, 1 şcolă de cătun în 

şcâlă superidră cu trei învățători. 1 şcâlă inferidră în şoolă de cătun, 42 şedle inferidre în şedle 

superiâre cu doi învăţători, 33 şedle inferidre în şcole superidre cu trei învăţători, 6 şeole su- 

peridre cu doi învățători în șc6le superidre cu trei învățători şi din 1 școlă-superioră cu patru 

învăţători să se facă două superidre cu câte doi învăţători. | 

Astăqi avem în acest judeţ 93 şele, din cari: 2 de cătun, 81 inferidre, 7 superidre cu 

doi învăţători, 2 superidre cu trei învăţători și 1 superi6ră cu patru învățători. 

In Qiua când legea actuală va fi pe deplin aplicată, vom avea 209 şcole, 'din cari: 8 de 

cătun, 29 inferidre, 100 superidre cu doi învățători şi 72 superi6re cu trei învăţători. 

F. D. 

  

NOTĂ. — (1) In tabele, la suma totală a copiilor în virstă de şcolă din comuna Balșiu (plasa Olteţu-de-Jos), 

+ în loc de 370 să se citească 373. | 

(2) Idem din cătunul Brâncoveni (comuna Brâncoveni, plasa Oltu-de-Sus), s'au trecut și cei din cătunul Măr- 

eheni (aceeași comună şi plasă), unde este o, şcâlă de cătun. | ă 
. 

(3) Suma totală a numărului de șcdle din fie-care plasă, să se citescă în' tabele așa cum se găsesce în text 

în fruntea fie-cărcă plăși; de asemenea și la recapitulație să se citescă 93 în loe de 89.
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15| Soreni ....] Soreni. 1| 0 — pi 10, di 29, 28 pi —| — 73 sal 155| 
| Părţelu. +. .| Strimba.. .. | 2] 6 — — 360 22 22 1 — 10 2 09| 59 198 
19| zânogă.. ..| Zăânceă 1] 1 “] — 10 2, 27 58: 20 2 1 j 1 127| 90. 217 
16| Zvorsea. . . | Zvorsea ... | a a] 1! —: 2 1 1461395 al aj mol 30 147 

p ! 4 

Total, ,.. | 22] 14 a — 1.40 115 sul 985; a] 488: nai si au vaa00 asaza 
, ! | i i : 

       



    

  

  

      

  

  

  
  

      
  

      
  

                  

  

  
            

    
  

  

  
  

Numărul copiilor străini împărțiți în două categorii Ca . Copii care urmeză şcola acum. 
az ae moare ez Câţi copil e 

: încap După statistica anului 1593 — 91 

| Copil străiuf car! în geâlă 

Copit străini cari || sunt în virstă de TOTALUL 
. 

urmâză șcâla |iscâlă numtrând celor dauă eat a Copil înserișt Copil presenii Copil presenţi i 
i goril de copi 223 Ia Septembri în ] | i N 

mem. [eize eram | O aur | Gage |" toea | Decembmie || In late Mit OBSERVAȚIUN 

= lol zl|o lzislelii |lzlslelzlsl|elzle|E 
» 9 >3 9 3 o 9 Zi o9 3 O 9 > 9 9 3 (3) 9 

sa P2a e Pra ca = % 9 3 | = ca Fza [=0) FA Ea = 

| | 

— — — 7 —i = — 32 —| —i = 6 A îl 30 3| Di] şesla sa deschis în Noombrio 1893 

Za 72 | 3 34 48| 2 50| 27 —| 27 
= — — - I— | — S0 86! 26 112, 79! 10 89 E —Î „cala „na, funeţionat în Maia din 

—| = — = | = 36 | —| = = 32] — 32| 30| — 30] 2nftuțate cu oră. Ainist, 0. 14.519 

- — — — — = — 2 —| — — Ai di 51| 18! 3] 21| șeâla înfințată în Octombrie 189%, 

a Aaaa A 
| | | 0 [2 sad] 8 si 23| —| 22 
| 70| 15| 1] 16 19| | 53] 32| 2] 84 

= = 70| 55 a 5 sal 9] sl 18 | 21 

— — — a — — | ===] 

— : — | 11 55 2 | | — —| aa 2] 43| Cursurile as tnceputitu Ianuarie 1894. 

= z0 | saj 14| 59| 34| | 13| 22| 33 35 

| z | 20| —| 20] | 4] 9] cj —| 5 

| = = | = 0 | 38| | 39) 53| 2] 57 25 1 26 

— — — — == — 318 93| 26 119 201| 37 238 174| 29| 203 

— —| a — 33 | 36| 29| 65| 16| 9 25 14 3] 17 

| 22 = [28] al za aul a] 25] 20| 9] 29 

Pa ala o [aj 2] 56 aj 19 că, 43] 10, 53 
i — | .— = — 50 —| — _| 46| —| 46| 31 7| 38| In Sept. 1893 n'a funcţionat şe6la. 

2] i 
i | — — —| a o] 124 | — — - | 

| ] | 

2 2 2 —| 1 23 6 14 [iai] 11 145, lili 9 120 50 9| 05 

— _! — —| ==] — "0 31 6 si, 70| 7 8, „40| 11| 51 

— — a —| = — 109 68; 16 Ss 132| 25 151 714 18! 89 

— — — == a — 10 15| 3 18 72 | 19| 49| 6 55 

— — i — 1 — 1|. 100 67 6 (LA 114| 13 121, 121| 16! 137 

1 —| ia 15 | 106| 18 124 88| 15! 103| 70| 11 81 

| ses aaa 76| 38| —| 15 
— — — al] — — —| = — —| = => 

|| [70 azaj 2 azajaaaţ aaa a — să 
— - — = — 2 100 TI 3 “i 56| 3 29 37| 9: 39 

— — — = — 60 | 103| — 103 43. 2] 40| 22 2 24 

| [ao [ae —| 2] 2 =] ez] coj =] so 
— — = a a — 55 | 28| —| 93! 87] — 37 31| —| 31 

— —! — 2] — — = — == — 

— — — i = = 60 19| 2 51 65| 1| 66| 53| 2| 55 

— da 50 | .6| —| 6| 304 —l 30| 10| —l 10 
| | 

3 0 3 — 6 3 9] 12 | —| — — —| = | —| = =                                                                                      
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Copil cart || Copit mar || Copir (ta | Î copi Copa | Et em | „Geza copie Ceea] cu 
i 3 |. |maatorapi al ASIA 20 || rințe po- | MAL Paz) |] i |instruețiu- 

Z| CONUXA CĂTUNUL | E | $ | mar urma] aintaeța ee mâut care || freeueateză atata de acestor | 
" € . 312 un an nu frecuen- 6 i *Sec “orii 5 = 3 cătunul de || scza gc6la |erteare ară ecola din i șese categorii 

. A : | 
9 5 5 RI > — | a va. - = 

SĂ Elle Sela! 
I | E ! | ! 

Plasa Balta i | ; i | 

1| Brastavăţu - - | Brastavâţu. 1 a ai —i 69! s7! 34 3 1 — — asa 
2] Ducinișu. .. Bucinișu. 1 1 3 — TI 55] 9. 3 2 — _ zi 189 

3] Cruşovu . . Crușovu. 1| a] —| -- sa 15 şi 6 = 2 ai 188 i i i i 
4]. Dăbuleni. . . | Dăbuleni 1 1] — — 141 222! 19| — 2 _| | 783 
5] Grădinile. Grădinile 2 a] —| = ga! 45! 10! 2 o — 1 133 

6] Grojdibod . . | Grojdiboa 1 af a i sa! 110; a0l 2 = = asul 
1] Gura-Padini . | Gura-Padini A a] 2 —| 64 ss) 8 1 a i 201 
SI llotaru. .. Ilotaru 1] 0] — —| 12 2 1 — _ 76) 
9 Ianca ..,.. | lancea .,.. 2 1] — — 68 96| Gi i — _ 218) 393) 

10| Obârșia . Obârşia 2 1] — = 34 70! 19! _— 4 | o0l o! 

11| Potelu. Potelu 1) 1] — „2! 49 19) al 9 — - | 178; 

12| ltătunda. Nătunda. 1 1 — =: 386 sri 12 _ _i 130) 

S i .. S ina . — _ ” | | - 5 |Studina . Studina . 2 o : 41 19; 12; 2 — - 163 
Il» .. Studiniţa . 4 —, 31, i 8 Ei — 17 

19| Urzica. . . . | Urzica 1] 1 — — 81 39. 1 1 — — 139 

dal va , idaslr 22 JL 15| Vădastra. . Vădastra . 1] i — — 5 106; +44 — | — 338 

26| Vădastrița + + | Văaastrita,. | a] a] —| = 35 87| 31 = = 298 
11| Vișina... | Vişina. ...| a a a — 16| 33 14] a 221 

i [! | 15| Visdila. ... | Vlădita 2 a a —j 29] 38 121 a o88i 

Total . 19| —A136 1288) 9 1 as09jai]1780 
| 

Plasa Oltul-de-sus 

Arcesci Arcesci — —! 90 ÎN 58, 33 î 5 — 239, 
2] Brâncoveni. » Brâncoveni —! - 81 54, 1 2 1 370, 

3] Cirlovani. , Cirlogani 5 i — „99! 18 55, 4 — - ! 225 

4 Cioroiă. ...| Ciotoi ...| 9] —| = —[ 33 67| 20| 32 5 G| al 120! 100! 22il 
5] Cepariu ... Cepariu .., 2 1| —| 83 Bi 18 1 2 — — 235 

, i ' 
6| Cocorăsei. . Cocortsci 1 — — - 10: 32 19, 2 _ 123, 

î| Colibaşi... | Cobilaşă. 1 — = 40 43| =]. —! | 2 96, 
S| Doba... Doba ...,. i 2 32| 82 21| — — 193 

9% Dranovăţă . . | Dranoveţă., 4 1 — di | 2 90 65) 1| — 285 

10] Enoșesci . Enoşesci 1 —! —i 40 38; 21 20 —| — 172. 

11| Gănesa. . . | Gănesa 3 2 —| 9 30! 7] 10) E | 148 
12 Grec... Greci . 4 —| = 26 39| 20| si —| — | 185) 

, - ÎL pe al al 
15] Osiea-ue-sus . | Osica-desus . 2 î —i 53 65| 17 3 -| — 216 

„| Piatra Piatra... [| 2 — —| 85 38| 21 35 3 — 90, 218 
"15| Stătiora ... | Stătiora 3 — 79 80; 15; 2 — 114 181| 245 
16] Sopârliţa. .:. | Sopârliţa 1 îi —| 35 21| 12 n — : 103 
„11| Strejesel-de-jos | Strej.-de-jos; 1 —! — 58 53| 19 37 — — 119 9 e 

„18 Strejesci-de-sus| Strej.-de-sus . 1 ZI 29 5 __25 22| —__—i_119) 

-] | ! 
Total. .. [| 49 15 —| 5 859] 530 | ol e ela 3643. 712) 

:] i ! i



  

  

    
Namerul copiilor străini împărţiţi în două categorii Caţe copil _ Copii cari urmeză la şcola acum 

  
  

  

    
  

    
    

  
    

  
      

din 6 Ianuarie 1894. 1 
16| Iu Septembre şeola inchisă din causă i | | 

incap După statistica anului 1893—94 i 

Copil! strein! cari ana Su şcâlă | ———— = === 

Copiilstraini cari || sunt în virstă da TOTALUL | | - 
urmâză şedla |igc6lă numtrând celor doua cate- za Copil înscrişi Copil presenți Copil presenți , ; 

acum şi pe celamânați sort copi as 1a Septembrie în luna +0 luna Maiă OBSERVA FIU NI 

sati excluși strain e E 1593 Decembrie . 

sg 57 
zăâaz 

= Lai - = = = = 

5 lol lo lelelzlita Iglelz|zisislăls|g 
3 9 .Z O 3 o | 509 3 9 O |l>z 9 o 3 O e | 

= = = [za Giza Ro BIZAR |R|= = ţ 

II | 
1 ! 

! 

| 
— — — — o — 50 s0| — 50, 56| — 56 40| - | 40 | 

== 9 [as — o 2] zi n-a | 

— — — =] li — 2 2 aa e _| 28 —| 88; Infinţată eu ord. Minist, No. 41 Jin 

| j ; 60 38 38 35 „55 5 lawuaric 1391 

— -- — — — = — 236 86! 46 192 114| 56 10 66| 46] 112 

— — — —| == — 60 29| — 2 44| — 5 51] 1! 5$ 

— — | 2 == 00 [ao a 214| 161| 8) 169 139| . 6] 115 | 
- i 

— —| — == — "10 3) 3| all 63] 8 si, si) 14 % ' 

22 27 Aa AA 
— — — —| > | = 60 32| 1 33 60! si Gri 5ii 3] 60 | 

j 9 —: | 1 9 3 45 2 2 10 = — _ 19 3| 22] In Decemurie și Ianuarie șesla închisă 

| i i i | din causă de L6lă. : 

| [| 65 [22] =] 22: 40j 8 48] 20| =-| 29 
o i = 10 | — — — sii —| si 36| —| 8 Iniințată cu ort. Ministerial Ko. 55, 

i     de reparaţie.   3 

i = 10 | 34 16 50| 33| 11 sa! 28 6] 31 
1   | IL | =

 

o
 ] o
t
 e - &
 

19
 

[5
] 
9
         

                          
  

  
  

| | 2 | | 39 Form, gonține date statistice 

3 — 1 1) 4 1] 5] 50| 65 —| 63; 57] —| Bl 18 — 48 

2 — — 2 2 80 i — _ 66.3 69 30| 3] 53 Vorm. E pu, conține date statistice 

= so | ae as 20| za a6| 90 i] 14| pe me 

== al — 45 | 25| 25| 29; 15| 1 16| 23| 2: 25 

6! 2 1 1 d 3 10| 130 | — — | | = _] -| — — 
j | | j ! 

— — — — == = 10 | 70; — 70 54 — i 30 —| 8V 

= — so | 39 7 36| 13 1] 13 39. 3 

DI | o = 

— — — = === 35 | 34| — a oi — 26 16 —| 16 

— — => 9 | 88 —| 88| il — 71 66. —| 66 | 

A _ === 
— — — = | 26 | 2] — | 35| —| 38| 30 —| 8 

ZI III ela dai | 
— A 10 | 53) — 58 48 — 18 46 — 46 

= | = = = 15 | 35| 38| 41| 30, 2 82| 88 8 36 

— >= 50 | 42 3 45| 82 3 58 31| 3 34 
ea = 1 25 3] si) 24| — 21 

= = 60 | so | a al 2) 38] a7. a 10 

2 — 3 1 5| 1] 6| 160| 51 5 59 SI Gl si 57] 6 63 | 

=> al GO | 79, 41| 88 sa 2 15 16| 1 17 
— - —|- — —| =] — GO | 62 20| 72| 37 6 13] 23| 6 29 | 

— — — — = — GO: 39 — 39 — 29 —| —| as Avrilia—25 Aaiu șevla iuchisă din! 

_ — 2 —| = = — 80 52| —| 52] 4! —| a] azi —|.27 cauză de epidemie. | 

2  — 3 : 5 1] 6] 1.086 — AAA AA - |                                       
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NUMELE COPIILOR DE ROMÂNI IMPĂRȚIȚI IN ȘESE CATEGORIL__ 
= | i 
3 $ Copit | copil cal Con ma | mat saca | Copii cau sari | TUTĂALUL 

| z 3 indatoraţi zare ara aţi io. | al Par) i amânaţi! Piatra | acestor. 

COMUNA CĂTUNUL [E | | amet dementa ee | eeueaeză | meiereea | sau (eta i, ! ese catezorii 
= | !! tunul de tedla  llortearearâ!| CXCluși lacestcătini! din urmă 
:3 3 i qcolă 1! distanța i | ! 

2|[ZlzisizlsIlslelg 2lg slzlelzleiE 

ȚIȚEI 
Plasa Oltul-de-jos | i | | pl 

! i i îl ; 1 | ; 

1] Ceeiu [| Celei. | a a = si — 32, 11| 37 35] 31] 158, 147) 300 
2 Cilieni. .. | Cilienr. . | a] 1] —| —| 00, 8 88, 76: +43 18| gi 2 | i 180, 184| 813 
3) Gârcovu.. . .| Gârcovu. ..| 1| 1] —| —| 52 —j 10; 69] 31 17| Ss 2j — —i 131) 118| 249; 
3] Giuvărosci . .]| Giuvăresci .. 21| | 3] 4! 76] 48 54, 2 —i i — 168, 153, 301 

3] Isbiceni. «+ „| Isbiceni +. .[ 2] 32| a| 21 981 31 104] 158[ 109 143| 4 3] 3 1] 314; 310 24| 
G| Islaz. se... .| Islaz... | 1] 1] 51 —] 188) 21! 14 247] 105! 149! 18 77| —| —il 3310 124| 864 
| dion. .... Jeni. | 2] o] = =] =] —| 00| ao] 16 11 3 2] 2] — zi] si 119 
5] Moldoveni.  .] Moldoveni 1] 1] 1 — -| d si 30 26 1 — a —| 112: 60; 192 

VW Orlea ..- | Olea ...-[ 2 a] 4] —| 63 Si 8 151 di 13 1 | — — 205 153| 358 
10| Potlogeni. . .| Potlogeni .. 1] 0 11| —| 22 —| 29 142 14 18| —| =] — 1 70! 01! 137 

u Rusănescidejos| Rusăn.dejos . 1] 1] — — 39 1 Mi oi! 62 47] 22| 2 —| 206| 144 360) 

12) Seărişra. . | Seărişra. «| a] a] 5] = 64] 18: 3] 2l 16 43] 1] 3; —| —| 118| 116| 234 
13 Silişteora . . .[| Silişteora. . . | of a] = — -| 10) ai] 36 21| 3 si —l —| s0 sia 

13| Tia-mare. . .| Tia-Mare.. . | 1 1 Zi 40 1 28, 33) 18 2 2 2 3 1] 92| 89| 11? 

m N | | _i | i | | 
Total. | 18| 11| 19| 22| 187| 66 sea 616| G7Y| 62 28] 14| 42.3562.000.1.356 

! | | l | ] | 

Plasa Olteţul-de-jos 

1| Bala eee Dalşiu Ap 109 1, sI ST] 35 62 a 1] | —, 201; 12 370, 
2 Bia oo Bia o 20 | ai 0] 6 s) - || i 28, 34| 74| 
3] Dechetul . . .[ echetul . 10 — 20 BI 19| Ai ai sei 
34| DBobicesei. . „| Bobicesci. . «| 4] a] —| —j 33 7] 36 6] 2 25| Ga 2| 107| 93! 200 
5) Braueţu . ..] Drancţu .. 1] 0 — —i — — 10 = 11 Y, — —| — —| 5: 34| 91 

6] Drăgotesci . .| Drăszotesci 10 = — —j 34 33, 12 9 — — 11 — 57 42 9 
| Gollin ....| Golfin . ... 2] 0 — — -. —| 39 52| 21 24! —| —i — —. d4 TG: 130! 
S| Leotescă .. | Leotesci .. [| 3] 1] 1 — 152 81| 60| 32 29 102; d 2: 104] 100 ooul 
VP Mărgăritesei | Mărgăritesei „| 1] 2] — —: 08 10] i 20| 7] 18 8. 15; — —, 12 63 135| 

10| Morunslavu. „| Morunsluvu d] d i — i 10, 33 36: 66 6: o 1 — 4 192| 103 o55l 
„11| Wirgeoveni - „| Pirscovent . | 41| 1] — — SI 1 5 115, 2 “i 6 = | — 19) 16 si 
12] Popinzălesei | Popinzălesei „| d] 2] =: —j 10 —: 21 31 187 30 —! — 219 Gt 13 

13] tacovița . . .| Racoviţa. [| 1] 0] —| = 831 99 12 gi i ia 43 90 
"13| Robănesci. . | Robănesci 21| 50: —j al 2; GI GI 2 al 2 or; 
15| Musănesei. . .| Rusănesei oja 0 ial aci i = 1 | 60 zi 140 
16| Virtina. . | Virtina. - of aa 22, N 30, 2 7013 16, 
„19| Viizora e | Via. [ja 00, la os asi ai o | = s2 62 143) 

4 ' ! : i 
Totul | 46| 9 2) — sr 39! ri cos! EI 199! co ai 21 1.398i1.200l2.764 

ul Pa | 
: ! i | ! " i :         

   



  
  

  

  

  

  

  

  

  

        

  

  

      

  

      

  

    

  

    
  

  

  

              

  

    

                            

Numărul copiilor străini împărţiţi în două categorii Câţr copit Copii care urmâză şeila acum, | 

- încap După statistiea anulni 1893—94 i 

Capi! străinI car! , în scâlă i 

Copil străini caz! || sunt în virstă de TOTALUL, PI | 

urmâză șc6lă || sc6la numtrână celor două cate- = 28 Copii înserișt || - Copil presenți || co ir presenți , 
aenm şi pe celamânaţi || SOril de copii | 8-5: |: 1a Septembrie || îm luna. în luca Maia OBSERVATIUNI 

sai excluşi străini „Ea 1893 | Decembrie - Li Ma 

sg | 

Po E să | 

3 | 89| 5 | |ăle lei [ălelslălelelalele 

! i | i 

i | 
| |: | 
— —! — == — GO | 2] 2! G1| —| GU 20! —| 20] Form. F mu conţine date statistice 

! | pe Septembrie, 

— — — m 60| 49 » bi 38, 3 sI 33 3. 88 

| — — = = — 55 [16 --| 16 8) —| 53| 25 —] 2 
i = 

—| = a 50: 30 8 sil ari —| ui 5 —| 15 
. | i 

5 — 6 3 9, 3 12 130 îi — îi 8 3 si 39 3 2 

3 d 3 2 G 6 12 210 | 152| 20 172 160, 24 1 125| 20 145 

= — i — 
N SI | 
— — — — == — 10 9 2] 49 — 2 23 — 2% 

=== = 70 | 11| —| 11) 75, 8 80| 38 1 4 
— — — ial = — — o ai — : —| la 

| al - Go | | 2 13 ou 1] 22] 14! 1] 15 

i 2 — i 1 2 8 7 191| 5! 126| 92 26 1184.55: 21 "6 

IAA DA a ZT 
= === a 3 22] 63, | 67| 81| 4] 55 

A _] 
Go pai ati 98| 95 1 —[—[—li—[—=i—l=j—i— 

l | | | 1 ! Ă ă i ! ! 

a; 1 1 — 3 1 4 950 | 201; 33 2 130| 19| 119| 101| 17 118 
| i ţ 

— — — — -- -- — — ai — — — | — — — 

pl | | — — — a = — i === = = 
| i 

—| — - —| = — GO 5 13 58 45, . 8 5 Bi 64 

-.- — — —_l — — — — ll — —: — — —, — — — 

o oi 
2 — — — 2 —| 2 — —| — — ===] = 

! 
—| || e | 86 aj 28| 88 2 38] 8 e 36 
— — — — = — ct) 29| —|. 291 49 8 Sr) 19 —| 19 , | 

i .1. . . 2 : . 

— — — ial — iri9) 68) 9 î? 23 1 24 —| = — In Aprilie și Mali geola inchisă din 

— — — —| =] — — s8 59, 1| 60| 60 1 GI 35| —| 3 | 

_. — — il = — 15 20, — 20 32| — 32 —| = Din, Martie șodla închisă, înveţătorul 

ala = i zi | aa 

— — -- = = —| — 50 | — - 58 — 58 50 —| 50 Comte, început la finele lunei 

— —i — = — —| = | = 

al — | i 

| - — — —| —_| = — "0 98| — 2 i — — 19 1| 20 Şegla închisita Decembrie din casă 

| i | 
4.1 i — 3] 1| -6 BI |—]— _ — -|- — | — 

! 4 

y i i              



  

  

_NUMELE COPIILOR DE ROMÂNI IMPARȚIȚI 15 ȘESE CATEGORII, 
1 Copil cari . 

  

  

Copii mat, Copil (în 

  

  

  

  
  

  
  

Z 5 Copii i: frecuenteză :! vast de pă- „afară de cet] Copii ' Copii cari TOTALUI, 
= z „cola acum” pat mart) » inați irita ! 
2 3 indatoraţi a errearearii ! rinți Ro- care nu fre- ANA: ți netra ti acestor | 

«- . , “x*pe ze Z distanța ce | ani cari teză . sati an na fue ri | COMUNA | CĂTUNUL, [E [E] matematic citea, sa căile gezecatecorii 
Z 515|" Medi |. tE7ă țecla Latura Pa ; acerteătua din urmă 

9 21212712 i INI Ii Di. |=il Z î|i|gizlzla ze Zi Elo: gigi 
z o 2 9 9 a DZ DX 9 > Şi SI! 
cu | jE5 | = = La = = 12 Boz = | =>! 

pa m 
po : ; ! ; N 

: ; | ; ț ! : 
Plasa Oltoţul-de-sus | | ! | | LL | | 

: . i ! 4 , 

| | ! ! | ! | | 
1] Paldovinesci..] DBaldovinesci. e» 0 — — —| TD Sl ol 2 140 soul 1 

: | ! | i ' 9) Bălan 2... Dălesa, 20| — _ 00 03 90 98 i a | = 8 mp E, 
: ! d i ! 

| Dăzărăi Dăzgărăi 34 0] — _ _| — Bei 8 = 00 35. 85 
: ! ! | 

A Căluit e Căluiă ,... 3 0] — — - — 00 oc ia 2 a —| 92 dd 1147 
! i , , i | 1 ! 

5] Câmpeni . e. | Câmpeni. . | 0 A Si — 52 2 9 
! : ! ! : : , 

G| Dobriceni, + .| Dobriceni. . | 4] 0] —| — - ADA 2 %9 37 S86 
| Cc ae ii 

1] Găvănesci. . .] Găvănesci 1] 1 i — - — 9 26 2 0 3 2 3 93 10 
i , i ] | : 

8] Gropyani. Gropşani . .. SI 2 — 92 92 08. 00 88 14 9 1] 2: 132 199 aut: 
i ! i ! i : : 

9] Oboga . ...| Oboma ... a 00 aa ss 6 1 2 2 054 124 
i | | | ! 

10| Stirbei Ştirbei... G 1 _ —. 9, 19 "e 100; S2 51 8 3. —| — 245! 203; US 
| i “ | ! ! ! . - - , ! ai Io. sn 
| 11| Unureni. . .f Ungureni. | 0 dl 40 20 a 0 TE 108 

i 1 i i ! ! 
12] Vulpeni. . . | Vulpeni ÎI — DU — OG 108| 66 80. i = 22| 8180 1 70 

| : ! EI i | ! 
Total. | AR 5 2 501: D959 ETEy „23 30 18 18 7 1.240 1.074 2.17         2 a 

i i
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 JUDERUL ROMAN 
Copii în vestă de ca 13.421.(7.287 băieţi şi 6.134 fete). Statistica actuală. 

P > 411.038 (D105 » și 5.333 »). Statistica din 1891. 

PLASA FUNDU 
36 Cătune şi 10 şcole, 

Copii în virstă de şcolă: 1.637 (895 băieţi şi 742 fete). 

1). Comuna Băluşesci. (Venit: 3.887 lei) Trei cătune: Bălușesci, Mastacanu şi Tabăra. 
- Sela de la Bălușesci există de la 1886. Localul este închiriat. E de gard, nepotrivit, ne- 

încăpttor, la loc nesănătos, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,40X14,30X(2,15) şi o cameră . 
pentru învăţător. Curtea (140".7) este împrejmuită cu gard de nuele şi spini. Grădina (5012m»: 

este împrejmuită cu spini. Şc6la nu are nici un venit. 
Copiil din Mastacanu.(2 kil. 350 mi pot urma la şcâla din Bălușesci, unde, fiind peste tot 

184 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui încă doi învăţători. 

E neapărată nevoie de un local. 
La Tabăra (3 kil, 155 m.) nu sunt de cât 2 copil în vîrstă de şcolă. 

2). Comuna Bătrinesci. (Venit: 3.900 1e1). Trei cătune: Bătrinesci, Rocna şi: Spiridonesci. 

Prima şcâlă este la Bătrînesci. Există de la 1875. Localul este închiriat. E de vălătuci, ne- 

porivit, mizerabil, neîncăpător, la loc sănătos, dar nu la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: 

(4,30X3,95X2,25), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea, forte mică, este neîmprejmuită. Grădina 

(1845m»:) este împrejmuită cu gard. Școla nu are nici un venit. 

Copiii din Rocna (2 lil.) pot urma la şedla din Bătrinesci, unde, peste tot sunt 79 copil 

in virstă de şcolă. | 

E nevoie de un local. 

A doua şcâlă este la Spiridonesci (şeolă de cătun), unde fiind 48 copii în vîrstă de ședlă, 

ar trebui transformată în şcâlă inferioră. 

3). Comuna Chiliele. (Venit : 4.153 le!). Două cătune: Duciună şi Chilicle. 

Sedla este la Chiliele. Există de la 1872. Localul este proprietatea comunei. E de vălătuci, 

nepotrivit, ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Aro o sală: (7X6)X3) şi două 

camere pentru învăţător. Nu e Nici curte, nici grădină. Șoola nu are nici un venit.
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Fiind în Chiliele 100 copii în vîrstă. de şcolă, trobue la acestă şcolă un al doilea învăţător. 
E nevoie do un local. | | . 

“La Buciumi (2 kil. 500 m), fiind 100 copii în vîrstă de șeolă, ar trebui să se înfiinţeze o 
școlă cu doi învăţăţori. 

. 

4). Comuna Ciuturesci. (Venit: 2.86 lei). Cinci cătune: Alexandri, Ciuturesci, Aisăhănesci, 
Potana-Iumei şi Strâmba. 

Şcola este la Ciuturesci. lxistă de la 1891. Localul este proprietatea Statului. E de birne 
și vălătuci, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna tuturorcopiilor. Are o sală: 
(6X5,10X2,80) şi două camere pentru învăţător, Curtea, forte mică, este împrejmuită cu gard de 
nuele. Grădina (200m7.) este ncîmprejmuită. Șcâla are un venit de 160 lei, din arendarea pămîntului. 

„Copiii din Alexandri (250 m), Strâmba (1 Ril. 15 m.) şi Misăhănesci 3 il.) pot merge la 
_șecola din Ciuturesci, unde, fiind peste tot 181 copii în vîrstă de ședlă, ar trebui încă doi învăţători. 

E nevoie de un local. - a [ 
j La Poiana-llumei (6 kil. 680: m.), fiind 23 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înfiin- 
țeze o ședlă de cătun. 

4 

5). Comuna Damienesci. (Venit: 6.551 lc)). Trei cătune: Călugăreni, Damienesci şi Pădureni. 
Șeola este la Damienesci. Există de la 1866. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1865. [E de vălătuci, nepotrivit, neîncăpător, la loc nu tocmai sănătos, dar la îndemâna copiilor. 
Are o sală: (8,63X(8,15)K2,45) şi două camere pentru învățător. Curtea (202m.r) este împrejmuită 
cu uluci. Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit. - ” 

La Damienesci, fiind 115 copii în vîrstă de şedlă, ar trebui un al doilea învăţător. 
E nevoie de un local. - 
La Călugăreni (2 kil. 650 m.), fiind 57 copii în vîrstă de şceâlă, ar trebui să se înfiinţeze 

o şcolă inferidră o “ e 
„La Pădureni (5 il. 440 m) nu sunt de cât 9 copii în vîrstă de .șeolă, 

6). Comuna lucușescil. (Venit: 2.501 lei). Cinci cătune: Cotul-hă-Bălan, Iucușesciă-de-.Jos, Jucu: 
șescii-de-Sus, AMuncelu- Durei şi Răcea. | 

Școla este la lucuşescii-de-Jos. Există de la 1893. Localul este proprietatea comunei. E de 
birne, nepotrivit, ncîncăpitor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (5X5X2) 
şi o cameră pentru învâţător. Curtea (200m.») este împrejmuită cu gard. Grădină nu e. Şcola 
nu are nici un venit. | 

Copiii din tucușescil-de-Sus pot frecuenta ședla din lucuşescil-de-Jos, unde sunt peste tot 85 
copii în virstă de șcslă. A Aa | 

La Răcea (3 lil. :800m.), fiind 27 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebni să se înfiinţeze o șcâlă 
de cătun. A j i | 

La Cotul-lui-Bălan (5 kil.) și la Muncelu. (6 kil.) nu sunt de cât.19 copii în vîrstă de șeslă. 

7). Comuna Negri. (Venit; 4.261 lel). Șese cătune: Bradu, Călinescii, Drăgesci, Mâgla, Xegri şi 
I]rsoaia. Aa | ” 

Şcola este la Călinesci. Există de la 1855. Localul este proprietatea comunei. E de cără- 
midă și vălătuci, nepotrivit, neîncăpător, la loc nesănătos și situat afară din sat. Are o sală: (5,60X, 
4,602,60) și trei camere pentru învăţător. Curtea (11852) este împrejmuită cu şanţ. Grădina 
(10773) este împrejmuită cu șanț. cola are un venit de .250 lei, din arendarea pămîntului. 

„ Copiii. din Brad, (1 Ril. 320 m.) din Negri (1 kil. 360m.) din Dregesci, (2 lil. 330 m.) șidin Mâgla 
(2 kil. 310) pot frecuenta școla din Călinesci, unde, fiind 'peste tot 180 copii în virstă de Şcolă, 
ar trebui încă dol învăţători. | a
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_I nevoie de-un local:- a NI 

“La Ursoaia (3 kil. 630: m.),-fiind 18-copii în vîrstă: de şcoli ar putea înființa'o. scălă de 
cătun, 

8). Comuna Poienele-de-Jos. (Venit: 2.485 lei): Un cătun: Poienele-de-Jos. 
Şcola de la Poienele-de-Jos este aşedată întrun local închiriat, nepotrivit, neîncăpător, 

avend o sală: (5X5X2,20), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (300m:P) este împrejmuită cu 

gard de nuele. Grădină nu e. Şeola nu are nici un venit. 
Fiind 99 copii în vîrstă de şedlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

E nevoie de un local, 

9. Comuna Roșiorii. (Venit: 2.926 lei). 'Treă. cătune: Roşiori, Rușii şi Salul-Noă.: 

Şeola este la Ruşii. Există de la 1858.-Localul este proprietatea comunei. E de cărămidă, 

destul de bun, ncîncăpător însă, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,62X4,35X3, 50) 

şi trei camere pentru învăţător. Curtea este împrejmuită cu gard. Grădina: este neîmprejmuită. 

Şcola nu are nici un venit. 
Copiii din Roşiorii şi Satul-Noii, distanțele fiind mici şi comunicaţia uşâră, pot urma la 

şeola din Ruşii, unde, peste tot fiind 131 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

E nevoie de un local. 

10). Comuna Poiana- luraşcu,: (Venit: 2.400 lei). Cinci cătune: Căutișeni, Burchi, Căutișeni, 

Dăzeşi, Poiana- Turaşeu, Neguşenă și Sasa. a 

Nu există şcâlă în acestă comună, unde sunt 178 copil în vîrstă de şcolă, și unde ar trebui 

să se înfiinţeze o şeolă superioră -cu trei învăţători. 

PLASA MIYLOCU 

45 Cătune şi 11 Scole. 
Copii în virstă de şeolă 1.892 (1.074 băieţi şi 818 fele). 

1). Comuna Averescl. (Venit: 5.055 lol). Două cătune: Azerescă şi Golan. 

Şodla este la, Averescl. Localul esta închiriat. E de vălătuci, nepotrivit, neîncăpttor, dar 

la loc sănătos 'și la îndemâna” copiilor. Are o sală.(5X5X3). şi o cameră pentru învăţător. 

Curtea :(300%.2-) este împrejmuită cu gard de nuele. Grădină nu e. Şcola nu are nici un venit. 

Fiind la Averesci:120 copii în virstă de şcâlă, trebue un al doilea învăţător. 

E nevâie de un local. | 

La Golani (4 kil.), fiind 40 copii în vîrstă de şeolă, ar trebui să se întiinţeze o șclă inferioră. 

2). Comuna Bozieni. (Venit: 4.904 lei). Cinci cătune: Bozieni, Crăesci, Cucă, Jucșa și Vadu. 

Şedla este la Bozieni. Există de la 1892. Localul este proprietatea comunei. E de nuele, 

lipite cu pămînt, -mizerabil, nepotrivit; neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna” copiilor, 

Are o sală (4,10XX4,10XX2,05) şi o mică cameră pentru învăţător. Curtea (5102) este împrej- 

muită cu. gard în prâstă stare. Grădina '(819m-2:) este 'noîmprâjmuită. Șc6la nu arenici-un venit.



JUDEȚUL ROMAN 

Copiii din din Jucşa (L hit. S30 m) şi Vadul Ril. 955 m.) pot lrecuenta şedla din Dozieni, 

unde, fiind peste tot 153 copii în virstă de şcolă, trebuie încă doi învețători. 
IE ncapărată nevoie de un local. 

lia Crăesci (2 kil. 965 m), fiind 35 copil în virstă de școlă, ar trebui să se înființeze o 

școlă inferidră. 

La Cuci (2 il. 985 m), fiind 66 copil în virstă de școlă, ar trebui să se înființeze o 

şeolă inferioră, 

5). Comuna Brătesci. (Venit: 4.740 lei). Trei cătune: Brătianu, Brălesci și Izroru. 
Şeola este la Drătesci. Există de la 1865. Localul este proprietatea comunei. [E de zid, 

destul de bun, neîncăpător însă, la loc sănătos, dar nu la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală 

(9X6X) şi trei camere pentru învăţător. Curtea (700*) şi grădina (2.2217) sunt împrejmuite 
cu gard. Şc6la are un venit de 200 lei, din arendarea pămîntului. o 

Copii din Brătianu (500 m.) pot urma la şedla din Brătesci, unde, fiind peste tot 123 copii 
în vîrstă de școlă, trebuie un al doilea înveţi ător. 

E nevoie da se mări localul actual,: 

La Izvoru (2 kil.), fiind 26 copil în vîrstă de școlă, ar trebui să se înființeze o şeolă de cătun. 

4). Comuna Dagâţa (Venit: 12,610 lei). Nouă cătune: Băluşesci, Polea, Ciurca, Dagăţe, Iom, 
Monăslirea, Piscu- Rusului, Ursarii şi J'oeriesci. 

Scola este la Dagâţa. Există do la 1891. Localul este proprietatea comunei. E de birne, 
nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (4X3,25X2,15) 
și o cameră pentru învăţător. Curtea (610”».) și grădina (2.200m2) sunt împrejmuite cu gard 
de nuele. Şeola nu are nici un venit. 

Copiit din Ursari, Monăstirea (2 lil. 180 m.) şi Botea (2 lil. 400 m.) şi Piscu-Rusului (3 kil) pot 
frecuenta șeolă din Dagâţa, unde, fiind peste tot 193 copil în virstă de șceslă, ar trebui cel puţin 
încă dot inv&ţători. | 

E nevoie de un local. 
La Ciurea (3 kil. 200 m), fiind 46 copil în vîrstă de școlă, ar trebui să se înființeze o 

școlă inferioră. 
La Vovriesci (4 Ri, 881 m.), fiind 41 copil în virstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze o 

seolă inferidră. 
La Bălușesci (3 kil. 600 m.), liind 15 copit în virstă de șcâlă, sar putea înfiinţa o școlă 

de cătun. 

La Ilolmu (5 hil.), nu sunt de cât 11 copil în vîrstă de şcolă. 

D).. Comuna Gădinţi. (Venit: 1519 lei). Două cătune: Gădinţi și Poenifa. 
Şcola de la Gădinţi există de la 1877. Localul este proprietatea comunei. E de nuele 

lipite cu pămînt, mizerabil, nepotrivit, neîncăpător, la loc sănătos, dar nu la îndemâna copiilor. 
Are o sală (5,50)5,30X(2,50), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici gradină. Seodla 
nu are nici un venit. 

Fiind la Gădinţi 119 copil în virstă de şcolă, trebue un al doilea învăţător. 
I, neapărată nevoie de un local. 
La Pocniţa (10 il.) nu sunt de cât 1t copir, în vîrstă de şeolă. 

6). Comuna Giurgeni. (Venit: 2.529 i) Șese cătune: Băneasa sa, Fund.- Piştar, (iiurgenă, Golanii, 
Muncelu și Valea- Ursulua. 

Prima şeolă este la. Giurgeni, Localul este don: ut de arhimandritului Varian. 9 de birne, ne-
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potrivit, neincăpător,'la loc-sănătos, dar.nu la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,65)X3,50%2,65), 

şi două camere pentru. învăţător. Nu e.nici curte, nici grădină.- Sela nu are nici. un venit. 

La, Giusgeni sunt 48 copii în vîrstă de şcâlă. 

E nevoie de un local. -. . 

La Valea-Ursului & kil f fiind, 50 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înființeze o şcolă 

inferidră. - - . a 

La, Băneasa 6 ki) nu sunt; de cât copil în vîrstă de şeălă. . IE 

A doua şcâlă este la Muncelu. Există de la 1879. Localul este închiriat. E de bine, 1 nepo- 

trivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la indemâna copiilor. Ara o sală (5,15X5,90X2,35), fără 

locuinţă pentru învăţător. Curtea (576) este ncîmprejmuită cu "gard. Grădină nu e. Şc6la nu 

are nici un venit. 

Copiii din Golani (1 Ri) şi din. Fund -Siştar (3 lil) pot frocuenta şcâla din Muncelu. 

Ar fi mal nemerit la d'a se stabili cola la Golani care se află între Muncelu și Fund.-Siştară 

Sunt în aceste trei cătune 8) copii în virstă de şeolă. 

-1). Comuna Onicenl. (Venit: 5 119 lel). Ş6se cătune: „Dodiţesci, Lunca, Linsescă, Marmureni, 

Pusticta şi Valea-Eni.. 

Şosla de la Dodiţesci (şcolă de cătun) există de la 1898. Localul este închiriat. E de vălătucă, 

nepotrivit, neîncăpător, dar la Joc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală [5XX4,90X3,40), fără 

locuinţă pentru învăţător. Curtea (50"*:) este împrejmuită cu gard de nuele. Grădină nu e. Şcola 

nu are nici un venit. | 

Copiii din tâte cătunele pot veni la şesla din Dodiţescr,„unde, fiind peste tot 194 copil î în 

vîrstă de șcâlă, ar trebui ca şe6la actuală să [ie transformată în şcâlă superidră cu trei învățători. 

E neapărată nevoie de un. local: 

4 

_8). Comuna Pâncescl: (Venit: 5.015 lei): S6pte cătuno: Dunghi, Pâncesci, Patricheni, Pocnari 

Săcăleni, Tălpălăi și Zimbru 

Prima şcâlă este la Pâncesci. Există de la 1875. Localul este proprietatea comunei, donat 

de d. IL. Stroici. E de birne, nepotrivit, neîncăpător, la loc nesănătos,.dar la îndemână copiilor. 

Are o sală: (7,10X6X2,30) şi trei camere pentru învăţător. Curtea (1125) esto împrejmuită 

cu gard de nuele.: Grădină nu e. Şcola nu are nici un venit. 

Câpiii din Patricheni (1 kil. 538 m.) pot urma la şcâla din Pâncesci, unde sunt peste tot 

S6 copii în virstă de şcolă. | 

La 'Tălpălăi (2 kil. 825 m)), fiind 41 copii în vinătă de şoslă, ar fi nemerit d'a' se înfiinţa 

o şcdlă inferidră. 

La Zimbru (1 kil. 772 m) nu sunt de cât 10 copii în vîrstă de şcolă. 

A doua şcâlă este la Poenari. Există de la 1861. Localul este proprietatea Statului, clădit 

în 1863. E de zid, nepotrivit, neîncăpttor, la loc nesănătos şi nu la îndemâna copiilor. Are o 

sală: (6,85X4,75X2,75) şi trei camere pentru învăţător. Curtea (100m.7) este împrejmuită cu gard 

de 'nuele. Grădina (6713”») este neiiprejinuită. Sicâla are un venit de 50 lei, din arendarea 

pămîntului. 

La Poenari sunt 87 copil in virstă de şcălă, 

E nevoie de un local. 
La Bunghi (4 kil.) fiind 13 copil în “vîrstă de şeslă, sar putea înfiinţa o şeolă de cătun. 

La Săcăleni (6 kil.), fiind. 50 copii în vîrstă de şodlă,: ar trebui să se înfiinţeze o şeolă inferioră, 

9). Comuna Tirgu-Băcesci. (Venit: 9.824 lei). ( Cinci cătune: d trei paria, Bile Pitis 

Pulul- Dăcescă” și  Tîrgul-Dăcesci. ” i i 

Şcâla. es'e la Tirgu-Băcesci. Există de la 1872. Localul este proprietatea: comunei, clădit 

în 1861. E de zid, nepotrivit, neîncăpător, dar la:-loc'sănătos: şi .la îndemâna copiilor. Are două,
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săli: 1 (8,15X5,15X290), IL (6,:2XX5,23X2,90) și două camere pentru învăţător. Curtea (382) 
este împrejmuită cu uluci şi cu gard. Grădina (24007) este împrejmuită cu gard de nuele. Școla 
nu are nici un venit. . 

Copii! din Satul-Băcesci (210 m), din A-treia-parte (580 mi, din Păbuşa (1 kil. 436 m.) şi 
din Păltinișu (1 kil. 868 m) pot frecuenta şcola din 'Tirgul-Băcesci, unde, fiind peste tot 213 
copil în virstă de şcolă, ar trebui, la școla existentă fiind acum doi învăţători, să se înliinţeze 
incă o şcolă cu doi învățători. 

I nevoie de două localuri nouf. 

PLASA MOLDOVA 

31 cătune şi id şcole. 

Copii în virstă de şeolă: 3.837 (2.060 băieţi şi 1.777 fete). 

1). Comuna Adgiudeni. (Venit: 2.916 1%). Un cătun: Adgizadeni. 
Nu există şcoli în acestă comună, unde, fiind 155 copil în virstă de ședlă, e nevoio da se 

înfiinţa o școlă superioră cu tre! învăţători. 

1 bis). Comuna Botesci. (Venit: 4097 lei). Vrei cătune: Barticeser, Botesc şi ' Nisporesci. 

Sedla este la Botesct. Există de la 1872. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1871. 

E de nuele și lut, nepotrivit, neîncăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o 

sală: (5,25X4,23)K2,20) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (801m-») este împrejmuită cu gard 
de nuele. Grădină nu.e. Sedla nu are nici un venit. 

La Botesci sunt 79 copil în vîrstă de școlă. 
E nevoie do un local. 

La Nisporesci (2 kil. 600m.), fiind 93 copil în vîrstă de școlă, ar trebui să se înființeze o 
şcOla cu doi înve&ţători. 

La Barticesci (3 kil. 600 m.), liind 90 copil ar trebui să se înființeze o şcolă cu doi învăţători. 
La acestă şeolă ar putea uşor veni şi copiii din Ferdinand (comuna Gherăesc]). 

2). Comuna Carol |. (Venit: 4212 Iei). Tret cătune: Carol 7, Lufea și Stârpu. 
Şcola este la Stârpu. Localul este proprietatea comunei. E de cărămidă, nepotrivit, neîn- 

căpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală mică și două camere pentru înv&- 
țător. Curtea (2177) şi gradina (1244"») sunt imprejmuite cu gard de nuele. cola are un venit 
de 215 lei, din arendarea pămîntului. 

La Stirpu sunt 59 copil în virstă de şcolă. 
La Carol |, fiind 134 copil în virstă de școlă, ar trebui să se înființeze o şcolă superioră 

cu doi înv&țători. 

La Luţea, fiind 74 copil în virstă de șcdlă, ar trebui să se înființeze o șc6lă inieridră. 

3). Comuna Cârligu. (Venit: 1.865 le). Două cătune: Vrițeanii şi Cărligu. 
Şcola este la Cârligu. Există de la 1868, Localul este închiriat. E de nuele şi lut, nepo- 

trivit, neincăpător, dar la lor sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (6X5X3,50) şi două 
camere pentru învăţător. Curtea (1500**:) este împrejmuită cu uluci. Grădina (2000”.7-) este im. 
prejmuită cu ard de nuele. Şedla are un venit de 125.lei, din arendarea pămîntului.
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Copiii din Briţeanii (1 Kil. “700 m.) pot urma la șeola din Cârligu, unde, fiind peste tot 185 

copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

E nevoie de un local. 

4). Comuna Cordunu. (Venit: 4500 lei). Două cătune:: Cordun și Simipnesci. 

Scsla este la Cordunu. Există de la 1882. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1881. 

E de cărămidă cu temelie „de piatră, neîncăpător, însă la loc . sănătos şi la îndemâna: copiilor. 

Are o sală: (6,33X5,52X2,65) şi două camere pentru învăţător. Curtea (576) şi grădina (13442) 

sunt împrejmuite cu gard. Şedla nu are nici un venit. 

Copiii din Simionesci, i? kit. 500 m.) pot urma la şedla din Cordunu, unde, peste tot fiind 

179 copii în virstă de şedlă, trebui cel puţin încă doi învăţători. 

E nevoie do un local. 

5). Comuna Gherăesci. (Venit: 6.395 lei). Trei cătune; Ferdinand, Gherăesci şi Lecușen). 

Şcola este la Gherăesci. Există de la 1858. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1857. E de piatră și cărămidă, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna co- 

piilor. Are o sală: (6,80x4,30)X(3,25) şi trei camere pentru învă&ţători. Curtea (1380=+) este îm- 

prejmuită cu gard de nuele. Grădina (8565=») este împrejmuită cu gard şi cu şanţ. Şcola are 

un venit de 155 lei, din arendare pămîntului. , . 

La Gherăesci, fiind 215 copii în virstă de şeolă, ar trebui un, al doilea învăţiitor la școla 

existentă și să se înfiinţeze o altă șcâlă cu doi învăţători. 

- La Lecuşeni (2 il. 500»), fiind 59 copil în vîrstă de sedlă, ar trebui să se înființe o 

şcolă inferidră. 

Copii de la Ferdinand pot urma cu înlesnire şc6la ce sar înființa la Barticesci (comuna 

Botesc)). 

6). Comuna Hălăucesci. [Venit: 9.200 lei). Un cătun: Fălăucesci. * 

Sc6la, de la Ilălăucesci există de la 1866. Localul este proprietatea comunoi. E de nuele, 

vechii, ncîncăpător, dar lu loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,50X6X.2,53) şi 

două camere pentru învăţători. Curtea, (588"2) şi grădină (2318*?) sunt împrejmuite cu gard 

de nuele. Şc6la nu are nică un venit. 

Fiind 359 copil în vîrstă de şcedlă, ar trebui încă doi învăţători la şedla existentă şi să 

se înfiinţeze încă o şcâlă cu trei învăţători. . 

E nevoie da se clădi două localuri noui. 

7). Comuna Mircesci. (Venit: 11.091 Iei). Trei cătune: Juyani, Mircesci şi Teţeant. 

Scola este la Mircesci. Există de la 1883. Lecalul este închiriat. E de vălătuci, nepotrivit 

neîncăpător, la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are două săli: 1 (4,35X4,20X2,70) 

11 (4,40xx2,80X2,80) și două camere pentru învăţători. Curtea (1413»*,, și grădina (2148*) sunt 

împrejmuite cu gard de nuele. Şcâla nu are nici un venit. 

“La Mircesci stint 87 copil în vîrstă de școlă. 

E neapărată nevoie de un local. 

La Jugani (3 lil.) fiind 116 copii în virstă de şeolă, ar trebui să se înfiinţeze o şcâlă su- 

peridră cu doi învățători. 

_ La 'Teţeani (4 kil. m.), fiind 58 copii în virstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze o şcslă 

inforioră. 

8). Comuna Mogoșesci. (Venit: 7.343: lei). Două cătune: JMogoşesci şi Auncelu-de-Sus. 

Prima; șeolă este la Mogoşesci. [ixistă de la 1892. Localul este proprietatea Statului, dona:
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de d. Ariton Goilav. [E -de gard, nepotrivit, -neîncăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna co- 
piilor. Are o sală: (4XX4X3) şi o cameră pentru învăţător, Curtea (120*.r) este împrejmuită cu 
gard de nule. Grădină nu e. Şeola are un venit de 120 ler, din arendarea pămîntului. 

Sunt 80 copil în virstă de școlă. 
A doua şcâlă esto la Muncelu-de-Sus. Există de la 1863. Localul este proprietatea invăţă- 

torului. [: de cărămidă, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are 
o sală: (9X8X6) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (1202) este împrejmuită cu gard. Gră- 
dină nu e. Şc6la are un venit de 135 lei, din arendarea pămîntului. 

Fiind 207 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui la Muncelu-de-Sus, un al doilea învățător la 
şcola existentă și să se înfiinţeze încă o șcâlă cu dot învăţători. 

I: nevoie d'a se clădi localuri noul. 

9). Comuna Pildesci. (Venit: 2.727 lc1). Un cătun: Pildesci. 
Șeola de la Pildesci există de la 1863. Localul este proprietatea comunei, clădit de Stat 

în 1862. I de cărămidă, cu temelie de piatră, neîncăpător, însă la loc sănătos și la îndemâna co- 
piilor. Are o sală: (9X8,80)3,10) şi dout camere pentru învățător. Curtea 480m-7) şi grădina 
(28802) sunt împrejmuite cu gard de nuele. Şcola are un venit de 185 lei, din arendarea pă- 
mîntului. 

Fiind 142 copil în vîrstă de șeslă, ar trebui la Pildesci încă doi înveţători. 
E nevoie da se mări localul actual 

10). Comuna Răchiteni. (Venit: 3.807 lei). Dout cătune: Păchiteni şi Ursăresel. 
Școla este la Răchiteni. Există de la 1867. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1856. E de cărămidă, destul de bun și încăpător, la loc nesănătos, dar la îndemâna copiilor. 
Are o sală: (6,80X4,253,25) şi trei camere pentru învăţător. Curtea (3202.») şi grădina (28-16m.r) 
sunt împrejmuite cu gard. Sc6la nu are nici un venit. 

Copiil din Ursăresci pot urma uşor la șcâla din Răchiten!, unde, peste tot fiind 186 copil 
în vîrstă de șcâlă, ar trebui cel puţin încă doi învăţători. 

E nevoie da se mări localul actual. 

11). Comuna Tămășeni. (Venit: 4.116 lei). Un cătun: Tămășen). 
"Şoola este la “Tămășeni. Există de la 1889. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1892. E de cărămidă, destul de bun, ncîncăpttor însă, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. 
Are o sală: (8X7X3,25) şi trei camere pentru învăţător. Curtea (107) și grădina (21027) sunt 
împrejmuite cu zăbrele şi gard. $c6la nu are nici un venit. 

Viind 197 copil în vîrstă de şeslă, ar trebui cel puţin încă do! învățători la şe6la existenti. 
I: nevoie da se mări localul actual. 

12). Comuna Tupilați. (Venit: 3.500 Iel). Un cătun: “Tupilați. 
Ședla de la Tupilați există de 1865. Localul este proprietatea comunei, donat de d. N. 

Calimah Catargi.'E de vălătuci, nepotrivit, neîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(7X5X3) şi două camere pentru învăţător. Curtea (3214) și grădina (1187m.7) sunt imprejmuite 
cu gard de nuele.: Şe6la nu are nici un venit. 

Fiind 163 copii! în vîrstă de şcolă, ar trebui încă doi învăţători la acestă şcolă. 
E nevoie de un local. 

13). Comuna Săbăoani. (Venit: 8.315 lei). Un cătun: Săbeăwant. 
Școla de la Săboani există de la 1865. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1863, 

[: de cărămidă, ncîncăpător, nesistematic, la loc sănătos, dar nu la îndemâna copiilor. Are două
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săli: 1 (4XX4,30X4,30), 11 (10,30X(5,654,30) şi două camere pentru învăţător, Curtea (960m.+») și 

grădina (2895) sunt împrejmuite cu gard de nuele. Scdla nu are nici un venit. 

Fiind 682 copii în vîrstă de şcolă, şi la şedla existentă fiind deja do! învăţători, ar trebui 

încă doi şi să se înființeze în două şcole cu câte patru învăţători. . 

E neapărată novoic da se clădi localuri noui. 

14). Comuna Văleni. (Venit: 4.747 le). Cinci cătune: Coadă, Davidul, Joreni, Munteni şi Văleni. 

Sola este la Văleni. Localul este proprietatea comunei, donat de răposata Ecaterina Stârcea. 

IE de zid, bun, încăpător dacă. se mai clădesce un local, la loc sănătos şi, la îndemâna copiilor. 

Are două săli: 1 (7,30X6X3,80), Ii (7,30X6X3,80) şi patru “tamere pentru învăţători. Curtea 

(612=.P) şi grădina (2148) sunt împrejmuite. Ședla nu a primit pînă acum cele 10 fălci lăsate” 

de donatorul prin testament. ” 

Fiind peste tot 269 copii în vîrstă pe şcolă, ar trebui să se înfiinţeze la Văleni, pe lângă 

şc6la actuală care are doi învăţători, o altă şedli superidră cu: doi învăţători. 

E nevoie da clădi un al doilea local. 

PLASA SIRETU-DE-JOS 

44 Cătune şi 16 Scole 

Copii în virstă de şcâlă 2.895 41.549 băieţi şi 1.346 fete). 

1). Comuna Bahna. (Venit: 6.215 lei). Cinci cătune: „Arămesci- Boerescă, Arămesci-Dăzeși, Dahna, 

Dăhnişoara şi Urzici. N 

Sc6la este la Bahna. Există de la 1865. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1875. 

E de lemn şi vălătuci, nepotrivit, la un lec cu primăria neîncăpător, dar la loc sănătos şi la 

îndemâna copiilor. Are o sală: (7X5X(2,20), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nică 

grădină, Şe6la nu are nică un venit. Sa 

Copiii din Urzici (500 m.). Băhnişoara (1 kil. 350 mJ,. Avrămesci-Boeresci (2 kil.) și Avră- 

mesci-Răzeşi. (2 kil. 150 m.), pot urma la şe6la din Bahna, unde, fiind peste tot 228 copii în 

vîrstă, de şeâlă, ar trebui, la şcola oxistentă fiind acum doi învăţător, să se înfiinţeze încă o 

şc6lă superidră cu doi învăţători. 

E nevoie Ma se clădi localuri noul. 

2). Comuna Bârjoveni. (Venit: 2.500 lei). Două cătune: Bârjoceni şi Prăjescă. 

cola este la Bârjoveni. Există de -la 1872. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1872. E de vălătuci, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o 

sală: (5X4X3) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (260=-») și rădina (12007) sunt împrejmuite 

cu :gard de nuele. Șc6la nu are nici: un venit. 

Copiii din Prăjesci, (8 kil.) pot urma la șc6la din Bârjoveni, unde, peste tot sunt.77 copii 

în virstă de şcolă. 

8). Comuna Bogzesci. (Venit: 3.400 lei). Şese cătune: oyzesci, Dulnăresci, „Julesci, Cucoși, 

Ghinitesci şi Uncesci. o 

Scâla este la Butnăresci. Există de la 1867. Localul. este proprietatea comunei, clădit în 

1866. E-de vălătuci, nepotrivit neîncăpător, dar la loc. sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o
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sală: (1X-4X2) și două camere pentru învăţător. Curtea (25024) este imprejmuită cu ard de 
nucle. Grădină nu e. Scola nu are nici un venit. 

Copiil din Cucoşi (500 m.), Uncesci (1 kil.) şi Julesci (2 Ril.) pot urma la şcola din Dutnăresci, 
unde peste tot fiind 134 copil în virstă de școlă, ar trebui un al doilea înveţător. 

[ neapărată nevoie de un local. 
l.a Bogzesci (3 Hil.), ar trebui să se înfiinţeze o școlă inferidră, la care ar putea să urmeze 

şi copiil din Ghiniţesci (3 kil, 500 m.), liind in aceste două cătune 40 copil în virstă de şcolă. 

4). Comuna Brănișteni. (Venit: 5.642 ici). Două cătanc: Drăniştenit-de-„Jos şi Drăniștenii-de- Sus, 
Școla este la Brăniştenit de-Jos. Există de 1590. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1877. [: de vălătuci, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are 
o sală: (1,10X3,10X2,10) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (271"») şi grădina (17827) sunt 
împrejmuite cu gard de nuele. Şc6la nu are nici un venit: 

Copii! din DBrăniștenil-de-Sus pot uşor frecuenta şeola de la Drăniștenit-de-Jos, unde, liind 
peste tot 221 copil în virstă de șeslă, ar trebui un al doilea învățător la şcola existentă şi să 
se înființeze încă o şoolă cu doi înveţători. 

[; nevoie «dle un local. 

5). Comuna Broșceni. Venit; 3.000 1e)). “I'rel cătune: Procent, Țuscanii-din-Deul şi '[uscunti- 
din- Vale, 

Școla este la Broșceni. Localul este. proprietatea comunei, donat de d. V.A. Morţun. 
de zid, bun, ncîncăpător însă, la los sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (13X6,70 X5) 
şi o cameră pentru învăţător. Seola nu are nici un venit. 

Copiii din cele-lalte două cătune pot frecuenta şedla din Broşteni, unde, peste tot fiind 
96 copil în virstă de școlă, ar trebui un al doilea înv &ţător. 

6). Comuna Cârlig!. (Venit: 6.183 le). Două cătune: ârligă şi Tuplura. 
Şcola de la Cârrligt. Iixistă de la 1865. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1872: 

E, de vălătuci, nepotrivit, neîncăpător, la loc sănătos, dar nu e la indemâna copiilor. Are o sală: 
(6,75X5,102,60) şi tre! camere pentru înveţători. Curtea (2527) şi erădina (1375) împrej- 
muite cu gard. Sela nu are nici un venit. 

La Cârligi fiind 133 copil în virstă de școlă, ar trebui un al doilea înv&ţător, 
I: nevoie da se clădi un local. 
La Ruptura, unde astă există o șcâlă de cătun și unde sunt 231 copil în vîrstă de școlă, 

ar trebui ca acestă școlă să se transforme în școlă superioră cu doi înv&țători şi să se mar în 
liinţeze o allă școlă tut cu doi învăţători. 

î. Comuna Cotu-Vamișului. (Venit: -4249 1e1). Un cătun: Cote: Vamișului. 
Scola de la Cotu-Vamișului există de la 1859. Localul este proprietatea comunei, clădit in 

1858. LI: de cărămidă, destul de bun, ncîncăpător însă, la loc sănătos și la îndemâna copiilur 
Are o sală: (6,10X4,36 3,60) si trei camere pentru învețător. Curtea (1024) și grădina 17022) 
sunt împrejmuite cu gard de nuele. Şcola are un venit de 130) ler, din arendarea pămîntului. 

Vind 18S copii în virstă de şcolă, ar trebui cel puţin încă do! inveţători. 
[. nevoie d'a se mări localul actual. 

5. Comuna Dulcesci. (Venit: 3.161 lei). Pret cătune: orhanu, Dulecscii şi hoşiori. 
Şeola este la Dulcesci. Există de la 1865. Localul este proprietatea comunei, clădit cu 

ajutorul d-nei Elisa Sturdza. E de nuele cu lut, nepotrivit, neincăpetor, la loc sănătos, dar la
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îndemâna copiilor. Are 6 sală.[5,80X5,50X2;50) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (1682) și 

grădina. (250.7) sunt împrejmuită cu gard de nuele. Sola nu are. nici un venit. 

La Dulcesci, fiind 130. copii în vîrstă de şclă; ar trebui un al doilea învăţător. 

La.Corhana (2 kil. 500 m.), fiind 57 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze o 

școlă inferidră. . ! 

La Roşiorii (3 kil. 300 m.), fiind 25 copii în virstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze o 

şcolă de cătun. e 

9). Comuna Elisabeta-Doamna. (Venit: 7.000 lei). Un cătun: Flisabeta- Domna. 

Şesla de la Elisabeta Domna există de la 1891. -Localul este proprietatei d-lui Pan. Do- 

nică, care Ta oferit gratuit pe timp de un an. E de zid, destul da bun, neincăpător, lu loc să- 

nătos. şi la îndemâna copiilor. Are două săli: | (6,40X4,30X3), II (1,70X3X3) şi două camere 

pentru învăţător. Curtea, (1770*») este împrejmuită cu uluci. Grădină nu e. Scola are un venit 

de 160 Iei, din arendarea pămîntului. | 

Fiind 160 copii în vîrstă de șeolă, ar trebui un al treilea învăţător. 

E nevoie d'a se clădi un local. : 

10). Comuna Galbeni. (Venit 10.091 lei). Patru cătu ne:. Buciumi, Colul-Grosului, Tilipesci şi 

Galbeni. 
Şedla este la Galbeni. Există de la 1866. Localul este proprietatea comunci, donat de r&- 

posatul Dim. Boldescu. E de vălătuci, nepotrivit, ncîncăpător, la loc sănătos, dar nu la îndemâna 

copiilor. Are o sală: (8,25X4,35X2,30), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (983=») este îm- 

prejmuită cu gard de nuele. Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit. 

Copiii din tâte cătunele pot urma la șc6la din Galbeni, unde, fiind 152 copil în vîrstă de 

şcâlă, ar trebui încă doi învăţători. | 

E nevoie de un local. 

11). Comuna Onişcani. (Venit: 3200 lei) Ş6sc cătune: Boauţu, Cornescă, Ilârlescă, Onişcani (sul) 

Onişcanii-(ltrg) şi Serbănesci. 

In acâstă comună nu este decât o şedlă de cătun la lârlescă; fiind însă peste tot 130 

copii. în vîrstă de școlă, ar trebui înliințată o şcolă interioră la Orişcanii (tirg), iar cea de la 

Ilârlesci să se transforme -tot în şcolă: inferidră. 

12).'Gomuna Hociungi. (Venit: 4.239 Iei). Un cătun: Jlociungi. | 
SŞc6la de la Ilociungi există de la 1883. Localul este proprictatea comunei, clădit în 1882. 

3 'de lemn şi lut, nepotrivit, la un loc'cu primăria, ncîncăpătar, dar la loc sănătos şi la înde- 

mâna copiilor. Are o sală: (6.50X5,29X2,55), fără locuinţă pentru înv&ţător. Curtea, forte mică 

este împrejmuită cu gard şi cu grilaj. Grădină nu e. Școla nu are nici un venit. 

Fiind 184 copii în vîrstă de şeolă la Ilociungi,ar trebui la acestă şcolă cel puţin încă doi 

învăţători. | 

E nevoie da se clădi un local. 

13). G6muna Porcesci. (Venit: 4770 let). Un cătun: Porcesel. 

Şedla de la Porcesci există de la 1877. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1876. 

E: de de lemn şi lut, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o 

sală: (8x7,10X2,75) şi două camere pentru învăţător, Curtea, (7262) 'este împrejmuită cu uluci 

și cu gard. Grădină nu e. Şc6la nu are nici un' venit. 

Fiind la Porcesei 244 copil: în virstă de şeslă şi la şedla existentă fiind acum doi înăţă- 

tori, ar trebui să se înființeze încă o şedlă cu doi învăţători. 

E nevoie da se clădi două localuri.
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14). Comuna Secueni. (Venit: 4.300 le. Patru căiune: Daşta, Cuciulaţi, Mircescă- şi Seeueni. 
Şcola este la Mircesci. Există de la 1892. Localul este proprietatea înveţătorului. E de 

pămint, nepotrivit, neîncăpător, dar.la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală mică și 
trei camere pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Scola nu are nici un venit, 

Copiii din Secueni (500 m.) pot urma la şedla din Mircesci, unde, peste tot fiind 93 copil 
în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător. 

I, nevoie d'a se clădi un local. a 
La Başta (4 kil), fiind $3 copil în virstă de școlă, ar trebui să se înfiinţeze o şcâlă inferioră 

15). Comuna Trifesci. (Venit: 5.769 lei). Trei cătune: Itediu, So/răcesci şi vifesci. 
Şc6la este la 'Trifesci. Există de la 1871. Localul este proprietatea comunei, clădit in 1370. 

I: de zid, destul de bun, încăpător dacă se va clădi încă un local, la loc sănătos şi la îndemâna 
copiilor, Are două săli 1 (8,50 x5,55X(3,12), IL (8,50X4,70X3,12) şi trei camere pentru învățător. 
Curtea (1013"») este împrejmuită cu uluci. Grădina (1750m:P) este imprejmuită cu gard de nuele. 
Şcola nu are nick un venit, | 

La Trifesci, fiind 224 copii în vîrstă de şcâlă ar trebui, fiind deja doi invăţători la șeola 
existentă, să so înființeze încă o şcolă cu dot învățători. 

La Şofrocesci (3 lil. 300 m.), ar trebui să se înfiinţeze o şcolă inferidră, la care putea să 
urmeze şi copiil din lediu, fiind în aceste două cătune 80 copii în virstă de şcolă. 

PLASA SIRETU-DE-SUS 

13 Cătune şi 15 Şcole 
Copii în virstă de şcolă: 3.160 (1.709 băcţi şi 1.491 fete), 

1). Comuna Băra. (Venit: 8.588 le)). Patru cătune: Balomirescă, Oțeleni, Sulu- Băra şi Tiryu-Dăru. 
Şeola este la 'Tirgu-Bâra. Există de la 1890. Localul este închiriat. E de cărămidă, nepo- 

trivit, ncîncăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (5,50X5X3) şi o ca- 
moră pentru învăţător. Curtea (626%) este împrejmuită cu uluci şi ard. Grădina (962) este 
împrejmuită cu gard. Sc6ia nu are nici un venit. 

Copii! din Satul-Bâra şi Balomiresei pot frecuenta şcola din 'Tirgul-Băra, unde, peste tot 
liind 121 copil în virstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

E nevoie de un local. 
La Oţeleni (5 Kil. 150 m), fiind 109 cop în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze o şcolă 

superioră cu dof învățători. 

2). Comuna Boghicea. (Venit: (i.799 ler. Sese cătune: D-yhicca, Căuşeni, Ghidiveu, Nistreu, 
Slobozia şi. Vadul- Vejei. 

Școla este la Boghicea. Ixistă de la 1867. Localul este proprietatea comunei, clădit în 
1566. [2 de vălătuci, nepotrivit, ncîncăpttor, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor, Are două 
săli: 1 (9X5X2,60), II (6X5X2,50) și o cameră pentru înv&ţător. Curtea (S67ms) și wrădina (935m-r) 
sunt ncimprejmuite cu ard de nuele. Şcola nu are nici un venit. Si 

La Boghicea, fiind 131 copil în. vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător. 
Copiil din Căușeni pot frecuenta școla din Boghicca.
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La Slobozia (2 kil. 590 m), fiind 114 copii în: vîrstă de soulă, ar trebui: să se înființeze 

șc6lă superidră cu doi. învăţători. . : 

“La Ghidiovu (6 lil. 554 m.), fiind 27 copii în -virstă -de se6lă, ar: "trebui să 'se: înfiinţeze o 

şedlă de cătun. : a. . 

La Nistrea (5 lil. 380 m), fiind 23 copil în , vestă „de șcâl ar » trebui să se înființeze o 

şcolă de cătun. 

La Vadul- Vejei (11 kil), fiind 17 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înliinţeze o şcolă 

de cătun. 

3). Comuna Cuza-Vodă. (Venit: 3.559 lei) Două cătune : Cuza- Vodă şi hogăluiceanu. . 

Şedla este la Cuza-Vodă. Lixistă de la 1882. Localul este închiriat E de pămînt, nepotrivit, 

neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (4,60X4, 60)X(2,85) şi trei 

camere pentru învățător. Curtea (11002) şi grădina (un ectar) sunt împrejmuite cu gard. Ședla 

are un venit de 210 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiil din Kogălniceanu (2 il. 500 m.) pot-urma la. şe6la din Cuza-Vodă, unde, fiid 110, 

copii în vîrstă de şeolă, ar trebui un al doilea învățător. 

E nevoie da se clădi un local. 

4). Comuna Doljesci. (Venit: 7.287 Iei). Şâse cătune: Buhanca, Duruenesci, Carol 17, Doljesci, 
Nădiu şi Rotunda, 

Şcâla este la Doljesci. Există de la 1860. Localul este proprietatea comunei, dat de Stat în 

1859. E de birne și vălătuci, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. 
Are o sală: (5X5X2) şi două camere pentru învăţător. Curtea (1700”7) şi grădina (25002) sunt 
împrejmuite cu gard de nuele. $c6la are un venit de 235 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiii din Buhanca (560 m.) pot urma la școla din Doljesci, unde, peste tot fiind 168 copii 
în vîrstă de șcâlă, ar trebui încă doi învățători 

IE: nevoie de un local. II 
La Rădiu (5 kil. 510 m.), ar trebui să se înființeze o şeâlă superidră cu tre! învăţători, 

unde ar putea veni şi copiil. din Rotunda, fiind în aceste două cătune 160 copii în vîrstă de şcolă. 
Copii! din Carol 1 pot urma la acestă școlă. ” 

La Buruenesci (4 lil. 170 m.), fiind 155 copil în virsta de șeslă, ar trebui să se înființeze 

o şcâlă superidră cu .trel învăţători... 

5). Comuna Heleștieni. (Venit: 5.810 ler). Şese cătune : 'Jlărmăncasa, Ileleștieni, - Marginea, 
Obovocenii- -de-Jos, Olorocenii-de-Sus şi' Volintiresei. 

Prima şcolă este la Ileleştieni. Localul este proprietatea comunci, donat de d. Ariton. Goilav 
însă fără acte în regulă. E de cărămidă, cu temelie de piatră, destul de. bun, ncîncăpător însă, 

sistematic, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (7,85X5,90X3, 40) şi două camere 

pentru învețător. Curtea (1472=-7:) și grădina (1664) sunt împrejmuite cu gard de nuele. Şc6la 
nu are nici un venit. 

Copiil din Ilărmăneasa (| il) şi din Marginea (1 kil. 500 m.) pot frecuenta șc6la din He- 
leștieni, unde, fiind, peste tot 194 copil în virstă şcâlă, ar trebui cel puţin unal treilea învățător. 

E nevoie d'a se mări localul actual. 

A doua şeâlă este la Oborocenil-de:Jos. Localul este nepotrivit, neîncăpător, dar la loc 

sănătos şi la îndemâna copiilor, Are o sală mică și o cameră pentru învăţător: Sesla nu are! 

nici un venit.. ” 

“Copil dia: Oboroceni- de-Sus pot urma ușor la șe6la din Obrocenil- de- Jos, „unde, peste tot 
fiind :107 copii în virstă de! şcoli, at “trebui un al doilea învățător. 

E nevoie de un local. 

La Volintiresci (6 il.), fiind- 82 copil in Virstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze i o Șeolă 
interidră.
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6. Comuna Miclăușeni. (Venit : 7.000 Iei). Patru cătune: Jutca, Jlăndresc, Liţea şi Miclăuseni. 
Prima școlă ete la Ilăndresci. (şcola de cătun). [Există de la 1893. Localul este închiriat. 

[, de birne, nepotrivit, ncincăpttor, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are.o sală: 
(BX410X2;55) şi o cămară pentru învtțător. Curtea (2007-) este împrejmuită cu gard de nuele. 
(irădină nu e. Şcola nu are nici un venit. 

Fiind 215 copil în virstă de şeolă la Ilăndresci, ar trebui ca pe lângă şeola actuală care 
ar trebui transformată în şcolă supericră cu dor înv&ţetori și să se înliințeze încă o şeslă cu 
do! învăţători. 

I: neapărătă nevoie (a se clădi localuri noul. 
A doua școlă este la Miclăuşeni. [Există de la 1860. Localul este inchiriat. E de vălătuci, 

mizerabil, nepotrivit, ncîncăpttor, dar la loc sănătos şi la: îndemâna copiilor.- Are două săli: 
I (5, 79X5X2,60), IL (1,60X(4,50X2,60) și două camere pentru învăţător. Curtea (88 5%») și eră. 
dina (€50”») sunt împrejmuite cu gard: de nuele. Sedla nu are nici un venit. 

Lia Mielăuşeni sunt 83 copil în vîrstă de şeolă și la școla existentă find acum doi înv&- 
țători, ar trebui ca accstă şcolă să se transforme în școlă inferioră. 

I nevoie de un local. 

La Butea (2 hil. 500 m.), fiind 255 copil în vîrstă de șeolă, ar trebui să se înființeze două 
șeole superiore cu câte doi învtțători. 

La Liţea (5 lil. 500 m.), fiind 101 copir în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze o 
şeolă superioră cu dol învăţători. 

7). Comuna Sagna. [Venit: 5.198 lei). Două cătune: Suna şi Vulpăzeser.. 
Școla este la Vulpășesci. Există de la 1864. Localul este proprietatea comunei, donat de 

lpitropia case! sf. Spiridon. ! de zid, destul de bun, ncîncăpttor însă, la loc sănatos și la în- 
demâna copiilor. Are o sală: (9,50 X 3,90 X 2430) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (1202) și 
grădina (288*»:) sunt împrejmuite cu gard de nuele. Sela un are nici un venit. 

Copii din Sagna (1 kil. 240 m) pot frecuenta școla din . Vulpăsesci, unde, peste tot fiind 
504 copil în virstă de şcolă, ar trebui încă doi învăţători la școla existentă și să sc înfitnțeze încă 
0 şcolă cu trei învăţători. 

] nevoie de localuri noul. 

8). Comuna Şcheia. “vei cătune: Cucora, Șeheia, și Iărcășeni. 
Scola de la Șcheia. Există de la 1868. Localul este închiriat. E de pămînt, nepotrivit, ne- 

încăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (5X41,85X2,30), fără locuinţă pentru 
înveţător. Nu e nic! curte, nici grădină. Școla nu are nici un venit. 

La Șcheia, fiind: 132 copil în virstă de şeolă, ar trebui un al doilea învățător. 
La Fărcăşent (7 kil. 500 m.), fiind S$8 copil în virstă de şcolă, ar trebui să se înființeze o 

şeolă inferioră, 

Copii! din Cucova (3 lil), ar putea merge la șeola ce sar înființa la Fărcășani, 

9). Comuna Staniţa. (Venit: 7.678 lei). Patru cătune: Călugărița, Fundul- Pen, Poenele Oaneci 
şi Todirenii- Răzeşi. 

Prima şcolă este la Călugăriţa. Există de la 1860. Localul este proprietatea Statului, clădit 
în 1863. [ de zid, destul de bun. încăpitor, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(9,50)K9,90X3,80) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (50077) şi grădina (666072) sunt împrej- 
muite cu gard. S$cola nu are nici un venit. 

Sunt la Caiugăriţa 45 copil în virstă de școlă. 
A doua şeolă este la Staniţa. Iixistă de la 1885. Localul este închiriat. E de: nuele, nepo- 

trivit, ncîncăpetor, dar la loc sănătos şi li îndemâna copiilor. Arc o sală (BX5X3) și o cameră 
pentru înveţător, Curtea (300”2) este împrejmuită cu gard. Grădină nu e. Scola nu are nicl 
un venit, 

Copiii din Poenele-Oancel (1 kil. 780 m.), Fundul-Pocnel (2 Ril. 500 mii şi Todirenir-Năzeşi
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(2 il. '700 m.)-pot urma la şcola din Staniţa, unde, fiind peste tot ÎS. copii în vîrstă de școlă, 

ar trebui încă doi învăţători, 

E nevoie da se clădi un local. 

10). Comuna Strunga. [Venit : 17.700 lei), Şese cătune: ITăbitșesei, Oricesci, Gărm zana, Jociteni, 

Brătulesei şi Fedeleşeni. 
Prima șcâlă este la Crivesci. Există de la 1890. Localul este închiriat. E de zid, nepotri- 

vit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,20X4,50X(2,80), fără 

locuinţă pentru învăţător. Curtea (2300"»] este împrejmuilă cu gard de nuele. Grădină nu e. 

Sela nu are nici un venit. 
Copii din Găureana (L lil. 800 m.) şi Movileni (2 il) pot frecuenta şeola din Crivesci, 

unde, peste tot sunt 91 copii în virstă de șeolă. 

I nevoie de un local. 

A doua şcblă este la Ilăbășesci. Există de la 1875. Localul este închiriat. E de vălătuci, 

nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiiilor. Are o sală: (6X5X3) şi o 

cameră pentru învăţător. Curtea și grădina sunt împrejmuite cu gard. Şeola nu are nică un 
venit. . - | 

La Ilăbăşesci sunt 49 copii în virstă de școlă. 
La Drătulesci există o şedlă de cătun unde pot veni și copiii din ledeleşeni; fiind însă 

în aceste două cătune 82 copii în vîrstă de şeolă, ar trebui ca acestă şeolă să se transforme 

în școlă inferidră. 

RESUMAT 

Pentru o deplină aplicare a legci asupra învățămîntului primar ar fi nevoie de a se mai 

înfiinţa în judeţul Roman: 

10 școle de cătun 

19 șeole înferivre cu 1 înzițător ; 

20 șcdle superivre cu 2 învățători. 

6 școlă superidre cu 3 învățători. 

2 şeule superidre cu 4 învățălori. 

Ar mai trebui să se transforme: 3 șeâle de cătun în şcâle inferidre, 2 ședle de cătun în 
şedle superidre cu doi înviţători, o şeâlă de cătun în şcolă superiGră cu trei învăţători, 21 şcole 

inferidre în ședle superidre cu doi învăţători, 17 şedle inferidre în ședle superidre cu trei în- 

vători, o șe6lă cu doi învățători în șeâlă inferidră, 2 şcole superidre cu dol învăţători în şedle 

superiore cu trel învăţători şi o școlă superidră cu doi învăţători în școlă superidră cu patru 

învăţători. 
Astădi avem în acest judeţ 67 şcole din cari: 6 de cătun, 52 inferidre şi 9 superiore cu 

doi învăţători. 
In diua când legea actuală va fi pe deplin aplicată vom avea 124 șc6le din cari: 10 de 

cătun, 37 inferiore, 48 superidre cu doi învăţători, 26 superidre cu trei învăţători și 3 superidre 

cu patru înveţători. 

F. D.
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JUDETUL  RÂMNICU-SĂRAT 
[16.430 (9.037 băeţi şi 7.492 fete). Statistica actuală. 

Copiii în virstă de şeolă: 112.949 (6.912 » şi 6037 » ). Statistica din 1891, 

PLASA GRADIȘTEA. 

29 cătune şi 16 șcâle. 

Copii în virstă de şedlă: 2.369 (1.339 băieţi și 1.030 fete.) 

1). Comuna Amara, (Venit: 3.240 lei). Un cătun: Amara. 
Şcola de la Amara există de la 1882. Localul este închiriat. E de zid în paiantă, nepotrivit, 

neincăpător, la loc sănătos, dar nu la îndemâna copiilor. Are o sală: (1XX3,85X.2,50), fără locuinţă 
pentru învăţător. Curtea și erădina, forte mici, nu sunt împrejmuite. Şc6la are un venit de 422 
lei, din arendarea pămîntului. 

La Amara, fiind 99 copii în vîrstă de școlă, ar trebui ca, îndată ce se va clădi un local 
noii, să fie un al doilea învăţător. 

2). Comuna Balta-Albă. (Venit: 2.707 1ci). Un cătun: Balta-Allă. 
Şesla de la Balta-Albă există de la 1882. Localul este proprietatea comunei, donat liind 

cu tote formele legale de d. C. Paloșauu. E de zid, destul de bun, nu toemai încăpător, dar 
la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (6 X 5,50 X 3,90), IL (6X.5,50X 3,90) şi 
ş6se camere pentru învtțător. Nu e nici curte, nică grădină. Sela are un venit de 200 lei, din 
arendarea, pămîntului. 

La Balta-Albă, unde sunt S6 copii în vîrstă de şcolă, sunt acum doi învățători. 

3). Comuna Boldu. (Venit: 7.200 el). Un cătun: Boldu. 
Şeola de la Boldu există de la 1891. Localul este proprietatea comunei. E dă zid, nu tocmai 

încăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are două sali: 1[(11,80X5 25X8, 85), 
11 (5,07X4XX3,75), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (1156) este neimprejmuită. Grădină 
nu €. Școla nu are nici un venit. 

Fiind 334 copii în. virstă de şeolă,ar trebui un al treilea învăţător la şcola existentă Și să 
se înființeze încă o şcâlă cu trei învăţători. 

4). Comuna Câineni. (Venit: 5.723 lei). Patru cătune:. Câineni, Maraloiu, Plaşoiu și Stărăresci. 
Şela este la Stăvăresci. Există de la 1886. Localul esto închiriat. E de gard, nepotrivit, 

ncîncăpător, la loc sănătos, dar nu la îndemâna copiilor. Are o sală: (3,50X3,50X2,50), fără lo- 
cuinţi pentru învățător. Nu e nici curte, nici grădină Sedla nu are nici un venit.



JUDEȚUL RÂMNICU-SĂRAT 

Numai copiii din cătunul Plaşoiu (i kil. 700 m.) pot urma la șesla din Stăvăresci, unde, 
peste tot nu sunt de cât 79 copii în vîrstă de scolă. 

In cătunul Câineni (5 kil), fiind 28 copii în vîrstă de sșeolă, ar trebui să se înliințeze o 
scolă de cătun. 

In cătunul Maraloiu (7 kil.), unde sunt 70 copil în virstă de şeslă,ar trebui să se înfiin- 
țeze o şeolă inlerioră. 

5). Comuna Domnița. (Venit: 8.700 lei). Patru cătune: Domnița, Piscu, Corbeni și Doarca. 
Prima şcolă este la Domnița. Există de la 1887. Localul este clădit de Administraţiunea 

Domeniului Coronei. I: de zid, sistematic, ncîncăpttor însă, la loc sănătos şi la îndemâna co- 
piilor. Are o sală: (9X8,25X(3,50) şi două camere pentru învăţător. Curtea (17487) şi grădina 
(3922 ») sunt împrejmuite cu uluci. Șeola are un venit de 213 lei, din arendarea pămîntului. 

Fiind 147 copii în vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea, înveţător și săi se adaoge o sală. 
A doua șeolă este la Piscu. Există de la 1885. Localul este clădit de Administraţiunea 

Domeniului Cornel în 1888. E de zid, sistematic, neîncipttor însă, la loc sănătos şi la înde- 
mâna copiilor. Are o sală : (8,50X8,20Xx3,50), două camere şi o bucătărie pentru înveţător. Curtea 
(1810"*:) este împrejmuită cu gard de șipci. Grădina (8.191m») este împrejmuită cu gard de 
nuele. Ședla are un venit de 175 lei, din arendarea pămîntului. 

Fiind 100 copii în virstă de ședlă, ar trebui un al doilea învăţător şi să se adaoge o sali. 

6). Comuna Grădiștea-de-Jos. (Venit: 1.841 lei). Un cătun: Grădiștea-de-.Jos. 
Șeola de la Grădiştea-de-Jos. Există de la 1887. Localul este proprietatea comunei, clădit 

liind de obștea locuitorilor. E de gard, nepotrivit, la un loc cu Primăria, ncincăpător, dar la 
loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,50X5X3), fără locuinţă pentru învăţător. 
Nu e nici curte, nici grădină. Şcola nu are nică un venit. 

Fiind 98 copil în virstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător. 
E neapărată nevoie de un local. 

1). Comuna Grădiștea-de-Sus. (Venit: 12.000 lei). Patru cătune: Balta-.Albă, Grădiștea-de- Sus, 
Custura şi Ibrianu. 

Prima ședlă este la Balta-Albă. Localul este închiriat. E de gard, puţin încăpător, dar la 
loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (5X3X2,75), IL (5X3X2, 15) și două camere 
pentru învăţător, Nu e nici curte, nici grădină. Școla are un venit de 212 lei, din arendarea 
pămîntului. 

Fiind 97 copii în vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţitor. 
E nevoie de un local. 
A doua șclă este la Grădiștea-de-Sus. Există de la 1886. Localul este proprietatea co- 

munci, clădit în 18$5. l de gard, nepotrivit, ncîncăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna co- 
piilor. Are o sală: (9,60X5,67X4,10) şi o cameră pentru învețător. Există împrejurul şcolei un 
pogon de loc, care, îngrădindu:se, ar putea servi parte ca curte şi parte ca grădină. Şeola are 
un venit de 225 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiil din lbrianu pot ușor frecuenta șcla din Grădiștea-de-Sus, unde, fiind 133 copil în 
vîrstă de șeolă, ar trebui un al doilea învăţător și să se mal adaoge o sală la cola existentă. 

Copiii din Custura (5 lil. departe de Balta Albă) pot urma la școla din comuna Racoviţa, 
distanţa nefiind de cât de 2 kil. 500 m. 

8). Comuna Macrina. (Venit: 1.767 le)). Trei cătune: J/oinari, Macrina și Plopi. 
Seola este la Macrina. Există de lu 1889. Localul este cumpărat de comună. E de gard, 

nepotrivit, la un loc cu Primăria, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are
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o sală (3,90X3,702,55), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea este'la un loc cu acea â Pri- 

mărici. Grădină nu e. Şceola nu are nici un venit. 
Copiii din Hoinari și din Plopi pot urma ușor la șe6la din Macrina, unde, peste tot fiind 

134 copil ar trebui un al doilea învăţător. 
E neapărată nevoie de un local. 

| 

9). Comuna Nicolesci. (Venit: 3.940 lei). Două cătune: Dăscălesci şi Nicolesci. 
Şcola este la Nicolesci. Există de la 1864. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1862. E de gard învelit cu stuf, nepotrivit, neîncăpător, la loc sănătos, dar nu la îndemâna . 

copiilor. Are două săli: I (7XX4,50X1,15), II (4X4X1,75), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e 

nici curte, nici grădină. Şe6la nu arc nici un venit. 
Copiii din Dăscălesci (1 lil.) pot urma ușor la şedla din Nicolesci, unde, peste tot fiind 

257 copil în virstă de şedlă, ar trebui un al doilea învăţător la ședla existentă şi să se înfiin- 

țeze o altă şeolă cu doi învăţători. 
Ar fi de dorit ca şedla existentă să fie transferată întrun alt local mai încăpător și mai 

depărtat de cimitiv,.și ca localul cel noii să fie așezat ma! spre satul Dăscălesci. 

10). Comuna Puesci. (Venit: 3.472 lei). Două cătune: Puesci-de-Sus şi Puesci-de-Jos. 

Şedla este la Puesci-de-Jos. Există de la 1860. Localul este proprietatea comunei, clădit 
în 1856. E de gard, vechiii, nepotrivit, neîncăpător, la loc sănătos, dar nu la îndemâna copiilor. 

Are o sală (4X4X2), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nică grădină. Şeola nu are 
nici un venit. 

Copiii din Puesei-de-Sus (2000 m.) pot uşor frecuenta ședla din Puesci-de-Jos, unde, peste 

tot fiind 179 copii în vîrstă de şeolă, ar trebui încă doi învâţători. 

E nevoie da se elădi, pe locul reservat anume după legea de la 1864, un alt local mai 

încăpător. 

11). Comuna Racoviţa. (Venit: 3.456 lei). Un cătun: Racoriţa, 

Sela de la Racoviţa există de la 1885. Localul este proprietatea comunei. E de gard, ne- 

potrivit, la un loc cu Primăria, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o 

sală: (5,30X4,73XX2,27), fără locuinţă pentru învăţător. Nu are nici curte, nici grădină. Școla nu 
are nici un venit. . 

Fiind 130 copii în vîrstă de şcâlă, ar “trebui un al doilea învăţător. 

E neapărată nevoie de un local. 

19). Comuna Ştiubei. (Venit: 5.294 le). Trei cătune: Colibași, Fotin și Știudei. 
Prima, şcâlă este Ia Fotin. Localul este donat de d. 1. G. Ciurea. E de zid şi gard, destul 

de încăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. -Are două săli : 1 (5)4(5xX3,50), II (4X4X(3,50) 
şi o cameră pentru învățător. Curtea este neîmprejmuită. Grădina (6487) este împrejmuită cu 
șanț şi gard. Sc6la are un venit de 170 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiii din Colibaşi (1 kil.) pot urma ușor la şe6la din Fotin, unde, peste tot sunt 69 copii 
în vîrstă de şoslă. 

A doua şcâlă esto la Știubei. Există de la 1890. Localul este închiriat. E de gard, nepo- 

trivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (1 X 3,50 X 3) şi o 
cameră pentru învăţător. Nu are nici curte, nici grădină. Şc6la nu are nici un venit. 

Sunt 76 copil în vîrstă de şcolă. 
E neapărată nevoie de un local.
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13). Comuna Vâlcelele. (Venit: 5.669 lei). Doui cătune : Freulescii şi Vâlcelele. 
Ședla este la Vâlcelele. Există de la 1871. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1891. E de gard în paiantă, destul de bun, încăpător, dacă se va clădi încă un local, la loc să- 
nătos și lu îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (6,35XX4,65X(3,27), IL (7,70x5,30X3,27), fără 1o- 
cuinţă pentru învăţător. Nu ce nici curte, nici erădină. Şedla nu are nici un venit, 

La Vâlcelele sunt 168 copit în vîrstă de șclă, ar trebui deci un al treilea învăţător (sunt 
acum do!) și să se adaoge o sală, pînă ce se va clădi un local sistematic. 

Copii! din cătunul Erculesci (700 metri) pot veni uşor la şeola din Vâlcelele; fiind însă 
în numir de 68, ar [i ma! nemerit da se înființa o șcâlă inferioră în acest cătun, 

Dacă nu sar înfiinţa acestă șc6lă, ar trebui să se înființeze o altă șcâlă cu doi învăţători 
la Vâlcelele. 

PLASA MARGINEA-DE-JOS 

31 Cătune şi 13 Şeole 
Copii in virstă de școlă: 2.013 (1.415 băcţi şi 1.198 fete). 

1). Comuna Bălesci. (Venit: 5.562 le'). Un cătun: Zăleser. 
cola de la DBălesci există de la 1870. Localul este proprietatea comunei. Ii de gard, ne- 

potrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (11X34X3), fără 
locuinţă pentru învăţător. Curtea (1.081mr) este împrejmuită cu ului. Grădină nu e. Șeola nu 
are nici un venit. 

Fiind 214 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învețător la școla existentă și 
să se înfiinţeze încă o șcâlă cu doi învățători. 

E ncapărată nevoie de un local. 

2). Comuna Cioresci. [Venit: 6.991 le)). Patru cătune: Cioresci, Codresci, S/oara, ş şi Spătăresei. 
Şedla de la Cioresci există de la 1885. Localul este proprietatea comunei. E de nuele 

nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săl: I (SX6X3), 
II (6X4, 50X3), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (555) este împrejmuită în faţă cu scânduri 
Și în părţile cele-lalte cu gard. Grădină nu e. Şe6la are un venit de 920 ler, din arendarea pă- 
miîntului. 

Toţi copii! din tâte cătunele pot urma cu înlesnire la ședla de la Cioresci. 
Peste tot fiind 343 copil în vîrstă de şeolă şi la şcola existentă fiind acum doi învăţători, 

ar trebui un al treilea şi să se înființeze încă o șcâlă cu tre! înv&țători. 

3). Comuna Corbu. (Venit: 5.567 lel). Un cătun: Corbu. 
Ședla de.la Corbu există de mult. Localul este proprietatea comunei, clădit în 189. E 

de zid, noii, neîncăpător, dar la îndemâna copiilor, Are două sălr: (10,20X5,40 XX), 11 (1X3,50X14) 
fără locuinţă pentru învtţător. Curtea (1007) este împrejmuită cu scânduri. Grădină nu e. Scola 
nu are nici un venit. 

La Corbu, fiind 231 cepil în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea înv &țător la școla exis- 
tentă și să se înfiinţeze încă o şcolă cu dot învăţători. 

4). Comuna Gulianca. (Venit: 3.050 lei). Patru cătune: Arici, Grindu, Gulianca şi Olăncasca. 
Prima şcolă este la Ariciu. Localul este închiriat. E de nuele, nepotrivit și ncîncăpător. 

Are o sală (552,50), fără locuinţă pentru învtţător. Nu e nici curte, nici grădină. Școla nu 
are nici un venit.
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Copiii din cătunul Grindu (2 kil.) pot urma, cu înlesnire la şcola de:la Ariciu. 
Peste tot nu sunt de cât 66 copil în vîrstă de şedlă. ID a 
A dona şedlă este la Gulianca. Există de la 1892. Localul. este. proprietatea comunei. [E 

de gard, forte ruinat, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are 

o sală: (6X5X(3) şi o cameră pentru învăţător. Curtea nu este împrejmuită, Grădină nu e. Şcola 

nu are nici un venit. 
Copiii din Olăneasca pot urma cu înlesnire la şcâla din Gulianca, unde, find 103 copil în 

vîrstă de șcslă, ar trebui un al doilea învăţător. 
E neapărată nevoie de un local. 

5). Comuna Hangulesci. (Venit: 4.279 les.Un cătun: Hangulescă. 
Şedla de la Hangulesci există de la 1893. Localul este proprietatea comunei. E de nuele, 

nepotrivit, la un loc cu Primăria, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are 
o sală: (7X5X3,50), fără locuinţă pentru învăţător. Nu « e > nici, curte nici grădină. Şc6la nu are 

nici un venit. 

Fiind 154 copiil în virstă de şcâlă, ar trebui încă doi învăţători. 

E nevoie de un local noii. 

6). Comuna Maicănesci. (Venit: 32.023 lei). Ş6se cătune: Bolboaca, Belciug, Grădinele, Crân- 
genii, Gârlescă şi Tătaru. 

„Şedla este la Bolboaca. Există de la 1860. Localul este proprietatea comunci, clădit în 

1885. E d gard, nepotrivit, neîncăpător, la loc sănătos şi nu tocmai la îndemâna copiilor. Are 
două săli: 1 06, 10X3,5), IL (6,90X6,10X.3,50) și două camere pentru învățător. Sunt două curți: 

1 (6097), II (600.2), amendouă împrejmuite cu uluci. Grădină nu e. Şc6la nu are nică un venit. 

Copiii din cătunul Belciug (1 kil), Tătaru (L lil) şi Grădinele fi lil. 500 m.) pot veni 

uşor la şedla din Bolboaca, unde, peste tot fiind aprâpe 311 copil în virstă de școlă, ar trebui 

să se înfiinţeze încă o școlă cu trei învăţători. Sunt astădi trei învăţători la şcola existentă. 
E neapărată nevoie de un local, căci astădi comuna e silită să închirieze o sală pentru 

al treilea, învăţător. 

7). Comuna Malurile. (Venit: 2.217 lei). Două cătune: Botesci şi. Malurile. 
Şcola este la Malurile. Există de la 1888. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1887. 

E de gard, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are - 

o sală: (6,12XX5,60X(2,70) şi o cancelarie, fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici 

grădină. Seola nu are nici un venit. 
Numai copil din Malurile pot: merge la acâstă școlă. 

Sunt peste tot 62 copii în vîrstă de şcâlă. 
Cătunul Botesci este la 3 kil. 250 m., de Malurile despărţit fiind de.riul Râmnic. 

“ Copiii din Botesci pot urma cu înlesnire la şc6la din Râmniceni (comuna Râmniceni). 

8). Comuna Mărtinesci. (Venit: 4.464 lei). Trei cătune: JMărtinesă, Tătăranu şi Vrăjitoarea, 

Sola: este la Mărtinesci. Există de la 1875. Localul este proprietatea comunei. E de gard, 

nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (10X5X3), fără 
locuinţă pentru învăţător. Nu are nici curte, nici grădină. Şc6la nu are nici un venit. 

“Copiii din Tăţăranu (| kil. 100 m. şi din Vrăjitârea. (2 kil. 700 m.-) pot urma la şc6la din 

Mărtinesci, unde, fiind peste tot 181 copil în virstă de şcâlă, ar trebui încă doi învățători, 

E neapărată nevoie de un local.
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9). Comuna Maxineni. (Venit: 9.364 lei). Două cătune: Chioreanu şi JMaxineuy. 

Scdla este la Maxineni. Localul este proprietatea comunei. Il de nuele, nepotrivit și nein- 

căpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (9,90X4,10XX2,50), fără locuinţă 

pentru învăţător. Curtea (1050=7:) este împrejmuită cu gard de nuele. Grădina (1137m») este 
imprejmuită tot cu gard. Scola nu are nici un venit. 

Fiind 183 copi! în virstă de şedlă, ar trebui la Maxineni încă doi învăţători. 

Cătunul Chioveanu este la 4 kil. de Maxineni. 

In acest cătun, unde sunt 14 copii în virstă de școlă, ar trebui să se înființeze o şcâlă 
de cătun. 

10). Comuna Obilesci. (Venit: 6.996 lei). Două cătune: Bordeascu şi Obilescy. 

Ședla esto la Bordeasca. Există de la 1889. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1889. E de zid, noii, destul de bun dar neîncăpitor, la loc sănătos și la indemâna copiilor. Are 
o sală: (6,92X6,50X3,50), o cancelarie și o cameră pentru învăţător. Curtea (10002) și grădina 
(1500. sunt împrejmuite cu scânduri şi șanț. Seola are un venit de 265 lei, din arendarea 
pămîntului. | | 

Copii! din cătunul Obilesci (alipit cu Bordeasca) pot urma şcola de la Bordeasca, unde, 
peste tot fiind 265 copil în vîrstă de șc6lă, ar trebui un al doilea învățător și să se înființeze 
încă o șc6lă cu doi învăţători. 

11). Comuna Râmniceni. (Venit: 4.732 lei). Două cătune: Râmmnicent şi Slobozia. 

Şc6la este la Râmniceni. Există de la 1867. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1865. E de gard, vechiii, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. 
Are o sală: (7X4X3), fără locuinţă pentru învățător. Curtea (1262) este împrejmuită cu scân- 
duri. Grădină nu e. Şcola nu are nici un venit. 

Copii! din cătunul Slobozia (2 lil.) precum şi cei din cătunul Botesci (comuna Malurile 

2 kil. de Râmniceni)pot urma cu înlesnire la șela de la Râmniceni, unde, peste tot fiind 305 

copil în vîrstă de șc6lă ar trebui încă doi învățători la şcâla existentă şi să se înfiinţeze încă 
o școlă cu trei învăţători. 

[> neapărată nevoie de un local. 

12), Comuna Slobozia-Mihălceni. (Venit: 3.092 lei). Trei cătune: Mihcilceni, Salciu-Nouă și 
Salcia- Veche. | 

Şcola este la Mihălceni. Există de la 1875. Localul este proprietatea comunei. E de gard 
lipit cu pămînt, la un loc cu primăria, nepotrivit şi neîncăpător, la loc sănătos şi la îndemâna 
copiilor numai din cătunele Mihălceni și Salcia-Veche. Are o sală: (81X4,5X2,51) și o cance- 
arie, fără locuinţă pentru înveţitor. Curtea (564”-”) este împrejmuită cu scânduri. Grădină nu e. 
Școla are un venit de 400 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiii din cătunul Salcia-Veche pot veni la șcâla de la Mihălceni, unde, peste tot fiind 
125 copii în vîrstă de șc6lă, ar trebui la Mihălceni un al doilea învăţător. 

I nevoie de un local. 
In cătunul Salcia-Nouă (2 hil. 100 m.), comunicaţia fiind cam anevoiosă, fiind despărţit de 

-Mihălceni de rîul Rimnicul-Sărat, fiind 21 copil în virstă de şcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o 
școlă de cătun.
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PLASA MARGINEA-DE-SUS 

. 31 cătune şi 19 șcsle. 

Copii în virstă de şcâlă: 3.616 (1.965 băieţi și 1.681 fete). 

! 

1). Comuna Bogza. (Venit: S.000 lei). Trei cătune: Bogza, Caiata și Retezuţi. 

Prima şeâlă este la Bogza. Există de la 1893. Localul este proprietatea comunci, clădit în 

1892. E de zid, noii, destul de potrivit, încăpitor dacă se mai clădesce un local, la loc sănătos 

şi la îndemâna copiilor. Aro două săli: 1 (8,85X6,20X4,95), IL (8,03X5,90X4,25), lără locuinţă 

pentru învăţitor. Curtea la un loc cu grădina (9128m2:) este neîmprejmuită. Șc6la nu are nici 

un venit , 

Copiii din cătunul Retezaţi pot uşor veni la şcola din Bogza. 

Aceste două cătune sunt alipite. 

Fiind peste tot 246 copii în vîrstă de şcâlă şi la şcâla existentă fiind deja doi învăţători, 

ar trebui să se înfiinţeze încă o şcâlă cu doi învățători 

A doua şeslă este la Caiata. Există de la 1876. Localul este donat de d. Ştefan Sihleanu. 

E de gard acoperit cu tablă, încăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are trei săli : 

(10,15X4,50X(2,45), II (2,15<4,50X(2.45), IL (3,45X4,50X(2,45) și două camere pentru învăţător. 

cheta (15 prăjini). este împrejmuită cu gard şi scânduri. Grădină nu e. Sela nu are nici 

un venit. 
La Caiata nu sunt de cât 80 copii în vîrstă de șeslă. 

2), Comuna Bordesci. (Venit: 6.694 lei). Un cătun: Bordesci. 

SŞc6la este la Bordesci. Localul este proprietatea comunei. E de lemn, la un loc cu primă- 

ria, nepotrivit şi neîncăpător, dar,la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (4,9)4,8X3,8), 

fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Șeola nu are nici un venit. 

La Bordesci, fiind 177 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui încă doi învăţători. 

E neapărată nevoie de un local noi. 

+ 

3), Comuna Dragosloveni. (Venit: 4.457 lei). Două cătune: Dragoslovenă şi 'Terchesc). 

Prima şedlă este la Dragosloveni. Localul este proprictatea comunei, clădit în 1893. £ de 

nuele lipite cu pămînt, la un loc cu primăria, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și 

la, îndemâna copiilor. Are o sală: (6, 10X445X3, 25), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici 

curte, nici! “orădină. Şe6la nu are nici un venit. 

La Dragosloveni, fiind 99 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea, învăţător. 

I neapărată nevoie de un local noi. 

A doua șcâlă este la Terchesci. Există de la 1890. Localul este inchiriat E de nuele, ne- 

potrivit şi. neîncăpător, dar lă îndemâna tuturor copiilor. Are două săli: [ (4,40X3,80X2;53), 

IL (3,45X3,19X2,52), fără locuinţă pentru învăţător. Nu c nici curte, nici grădină. Scdla nu are 

nici un venit. | 

La 'Terchesci, fiind 98 copii în virstă; de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător. 

4). Comuna Gologanu. (Venit: 6.300 lei). Două cătune: Gologunu şi Plăduleuscu. 

Sedla este la Gologanu. Există de li 1880. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1879. E de nuele lipite cu pămînt, la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală 

(8X4;: 50X2,55), lără locuintă pentru învăţător. ? Nu e nici curte, nică grădină. Scola nu are nici 

un venit,
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La Gologanu, fiind 267 copi! în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învăţător la școla 
existentă și să se înființeze încă o şcslă cu doi învățători. 

E neapărată nevoie de un local noi. o 
In cătunul Vlăduleasca (5 kil.), fiind 16 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze 

o şcolă de cătun. 

5). Comuna Lacul-lui-Baban. (Venit: 3.932 lel). Cinci cătune: Coustun loiu, Cucoșuriii- Bălănesci, 
Groapu-Lufii, Gura-Culiţii şi Poenile. 

Prima şcolă este la Constandoiu. Există de la 1861. Localul este proprietatea comunci, 
clădit de locuitori în 1861. E de nuele, la un loc cu primăria, nepotrivit şi neincăpător, dar la 
loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (6X3X(2), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e 
nici curte, nici grădină. Scâla nu are nici un venit. | 

Copiil din cătunele Cucoșaril-Bălănesci (1 kil. 472 m.) şi Poenile (2 lil. 272 m.) pot urma 
la şcola din Constandoiu, unde, peste tot fiind 192 copil în virstă de șcâlă, ar trebui încă 
doi înv&ţători. 

E neapărată nevoie de un local noi. | 
In cătunul Grâpa-Tulfil (3 kil. 290 m.), fiind numai 14 copil în vîrstă de şcâlă, sar putea 

înfiinţa o şcoli do cătun. | 
A doua şedlă este la Gura-Caliţii. Există de la 1894. Localul este oferit de d. N. D.ar- 

zalin pînă la clădirea localului propriii. E de nuele, nepotrivit şi ncîncăpător, dar la loc sănătos 
şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (1X3X43), fără locuință pentru învăţător. Nu 6 nică curte, 
nici grădină. Şe6la nu are nici un venit. 
„La Gura-Caliţil nu sunt de câi G1 'copil în virstă de şcslă. 

Ar trebui să se înceapă cât de curând clădirea localului proprii. 

6). Comuna Plăinesci. (Venit: 18.086 le). Trei cătune: Căândesei, Gugesci şi 'Tirgul-Cucu. 
" Prima şcolă este la Cândesci. Există de la 1885. Localul este proprietatea comunci, clădit 

în 1885. E de zid, ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are două săli: 
I (6X6X3,50), II (6Xx5,50Xx2,50), fără locuinţă pentru învăţător, Curtea (19687:») este împrejmuită 
cu gard de nuele. Grădină nu ce. Sc6la nu are nici un venit. 

La Cândesci, fiind 182 copil în virstă de șcâlă, ar trebui încă doi învăţători. 
A doua şcâlă este la Gugesci Există dela 1880. Localul este proprietatea comunei, ciădit 

in 1834. E de zid, neîncăpător, dar la loc stnătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (6X6X2) 
"şi două camere pentru învăţător. Curtea (6977) și grădina (350) sunt împrejmuite cu gard. 
Şeola nu are nici un venit. | | 

Copii! din cătunul Oreavu (comuna Slobozia-Ciorăsci) pot uşor veni la şc6la din Gugesci, 
unde, peste tot fiind 213 copil în virstă do şcâlă, ar trebui să se înființeze încă o șcâlă cu doi 
învăţători, la șela existentă fiind deja doi învăţători. 

A treia şcâlă este la Tirgul-Cucu. Există de la 1893. Localul este proprietatea comunei, 
clădit în 1892. E de zid, destul de bun, încăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are 
două săli: I (9XX5,2X3,6), 11 (6,7X5,3X2,6) Și șase camere pentru învăţător. Curtea (1200m--) este 
împrejmuită cu scânduri. Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit. 

La Tirgul-Cucu nu sunt de cât 73 copil în virstă de Şcolă. 

1). Comuna Popesci. (Venit: 13.056 lei). Un cătun: Pypeset. 
Şedla de la Popesci există de la 1818. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1848. £ 

de gard de nuelc, vechiă, la un loc cu primăria, nepotrivit și neîncăpător, dar la îndemâna copiilor. 
Are două săli: [ (SX5X243), 11 (6,5X4,6X2,3), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (100m--) este 
neimprejmuită. Grădină nu e, Şcâla nu are nici un venii. a |
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La Popesci, fiind 335 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al treilea învăţător. la şcâla 
» existentă și să se înfiinţeze încă o şcâlă cu trei învățători. 

E neapărată nevoie de un local noi. 

8). Comuna Sihlele. (Venit: 4.000 lei). Două cătune: Crângu şi Sihlele. 
„Şcola este la Sihlele. :Există de la 1889. Localul este oferit pe timp nedeterminat: de d. 

Ionel C. Grădișteanu. E de zid, destul de potrivit, încipător, la loc sănătos şi la îndemâna, co- 

piilor. Are patru săli: 1 (7X6X4,3), II (7X6X4,3), UL (5X4,4X4;3), IV(5X44X4,3) şi șase ca- 

mere pentru învăţător. Curtea (2656m--) este împrejmuită cu scânduri. „Grădină nu e. Şedla nu 
are nici un venit. 

Copiii din cătunul Crângu (1 kil) pot uşor urma la şcâla din Sihlele, unde, peste tot sunt 

_203 copii în virstă de șcâlă şi unde acum sunt trei învăţători. 

9). Comuna Slobozia. (Venit: 6.242 lei). Patru cătune: Cornetu, Coroleni, Obrejița şi Slobozia. 

Prima şcslă este la Obrejiţa (șe6lă de cătun). Există de la 1894. Localul este închiriat. E de 
gard şi stuf, nepotrivit şi neîncăpător, dar la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: (3,55X4,25 

2,40), fără locuinţă pentru învățător. Nu e nici curte, nici grădină. Şeola nu are nici un venit. 

La Obrejiţa fiind 87 copii în virstă de șe6lă ar trebui ca şedla de cătun să se transforme 
în şcâlă superidră cu doi învăţători. | 

A doua şcâlă este la Slobozia. Există de la 1859. Localul este donat de d. C. D. Şutzu. 
E, de cărămidă acoperit cu tablă, noi, încăpător și la îndemâna tuturor copiilor. Are două săli: 1 (10 

X5Y/3), IL (5X5X2) şi două camere pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şcola nu 

are nici un venit. 

Copiii din cătunul Cornetu (1 il.) pot urma cu înlesnire șeola de la Slobozia, unde, peste 

tot nu sunt de cât 71 copii în vîrstă de şcolă. 
In cătunul Coroteni (3 kil. 600), fiind 67 copii în vîrstă de şedlă, ar trebui să se înființeze 

6 școlă inferioră. | 

10). Comuna Slobozia-Ciorăsci. (Venit: 7.600 lei). Patru cătune: Armeni, Ciorăsci, Orcaru 
şi Slobozia. | 

Şe6lo, este la Ciorăsci. Există de la 1864. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1881. 
[5 de gard acoperit cu tablă, neîncăpitor, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală 

(9X6,50X3,75) şi două camere mici pentru învăţător. Curtea (324m-7.) este împrejmuită cu scân- 
duri. Grădină nu ce. Şe6la nu are nici un venit. 

Copiii din cătunul Armeni (1 lil. 800 m.) pot urma cu înlesnire la șc6la de la Ciorăsci, unde; 
pesto tot sunt 161 copil în virstă de şcâlă şi unde acum fiind doi învăţători, ar trebui un al treilea. 

E nevoie de un local. | 

In cătunul Slobozia (3 ki. „200 m), fiind 37 copii in virstă de șcâlă ar trebui să se înfiin- 

țeze o școlă inferidră. | 

Copiii din cătunul Oreavu 6 kil. 800 m.) pot urma cu înlesnire şcâla, de la Gugesci (co- 

muna Plăinesci) ce este la o distanţă de 2 kil. şi comunicaţia uşâră. - 

11), Comuna Tâmboesci. (Venit: 12.263 lei). Patru cătune: Gura-Fkăgetului, Mărăcinii, Slim- 

nicu şi mboescă. 

„Se6la este la 'Tâmboesci. Există de la 1836. Localul este proprietea comunei, „clădit în 

1890. E de cărămidă, noii, neîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (6X9X4), 1 
(6X8X4) şi o cancelarie, fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (17602) este împrejmuită cu 
scânduri. Grădină nu e. Sc6la nu are nici un venit. 

Copiil din cătunele Mărăcinii (500 m.) şi Slimnicu (500 m.) pot urma cu înlesnire şcâla
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de la Tâmboesci, unde, peste tot fiind 350 copii în virstă de şcâlă, ar trebui un al treilea în- 
văţător la şcola existentă și să se înființeze încă o școlă cu trek învăţători. 

La localul actual ar trebui a se adăoga încă o sală. 
In cătunul Gura-lăgetului, care deși la o distanţă de 1 kil. 500 m. de 'Tâmboesci are co- 

municaţia grea și mal cu deosebire în timpul ploilor şi zăpedei când devine impracticabilă, fiind 
105 copii în vivstă de școlă, ar trebui să se înființeze o șcâlă cu doi învăţători. 

12). Comuna Urechesci. (Venit: 8.270 lei). Două cătune: Pulanca și Urechesci. 
cola este la Urechesci. Există de la 1858. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1892. E de zid, noii, neincăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două săli: 
1 (3X5,90X3,90), IL (9X6,20X3,90), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (17002) este împrej- 
muită cu scânduri. Grădină nu e. Se6la nu are nici un venit. 

Copiii din cătunul Palanca (1 kil. 450 m. pot urma cu înlesnire şedla de la Urechesci 
unde, peste tot fiind 312 copil, in vîrstă de şcslă, ar trebui un al treilea învăţător la şcola exis- 
tentă și să se înființeze încă o şcolă cu troi învăţători. 

13). Comuna Voetinu. (Venit: 3.751 lei). Un cătun: Poctinu. 
Sedla de la Voetinu există de la 1865. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1831. 

E de gard, acoperit cu stuf, vechii, nepotrivit, ncîncăpător, şi la loc nesănătos, dar la îndemâna 
copiilor. Are o sală: (6X5X3), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şo6la 
nu are nici un venit. 

La Voetinu, fiind 182 copii în virstă de șcâlă, ar trebui încă doi învățători. 

PLASA ORAŞULUI 
31 cătune şi 15 școle 

Copii in virstă de şcolă: 2.397 (1.320 biiioţi şi 1.077 fete). 

1). Comuna Andreiaş. (Venit: 1.333 lei). Două cătune: Andeiuș și Târâtu. 
Scola este la Andreiaș. Există de la 1888. Localul este proprietatea comunei. E de birne 

nu tocmai încăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (7X5X3) şi o cameri 
pentru învăţător. Curtea (410m») este neîmprejmuită. Grădină nu c. Şc6la nu are nici un venit 

Numai copiii din cătunul Andreiaş pot urma la șcâlă, unde nu sunt de cât 69 copil în 
virstă de școlă. 

In cătunul 'Târâtu (8 kil) nu sunt de cât 11 copii în vîrstă de școlă. 

2). Comuna Blidarele. (Venit: 6.003 lei). Un cătun: Blidavele 
Şedla de la Blidarele există de la 1883. Localul este donat de d. Paraschiv Gogancea, cu 

forme în regulă. E de nuele lipite cu pămînt, vechii, nepotrivit şi ncîncăpător, dar la loc să- 

nătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (5,7X:4XX2,5), fără locuinţă pentru învățător. Nu e nici 

curte, nici grădină. Sc6lu nu are nici un venit. 

La Blidarele, fiind 112 copii în virstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător.
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3). Comuna Bonţesci. (Venit: 8.851 lei). Două cătune: Bonfesei şi Dălhăuțu. 
Şcola este la Bonţesci. Există de la 1873. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1886. 

de nuele, la un loc cu primăria, nepotrivit, neincăpător, și la îndemâna, copiilor numai din 

Bonţesci. Are o sală: (6,65x5XX2,20), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (145022) esto îm- 
prejmuită cu scânduri. Grădină, nu 9. Şe6la nu are nici un venit. 

La Bonţesci nu sunt de cât CEI copii în virstă de şeolă. 
Ar trebui un local noi, | 

In cătunul Dălhăuţu (2 kil. și comunicaţia anevoidsă având a trece apele Murca şi Dăl- 

hăuţu), fiind 72 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o şedlă interidră. 

E 

j , 

4). Comuna Brosceni. (Venit: 15.158 lei). Patru cătune: Brosceni, Pitulușa, Vălcăneasca şi 

Valea- Rea. ! 
Prima șcâlă este la Brosceni. Există de la 1877. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1871. E de lemn, nepotrivit și neîncăpător. Are o sală: (5,78X5,04X2,58), fără locuinţă pentru 

învățător. Curtea (205m:) este neîmprejmuită. Grădină nu e. Se6la nu are nici un venit. 
Copiii din cătunui Pituluşa (3 kil) pot urma şedla de la Brosceni, dacă sur construi un 

local între ambele cătune, şi acâsta cât mal curând. 
In ambele cătune fiind 155 copil în vîrstă de şcâlă, artrebui la Brosceni încă doi învăţători. 

In cătunul Valea-Rea (7 kil.), fiind 40 copii în vîrstă de şe6lă, ar trebui să se înfiinţeze 

o școlă inferidră. 
A doua șcâlă este la Vălcăneasca. Există de la 1890. Localul este oferit de d. C.D. Şuţu. 

E de gard în paiantă având temelia de piatră, destul de potrivit, încăpttor, la loc sănătos și la 

îndemâna copiilor. Are o sală (10X10X3) şi patru camere pentru învăţător. Curtea (548":2) este 

neîmprejmuită pînă acum, dar va, fi. Grădină nu e. Şe6la nu are nici un venit. 

La Vălcănâsca nu sunt decât 68 copii în virstă de şedlă. 

5). Comuna Budesci. (Venit: 4.600 let). Un cătun. Budesci. 
Sc6la de la Budesci există de la 1860. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1860. 

E de lemn, vechii, nepotrivit și ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o 
sală 9,80X4,50X2,30), Lără locuinţă pentru învăţător. Nu ce nici curte, nici grădină. Școla nu are 

nici un venit. 
La Budesci, fiind 225 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător la școla 

existentă şi să se înfiiinţeze încă o școlă cu doi învâţători. 

6). Comuna Câmpineanca. (Venit: 7.578 lei). Un cătun: Câmpineanea. 
Şcola de la Câmpineanca există de la 1862. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1862. E de nuele lipite cu pămînt, vechiii, nepotrivit, dar incăpător, de 6re-ce al doilea local 

s'a reconstruit, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (8 X 6,50 X( 4), fără locuinţă 

pentru învăţător. Curtea este neîmprejmuită. Grădină nu. Sc6la nu are nici un venit. 

La Câmpineanca, fiind 150 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui încă doi învățători. 

7). Comuna Cârligele. (Venit: 7.815 lei). Un cătun: Ctirligele. 
Scola de la Cărligele există de la 1884. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1884. 

[E de lemn, la un loc cu primăria, neiîncăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. 

Are o sală: (10X5X3), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (15602), şi grădina (1000m»:) 
sunt împrejmuite cu scânduri. Șe6la nu are nică un venit. 

La Cârligele, fiind 105 copii în virstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

Mutându-se primăria, localul ar fi atunci destul. de încăpător.
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-8). Comuna Cotesci. (Venit: 17.348 leii. Patru cătune: -Calieu, Cotesci, Golesci şi Sluţii. 
Școla este la Cotesci. Există. de la 1834 și funcţioneză în'două localuri, ambele închiriate. 

Sunt: unul de zid şi altul de gard, nepotrivite și ncîncăpitâre, dar-la loc sănătos.și la înde- 
mâna, copiilor. At trei săli: 1 (6,20X4,10X2,85), II (5,70XX2,55 x 2,85), III (8,35X3,70X3,15) și 
două cumere pentru învăţător; Curtea localului întâi (25302:») este neimprejmuită, iar a celui 
de al doilea (750.7) este împrejmuită cu scânduri și se servesce. de dînsa și proprietarul ce 
locuesce sub același acoperămiînt cu ședla. Grădină nu e la nici unul din localuri. Șc6la nu are 
nici un venit. 

Copiii, din cătunele Golesci (2 kil. 500 m) şi Sluţir (1 il.) pot urma la ședla din Cotesef, 
unde, peste tot fiind 321 copii în virstă de șcâlă, ar trebui un al treilea învăţător la şcola exis- 
tentă și să se înfiinţeze încă o șclă cu trei înv&ţători. 

In cătunul Calciu (7 ki.) nu sunt de cât 7 copil în virstă de șcâlă. 

9). Comuna Faraoanele. (Venit: 6.090 Iei). Două cătune: Paroanele şi Pietroasa. 
Şcola este la Faraoanele. Există de la 1889. Localul este proprietatea comunei, clădit in 

1889. E de nuele, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o 
sală: (6X6X2,75) şi o cancelarie, fără locuinţă pentru învăţător. Curtea, (482:r:) este împrejmuită 
cu scânduri. Grădină nu e. Sela nu are nici un venit. | 

Copiii din cătunul Pietroasa (1 kil. 200 m.) pot urma cu înlesnire șe6la de la Faraoanele ) 

unde, peste tot fiind 122 copii în vîrstă de șeslă, ar trebui un al doilea înveţător. 

10). Comuna Golesci. (Venit: 4.016 Iei). Două cătune: Cerdacu şi Golesci, 
Școla este la Golesci. Există de la 1859. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1893: 

[: de zid, destul de potrivit, încăpător, la loc sănătos şi la indemâna copiilor. Are două 
săli: (8,856,18XX4,25), 11 (8,03X45,90X4,25) şi o cancelarie, fără locuinţă pentru învățător. Curtea 
(2080m--) este împrejmuită cu scânduri. Grădină nu e. Școla are un venit de 374 lei, din aren- 
darea pămîntului. 

Copiii din cătunul Cerdacu pot uşor frecuenta şela de la Golesci, distanţa fiind mică şi 
comunicaţia lesniciosă, - 

Peste tot fiind 148 copil în virstă de şedlă, ar trebui la Golesci încă doi învăţători. 

11. Comuna Mândresci. (Venit: 3.938 lei). Două cătune: Lămotesă și Mândrescl. 
Școla este la Lămotesci. Există de la 1860. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1860. E de gard, vechii, ruinat, nepotrivit şi nciîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna 
copiilor numa! din cătunul Lămotesci. Are o sală: (4,51X4,10X2,30), fără locuinţă pentru în- 
veţător. Curtea (140) este ncîmprejmuită. Grădină nu e. Şe6la are un venit de 700 Iei, din 
arendarea pămîntului. | N 

La Lămotesci nu sunt de cât 62 copil în virstă de școlă. | E | 
„In cătunul Mândrescă (3 kil.), fiind 73 copil în virstă de şeslă, ar trebui să sc înfiinţeze 

o şcolă inferidră, 

12). Comuna Odobasca. (Venit: 5.699 le). Patru cătune: Mahriu, Odobasca, Petreanu și Ure- 
chescit-de- Sus. | . 

Şcola este la Odobasca. Există de la 1888. Localul este proprietatea comunei, clădit în 
1867. E de gard lipit cu pămînt, nepotrivit și ncîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna 
copiilor. Are o sală: (5X5X2,60), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (2192.r) este ncîmprej- 
muită. Grădină nu e Şc6la nu are nici un venit. 

La Odobasca nu sunt de cât 73 copii în virstă de şcolă.
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In. cătunele Mahriu (L lil. 500 m.) şi Urechescil-de-Sus (1 lil: 500:m), ar trebui să se în- 
. fiinţeze .câte o. școlă interioră, de 6re-ce comunicaţia ambelor cătune cu școla de la Odobasca 

este împedicată de deluri şi de piîrac. 

- Sunt la Mahriu G1 copii în virstă de șcslă şi la Urechescii-de Sus 73. 
In cătunul Petreanu -(4 Ril.), fiind 31 copii în vîrstă de .școlă, ar trebui să se înfiinţeze 

de asemenea o şeolă inleridră. 

13). Comuna Risipiţi. (Venit: 5.628 lei) Un cătun: Risipiţii. 
Şedla de la Risipiţii există de la 1857. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1857. 

E de gard, vechiă, nepotrivit şi neîncăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o 

sală: (4,53X4, 50x2, 51), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (960"7) este neîmprejmuită Gră- 

dină nu e. Şcola nu are nică un venit. 
La Risipiţi, fiind 213 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător “la şcâla 

"existentă şi să se înfiinţeze încă o şcoli cu dot învăţători. 

14). Comuna Vârtişcoiu. (Venit, 21.620 lei). Patru cătune: Beciu, Olteni, Rotăresci şi Vârtişcoiut. 

Şc6la este la Rotăresci. Există de la 1881. Localul este donat de d. N.P. 1. Agapie. E de 
zid, destul de bun, încăpător, dar, deşi la loc sănătos, nu e la îndemâna tuturor copiilor. Are patru 

săli: 1 (3,90X4X3,85), Il (9,90X4X3,85), III (3,90X4X3,85), 1V (9X5,50X3,85) şi o cancelarie, fără 
locuinţă pentru învăţător. Curtea (1253m») este împrejmnită cu scânduri. Grădină nu e. ela 

nu are nici un venit. 
Copiii din cătunele Beciu (1 lil. ), Olteni (1 il. 450 m.) şi Vârtișcoiu (3 kil.j pot urma la 

şedla de la Rotăresci, unde, peste tot fiind 128 copii în vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea 
învăţător. + 

Ar fi nemerit ca școla să se mute între cătunele Rotăresci şi Vârtişeoiu. 

PLAIUL RÂMNIC. 
„36 cătune și 10 şeole . 

„Copii în vîrstă de şcâlă: 1.434 (763 băieţi și GT fete). 

1). Comuna Bisoca. (Venit: 2 103 leij. Ş6pte cătune: Bisoca, Bisocuţa, Dăltigani, Șindr ila- Deşi, 

Recea Lopătăreasca și Sările. 
"Scdla este la Bisoca. Există de la 1889. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1889. 

E de zid şi piatră, neîncăpător, dar deși la loc sănătos nu e la îndemâna tuturor copiilor. Are 

o sală şi două camere pentru învăţător. Curtea este neîmprejmuită. Grădină nu e. cola nu are 
nici un venit. | 

Copiii din cătunele Bisocuţa (2 kil.), Băltăgani (1 kil.. 500 m. şi Recea (2 kil. 500 m.) pot 
urma la șc6la din Bisoca, unde, peste tot fiind 105 copil în vîrstă de ședlă, ar trebui un al 

doilea învățător. 
In cătunele Lopătăreasca (6 kil.), Sările E il. 500 m) și Şindrila- Pleși i il jar trebui să 

se: înfinţeze -câte o școlă de cătun; - ' 

Numărul copiilor în vîrstă de şeolă din aceste trel cătune sunt. : în “Lopătăreasca 18, în 
Sările 27 şi în Șindrila-Pleşi 24. -
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„.2). Comuna Buda. (Venit: 4.639 Iei). Trei cătune: Buda, Mugesci şi Făgetu. 
Şedla este Ja Buda. Există de la 1852. Localul este închiriat. E de gard, nepotrivit și ne- 

încăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (5 X 5 X 2,50), tără locuinţă 
pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Ședla nu are nici un venit. 

Copiii din catunele Mugesci şi Făgetu, care deși la o. distanță de 3 kil. de Buda pot urma 
școla din Buda, comunicaţia fiind lesniciosă. 

Peste tot fiind 182 copii în vîrstă de şedlă, ar trebui la Buda încă doi învăţători. 

3), Comuna Chiojdeni, Venit: 2.290 lei). “Tre cătune: Chiojdenii-Alari, Chiojdenii-Mlici şi 
T'ulburea. | 

Șeola, este la Chiojdenii-Mari. Există de la 1850. Localul este donat de d. Al. Marghiloman: 
J, de zid, destul de bun, încăpător şi la îndemâna copiilor numai din Chiojdenii-Mari. Are două 
săli: 1 (6,5X5,2X2,6), 11 (4,35X3,8X2,46) şi două camere pentru învăţător. Curtea (2050m+:) este 
împrejmuită cu scânduri. Grădina (1120"») este împrejmuită parte cu scânduri și parte cu card 
de mărăcini. Şeola nu are nici un venit. 

La Chiojdenit-Mari nu sunt de cât 77 copii în vîrstă de şcolă, 
In cătunul Chiojdenii-Mici (5 kil.), fiind 50 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înfin- 

țeze o şcâlă inferidră. | 
| O a doua școlă inferidră, ar trebui să se înființeze în cătunal 'Tulburea (4 kil.), unde sunt 
73 copii în vîrstă de școlă. 

. 4). Comuna Dănulesci. (Venit: 4.368 ler). Trei cătune; Dănulesci, Mucesci și Pleșescă. 
"Șeola este la Pleșesci. Există de la 1854. Localul este donat de d. Manolache Drugă. Il de 

gard, vechii, nepotrivit şi neîncăpător, la loc nesănătos și nu ce la îndemâna copiilor. Are o 
sală (6X5X2,40) și două camere pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Sedla nu are 
nici un venit, - | 

Șeola de le Pleşesci, ar trebui să se aşeze în cătunul Dănulesci, unde ar putea fi frecuen- 
tată și de copiii din cătunul Mucesci (4 kil. de Pleșesci). Distanţa între cătune este de 2 hil. 
și comunicaţia ușoră. 

Peste tot fiind 159 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui încă do! învăţători. 

5). Comuna Dealul-Lung. (Venit: 2.495 Iei). Cinci cătune: Peleticu, Plopu, Rașca, Șotârcuri şi 
Tinoasa. 

Ședla este la Peleticu. Există de la 1870. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1880. 
I, de nuele lipit cu pămînt şi acoperit cu papură, nepotrivit și neîincăpător, dar loc sănătos Și 
la îndemâna, copiilor. Are o sală (4,30X3,35X2,15), fără locuinţă pentru învăţător. Nu c nici 
curte, nici grădină. Scola nu are nici un venit. 

Copiii. din cătunele Plopu (900 m.), Raşca (700 m.) şi Şotârcari (2 kil.) pot urma cu în- 
lesnire șeola de la Pelcticu, unde, peste tot fiind 106 copii în vîrstă de școlă, ar trebui un al. 
doilea învăţător. Sa 

I: neapărată nevoie de un local noi. 
In cătunul 'Tinoasa (6 kil), fiind 26 copii în vîrstă de Şcolă, ar trebui să se înființeze o 

școlă de cătun. 

6). Comuna Dumitreșci. (Venit: 7.061 lei). Şepte cătune: Bicescii-de-Jos, Dicescii-de-Sus, Bli- 
darele,  Dumitrescii-de-Jos, Dumitrescii-de-Sus, Lăstuni, Motnăii şi Poeniţa. 

Prima șcâlă este la Pocniţa (șcâli de cătun). Există de la 1894. Localul este închiriat. IE de nuele lipite cu pămînt, nepotrivit și neîncăpttor. Are o sală (3,60X3,60), fără locuinţă pen- 
tru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Sc6la nu are nici un venit.
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Copiil din cătunul Lăstuny (2 kil. 500) pot urma șcâla de la Poeniţa, ce ar trebui trans- 
formată de o camdată din șe6lă de cătun precum este astăqi în șcâlă superidră cu doi învăţători. 

Peste tot sunt 150 copii în vîrstă de șcdlă. 

E neapărată nevoie de un local noi. 

In cătunul Motnăi (2 lil. 800 m.), ar trebui să se înfiinţeze o şeolă inferidră, de ore-ce 

copiii din acest cătun ce sunt în număr de 38 nu pot frecuenta şeâla de la Poeniţa, având de 
piedică, permanentă apa Motnăului. 

A doua şeolă este la Bicescii-de Sus. Există de la 1893. Localul este proprietatea comunei 
clădit în 1893. E de zid, nou, neincăpător, dar la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (8,8X, 

6,4X4,14, 11 (82X6X4,14) şi o cancelarie, fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (1,170m.r.) este 
împrjmuită cu scânduri. Grădină nu ce. Școla nu are nici un venit. 

Copiii din cătunela Blidarele (1 lil. '700 m.) și Dumitrescii-de-Jos (700 m.) pot merge cu 

ușurință la şedla din Bicescil-de-Sus, unde, peste tot fiind 181 copii în vîrstă de școlă, ar trebui 

un al doilea învăţător. 
In cătunele Dumitrescii-de-Sus (2 il, 250 m.) şi Bicescii-de-Jos (2 kil. 250 m.) comunicaţia 

fiind anevoi6să având piedică permanentă primul apa Motnăului şi cel de al doilea apa Râm- 

nicului, ar trebui să se înființeze la Dumitrescii-de-Sus o șcâlă interidră (38 copii) şi la Bicescik- 

de.Jos o şcolă de cătun (23 copii). 

7). Comuna vitia. (Venit: 2.534 lei). Şese cătune. Jitia, Dealu- Gărei, Măgura Niculele, Deşedinţu 

şi Vintileasca. 
Prima șc6lă este la Reşedinţa. Există de la 1868. Local este proprietatea comunei, clădit 

în 188. E de birne, acoperit cu şindrilă, nepotrivit şi neîncăpător, dar la îndemâna copiilor. 

Are o sală (5,60X4X2,50), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şcola 

nu are nică un venit. 
La Reşedinţa nu sunt decât 52 copii în vîrstă de şcolă. 
In cătunele Dealu-Sărei (2 kil. 870 şi comunicaţia anevoiosă din causa multor scurgeri de 

apă şi prea multe rîp!) şi Măgura, (3 kil. 500), ar trebui să se înfiinţeze câte o şeolă de cătun. 
Sunt la Dealu-Sărei 28 copii în vîrstă de şeâlă şi 21 la Măgura. 

În cătunul Jitia (5 kil. 950 m, fiind 50 copil în “vîrstă de ședlă, ar trebui să se înfiinţeze 
o şcâlă inferidră. i - - 

A doua şelă este la Niculele. Există de la 1881. Localul este închiriat. E de birne aco- 

perit cu șindrilă, nepotrivit, neîncăpător şi nu e la îndemâna copiilor. Are o sală (4, 55X4, 36X 

2,95), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şe6la nu are nici un venit, 

Copiii din cătunul Vintilesca (2 kil. 500) pot urma la şe6la din Nieulele, unde, peste tot 

fiind 148 copil în vîrstă de şcâlă ar trebui încă doi învățători.: 

E neapărată” nevoie. de un local noi, aşezat în. centrul cătunului Niculele spre a putea fi] a 

îndemâna tuturor copiilor, 

ft 

8). Comuna Valea-Sălciei. (Venit: 1.626 lei). Două cătune: Modreni şi Vulea- Sici. 

Sc6la este la Modreni. Există de la 1888. Local este închiriat. E de nuele, nepotrivit şi 

ncîncăpiton dar deși la loc sănătos nu e la îndemâna tuturor copiilor. Are două săli: 1 (2, 50X3,50X, 

2,50), 11 [3xx38,50X2,50), fără locuinţă pentru învăţător. Nu ce nici curte, nici grădină. Şe6la nu 

are nici un venit. 

Copiii din cătunul Valea-Săloiei.(1 kil. 500 m.) pot 1 urma cu înlesnire școla de la Modreni, 

unde, peste tot fiind 100 copii -în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător. 

"Ar fi. nemerit a se muta şe6la în cătunul Valea-Sălciei, care are o populaţie cu „mult mal 

mare şi unde şela ar fi la îndemâna tuturor copiilor.
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PLASA RÎMNICU-DE-JOS 

20 Câtune şi 13 Scole. 
Copii în virstă de şeolă: 1.915 (1.033 băieţi și S82 fete), 

1). Comuna Bălăceanu. (Venit: 7.187 lei). Un cătun: Pălăeeanu. | 
Șeola de la Bălăceanu există de la 1872 și funcţionâză în doui localuri, ambele proprie 

tăţile comunei dintre cari unul este donat de d-na Dumitra Preotu Ene şi e de zid,iar cel-alt 
e de gard şi se află la un loc cu primăria. Sunt neincăpătore, dar la îndemâna copiilor. Aii câte o 
sală: 1 (8,40X5,60X4), 11 (6,90xx6,20x2,90), o cancelarie la localul donat și două camere la cel-alt 
pentru învăţător. Curtea (1872m+) este împrejmuită cu scânduri, dar la un loc cu acea a Pri: 
măriel. Grădină nu e. Scâla nu are nici un venit. | 

La Bălăceanu, fiind 243 copil în vîrstă de școli şi la şedla existentă fiind deja doi înv&- 
țători, ar trebui să se înființeze încă o școlă cu doi învăţători. | 

2). Comuna Costienil-de-Jos, (Venit: 9.949 lei). Două cătune: Costienii-de-.Jos și Orzăneasca. 
Şcola este la Costienil-de-Jos. Există de la 1887. Localul este închiriat. E de gard, nepo: 

trivit şi neîncăpător. Are o sală: (4,50X4,50X2), fară locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, 
nici grădină. Şcola are un venit de 280 lei, din arendarea pămîntului. - 

Toţi copiii din ambele cătune pot ușor frecuenta şcola dela Costienir-de Jos, unde, peste 
tot sunt 87 copii în vîrstă de şcolă. 

Ar trebui să se construiască un local noi între ambele cătune. - 

3i. Comuna Costienil-Mari. (Venit: 6.000 1ci). Două citune: Costienii- Mari și Zoifa. 
Școla este la Costienil-Mari. lxistă de la 1864. Localul este închiriat. E de zid, nepotrivit 

și neîncăpttor, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (5,50X(4,50X(3,50) şi două camere pentru 
înve&țător. Nu e nici curte, nici grădină. Şeola nu are nici un venit. ” 

Copiii din cătunul Zoiţa (700 m.) pot ușor frecuenta ședla de la Costienir-Mari, unde, peste 
tot fiind 181 copil în vîrstă de ședlă, ar trebui încă doi învățători. 

t). Comuna Drogu. (Venit: 3.000 lei). Două cătune: „Andreesei și. Droyu. 
Şedla este la Drogu. Există de la 1881. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1880. 

E de nuele, la un loc cu primăria, nepotrivit și ncîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna 
copiilor. Are o sală (5X3X2,50), fără locuinţă pentru învățător. Curtea este ncîmprejmuită. Gră- 
dină nu e. Şcola nu are nick un venit. 

Copiil din cătunul Andreesci (2 il.) pot urma cu înlesnire școla de la Drogu, unde, peste 
tot fiind 94 copil în vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea înv&ţator. 

E neapărată nevoie de un loc noi. 

5). Comuna Galbenu. (Venit: 3.357 lei). Două citune: Galbenu și Pânticani. 
cola este la Galbenu. Există de la 1872, Localul este donat de defunctul Toma 'Tâmpeanu, cu forme. E de zid, destul de bun și încăpttor, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli: I (8X5X3), II (5X5X3) și un-spre-dece camere pentru înv&ţător. Curtea (21897) și cră- dina (900”») sunt împrejmuite cu scânduri. Școla are ca venit arenda moșier. 
Copiil din cătunul Pânticanr. (2 il. 400 m.) pot urma la școla din Galbenu, unde, peste tot fiind 158 copil în vîrstă de șeolă, ar trebui un al treilea înv&ţător.
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6). Comuna Gheorgheasa. (Venit : 5.655 lei). Două cătune: Gheorgheasa- Nouă şi Gheorgheasa 
Veche. 

Şcola este la Gheorgheasa-Veche. Există de la 1879. Localul este proprietatea comunti, 
clădit în 1878. E de gard lipit cu pămînt, acoperit cu tablă, nepotrivit şi neîncăpător, dar la 
loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (8,953,3X.2,40), fără locuinţă pentru înv&- 
țător. Curtea (3647) este împrejmuită cu scânduri. Grădină nu e. Scola are un venit de 229 
lei, din arendarea pămîntului. . 

Copiii din cătunul Gheorgheasa-Nouă (300 m.) pot urma cu înlesnire şcâla de la Gheor- 
gheasa-Veche, unde, peste tot fiind 192 copii în vîrstă de șeolă, ar trebui încă doi învățători. 

7). Comuna vârlăii. (Venit: 7.200 lei). Un cătun: Jârlăă | NE 
Şeola de la Jârlăii există de la 1887. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1886. E 

de gard în paiantă, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are două „săli: 
1 (8X6,26)X(3,35), LI (7,26X5Xx3,35), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (1770»:7:) este împrej- 
muită cu scânduri. Grădină nu e. Şcâla nu are nici un venit. 

La Jârlăii, fiind 246 copii în vîrstă de şedlă şi lu șcâla existentă fiind deja do! învăţători, 
ar trebui să se înfiinţeze încă o șcâlă cu doi învăţători. 

8). Comuna Nisipurile. (Venit: 5.680 lei). Patru cătune: A/oșeseii-Nouy, Moșescii- Vechi, Nisipu 
vile şi Robeusca-Nouă. „i 

Prima şcolă este la Nisipurile. Există de la 1880. Localul este închiriat. [2 do nuele lipite 
cu pămînt, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală 
(7X4X2,60), fără locuinţă pentru învățător. Nu e nici curte, nică grădină. Şe6la nu are nică un venit. 

La Nisipurile nu sunt de cât 80 copii în vîrstă de șeâlă. 

A doua şcâlă este la Moşescil-Noui. Există de la 1884. Localul este închiriat. E de gard, 
nepotrivit, neîncăpător, dar deşi la loc sănătos nu e la îndemâna tuturor copiilor. Are două săli: 
I (5,50X43,50X2,50i, 11 (3,50 X 3,50 X 2,50), fără locuinţă pentru învăţător. Curte nu ce, Grădina 
este împrejmuită. Şcola nu are nici un venit. 

Copiii din cătunele Moşescil-Vechi (1 lil.) şi Robeasca-Nouă (3: lil: și 9 copii în vîrstă de 
şcolă) pot urma, la şcâla din Moșescii-Noul, unde, peste tot fiind 101 copii în vîrstă de șcâlă, ar 
trebui un al doilea învăţător, E : 

9). Comuna Sălcioara. Venit: 3.200 le)). Un cătun: Sălcioara. 
Ședla de la Sălcioara există de la 1886. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1885 

[E de nuele lipit cu pămînt, nepotrivit şi neîncăpător, dar la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: 
(6X3,60X2,60) şi două camere pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şe6la nu are nici 
un venit, | 

La Sălcioara, fiind 172 copii în vîrstă de șc6la, ar trebui încă doi învățători. 

10). Comuna Slobozia-Galbenu. (Venit: 3.925 lei). Un cătun: Slobozia-Galbenu. 
Şcola, de la Slobozia-Galbenu există de la 1879. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1860. E de gard acoperit cu paie, vechiii, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sinătos şi la în- 
demânu copiilor. Are o sală: (5,25X4,45XX2,30), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, 
nică grădină. Şe6la nu are nici un venit. a a 

La Slobozia-Galbenu, fiind 91 copil în vîrstă de șc6lă, ar trebui un al doilea învăţător. 

11). Comuna Șocariciu. (Venit ::3.022 lei). Un cătun:: Șocariciu.: 
„ Șe6la de la Socariciu există de la 1864. Localul este închiriat. E de auele, nepotrivit şi 

neîncăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (4,50 3,6Xx1X 2,52), fără lo- 

2
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cuință pentru învățător. Curtea este ncîmprejmuită. Grădină nu e, Şedla nu are nici un 

venit. 

La Socariciu, fiind 118 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător. 

E nevoie de un local noii. 

12). Comuna Vișani. (Venit: 5.500 lei). Un cătun: Vișan. 

Seola de la Vişan! există de la 1873. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1893. 

E de gard în paiantă, la un loc cu primăria, nepotrivit şi ncîncăpător, dar la loc sănătos și la 

îndemâna copiilor. Are o sală: (7x5X3), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea este neimprej- 

muită. Grădina nu e. Sedla nu are nici un venit. 
La Vișani, fiind 149 copil îu vîrstă de şcolă, ar trebui încă doi învăţători. 

Mutându-se primăria, localul ar fi destul de încipător. 

PLASA RÂMNICU-DE-SUS 

10 Cătune şi 16 Secole. 

Copii în vîrstă de ședlă: 2.155 (1.202 băieţi și 593 fete.) 

1). Comuna Băbeni. (Venit: 2.500 lei). Trei cătune: Băbeni, Drăghesci şi PRăducesei. 
Seola este la Băbeni. Ixistă de la 1850. Localul este proprietatea Statului, elădit în 1844. 

3 de zid şi lemn de stejar, vechii, neîncăpetor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are 

două săli: 1 (4,50X43Xx2,5) și o cameră pentru învățător, Curtea (1402) și grădina (180”») 

sunt împrejmuite cu gard. Şeola nu are nici un venit. . | 
'Toţi copiii din tote cătunele pot frecuenta ședla de la Băbeni, căcă distanțele nu sunt mal 

mari de 3 kil. şi comunicațiile sunt ușore. i 
Peste tot fiind 163 copil în vîrstă de șceolă, ar trebui la Băbeni încă doi învăţători. 

2). Comuna Bălţaţii. (Venit: 5.597 lei), Două cătune: Bălțați şi Rubla. 
Prima şeolă este la Bălţaţii. Iixistă de la 1862. Localul este donat de d. Menelas Ghermani. 

[: de zid, noii, destul de bun și încăpător, la. loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două 

săli: 1 (10,50X6,50X5), 11 (10,50X6,50X5), două camere, o bucătărie și o pivniţă pentru învă 

(ător. Curtea (510».r) este împrejmuită cu scânduri. Grădină nu e. Școla nu are nică un venit. 

La, Bălțați, fiind 92 copii în vîrstă de șeolă, ar trebui un al doilea învăţător. 

A doua ședlă este la Rubla. Există de la 1892. Localul este închiriat. [e de gard lipit cu 

pămînt, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: 
(4,75 X 3,25 X 2,86), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Sc6la nu 

are nici un venit. | 
La Rubla, fiind 135 copil în vîrstă de șc6lă, ar trebui un al doilea învățătar. 
E neapărată nevoie de un local noi. 

3). Comuna Câmpulungeanca. (Venit: 963 ler). Două cătune: Câmpulungeanca şi Cărătnăă. 
Şcola este la Câmpulungeanca.. Există de la 1888. Localul este oferit pe timp nedeter- 

minat de învățătorul ședlei,. preotul C. Crăciunescu. E de gard, potrivit şi destul de încăp&tor, 

la loc sănătos și lu îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (5,3X4,3X2,3), Il (3,5x1,3XX2,8) și patru
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camere pentru învăţător. Curtea (G0m») este împrejmuită cu scânduri, Grădină nu e. Ședla nu 
are nică un venit. 

„Da Câmpulungeanea nu sunt de cât 58 copii în virstă de şclă, 
"In cătunul Cărătnăii, 3 kil. şi comunicaţia anevoidsă împedicată fiind de un deal, sunt 

19 copil în virstă de şcâlă; ar trebui să se înfiinţeze acolo o șeolă de cătun. 

4). Comuna Dedulesci. (Venit: 4.020 lei). Un cătun: Dedulesei. 
Şedla de la Dedulesci există de la 1831. Localul este proprietatea Statului. E de zid, în- 

căpător dacă se mai adaogă o sală din cele câte mat sunt, la loc sănătos şi la îndemâna co- 
piilor. Are o sală (7, 15X5X2, 15), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea, și grădina (5000»:2) sunt 
împrejmuite cu gard de mărăcini. Se6la nu are nici un venit. 

La Dedulesci, liind 127 copii în vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea învățător. 

5). Comuna Grebănu. (Venit: 7.175i ey). Cinci cătune: Fontâna-Turcului, Grebănu, IHeresc), 
Homesci şi Zaylazi. 

Prima, şcolă este la Grebinu. Există de la 1844. Localul este proprietatea comunei. E de 
gard, la un loc cu primăria, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. 
Are o sală (5,50X5,40X3,50) şi o cameră pentru învăţător, ce servesce și de cancelarie. Curtea 
și grădina (18002) sunt neîmprejmuite. Şc6la nu are nici un venit. 

Numai copiii din Grebănu şi o parte din cei din Homesci frecuentâză şedla; fiind însă, 179 
copii în vîrstă de șc6lă, ar trebui la Grebănv încă do! învăţători. 

E neapărată nevoie de un local noi sati să se mute primăria 
A doua şcâlă este la Herăscy. Există de la 1894. Localul este închiriat. E de lemn, ne- 

potrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (4X3X2,50), fără 
locuinţă pentru învăţător. Curtea (507) este împrejmuită cu gard de nuele. Grădină nuc. 
Sc6la nu are nici un venit. 

Copiii din cătunul Zaplazi (3 kil) şi o par te din Ilomesci (1 kil.) pot frecuenta şeola, de 
Ja Ilerăsci, unde, peste tot fiind 98 copii în virstă de şc6lă, ar trebui un al doilea învățător. 

I: neapărată nevoie de un local noi. 

In cătunul Fântâna-Turcului ($ lil.) nu sunt decât 4 copil în vîrstă de ședlă. 

6). Comuna Jideni. (Venit: 6.254 lei). Cinri cătune: Coţateu, Plămânda, idei, Oratia şi 
Țigoiă. ; 

Sela este la Oratia. Există de la 1876. Localul este proprietatea comunei, clădit î în 1876. 
E de lemn, tencuit cu var şi acoperit cutablă, nepotrivit, mizerabil, ncîncăpător, la loc nesă- 
nătos şi nu e la îndemâna copiilor. Are o sală (5X5X2), fără locuinţă pentru înv &țător. i Nu e 
nică curte, nică grădină. Şcola nu are nici un venit. 

Copiii din cătunele Jideni (700 m.), Coţateu (2 kil.) și Țigoiii (2 kil. 790 m.) pot urma la 
școla din Oratia, unde, peste tot fiind 264 copii în vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea în- 
vățător și să se înființeze î încă o şcâlă cu doi învăţători. : 

E. neapărată nevoie de un local noi, construit între cătunele Oratia și Coţateu. 

In cătunul Flămânda (4 kil.), fiind 30 copii în virstă de şeslă, ar e trebui să se înfiinţeze 
o şc6lă inferidră. 

7). Comuna Mărgăritesci. (Venit: 1.385 lei). Două cătune: Mărgăritesci şi Schiopeni. 

Şc6la este la Mărgăritesci. Există de la 1888. Localul este proprietatea comunei, clădit în 
1888. E de gard, acoperit cu stuf, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna 

copiilor. Are o sală (5X3,50X2,15) şi o cameră pentru învățător. Nu'e nici curte, nici grădină. 
Şeola nu are nici un venit.
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Copiii din „ambele cătune pot uşor urma la şelă, distanța fiind mică și comunicaţia les 
niciosă; fiind însă, 110 copii în virată de șcâlă, ar trebui la Mărgăritesci un al doilea învăţător. 

8). Comuna Obidiţii. (Venit: 3.000 Iei). Două cătune: Mărăcinii- Greculuă şi Ovbidiţii. 

Şeola este la Obidiţii. Există de la 1883. Localul este proprietatea comunei. E de gard, 
lipit cu pămînt și acoperit cu stuf, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are 
două săli: I (3X3X2), 11 (1,58X2X2) şi o cameră mică pentru învețător. Curtea (7 prăjini) este 
neîmprejmuită. Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit. 

Copiii din cătunul Mărăcinii-Grecului (800 m.) pot ușor urma la şesla din Obidiţii, unde, 
peste tot fiind 100 copii în virstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

9). Comuna Pardoși. (Venit: 1.755 lei). Patru cătune: Costomiru, Ernatica (sai Pardoşi), Valea- 
luă- Lalu şi Valea-Sehiopulua. 

Şecola este la Ernatica. Există de la 1888. Localul este oferit provisorii de d. C. C. Dat- 
culescu. LI de gard, acoperit cu șindrilă, vechii, ruinat, nepotrivit şi ncîncăpător, dar la loc să 
nătos și la îndemâna copiilor. Are-o sală (4,50K4,25X2,25), fără locuinţă pentru învăţător. 
Curtea (1.000: este împrejmuită cu gard. Grădină nu e. Sedla nu are nici un venit. 

Copii din cătunul Valea-lui-Lalu (1 kil. 760 m.) pot urma șcâla din Ernatica, unde, peste 
tot fiind 100 copit în vîrstă de șeolă, ar trebui un al doilea învățător. 

l: neapărată nevoie de un local noii. 
In cătunul Costomiru (2 kil. 880 m. și comunicaţia grea), fiind 31 copii în vîrstă de şeslă, ar 

trebui să se înființeze o șcâlă inferigră. 
De asemenea în cătunul Valea-Schiopului (2 lil. 80 m. şi comunicaţia grea), fiind 16 copil 

în vîrstă de școlă, sar putea înființa o șcâlă de cătun. 

10). Comuna Putreda. (Venit: 2.208 lei). Două cătune: Putreda- Mare și Putreda- Mică, 
cola este la Putreda-Mare. Există de la 1889. Localul este clădit de judeţ în 1893. E de 

zid, destul de bun, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: 
(5X5X1) și o cameră pentru învăţiitor. Curtea este neimprejmnită. Grădină nu e. Șc6la nu are 
nici un venit. 

Copiii din cătunul Putreda-Mică (3 il), ce sunt în număr de 20 pot urma la șela din 
Putreda-Mare, comunicaţia fiind lesnici6să. 

Peste tot fiind 131 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui la Putreda-Mică un al doilea înv&- 
țător și prin urmare o a doua sală la localul existent. 

11). Comuna Racoviţeni. (Venit: 3.650 Iei). Patru cătune: Dudrea, Motohani, Nisipeni şi Pe- 
troșană, . 

Scola este la Nisipeni. Există de la 1880. Localul este închiriat. E de nuele, lipite cu pă- 
mint, nepotrivit și ncîncăpător, dar la loc stinătos și la îndemâna copiilor numai din Nisipen!. 
Are o sală: (1 X 4 X 6), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şcola nu 
are nici un venit. 

Copiii din cătunul Burdea (1 il) pot urma la şcola din Nisipeni, unde, peste tot nu sunt 
de cât 70 copii în vîrstă de școlă 

In Cătunul Motohani (2 kil.şi comunicaţia permanent anevoi6să), fiind 30 copii în vîrstă 
de şcolă, ar trebui să se înființeze o șcâlă inferidră. 

De asemenea în cătunul Petrişor (4 kil.), fiind 50 copil în virstă de şedlă, ar trebui să se 
înfiinţeze o șe6lă inferioră. 

12). Comuna Sgârciţii. (Venit: 10.000 le)). Patru cătune: Cristinesa, Dărâmaţi, Plevna și 
Sgârciţii.
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Prima şcolă este la Plevna. Există de la 1891. Localul este închiriat. E "de sard, nepotrivit 

şi neincăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Arc o sală: (5X3X3) şi o cameră 
pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Sedla are un venit de 400 lei, din arendarea 
pămîntului. 

Copiii din cătunele Cristinesci (1 kil. 500 m) şi Dărâmaţii (1 lil. 500 m.) pot urma cu 

înlesnire ședla de la Plevna, unde, peste tot fiind 94 copii în „vârstă de şcolă, ar trebui un al 

doilea n euţător, ! 

doua școlă este la Sgâ irciţii. Există de la 1878. Localul este proprietatea comunei, , clădit 
în 18%, D de zid, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loe sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o 

sală (8 X 4 X 2,50), lără locuinţă pentru învăţător. ? Nu ec nică curte, nici grădină. Şcola are un 

venit de 666 lei, din arendarea pămîntului. 

La Sgarciţii, fiind 129 copii în vîrstă de şe6lă, ar trebui un al doilea învăţător. 
ă 

13). Comuna Valea-Raţei. (Venit: 2.000 lei). Patru cătune: Batogu, Murgesc, Piperu şi Valea- Raţel. 

Şc6la este la Murgesel. Există de la 1890. Localul este proprietatea comunei prin dona- 
țiune. E de gard, destul de potrivit și încăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două 

săli: 1 (7X6X3), Il (6X3,70X(3) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (21»») şi erădina (55) 

sunt ncîmprejmuite. Scola nu are nici un venit. 

Copiii din cătunul Batogu (2 kil) pot urma la șeola din Murgesci, unde, peste tot sunt 78 
copil în vîrstă de șcâlă. 

In cătunul Valea-Raţei (3 kil.), find 31 copii în virstă de școlă, ar trebui să se înlințeze 
o şcolă inferidră. 

In cătunul Piperu (6 kil.) nu sunt de cât 13 copii în vîrstă de școlă. 

RESUMAT 

Pentru o deplină aplicare a leget asupra înv&ţămintului primar, ar [i nevoie de a se în- 

fiinţa în tot judeţul Râmnicu-Sărat: - 
13 șede de cătun 
20 şegle inferidre cu 1 întățător ; 
15 șcâle superidre cu 2 învtțători. 

8 şcdle superidre cu 3 învățător, - 
Ar mai trebui să se transforme 43 șeâle inferiore în școle superiore cu doi învăţători» 

adăogând la fie-care şeolă câte un învăţător, să se transforme 22 școle inleridre în şcâle su- 
peri6re cu trei învățători, adăogând la fie-care școlă câte doi învăţători și să sc adaoge lu opt 
şcole superidre cu doi învăţători câte un al treilea. 

Astădi avem în tot judeţul Râmnicu-Sărat 102 ședle din cari: 2 şcole -superiore cu irci 
învăţători, 13 ședle superire cu doi învăţători, 85 şcâle inferidre și 2 școle de cătun. 

In qiua. când lego actuală va fi pe deplin aplicată, vom avea 156, ședle din cari: 13 
școle de cătun, 40 şedle inferidre, 63 şcâle superidre cu doi învăţători și 10 școle superiore 
cu 3 învăţători. 

F. D.



JUDEŢUL RÂMNICU-SĂRAT 

o a 

RECAPITULAȚŢIE 

    

  

| “Nuniărul copiilor străini îm- | 
  

  

  

  

    
        

            

  

  

  

  

  

  

    

  

      

  

  

    

      
     

    

            
  

Total general . |2:       : | 
86 1.349.2.623' 834 182! 121 55 nos] 7..192116.529 

: li a i ;   sol I 10112 8 5 17 

Numărul copiilor de Români împărţiţi în şese categorii Câţi | 
| ___Vărţiţi în două categorii copi 

a|ztsz | s=8 Copi qi | Copil cart | z8 sat | ga [ma 
2 5025 E Jopil (în COPII opil car) PO j s5 = a Li 

5 = es, zâă afară de ee primesc TOTALUL Ss ET i zz şeolă 

- D= e ze 3 
Z «a & Z ei pe 

=1s|3ellz <zet = ss cari uu fre- AMÂNAȚI |insteueţiunea acestor ştse ca- | î 5 [2 scz d se 

212 |25 ger î = go cuentză sad în afară | AD Ze |laAsn a 28 aa 

PLASA 3 = > 3 “es o „pa şedla acum | de scâla dini tegorii = las0* Ş go Șa ă 

= >| 3 lz=e = ort-care ar fi| XCLUSI i mă = |52e 58 “o 
3 3 8 £ 53 2, 5a3 seu | EXCLUŞ | acest cătun din urmă 8 E 5 Z J Es 23? 

i [il=f 7 => 7 | ZI zi: 
Z|ElZis| Sie | Z oile] 7 o = |Ziolziloi 25 

zlz zl 315| 2 3121513 | 3 = o 3 |glcislaizli5l 5 [ass 

"|" SE &Islă &|E|ă zii 2 | E [SSE Să es tt 

| eset i oacl 230 IA ai 
Plasa Gradiștea| 24 521 693 106 249, 431 = 12 Id i 1.339, 1.030; 2.369 2 3] — J 3 8214 

| i E ale oa 
»  Mar.-de-d. % | 30103 232 410 59| % ui , 1.415 | 1.198| 2.613 — 7 d 6, 13] 1.028 

i 

Îl _ , =! “ej „2 
» » de-S. 54:38 11.110,290 321| 459| 36 21| 27; d! 1.651 3.610 —_— —_— 

N | (MA ul II 
» Oraşului. —I| 605, 8 229 mii s2| % a n) 2, 1.077] 2.397 > UB 8 18 

| | | | 

. . R „n i :! ous . sl maal sala e ! : 

' Plaiul Râmnicul : 211| Si ) = 29, 1 ; 76: 5 GT1| 1.434 1 — —: 4 

| ! | | _ i II 

Plasa Râm.-de-J. G00! 90 139) 296 su, 29 i î| 1.033 | 882| 1.915 | ]: 1 1,3 

ți N 
| | 1 ! _ i | | 

> » de-$. GT8| zl 196. 391 49 38 16 3 1.202, 953, 2.155 RI | 

SI cl ag au lo i nale za 
2l014'89.4.7901738 2.027 

35 

  

  

  

  

   



    
  

  

  

  
  

  

  

                

  

  

  

  

  

        

  

  

    
  

  

  

  

      

  

        

  

      
          

    

  

  
  

  

      

  
        

] 

j _NUMERU 

| = COP ILOR. DE ROMÂNI ÎMPĂRȚIȚI IN ȘESE CATEGORII | 
1 Copil cart |; Copil mal | Copi! i |! = 

. | « 

X | , 5 aere | îreenenteeă | | mart de pă-! ară dece Copii cop car ȘI 

=] COMUNA | CĂTUNUL [ZE [m aa | SIreArar | mari cae îi ati 32 |amănaţi intai O 
2 = |'%5 | des ' care |i frecuentt | neata | 

3 33 | men | Atitară, dim erecuere | aelaaeum | SAU afara de | Acestor 

Ș 
- |. || teolă | tiză geâla i aietsnja | excluşi Meat cătuu! şese categorii 

Z 
S s | 2 Za ae e oaia | ae 

ElzIlslelsloelzlsislesizlelzlsizleTz 
| ||| ILIBIS|<£ 

Plasa Grădiştea Pa] | | N - 
, , , | Ă “ ! ! 

1] Amara . . . .[âmara..., 1 al 1 | | | | 

| _ | — 3 3 20| qi o: 9 Il 

2] Balta-Albă. . | Balta- Albă... 1 a] = | | | i 2 “ ai - 5 5] o 

3] Dol 
30 = 120 a aa i 

oldu. .... Doldu. . 1] a] 10 | dul , | | „| ai Ii — ! 44| 42 6 

| caii cur | —| ai 20) 09, 6 2 8: 2 -l | | 
3] Câhcni. . Stăvăresci ., A 1 6 _| a | sl o i 2 2 a - 194| 140 sal 

: 
TI 5; DĂ! £ | i | 

5 „Domnița. + Domnița. . ) 1] 1 | , | “| “i n, 3 —! 112) 59) ai! 

| (| a —| 31| 12: 22 asi 20! 20 | i | 

> Piscu ,...f | — | 29 | pi 61 — - 80, 67| 141, 

6| Graai | a. |“ îi 10, 27: 3 10 9! Ia 

Grădiştea-de-Jos| Grădişt.-de-Jos 1| a] _ „| j _ | 1 2 1 J 54) 46! 100 

3! 2 Î ” « a] «i ! 

! Grădiştea- -de-Sus, Grădiși.-de-Sus) « | | | ' x 5 3 al -! 33) 15 ol 

A ' | 1 2 — 6 a 80 cl 12 2 1 al | 

. » Balta-Albă . . / 1 13 | | ! | 1 1 2 92 64 186 

$|  Macrina i ] i ii Sai a | —i (N | 

) a. Macrina . o) a] 2 2 | ! 24 sol b | _ N. 63: 31 93 

i i ,; 
pi 24| 89 9.24 o! Le 

9| Nicolesci . . ,| Nicolesci. . 2) a] — | asi i 2 zi | 1 | — = 69| 63| 134 

10| Puescă: | „19 28 53, = ai 
Puesci: . .. .| Puesci-de-Jos. 2 ul 6 _l | d 24 sd | 1 | - 139 118| 237 

11 - , 
: », 3 d 11 95 o! ! 

Racoviţa . . .] Racoviţa... 1| a] — _| zl a a i | — ! 98; SI 179 

su Ss | 24 i 27] 82 16 96 | =! — zl 2 

un |Stiube ma] Stiubere a | o A sul dul | == 24] î0) 180 
i 9 

i U Fotin ....] 3 | — | - za | SI i = “| 1 89 16 

E Vâlcelele . . Vâlcelele. . . 2 | 6 | Ă | % | 4 9 iq al 69 

| = _—l_178__201 20. sl 17] 39 i | | 

Total . 2 - = 11 |_—|_—i_ 182 ! 

| o 9] 16 52) 1] co8| 106) 313 416) 249 sa 29| 12] 3 i 105| 256 

4! . 

LT ” 
9, 

| Plasa Marginea-de-Jos 
SI 138 JL 030,2. -309, 

1| Bălesci . . . .| Dălesei. ., Ma 3 - 

Io] cioresei 32 A] = 001 28! 38 
ioresci Cioresei . sa A: | | | 1 BO 103 01] 214: 

| 3 
512| aul 93] zl i | 

| Corbu... Corbu... 1| a j i sal ss | | | a ! —! 41 188 18) aia 

| 2 02 12] ai asi os op a a 

| Gulianca. + | Gulianea. ..) | = _| | | | | % | 2 — 8; 1589 12. 931 

l ț j po Il ji 23 6 15 ! i l | 

> Ariciu . | Pi 3 
49 

/ zl e |] 103 

5] Ilanculesci 
j 23 6 4 19 1! 12 1 —] | | 

i ms să. .| Mangulesci. . 1 a 2 2 sol 3] sl sui A A at: 29 Si 66 

Măicănesei. . .| Bolboaca .. | 6 a] ai a j sol | | Pi] i 2 1 — 56 68 154 

- , 
! | 1! 19 53i 92 Pi E | 

| 
i d Razi i Ți ' = 

îl Malurile. .. Malurile . . 2 3 2 | | | . | | = 1 CĂ - "151 Di 311 

"| Mrărtinesei i 9 2 — 
Iirtinesci. Mărtinesci , 3] 1 A _ sul _i j 6 | ! | I, , _ % 52 9 

9| Maxineni . . .| Maxineni. . . 2 3 | | | | : %, 18 2 — 0 ij asi 

! . - 
” “i — 51! (i 24 59: € ! -Q ! 

110| Obilesci. . . . | Bordeasca 2 ul | 5 NS = 83 ol 9 197 

11| Rimniceni | N E 3 “ = n) au 61 ni 0 s al aud _ 
amniceni, + .| Râmniceni . sl 1 3 _ ol _ asi pu | “| J ai e 16, 265, 

12| Slob.-Mihăleeni | Mihălceni. . . sa | cl | 5 i GI, ” 108 147, 809| 

Gus i al 

, Total. ..| 7 = - Sl 2 — 1 cal | 

31] 19] 25 ij s50) 103 2357 107 2397 3107 50 20| 3 146 

e, i 99 0 el aa ana
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_NUMELE LE COPIILOR DE ROMÂNI BIPARTAȚI 1 ŞE SE CATEGORII _ 
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încap „După statistica anului 1893 — 91 
Copil străin! cari || . „în gedlă ——— = 

Copil strtint ear! |i sunt în virstă de TOTALUL PI | : 

urmâză şedla ||sc6lă nomărând celor două sa -a9 Copil înscriși Copil presenţi Copil prezenţi ” . 
. guri! de copi ZE 3 1a Septembri în luna p ! 

me met] ee | ete [ate | mima | OBSERVAȚIONI 
93 

= = = == D585 == = | 
3l|s| els sia | sli |glelzlslelelgloslg - 
sI | 3 | 8 EEE lS|ast [E | E || | £ | Să |e|s | 

| | 
| . | 

| 
||| 50 | 65 10 75] 83] 8 6] 20 «+ 24 

| ! 

aa = 28 | 32 2 si 27] a 29| as] 2 2 
| | 

: ! | 
-- — — — —— — 60 50, 31| 81| 47| 28 5 30! 20, 50 

A = a = 38 | 22| 66| 28] 20 1 = 14| — 13 

— — 1 — 1 — 1 21 44! 28 12| 22| —| 92| 15 —i 15 

— —. _- _- — —l— — ——l — — —| 24| - 24 Șeolă de cătun. 

— _ — ==] = _ ji 32 “ 56| 42 63| 34 97 

— — — | — 40 18 1 “| 32 7 ui 16| 3: 19 

— — — ii — 35 35! —| 85! 32| —| 82 6| — 6 
| 

| 2 | = | = 40 | 3al —| 3] 2 7 ad 13| —| 13 
“ ! | 

aa a a | —l — _ | == 22 = 
| i 

| — = — = 140 96; "71| 166| 68| 5 “i 12| 19 91 

1 — — — 1| — 1 32 26| — “ 26| — “ 23| — 88 

| — — — — = — +? 42 — 42 16| —| 46| 30|. —| '30 

oa A ef -looaa 

| = 10 | 62] —| 62 19 —| 49| al — i 

| 
— — — = — 38 61| 24 58 58| 22| 80| 30 17 37 

ț 

_ ji _ 1 = 2 2 - 120 de —| 0 =] —| 65! 16 81| Form. F nu conţine date statistice 
| | pe Decembrie. 

| 2 2 al = —| a || 28| 22| 30] 23] | 27| 6] ei 2 
| i 
| === a | 99 5 . 23 1] 25] 16 1] 17 

— — — — | | — 22 | 62) +4 N 46| 5] 51| 25| 3 28 

| 
— —! 1 — a a1 40 47| — “ 42| —| 42] 43 —| 43 

ca 2 38 | 46| —! 46| 38| — * 38| —| 38 

| ||| | | 263 1 „62 22| 84] 43 _6i 501 45| al 49 

| „N 
1 1 a a 2] 2] a] 98 | — — — = — - | 22| = 

| 
| 

i                                            
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JUDEŢUL SUCIAVA 
Conii în virstă de scolă: $ 13.937 (7.550 băieţi şi 6.387 fete) Statistica actuală. 

P „9 192525 (6483 » şi 6042 » ) Statistica din 1891. 

PLASA MOLDOVA-DE-JOS 

29 cătune şi 12 școle, 

Copii în virstă de școlă 2.245 (1.201 băeţi și 1.041 fete) 

1). Comuna Bogdănesci. (Venit : 16.854 lei). Patru comune: Râșca, Jehalia, Slătidra și Dog- 
dănesci. 

Prima, șeolă e la Râşca, unde vin și copiii din Jehalia și Slătidra. Comunicaţia de la Je- 

halia și pînă la școlă e destul de uşră, dar de la Slătidra e anevoi6să din causa distanţei care e 
prea mare. Școla e proprietatea comunei şi a fost înfiinţată la 1876. Localul e din lemn acoperit cu 
șindrilă și aprâpe în ruină, nesistematic, dar aşedat în centrul cătunului și la îndemâna tuturor 
copiilor. Are o sală de clasă (m--X4,50=7-X2,50m2:) și o cameră pentru învățător. Curtea şeolei 
are o suprafaţă de 626 şi e împrejmuită cu gard. Grădină şi venit ședla n'are. La acestă 
șcOlă ar trebui un al doilea învăţător fiind 130 copii (72 băieţi şi 58 fete). 

În cătunul Slătidra, ce se află situat la o distanţă de 14 lk.m. de Râșca şi de 18 lk.m. de 
Bogdănesci, ar trebui o şedlă de cătun. Acest cătun are 46 copii în virstă de șcâlă (29 băcţi 
şi 17 fete). | 

A doua şcolă e la Bogdănesci. Şe6la e proprietatea comunei și a fost făcută la 1858. Lo- 

calul e clădit din cărămidă şi acoperit cu șindrilă, nesistematic, dar aședat în centrul cătunului 

și la îndemâna tutulor copiilor. Are o sală de clasă (6,60m2-4,20m.r.2,2027) şi trei camere pen- 

tru învăţător. Curtea şcâlei are o suprafaţă de 1492". și e împrejmuită cu gard de nuiele. Gră- 
- dina are o suprafață de 428". şi e împrejmuită cu gard de nuiele. Venitul şedlei e de 50 lei 

anual, din arendarea pămîntului. La acâstă şcolă ar trebui un al doilea învăţător. Ar trebui de 

asemenea să se înființeze în acest cătun încă o ședlă cu doul învtţători, fiind 223 copii (124 
băieţi şi 99 fete). 

2). Comuna Borsia. (Venit: 14.350 lel). Şâse cătune: Joișa, Dovdia-Râșea, Groşi, 'Târzia, 
Bordia-Nemţu şi Dărăsci. | 

Prima, șc6lă e la Moişa, unde vin și copiii din cătunele Groșii, Târzia şi o parte din Bo- 
rOia-hâșea. Comunicaţia e ușoră. Localul şcolei e închiriat de comună. Şc6la a fost deschisă 
în 1892. Localul e clădit din lemn, nesistematic, la loc sănătos, însă nu la îndemâna, tuturor 
copiilor. Are o singură sală de clasă (4,90”P:X4,18m+-x2,25m7) și o cameră pentru învăţător. 
Curtea are o suprafaţă de 1074». și e împrejmuită cu ard de nuiele. Grădină nu are. Scola
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are un venit de 53 lei pe an, din arendarea pămîntului. La acestă ședlă ar trebui un al douilea 

învăţător, fiind 142 copil (78 băieţi şi 64 fete). 
In cătunul Groşii, care se află situat la o distanță mai mare de 3 l.m. de Moişa şi care are 

o populaţie scolară de 62 copil (36 băieţi şi 26 fete), ar trebui o școlă de cătun, unde ar putea 
veni şi copiii din cătunul Cornilesci, comuna Drăgănesci. 

In cătunul Târzia ar trebui o șcâlă inferiâră unde ar putea uşor veni și copiii din cătunul 
Poiana-Prisăcăi comuna Drăgănesci, având 96 copii (51 băieţi şi 45 fete). 

A doua şcâlă e la Bordia-Râșca, unde vin și copiii din Bordia-Nâmţu și din Bărăsci. Co- 
municaţia e uşâră. Localul e proprietatea comunei, a fost clădită de arendașul moșiei Boroia- 
Râşea şi deschisă în 1888. Localul e făcut de piatră şi cărămidă, nesistematic, la loc sănătos, 

însă nu la îndemâna tuturor copiilor. 
Are două săli de clasă: clasa 1 (4.,50mr-XdmrXX3m), clasa 11 (G,50mr-X4,70m7- și două ca- 

mere pentru învăţător. Curtea are o suprafaţă de 800m+. şi e împrejmuită cu gard de nuiele. Gră- 
dina are o suprafaţă de 890n7. și e împrejmuită. Sc6la are un venit anual de 62 lei 50 bani 

din arendarea pămîntului. 
In cătunul Bărăsci, care are 44 copii (21 băieţi și 23 fete), ar trebui o şeolă de cătun. 
De asemenea, ar mal trebui o şcâlă inferioră în Bordia-Nemţu, unde sunt 76 copii (34 

băieţi şi 42 fete). —In Bordia ar mai trebui o școli cu doui învățători, fiind 347 copii în vîrstă 

de școlă (181 băieţi şi 1606 lete). 

3). Comuna Drăgănesci. (Venit: 14.655 lei). Nouă cătune: Giulesci, Drăginesci, Seresci, Pă- 

nurescă, Tonţii, Ortesci, Cornilesci, Șoimuiresci şi Drustur). 
Prima şcâlă e la Giulesci. Şe6la e proprietatea comunei şi e donată de răposatul Al. A- 

gioglu. Sela a fost a Statului de la 1864; însă, mal târdiii, cădend în ruină, a fost clădită din 
noă şi deschisă în 1884 cu cheltuială donatorului. Localul e de cărămidă, sistematic şi la în- 

demâna tuturor copiilor. Are o sală de clasă (6,80m:7-<4,40m»XX3,20m7) şi trei camere pentru 
învăţător. Curtea are o supralață de 690» și e împrejmuită cu gard de nuiele. Grădina are o 
suprafaţă de 1.035". și e împrejmuită cu gard de nuiele. Venitul școlci e de 70 lei anual, din 
arendarea pămîntului. : 

A doua școlă e la Drăgănesci, unde vin și copiil din cătunele Pănuresci, Tonţii, Ortesci, 

Șoimăresci şi Săvesci. Comunicaţia e ușră. Localul e închiriat, e făcut din lemn, sistematic, la 

loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală de clasă (6,43mp-X5mr 2,07) şi trei ca- 
mere pentru învăţător. Curtea șcdlei are o suprafaţă de 2118». şi e împrejmuită cu gard. Sela 

are un venit anual de lei 59 din arendarea pămîntului. Cătunul Cornilesci e mai aprope de că- 

tunul Groșii (com. Doria) de cât de Drăgănesci. 

4). Comuna Ciumulesci. (Venit: 12.037 lei). Opt cătune: Nigotesci, Alorileni, Ioncasa, Meste- 

ceni, Iecușesci, Ganea, Barască şi Cămârzani. 

Prima şcolă e la Nigotesci, unde vin şi copiii din Ioncasa, Movileni și Lecuşesci, Comu- 

nicaţia e anevoidsă. Şela e închiriată de comună şi funcţioneză de la 1889. Localul e din bârne, 
nesistematic, aprope în ruină, dar situat în centrul cătunului. “Are o sală de clasă (54nr:X 
4,3m-7-X2,19m7) şi o cameră pentru învăţător. Curtea șcâlei are o suprafaţă de 268m+- și e îm- 
prejmuită cu gard. Școla grădină nici venit nu are. 

In cătunul Lecușesci, ce se află situat la o distanţă mai mare de 3 k.m. de Nigotesci şi 

unde sunt 52 copil în vîrstă de școlă j26 băieţi şi 26 fete), ar trebui o școlă de cătun. 

De asemenea, la cătunul Ioncasa, unde sunt 47 copil în vîrstă de școlă (25 băieţi şi 22 fete), 
ar trebui o şcolă .de cătun. 

A doua șcâlă e la Ganea, unde vin și copiil din cătunele Bărăsci și Cămârzani. Comuni- 
cația e ușoră. Șc6la « proprietatea comunei, a fost făcută la 1866 şi deschisă în 1868. Localul 

e făcut din bârne, nesistematie, dar e situat în centrul cătunelor. Are o sală de clasă (6,4mX 

40 p7292"») şi o cameră pentru învăţător, Curtea are o suprafață de 13tm»- și e împrej-
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muită cu gard. Grădina. are o suprafaţă de 313m»., e împrejmuită. Șcâla nu are nici un venit. 
Localul de şcolă e în stare de ruină şi neîncăpător. Alt local pentru șcâlă nu se găsesce. . 

5). Comuna Drăgușeni. (Venit: 7.043 le) Trei cătune: Drigușeny, Broscenă şi Serbii. 
Şcola e la Drăguşeni; se află instalată în localul Primăriei; a fost înființată în 1865. Co- 

"municaţia e uş6ră. Localul e de bârne. Şcâla are o sală de olasă (8.p-XX4,55m- X6,23m.p.). Co- 
muna clădesce acum un local de şeâlă cu două săli de clasă şi patru camere pentru învăţători. 
La, școla din Drăguşeni ar mai trebui un al doilea învățător și să se înființeze o altă șcâlă cu 
doui învăţători, fiind" 187 copii (123 băieţi şi 64 fete) în vîrstă de şcâlă. 

In cătunul Brosceni, care se află situat la o distanţă de 41/, lam. de Drăguşeni, ar trebui 
o ședlă de cătun; sunt 44;copil în vîrstă de şeolă (30 băieţi și 14 fete). 

9) Comuna Videsol. (Venit: 13.281 lej). Şâpte cătune; Forăsci,: Antoceny, Oniceni, Tugia Ia: 
nolca, Țolesci şi Uidesci. 

, Prima șeolă e la Forăsci, unde vin şi copiii din cătunele Antoceni, Oniceni și Rușii. Co- 
*municaţia, e ușoră. Localul e proprietatea comunei, a fost făcut în 1872, şi. reparat în 1888. 
Șeola a fost deschisă pentru prima 6ră în 1865. Localul e făcut din lemn, nesistematie. Are 
numai o sală de clasă (6,10m.r-X5,35m»2,25m-22), o cameră pentru învățător şi o cancelarie, 
Curtea şeGlei are o suprafaţă de 2,327. şi e împrejmuită cu gard vechii. Grădina are o su- 

„prafaţă de 4475n2.; e împrejmuită. Şcdla nu are nici-un venit. Dacă sar clădi un local siste- 
matic, copiii din cătunele Antoceni, Oniceni şi Ruşi!, ar putea veni uşor la șcâlă, ne mai fiind 
nevoiţi a merge la alte şcoli pentru a termina cursul primar. 

In cătunul Oniceni, care e situat la o distanță mai mare de 3 l.m. de Forăsci, ar trebui 
să se indinţeze o şc6lă de cătun; sunt 50 copii (25 băieţi şi 25 fete). 

A doua școlă e la Manolea. Acestă șcâlă e proprietate particulară, a fost înfiinţată la 1891. 
Localul e din lemn, nesistematic. Are o singură sală de clasă. (4,85m2:X4,41m»-X2,35) şi o ca- 
meră pentru învăţător. Curtea, şcâlei are o suprafață de 50nr-. Grădină niel venit şcâla nu arc. 
La acâstă şeolă ar mai trebui un al doilea învăţător, fiind 110 copii (53 băieţi şi 57 fete), Casa, 

. Statului, fiind spaţi6să şi situată în centrul cătunului, ar fi cea mal bună pentru şc6lă, cores- 
punzend cerinţelor igienice și numărului de copii. 

A treia șcâlă e la 'Țolesci, unde vin şi copiii din cătunul Uidesei. Comunieaţia e uşoră. 
Localul e închiriat de comună şi e clădit în 1879. Şcola a fost deschisă pentru prima:6ră în 
1865. Localul e făcut din bârne, nesistematic. Are o sală de clasă (6,15m.2:X4,60m:2, 507). 
Curtea e împrejmuită cu gard de nuiele. Şc6la are un venit anual de lei 153, din arendarea 
pămîntului. La acestă şeolă ar trebui un al' doilea învăţător, fiind 127 copii (71 băieţi şi 56 fete). 

PLASA MOLDOVA-DE-SUS 

37 cătune şi 13 şeole. 

Copii în virstă de școlă 2.492 (1.370 Dăeţi şi 1.122 fete) 

1). Comuna Baia. (Venit: 17.754 lei). Un singur cătun: Baia. 
Șe6la de Ja, Baia e cu chirie şi a lost înfiinţată la 1865. Localul e de bârne, nesistematic, 

dar situat în centrul comunei și la loc sănătos. Are o sală de clasă (6,50mr:X5,50n2-X2,50mr), 
o cameră pentru învăţător, o bucătărie şi o camară. Curtea, şeâlei are o suprafaţă de 1000: 
și e împrejmuită cu gard. Grădina are o suprafață de 13007 și e împrejmuită cu gard. Şeola 
-nu are nici un venit. La acâstă ședlă ar trebui un al douilea învăţător şi ar trebui să se: înfiin- 
ţeze şi a doua ședlă cu doui învăţători, fiind 244 copii (140 băeţi şi 104 fete). .
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2). Comuna Brădăţelu. (Venit: 12.912 Iei). Şese cătune: Jlorodniceni, Păbâia, Botesci, Brădăţelu, 

Rotopănesci şi JMihăescl. 
Prima şeslă e la Ilorodniceni unde vin şi copiii din cătunul Răbâia. Comunicaţia e uşoră. 

Şcola e proprietatea comunci. A fost deschisă la 1865. Localul actual a lost făcut la 1870; 
e din lemn, nesistematic, dar situat în centrul cătunului și la loc sănătos. Are o sală de clasă 

(Smr-X5,50m.2-X2,40"P) şi trei camere pentru învăţător. Curtea are o suprafaţă de 499" și e îm- 
prejmuită cu gard. Grădina şeslei are o suprafaţă de 630”+ şi împrejmuită cu gard. Şcola nu are 

nică un venit. La acestă şcolă ar trebui un al douilea învăţător, fiind 126 copil (63 băeţi şi 58 fete). 
A doua şelă e la Botesci. Localul e închiriat. Scola a fost deschisă în 1$92. Localul e 

făcut din lemn, nesistematic, dar situat în centrul cătunului şi la loc sănătos. Are o sală de 

clasă (5rm-2-4,28mC2 39). Camere pentru învăţător nu sunt. Curtea are o suprafaţă de 600”: 
(aproximativ). Grădină nu are. Şcola nu are nici un venit. 

A treia şcâlă e la Rotopănesci unde vin şi copiii din cătunele Mihiesci și Brădăţelu. Co- 

municaţia e uşoră. Scola e proprietatea comunei, a fost clădită, în 1863 și deschisă pentru prima 

oră în 1865. Localul e făcut din bârne, nesistematic, dar în centrul cătunului şi la îndemâna 
tuturor copiilor. Curtea are o suprafaţă de 992. și e împrejmuită cu gard. Grădina are o su- 

prafață de 861m- și e împrejmuită cu card. Şeola nu are nici un venit. La acesta scolă ar 

trebui un al douilea învăţător fiind 126 copii. 
In cătunul Brădăţelu, unde sunt 57 copii (35 băeţi și 22 fete), ar trebui o şcolă de cătun 

3) Comuna Mălini. (Venit: 36.477 lei). Şepte citune: Draceni, Găinesci, Mălini, Pîrucle, Suha, 
Văleni şi Dolia. 

Prima scâlă e la Drăceni. Acestă şeolă e proprietatea comunei, e făcută de administraţia 

Domeniului Corduci. Localul ce clădit din cărămidă, sistematic, igienic și situat în centrul că- 

tunului. 
Are o sală de clasă (7,52 7mrX3,82m»), patru camere pontru învățători, un atelier cu 

o sală de lucru şi o mică odăiță. Curtea are o suprafaţă de 513» şi e împrejmuită cu gard. 

Grădina are o suprafață de 12755”. şi e împrejmuită cu gard. Sedla are un venit de 71 lei 

anual, din arendarea pămîntului. La acestă şcolă ar trebui un al doilea învăţător, fiind 150 
“copil (79 băcţi şi 71 fete). 

A doua şeolă e la Giinesci. Acâstă șcâlă e proprietatea comunei, e făcută de adminis: 

„traţia Domeniului Corânei în 1892. Infiinţarea acestei școle dateză de la 1865. Localul e clă- 
dit din lemn, e sistematic și igienie, situat aprope de marginea cătunului, la loc sănătos şi la 

îndemâna tuturor copiilor. Are o sală de elasă (8,50m.7-XX8m:r-X3,80m-7), două camere pentru în- 

vățător și o bucătărie. Curtea are o suprafaţă de 1176» şi e împrejmuită cu grilaj de laţuri. 

Grădina are o. suprafaţă de .1578m+», e neînprejmuită; Venitul şcolei e de 105 lei anual, din aren- 

darea pămîntului. La acestă şcolă ar trebui un al doilea învtţător, fiind 120 copii (61 băeţi şi 
59 fete). | 

A treia şeâlă e la Mălini, unde vin şi copiii din cătunele: Piraele şi Suha. Comunicaţia e 

uşără. Scola e proprietatea comunei, a fost înființată la 1865. Actualul local e făcut de Adminis- 
traţia Domeniului Coronci la 1887; e clădit din lemn, sistematic, igienic, la loc sănătos și la 

îndemâna tuturor copiilor. Are trei săli: clasa 1 (8mr- XX Gr XX dm), cl. IL (8m-p- X Gaz: X dm) 

cl. III (Smr-XX5m-2-XX33,5".). Pentru învăţători sunt patru camere şi o bucătărie cu camară. Curtea 

școlci are o suprafaţă de 818" şi e împrejmuită cu gard. Grădina are o suprafaţă de 2108m.r 

şi e împrejmuită cu gard. Venitul șceolei e de 198 Iei anual, din arendarea pămîntului. 
In cătunul Văleni, ce se află situat la o distanță mat mare de 3*»- de Mălini, fiind 110 

copii (58 băieţi şi 52 fete), ar trebui o școlă inferidră, unde ar putea uşor veni şi copii! din că- 
tunul Dolia. 

In cătunul Suha, unde sunt 101 copil (55 băicţi și 46 fete), ar trebui de asemenea o școlă 
nferidră. 

4. Comuna Fântâna-mare. (Venit: 6.001 lei). Patru cătune: Fonfâna-AMave, Cutul- Băici, Dum 
Wrăcița şi Praica,
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Scola e la Fântâna-Mare. Comunicaţia e ușdră; în timpul ploilor însă sunt câte-va smircuri 

mocirlâse, cari împedică venirea copiilor la şc6lă. Şcola e donată de D-na Ana Botez, e în- 

fiinţată în 1866 și a fost întreruptă în mai multe rânduri. Localul e făcut din lemn, nesisto- 

matie, dar la loc sănătos. Are o sală de clasă (6mPXX4mr2m+:) și o cameră pentru învăţător, 

care servesce de cancelarie. Curtea are o suprafaţă de 255" şi nu e împrejmuită. Grădina are 

o suprafaţă de 1380", nu e împrejmuită. Sc6la nu are nici un venit. 

In cătunul Cotul-Băict, unde sunt 88 copii (19 băcţi şi 29 fete), ar trebui o şeslă inferioră. 

In cătunul Dumbrăviţa, ee se află situat la o distanţă de 5*»: de Fontâna-mare și unde sunt 

64 copil (36 băcţi şi 28 fete), ar trebui o școlă de cătun. . 

5). Comuna Rădășeni.. (Venit: 10.760 lei). Două cătune: Hădășeni şi Lămășeni. 

Prima şeslă e la Rădășeni. Școla e proprietatea comunci şi a fost deschisă la. 1858. Lo- 

calul e clădit de Stat, e din cărămidă, nesistematic dar situat în centrul cătunului. Are o sală 

de clasă (6,45"»XX4,40m:2X3,15"»:) și trei camere pentru învăţător. Curtea: şcOlei are o su- 

prafaţă de 587m»- şi e împrejmuită cu gard. Grădina are o suprafaţă, de 2363m». și e împrej: 

muită cu gard. Venitul şeâlei e de 102 lei, din închirierea pămîntului. La acâstă şcolă ar, 

trebui un al douilea învăţător. A 

In cătunul Rădășeni ar mai trebui o a doua şcâlă cu doi învăţători, fiind 274 copii. 

A doua şclă e la Lămășeni. Se6la e proprietatea comunei. Ea dateză, în cătun de la 1864, 

însă cursurile s'a ţinut prin diferite localuri închiriate de comună. În localul actual cursurile 

Sati început la 1876. E din lemn, nesistematic, aprâpe în ruină, însă situat în centrul cătunului 

și la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală de clasă (5,200 p-XXqm»-2,05m2:) şi două camere 

pentru învăţător. Tâte aceste încăperi sunt forte întunecose. Curtea are o suprafaţă de 160m- 

şi e împrejmuită cu gard. Grădina are o suprafaţă do 1490“ și e împrejmuită cu gard. Şcola 

nu are nici un venit. La acestă şcolă ar trebui un al douilea, învăţător, fiind 110 copi! (62 băeţi 

şi 48 fete). 

6). Comuna Oprişeni. (Venit: 5.027 Iei). Trei cătune: Oprişeni, Duciumeni şi Fălticenii-vechă. 

Scâla de la Oprişeni e proprietate particulară, și a fost închiriată de comună în 1893, 

Localul e de zid, nesistematic, dar la loc sănătos. Şedla are o sală do clasă (6m:r-XX 62,502) 

şi trei camere pentru învăţător, cari nu corespund regulelor igienice. Curtea, școlei are o 

suprafață de 360»: și e împrejmuită cu gard. Şedla nu are grădină. Venitul şclei e de 201 lei 

anual, din arendarea pămîntului. La acestă şeolă ar trebui un.al' douilea înv&ţător, [iind 126 

copil (70 băeţi și 56 fete). : | - 

7). Comuna Sasca. (Venit: 7.279 lei). Cinci cătune: Susca mică, Sasca mare, Bogata, Șinca şi 

Păiseni. | | E 

Scsla e la Sasca mică, unde vin și copiii din cătunele Sasca, mare, Bogata, Şinca, şi Păiseni, 

Comunicaţia o grea din causa rîului Moldova care desparte cătunul unde se allă şcâla de cele- 

“ alte cătune. Localul e cu chirie. Şedla a fost deschisă la 1865 pentru prima 6ră, la 1877 sa 

desființat şi la 1887 sa deschis din noii. Localul e din bârne, nesistematic, la loc sănătos, însă 

nu la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală do clasă (5,10m»-XX3,30m.7-X2,50m-), Cameră pentru 

învățător nu are. De curtea şi de grădina şcolei se folosesce proprietarul. Ca avere școla are 19 

prăjini de pămînt date de Princesa Elena Şuţu şi 120 lei pentru cheltuelele şedlei şi premiile. | 

Şc6la are nevoie de o grădină şi de-un atelier pentru lucrul manual. | | 

In cătunul Bogata, ce se află situat la o distanţă de 6* de Sasca-mică, ar trebui o școlă 

inferiâră. In acest cătun sunt 71 copil (47 băoţi şi 24 fete). i | 

De asemenea, în cătunul Păiseni, care are 41 copii (20 băioţi și 21 fete, ar. trebui să se 

înfiinţeze o şcolă de cătun, unde ar putea veni ușor și copii din cătunele Sasca-mare şi Șinca, 
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PLASA MUNTELE 

+ 36 cătune și 11 şcole. 

Copii în virstă de școlă 1.133 (731 băicţi și 699 fete). 

1) Comuna Brosceni (Venit 22.272 lei). Şeapte cătune: Cotirgașu, Crucea, Cojoci, Chiril, Dros- 
cenY, Xegra şi Jlolda. 

Prima şcâlă e la Cotirgașu. Şce6la e instalati în casele învețătorului, care nu primesce 
nici-o chirie pînă la începutul anuluy şcolar viitor, când comuna va avea localul sti propriii, 
clădit cu ajutorul M. S. Regelui. Noul local e do lemn, sistematic, situat în centrul cătunului. 
Cotirgaşu şi la îndemâna tuturor copiilor. Ședla se va deschide în tâmna anului viitor. Are o 
sală do clasă (12m2-X9m.z-X4m.z) şi patru odă! pentru învăţător, tâte în condițiuni igienice. Curtea 
are o suprafață de 300”-».. Grădină nu are. ă 

A doua şcâlă e la Crucea, unde vin şi copiil din cătunele Cojoci și Chiril. Comunicaţia e 
anevoiosă primăvara din causa ploilor caro umflă pâraiele. Localul unde e instalată şcâla e pro- 
priotatea M. S. Rogelul, e făcut din lemn, şi se află situat în mijlocul cătunului Crucea la îndemâna 
tuturor copiilor. Are o sală de clasă (7,9m:2-5<4,3m2:X2,6m.2) şi patru odăt pentru învăţător, tote 
în condițiuni igienice. Curtea școlci are o supralaţă de 200nr- Grădină nu arc. 

A treia școlă e la Brosceni, unde vin Şi copii! din cătunele Nâgra și Ilolda, comuna Brosceni și copiii din cătunul Ilăleasa, comuna Madeit. Șc6la e proprietatea comunei şi e donată 
de M. S. Regele; a fost clădită în 1891 și deschisă în 1892; e făcută din lemn; e sistematică, 
igienică şi situată în centrul cătunului Broscent. Șe6la are două săli do clasă: cl. 1 (12m.p- X8m-r.X 
4,25»), cl. Il (12mp-X8m.7-X4,25m»), trei odăi, o bucătărie și o sală pentru înv&țător și tot atâtea pentru învăţătore. Curtea șcâlei are o suprafaţă de 250. şi e împrejmuită cu gard. Grădina are o suprafaţă de 80557. și e împremuită cu gard. 

In cătunul Cojoci, unde sunt 42 copil (30 Dăieţi şi 12 fete) s'ar putea înființa o șcâlă de 
cătun, unde ar putea veni şi copiil din cătunul Chiril, care merg azi la şcedla din cătunul 
Crucea. 

2). Comuna Borca. (Venit: 8680 lei). Un cătun: Dorea. 
Şcola e la Borca, unde vin și copiii din cătunul Sabasa, comuna Sabasa. Sunt două lo- 

caluri: cel vechiii făcut în 1865 și un altul noi făcut în 1891, de administraţiunea Domeniului 
Corânei în 1891, unde şc6la este instalată. Acest din urmă local e de lemn, sistematic, la loc 
sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are dou& sălt de clasă: cl, | (Smp-X mr X dap), cl. II 
(82-62: XX4m-2) și patru odă! pentru învăţător, Curtea școlet e de 160m+- e împrejmuită cu 
scânduri. Grădina aro 1630», e împrejmuită cu scânduri. Școla arc un venit de 168 lei 50 
banY pe an, din arendarea pămînturilor do pe Borcu şi Sabasa cu începere de la 1 Aprilie 1894. 

In cătunul Sabasa ar trebui o școlă inferidră, fiind 80 copil (11 băioţi şi 39 fete). 

3). Comuna Dorna. (Venit: 11.081 lei). Şepte cătune: usca, Gura-Negrel, Cozănesci, Ortiia, 
Sunători, Zugreni şi Dărmocsa. 

Prima șc6lă e la Rusca, unde vin și copil din cătunele Sunători şi Zugreni. Comunicaţia 
e anevoiosă. Șc6la o închiriată de comună; a fost deschisă pentru prima 6ră în 1893; e din bârne, 
nesistematică, însă la loc sănătos și în centrul cătunului. Are o singură sală de clasă (îmr-XX 
622,507). Curte, grădină și venit şe6la nu are. | 

A doua şeslă e la Gura-Negrei, unde vin şi copiii din cătunele Cozănesci și Ortâia. Acestă 
șcOlă este proprietatea comunei și e donată de Preotul Gheorghe Ortoanu în anul 1891, când 
a fost făcută. Șc6la s'a deschis pentru prima Oră în 1868. Localul e din bârne, sistematic. Ședla
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aro două săli de clasă: el. [ (10mr-X7m22,85m2), cl. Il (4m.p-X4,80mx-X2,85m7), o cancelarie, 

două camere şi o bucătărie pentru învăţător, plus alte două pentru al doilea învăţător. Curtea 

şcâloi are o suprafaţă de 6802». și e neîmprejmuită. Grădină și venit şcola nu are. 

Cătunul Dărmocesa, se află la o depărtare mai maro de 3 k.m. de şcslele din cătunul Gura- 

Negrei, din comuna Brosceni şi din acea din cătunul Panaci (comuna Șarul Dornei). Acest cătun 

nu are de cât 6 copii în virstă do şcâlă, 

4. Comuna Sabasa. Nu are şcâlă. Copiii urmeză la şedla din cătunul Borca (comuna Borca.) 

5). Comuna Farcașa. (Venit 8.168 lei). Patru cătune: Farcașa, Pârâul-Pâutei, Stejarul şi Cră- 

păturile. | | 

Şcola de la Yarcaşa, e proprietatea comunei; a fost făcută de Stat în 1859, când sa şi des- 

chis ; e din lemn. Acest local e sistematic, situat în: centrul cătunului arcașa pe loc: sănătos 

şi la îndemână tuturor copiilor. Nu are decâto sală de clasă (6,72m.0-XX4,64m7-X2,88m2) şi două 

odăi pentru învățător. Curtea, şcolei are o suprafaţă de 384": şi o împrejmuită cu gard. Gră- 

dina are o suprafaţă de 1764m.r.. Ca venit şe6la are 72 lei pe an din arendarea pămîntului. 

In cătunul Crăpăturile care e la o distanţă de 4 k.m. de Farcașa, ar trebui să se înfiinţeze 

o şcolă do cătun, unde ar putea merge şi copiii din cătunul Frumosul [comuna Călugăreni, ju- 

deţul Nâmţu) şi cei din cătunul Pirâul Fagului, (comuna Galu, judeţul Nemţu).: 

In- acest cătun sunt 50 de copii (22 băeţi şi 28 fete). 

6). Comuna Madeiii (Venit: 7.402 lei). Cinci cătune: Madeiă, Frasina, Mulesa, Negra şi Părdul- 

Cârjci. | | | 

Scola e la Madeiă, unde vin şi copiii din cătunele Poiana, Gâsta, Frasina, Hulesa, Negra 

și o parte din Părâul-Cârjci. Şe6la e donată comunei de administraţia Domeniului Corânci; a fost 

înfiinţată în 1878. Localul e noii, clădit în 1892 de aceaşi administraţie şi deschisă în 189%; 

e sistematică, are temelia făcută de piatră, pereţii de lemn de brad şi sobe de cărămidă. 

Locul e sănătos, însă nu la îndemâna tuturor copiilor. Are o singură sală de clasă (Il"rX 

gmp XX4m.p, două camere, o cancelarie, o bucătărie și un beciii, un atelier compus din două 

camere cu un antreii şi un grajd cu două despărţituri. Camerile sunt igienice. Curtea școloi e 

de 1188m»:, e împrejmuită în faţă cu grilaj şi în cele-lalte părţi cu gard. Grădina are 1102» şi 

e împrejmuită cu gard. Venitul şedlei e de 85 lei po an, din arendarea pămîntului. 

In cătunul Părâul-Cârjei, unde sunt 50 copii în vîrstă de şodlă (32 băieţi şi 18 fete), ar trebui 

să sc înfiinţeze o şeolă de cătun. | 

7. Comuna Năgra-Şarului. (Venit: 6.407 lei). Două cătune: Negra- Șarului şi Serişorul. 

Şcâla de la Negra-Şarului e proprietatea comunei şi e făcută de locuitori în 1881 când 

sa şi deschis. Sela e făcută din bârne de brad, nesistematică şi ruinată, e situată în centrul 

cătunului Negra-Şarului întrun loe umed. Are o sală de clasă (92:7->x<5,95m.7-<2,80*2), două odăi 

pentru învăţător şi o cancelarie. Curtea şeolei are 480*7,, e împrejmuită cu gard. Nu are grădină. 

Şc6la nu are nici un venit. La acestă şcolă ar mai trebui un învăţător fiind 178 copii (88 băeţi 

şi 90 fete). 

8. Comuna Şarul-Dornei. (Venit: 9.656 lei). Trei cătune: Păltiniş, Panaci şi Șarul. 

Prima şelă e la Panaci unde vin şi copiii din cătunul Păltinişu. Comunicaţia e anovoidsă 

din causa munților, pădurilor și păraielor. Şc6la e donată și făcută de Preotul Teodor Mândrilă, 

în 1892 a fost deschisă tot în 1892. E din bârne de brad cioplite, nesistematică, dar situată în centrul 

cătunului Panaci la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor din sat. Are o singură sală do 

clasă (8,48m.-X3,19m») și două odăi pentru învățător. Curtea e de 285" şi e împrejmuită cu 

gard. Grădina e de 725". Şc6la nu are nici un venit. La acestă şcolă ar trebui un al doilea 

învăţător fiind 121 copii (60 băieţi şi GL fete).
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In cătunul Păltiniș, care e situat la o distanță mai mare de 3: de Panaci, ar trebui să se 
înliinţeze o şcolă de cătun; sunt 42 copii în virstă de școlă (20 băieţi şi 22 fete). 

A doua şcolă se află la ciitunul Sar. Acestă şcolă este proprictatea comunei, a fost clădită 
în 1875. Șeola funcţioneză de la 1865. E de bârne, nesistematică, dar în centrul cătunului. 
Are o sală de clasă (SmP-X6m2:X2,40mr) şi o odaie pentru învăţător. Curtea şcâlei are o supra- 
faţă de 9157, e împrejmuită cu gard de lătunol. Şe6la nu are nici un venit. 

PLASA SIRETUL-DE-JOS 

24 cătune — 12 școle, 

Copii în virstă de șeolă 2.802 (1.494 băcţi și 1.308 fete) 

1) Comuna Pășcani. (Venit. 93.158 lei). Trei-spre-dece cătune. Doșteni, Valea-Stcă, 'Topilele, 
Iunea, Blăgesci, Vatra, Tîrgul-Păşcani, Gara, Drătesci, Conţescă, Fântânele, Gâscesci şi Sodomen). 

Prima şedlă, e la Boșteni, unde vin copiii din cătunele Sodomeni și Brătesci. Comunicaţia 
e uș6ră. Acestă șe6lă e proprietatea comunei și a fost înfiinţată la 1883. Localul e din vălătuci, ne- 
sistematic dar e situat în centrul cătunului. Are o sală de clasă (6,10:7-X4,39m.r.X2,10m) și o 
cameră pentru învățător. Curtea are o suprafaţă de G0m=- şi e împrejmuită cu gard. Grădina aro 
o suprafață de 669 şi e împrejmuită cu gard. Şc6la nu are nici un venit. 

In cătunul Brătesci ce se află situat la o: distanţă mai mare de 3 k. de Bușteni, Și care aro 
60 copil în vîrstă de şcâlă [32 băeţi: şi 28 fete), ar trebui o şeslă de cătun. 

In cătunele: Sodomeni, care are 119 copii (68 Dăcţi şi 51 fete), Gâscesci, care are 115 copii 
(67 băeţi şi 48 iete), și Conţesci, care are 118 copil (56 băeţi și 62 fete), ar trebui să se înfiin- 
țeze câte o şcâlă inferidră. 

"A doua șcâlă e la Valea-Sccă, unde vin și copii! din cătunul Conţesci. Comunicaţia ce ușoră: 
Școla e închiriată de comună și a fost înființată la 1883. Localul e făcut din vălătuci, nesistematic, 
dar situat în centrul cătunului, la loc sănătos şi la îndemâna tutulor copiilor. Are o sală de clasă 
(8,-10m.2-5CBm.r->X2,38m.»). Camere pentru învățător nu sunt. Curtea are o suprafaţă de 29m.r. și 
e împrejmuită cu gard. Grădină nu are. Scola nu are nici un venit. 

A treia ședlă e la 'Topilele, unde vin şi copiii din cătunul Gâscesci. Comunicaţia e uș6ră. 
Școla e închiriată de comună și a fost înfiinţată în 1883. Localul ce ficut de vălătuci, nesistematic 
și se allă situat în centrul cătunului. Are o sală de clasă (1,60.r-3€4,60.7-Xx2.80m+:) şi o cameră 
pentru învăţător. Curtea are o suprafaţă de 580 m.p. şi e împrejmuită cu gard. Grădină nu are. 
Şc6la nu are nici un venit. 

La acestă șcâlă, fiind 115 copii [61 băieţi și 54 fete), ar trebui un al doilea învăţător. 
A patra şcâlă e la Lunca. Acâstă șcâlă e proprietatea comunei și a fost deschisă în 1881, când 

sa și clădit. Localul ce făcut din vălătuci, nesistematic. Are o sală do clasii (4,90m.7-X1,50m.r:XX 
2,50") şi o cameră pentru învăţător. Curtea are o suprafaţă de 375 m» şi e împrejmuită cu 
gard. Grădină nu are. Şcâla nu are nici un venit. 

La acâstă şedlă, fiind 137 copil (68 băeţi și 69 fete), ar trebui un al doilea învăţător. 
A cincea şcolă e la Blăgesci. Şcdla e închiriată de comună și a fost deschisă în 1893. Lo. 

calul e făcut: din vălătuci, nesistematie. Are o sală de clasă (1,20m.r<8,75m.7.X2,15m-7). Camere 
pentru învăţător nu sunt. Curtea are o suprafaţă de 450" și o împrejmuită cu gard. Grădină 
nu are. Şc6la nu are nici un venit. 

A ș6seca şcolă e la Pașcani, unde vin şi copii din cătunele: Vatra, Gara și Fontânele. Co- 
municaţia e uşoră. Şc6la e proprietatea comunel şi a fost clădită în 1867. Localul e făcut de zid, ne 
sistematic, dar în centrul cătunului, la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are patru săli de 
clasă: cl. 1] (6,25: K5m.r-<2,70m-r), el. IN [5,25".rX5,25m7X2,707), el. II (4,50m:p:3€4,250 P:C2,10n-P),
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el. 1V .(5,25m.rXX4,20m.rX2,10m-r) şi treci cumere re pentru învățători. Curte și grădină nu are. Şcola 

nu aro nici un venit. 

2). Comuna Stolniceni. (Venit: 9.837 Iei). Două cătune: Cosmesci şi Slolniceni. 

Prima șcâlă e la Cosmesci, e/închiriată de comună şi a fost deschisă în 1865. Localul e 

făcut din vălătuci, nesistematie dar situat în centrul cătunului. Şc6la are două săli de clasă: 

el. 1 (5,21m.2:X5,1022-X 2,307), cl. IL (9,40m-2-:X3,80m.2:X2,45m.) şi o cameră pentru învăţător. 

Curtea are o suprafaţă de 56": şi e împrejmuită cu gard. Grădină nu are. Șe6la nu are nici un 

venit. La acestă ședlă, fiind 136 copii (67 băieţi şi 69 fete), ar trebui un al doilea învăţător. 

A doua şedlă e la Stolniceni. Acâstă şcolă e proprietatea comunei şi a fost deschisă în 

1865 întrun local închiriat. Localul e făcut din vălătuci, nesistematic și e situat într'un loc jos şi 

mlăștinos. Şe6la are două săli de clasă: cl. I (940.2 <3,80»2-X2,45"+), cl. II (5,21m-2:XX5,10»-7-X 2,30m.r) 

şi o cameră pentru învăţător. Curtea are o suprafaţă de 247» şi e împrejmuită numai la drum 

cu gard. Grădina are o suprafaţă de 736" şi nu e împrejmuită. Șeola nu are nici un venit. 

La acestă şeslă, fiind 119 copii (67 băieţi şi 52 fete), ar trebui un al doilea învăţător. 

3). Comuna Cristesci. (Venit: 11.181 le)). Cinci cătune: Jloţea, Cristesci, Herăscă, Homiţa şi 

Doureni. 

Prima şcâlă e la Moţea, unde vine și un singur copil din cătunul Boureni şi care urmeză 

neregulat, distanţa fiind prea mare. Şcdla e închiriată de comună şi a fost înființată la 1865. 

Localul e făcut din vălătuci, nesistematic, aşedat la o poziţie nesănătsă și nu e la îndemâna 

tuturor copiilor. Are o sală de clasă (7, 33m.0-4,35m.:X2, 20»). Camere pentru învăţător nu 

sunt. Curte și grădină nu sunt. Şc6la nu are nici un venit. 

La acestă şcâlă ar trebui un al doilea învățător şi ar trebui să se înfiinţeze în acest călun 

încă o şedlă cu doi învăţători, fiind 237 copil (109 băeţi şi 128 leie). 

In cătunul Bouroni, ce să află situat la o distanţă mai mare de3 k.m. dei Moţca, a ar trebui 

o şeolă interidră, fiind 97 copii (18 băieţi şi 49 fete). 
A doua şeslă e la Cristesci, unde vin şi copii din cătunele Ileresci şi Iomiţa. Comunicaţia 

e uşâră. Sedla e proprietatea comunci, servesce şi pentru primărie, a fost clădită la 1865, când 

s'a şi deschis. Localul e făcut din lemne vechi, e nesistematic; e la loc sănătos, însă nu la îndemâna 

tuturor copiilor, nefiind în centrul cătunului. Are o sală de clasă (0m 7: »5<2,20m.7) şi o ca- 

meră pentru învăţător. Curte şi grădină nu sunt. Şc6la nu are nici un venit. 

La acestă şcâlă ar trebui un al doilea învăţător şi o altă școlă cu doi învăţători, [iind 329 

copii (190 băcţi și 139 fete). 

O şcâlă inferidră ar trebui în cătunul Heresci, care are 128 copii (80 băieţi şi 48 fetei: 

In cătunul  Ilomiţa, ce se află situat la o distanţă de peste 3 li. m. de Cristesci, ar trebui 

o şcolă inferidră; sunt 82 copii (41 băieţi şi 41 fete). 

4). Comuna Miroslăveni. (Venit: 13.211). Şese cătune: Vorșeni, Miroslotesci, Narrăposci, Soci, 

Ciohorânii şi Milesci. 

Prima şcolă e la Verșeni, unde vin şi copiii din cătunul Miteșci. Comunicaţia e uș6ră. Şcola 

e închiriată şi a fost deschisă din 1877. Localul e făcut din bârne, nesistematic, dar la loc sănătos 

şi la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală de clasă (5,10mxX4,552.2 2,357) și o cameră pentru 

învăţător. Curtea are 2002»: şi e împrejmuită cu gard. Grădină nu are. Şcola nu are nici un 

venit. i 

A doua șeolă e la Miroslovesci unde vin şi i copiit din cătunele Nivrăpescl, Ciohorâni și: 

Soci. Comunicaţia e uşără. Şe6la e închiriată şi a fost deschisă Ia 1865. Localul e făcut din bârne, 

nesistematic, dar la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală de clasă (8,50*»X 

3,90m.7-:X2,29m.r). Camere pentru învă ățător” nu are. Curtea are o suprafaţă de 300m»: şi e îm- 

prejmuită cu gard. Grădină, nu are. Şcola nu are nici un venit.
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In cătunele: Navrăpesci, caro are 144 copii [77 băieţi şi G7 fete), Soci, care are 110 copii 
(55 băieţi și 55 [eto) şi Ciohorâni, care are 101 copii (59 băieţi 45 fete), ar trebui câte o şeolă 
inferioră. 

PLASA SIRETUL DE SUS 

31 călune—13 şcâle. 

Copii în virstă de şeulă: 2.492 (1.370 băieţi şi 1.122 fete). 

"1. Comuna Lespedile. (Venit: 63.768 lei). Dout-spre-dece cătune: Jlârtopele, Stolniceni Dădiliţa 
Ileciu, Bivețelu, Slobozia, Cornu, Bereslogii, 'Teodorescu, Valig, 'Tg.-Lespedi și Brăteni. 

Prima, şcolă ce se allă la Ilârtâpele e proprietatea comunei. Localul e din lemn, nesiste- 
matic, dar în centrul cătunului, la loc sănătos și la îndemâna tutulor copiilor. Are o sală de clasă 
(6,20m+€4,45»72,32m.) şi o cameră pentru învăţător. Atât curtea și grădina ședlei sunt ne- 
împrejmuite. Şc6la are un venit de 79 lei anual, din arendarea pămîntului. 

La acestă şcolă, fiind 142 copii (80 băieţi și 62 fete), ar trebui un al doilea învățător. 
A doua șeolă se află la Stolniceni. E închiriată de comună şi a fost înființată la 1869. 

Localul e de lemn, nesistematic. Are o sală de clasă (1,46m-XX4,46m.:2 3027). Camere pentru 
învățător nu sunt. Curtea are o suprafaţă de 6343 m. Grădină nu are. Şedla nu are nici un 
venit. | E | 

A treia şedlă se allă la Bădiliţa. E închiriată. Localul e de cărămidă, nesistematie și si- 
tuat în centrul cătunului. Are o sală de clasă (5,74m.0X 2,25mP-X<2,35m.»j și două camere pentru 
învăţător. Curtea are o supralaţă de 100=r- şi e împrejmuită cu gard. Grădină nu are. Şcola nu 
are nici. un venit. 

A patra șcâlă se află la Ileciu. E închiriată de comună. Localul e de lemn, nesiste- 
matic, dar situat în centrul cătunului. Are o sală de clasă (5,50m.2-XX4,22m.-42,50m) şi o ca- 
meră pentru învăţător. Curtea cu grădina sunt la un loc, avendo suprafaţă de 3580m-r: și 
neîmprejmuite. Şc6la are un venit de 117 lei și 95 bani, din arendarea pămîntului. Se simte 
nevoie de un noii local, actualul nefiind încăpător pentru toţi copiil. 

La acâstă șc6lă, fiind 194 copil (107 băcţi şi 87 fete), ar trebui un al doilea învățător. 
A cincea şcolă, ce se află la Sireţel, şi unde vin copiii din cătunele Slobozia, Cârnu, Be- 

reslogii, Teodorescu şi Valig, e închiriată de comună şi a fost deschisă în 1883. Comunicaţia 
e anevoiosă din causa dealurilor. Localul e de lemn, nesistematic, dar situat în centrul cătu- 
nului şi la loc sănătos. Are o sală de clasă (0m.2-X.6,50*»-XX2,50m») şi patru camere pentru în- 
vețător. Curtea are o suprafaţă, de 313». și e împrejmuită cu gard. Grădina are o suprafaţă 
de 300”*. și e împrejmuită cu gard. Scâla nu are nici un venit. 

In cătunul Slobozia, care are 72 copii (38 băieţi 34 fete), sar putea înfiinţa o șeslă de cătun 
unde ar putea veni ușor și copil din cătunele Cârnu, Bereslogii, 'Teoderescu și Valig. 

La școla din cătunul Sireţel, fiind 163 copil (81 băieţi și 79 fete), ar trebui un al doilea 
învăţător. _ | 

A şesea şedlă, ce se află la Tg. Lespeqi, unde vin uşor copiii din cătunul Brăteni, e închi- 
riată de comună. | 

Localul e de cărămidă, nesistematic, dar situat la loc sanătos și la îndemâna tuturor copiilor: 
Are două săli de clasă: cl. | (6,60m.r-X<.4,80".7-<2,80m7), el, II (6,70m-2-X4,30m- 2,80») și trol ca- 
mere pentru învăţător. Curtea are o suprafaţă de 402». și e împrejmuită cu gard. Grădină nu 
are. Şcola nu are nici un venit, 

2. Comuna Dolhasca.. (Venit: 27.202 lei). Patru cătune: Bucdu, Probotu, Dolhasca şi Gulia. 
Prima șcâlă, ce se află la Buda, e închiriată şi a fost deschisă în 1882. Localul e de lemn,
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nesistematic. Are o sală de clasă, (4,802»:X4,702.2-X2,20»7). Camere pentru învăţător nu sunt. 

Curtea are o suprafață do 180. şi e împrejmuită cu gard. Grădină nu are. Școla are un venit 

de 75 lei anual, din arendarea pămîntului. o 
A doua şcâlă, ce so află la Probota, e închiriată și a fost deschisă în 1882. Localul e din 

lemn, nesistematie. Are o sală de clasă (5,852X4,58m:XX2,28m) şi două camere pentru învt- 

țător. Curtea are o suprafaţă, de 59 şi e împrejmuită cu gard. Grădina aro o suprafață de 

5.0002 şi e împrejmuită cu gard. $c6la are un venit de 65 lei anual, din arendarea pămîntului. 

La, acestă şcâlă, fiind 131 copil (70 băeţi şi 61 fete), ar trebui un al doilea învățător. 

A treia şedlă, ce se află la Dolhasca, şi unde vin şi copiii din Gulia, e închiriată șia lost 

înființată la 1864. Comunicaţia uşâră. Localul e de lemn, sistematic, în centrul cătunului şi la 

loc sănătos. Are o sală do clasă (8,60m»-X6»-X3,10”»), şi trei camere pentru învăţător. Curtea 

are o suprafață de 900m+: și e împrejmuită cu gard. Grădina are o suprafaţă do 700” şi e 

împrejmuită cu gard. Se6la are un venit de 1.767 lei şi 20 bani, din arendarea pămîntului. 

La acâstă șcâlă ar trebui un al doilea învățător, fiind 297 copii (151 băieţi şi 143 fete). 
In cătunul Dolhasca ar trebui o a doua şcolă cu doi învăţători, fiind 297 copii (154 băieţi 

şi 143 fete). | 
De asemenca în cătunul Gulia, unde sunt 97 copil (16 băieţi şi 51 fete), ar trebui o şcolă 

inferidră. 

3). Comuna Rugin6sa. (Venit: 2.439 lei). Septe cătune: Costesei, Ruginisu, Pelrișurile, Giurgesci, 

Cornesci, Rădiu şi Dumbrăvița. 

Prima şedlă, ce se află la Costesci, și unde vin și copiii din cătunele Petrișurile, Giurgosci și 

Cornesci, e închiriată de comună şi a fost deschisă în 1865. Distanţa e mai mică de 3 k.m. și 

comunicaţia e uşâră. Localul e de zid, sistematic, la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. 

Are o cancelarie şi o sală de clasă (7,10m2-X6m:7:X12,10m+). Camere pentru învăţător nu sunt. 

Curtea, e împrejmuită, cu gard. Grădină nu are. Şeola nu are nici un venit. 

A doua şcâlă, ce se află la Ruginâsa şi unde vin și copiii din cătunele Rădiu şi Dumbrăviţa, 

e proprietatea comunel și a fost deschisă în 1865. Comunicaţia de la Rădiu la cătunul unde se află 

şcola e uşoră; însă do la Dumbrăviţa e anevoi6să, iarna din causa zăpedii şi vara din causa ploilor. 

Localul e de piatră şi cărămidă, nesistematic, dar la loc sănătos, în centrul cătunelor şi la îndemâna 

tuturor copiilor. Are două săli de clasă: cl. 1 (6,65mrX(5,2m-7<2,65"*); cl. Il (4,43m2 X(3,6m:7-X2,89m.p.) 

şi două camere pentru învăţător. Curtea aro o suprafaţă de 36" şi e împrejmuită cu gard. 

Grădina are o supralaţă de 7 prăjini şi e împrejmuită cu gard. Școla nu are nici un venit. E 

necesitate încă de două săli, una pentru atelierul de lucru manual şi alta pentru clasă. 

In cătunul Dumbrăviţa, care are 202 -copii în vîrstă de școlă (120 băieţi şi 82 fete), ar trebui 

să se înființeze o șcâlă superidră. | 

In cătunul Rădiu, care are 69 copii (40 băieţi și 29 fete), ar trebui o şcolă inferidră. 

4). Comuna Vașcani. (Venit: 13.491 lei). Șepte cătune: Strocsci, Laiu, 'Lodiresci, Dăluşesci, Ilăr- 

mănesci, Boldesci şi Vascană. 

Prima şcâlă, ce se află la Stroesci şi unde vin şi copil din cătunul Laiu, e proprietatea co- 

munci și a fost deschisă în 1883. Comunicaţia uşoră. Localul e de cărămidă, nesistematic, dar la 

Joc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală de clasă (Sar X4,80m»:X3,13m»:), o cameră 

pentru învățător, un iatac, o bucătărie și o cămară. Curtea are o suprafaţă de 867m» şi e îm- 

prejmuită cu gard. Grădina are o suprafaţă de 12,247» şi e împrejmuită cu şanţ. Şcola are un 

venit provenind din arendarea pămintului. 

A doua, şcâlă se află la “odiresci, unde vin și copiii din cătunul Bălușesci. E închiriată de 

comună şi a fost deschisă în 1889. Comunicaţia.e uşdră. Localul e din vălătuci, nesistematic» 

dar la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală de clasă (4,63m.25<4,90m<2,30m7-). 

Camere pentru învăţător nu sunt. Curte şi grădină şcâla nu are. Şedla nu are.niciă un venit. 

A treia şcolă, ce se află la Hărmănesci şi unde vin copiii din cătunele Boldesci, Văscani
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şi Pucsci din comuna Ruginosa, e proprietatea comunei și a fost deschisă în 1858. Comunicaţia 
e uşoră. Localul e de cărămidă, nesistematic, dar la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor 
Are o sală de clasă (6,8*r-X4,45%2-3,25m»), o cameră pentru învăţător, un iatac și o bucătărie. 
Curtea are o suprafaţă de 610. și e împrejmuită” cu gard. Grădina are o supralaţă de 1132m.. 
şi o împrejmuită cu gard. Ședla are un venit de 71 lei, din arendarea pămîntului. 

La acestă şcdlă, fiind 107 copil (57 băeţi şi 50 fete), ar trebui unal douilea învăţător. 
In cătunul Vascani, ce se află situat la o distanță de 6 k.m. de Ilărmănesei, şi unde sunt 

66 copii (40 băieţi și 22 fete), ar trebui o şeslă inferiâră, unde ar putea veni uşor și copiil din 
cătunul Giurgesci, comuna Rugin6sa. 

5. Comuna Tătăruși. (Venit: 6.390 lei). Un cătun: 'Zătăruși. Şedla de la Tătăruşi e închiriată, 
a fost înființată la 1865. Localul e do lemn acoperit cu șindrilă, nesistematic, aprope de centrul 
cătunului, la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are două săli de clasă: cl. 1 (6,81m.»-X 
431 P-X2,44m»), cl. IL (4,56m7-X38,85m7-x2,39m7) şi două camere și bucătărie pentru învăţător, însă 
deosebite de localul șcâlei. Curtea are o suprafaţă de 2015*7. și e împrejmuită cu -gard. Gră- 
dina are o suprafaţă de 2085". pentru arat şi 2375»: livadă şi e împrejmuită cu gard. Şcâla 
are un venit de 170 lei și 80 bani, din arendarea, pămîntului. 

In acest cătun, fiind 421 copil (234 băieţi și 187 fete), ar trebui un al doilea învăţător la 
școla ce există și să se înființeze o nouă şcâlă cu doi învăţători. 

PLASA SOMUZ 

33 cătune—12 şedle. | 

Cupii în virstă de şcolă: 21.63 (1.171 băieţi, 997 felc). 

1). Comuna Preuţesci. (Venit: 7.990 lei 50 bani). Șese cătune: Busurabi, drghira, Preufescă, 
Lundouia, Brana şi Ilușii. 

Prima șc6lă e la Basarabi. Localul e închiriat de comună: a fost deschis în 1880. E de 
vălătuci, nesistematic, la loc nesănătos, dar nu e la îndemâna tuturor copiilor. Ar [i mat bine da 
se clădi saii închiria un local între satele Basarabia și Arghira. Nu este de cât o singură sală de 
şcolă (5,5027<4,40m7:x2,20"»); nu există camere pentru învăţător. Curtea şcolei arc 228»; nu 
este împrejmuită. Șc6la nu are grădină și nu dispune de nici un venit. | 

Numărul copiilor în vîrstă de șclă, fiind mare, ar trebui un al douilea învăţător. 
A doua şcâlă se află la cătunul Preutesci, unde vin şi copil din cătunele Fundâia, Brana 

și Iluşii. Comunicaţia este uşâră. Acestă șcâlă este proprietatea Statului, a fost clădită Şi deschisă 
în anul 1858. E de zid, după planul vechii, adică puţin sistematic, e la loc sănătos şi la în- 
“demâna tuturor copiilor. Are'o sală de clasă (6,507-2-4,40m7-X2,85m»), care nu e destul de spa- 
țiosă, și două camere pentru învăţător. Curtea şcedlei are S06mr.- și este împrejmuită cu gard. 
Grădina șcâlei are 984m». şi nu este împrejmuită. Şcola nu are nici un venit, pămîntul ce-l 
posedă ne fiind arendat. Si 

Cătunul Ilușii, fiind la 4 Țil. de Preutesti, ar trebui să se înfiinţeze acolo o șcâlă deci- 
tun sunt 40 copii (18 băieţi şi 22 fete). 

2). Comuna Liteni. (Venit: 9.355 lei). Trei cătune: Cornii, holunda şi Liteni. 
„ Prima șcâlă e la Cornii. A fost deschisă în 1890. Localul e închiriat de comună. E din 

barne, nesistematio, la îndemâna copiilor din Corni, dar departe pentru cei din Rotunda. Are 
sală de clasă (5,6027-X3,65m:2:X2,10m»), însă nici o locuinţă pentru învăţător. Are o curte (240»+) 
împrejmuită cu gard; dar nu are grădină.
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Copiii” din' satul Rotunda frecuenteză șe6la din Cornii, dar distanţa fiind de 4 kil. 300 m. 

și populaţie în vîrstă de şcâlă fiind 105 copii (51 băieţi și 54 fete), ar trebui să se înfiinţeze 

acolo o şcâlă inferidră. | 

A doua şcâlă e la Liteni. Există de la :1865. Localul, închiriat de comună, este din vălă- 

tuci, nesistematic și neîncăpător. Are o sală (5":2-X4,50"2 X2,70*7), dar nici o locuinţă „pentru 

învăţător. [E stabilit întrun loc sănătos, dar .nu e la îndemână copiilor. 

Curtea, de 5197. e împrejmuită cu gard. Nu are grădină. Se6la nu are nici un: venit. 

Copiii din Rotunda nu pot merge nici la Liteni, fiind distanţă de 3 kil.m.800 m. și drumul grei. 

La Liteni, fiind 963 copii (139 băieţi şi 124 fete], ar trebui un. al doilea învăţător şi să se 

înfiinţeze încă o altă şedlă cu doui învăţători. 

3). Comuna Dolhescii. (Venit: 10.936 Ici)— "Trei cătune: Dolhescii- Mici, Dolhescii- Mari şi Poiana. 

Prima şeâlă este la Dolhescii-Mici. Localul e închiriat de. comună de la 1891. E din lemn, 

nesistematic, dar întrun loc sănătos şi la îndemâna.copiilor. Are o sală (6,30 p-XX4,20x-7-X2,40) 

şi două odăi pentru învăţtăor. Curtea are 50Li»*, împrejmuită răi; n'are grădină. Școla nu are 

nică un venit. E , 

_ Piind în acest cătun 154 copil. (25 băieţi şi. 59 fete), ar trebui un al douilea, învățător. 

A doua şedlă este la Doihescil-Mari. Localul este închiriat de comună. E din lemn, nesis- 

tematic, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are dou& săli de clasă de aceași mărime 

(7,30m.7:XX4.,50m.2-X2,30:P), dar nici o odaie pentru învăţător. Curtea, de 1252m7, e împrejmuită, cu 

gard; nu există grădină. Comuna a cumpărat pentru şcâlă 5 hectare; însă sunt arendate. 

La Dolhescit-Mari, fiind 269 copil (130 băieţi şi 139 fete), ar trebui un al douilea învăţător 

şi o altă şcâlă cu doui învăţători. | 

Copiii de la Poiana frecuenteză şcola, din satul Corni (com. Liteni) care este mai aprope. 

4). Comuna Giurgesci. (Venit: 4.310 lei). Trei cătune: Giurgesci, Mevescă, Mircescă şi Pacora. 

Şcola este la Giurgescă; e dăruită de proprietar d. L. M. Botez. Există de la 1850. Localul e de 

zid, nesistematic, la loc sănătos, dar neîncăpttor. Are o sală de clasă (4,70: X(5,10mr- XC 2,65"), 

şi o cameră pentru învăţător. Curtea (4942) e împrejmuită cu gard. Nu are grădină. Sesla 

nu are nici un venit. Localul ar fi bun pentru şcâlă dacă sar muta primăria, care este sub 

acelaș acoperiş. - | e o | o 

Copiii din Meresci şi Racova. frecuenteză şedla din Giurgesci, dar distanţa este de 3 lil.m. 

300 metri. . , 

Fiind dată populaţia în vîrstă de şedlă: 57 copii (33 băieţi şi 24 fete), sar putea înfiinţa o 

şeslă de cătun la Merescă, unde ar putea să mârgă şi copiii din Racova. 

5) Comuna Şoldănesci. (Venit: 5.495 ley)— Trei cătune: Șoldănesci, Hârtopu şi Spătăresci. 

Şcola de la Hârtopu este dăruită de d. Th. Tutor, proprietarul moşiei Șoldănesci ; a lost 

deschisă în 1890. E din lemn, nesistematică, neînc&pătore, deși la loc sănătos și situată în cen- 

trul cătunului. Curtea şcâlei de 193m», este împrejmuită cu gard de scânduri. Grădina școlei 

este cultivată de proprietar. | | | 

Copii! din cătunul Şoldănesci ar. putea să mergă la şcolă la Fălticeni, iar copii! din cătunul 

Spătăresci pot merge uşor la șcla din comuna 'Tinti-Mare. 

In cătunul Şoldănesci, unde sunt 41 copii (21 băieţi şi 20 ietej, ar trebui o şcâlă de cătun. 

6). Comuna Pleșesci. (Venit: 6.256 lei). Opt cătune Petia, Uncescă, Bunesci,. Găneni, Sipleasca 

Valea, Jacota şi -Hrcațca. | 

Prima şedlă e la Petia de la 1892. Localul e închiriat de comună; e. de lemn, nosiste- 

matie, neîncăpător cu o sală (4,50m.2:X8,50»2<2,50"») şi două odăi pentru învăţător, L, situată
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în loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Curtea. școlei are 220n.. și este împrejmuită cu gard. Grădina șeolei are 400». și este de asemenea împrejmuită. Şeola nu are nici un venit. Copiii din satele Uncesci și Bunesci frecuenteză şcola din Petia, deși distanța este mai mare de 3*-; sar putea înliinţa o școli de cătun la Uncesci, unde sunt 40 copil în virstă de școlă (24 Dăcţi și 16 fete). 
A doua școlă este la Gineni. Localul e proprietatea Statului. Scola sa deschis în 1859. E de zid, dar nesistematie, întrun loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală de clasă bună (Be Xâmr 3") si două odăi pentru învăţător. Curtea 119. și grădina 210m. sunt îm- prejmuite cu gard. Şeola nu are nici un venit, 

1). Comuna Siliștea (Venit: 3.687 lei).— Patru cătune: Știrbăţu, Silistea, Urlaţi și Palta- Porcului Șeola e la Știrbăţu. Acestă șeolă e proprietatea d-luf Al. Donatii; a fost făcută în 1868 și deschisă în anul 1890—91. [ din” vălătuci, nesistematică, situată la marginea satului, cu o sin- gură clasă (5 X4,50m-2-X2,20m.7), și două odăi pentru învăţător. Curtea este împrejmuită cu gard de nuiele. Grădină școlei are 7.4967. nu este împrejmuită. Șeola nu are nici un venit. In cătunul Siliștea unde sunt -18 copil (19 băieţi și 24 fete) şi care este depărtat de Știrbăţu de 4 kilm,, ar trebui să se înființeze o şcolă de cătun care ar servi și copiilor din cătunul Urlaţi. Copiii din Dalta-Porcului pot frecuenta șeola din Știrbăţu. 

8). Comuna Valea-Glodului. Doui cătune: Valea Glodului şi Osoiu, Distanţa mai mică de 3 kilm.; comunicaţia ușoră. Șeola de la Valea-Glodului. a fost înfiinţată în 1865. Localul e noii, clădit în 1891—92; e proprietate a comunei. E din lemn și vălătuci, acoperit cu şindrilă. Acest local este sistematic, la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Nu are de cât o sală de clasă (6,70m-2:X 5,80m.r-), şi două odă mici pentru învăţător. Grădina şcolei are 530m=:- și este împrej- muită cu gard. Șcâla nu are nici un venit. 
In cătunul Osoiii, care are 10 copii (20 băicţi şi 20 fete), ar trebui o școlă de cătun.
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RESUMAT 

J 

Plasa Moldova de sus. In acâstă plasă ar trebui să se mai adaoge încă 7 învăţători și să se 

înfiinţeze încă 7 şedle din cari: 2 cu doi învăţători, 4 inferidre şi 3 de cătun. | 

Plasa Moldova de jos. In acâstă plasă ar trebi să se mai adaoge încă 6 învăţători și să se 

înfiinţeze încă 12 şeole din cari: 3 cu 2 învăţători, 2 inferiore şi 7 de cătun. 

Plasa Muntele. In acestă plasă ar trebui să se mal: adaoge încă 2 învăţători şi să se mai 

înființeze încă 5, şedle din cari: 1 inferidră şi 4 de cătun. 

Plasa Siretul de jos. In acestă plasă ar trebui să se mal adaoge încă 6 învățători şi să se 

mai înfiinţeze încă 12 şedle din cari: 2 cu doi învăţători, 9 inferire şi 1 de cătun. 

Plasa Siretul de sus. In acestă plasă ar trebui să se mai adaoge încă 7 învățători şi să se 

mal înfiinţeze încă 7 şcole din cari: 2 cu doi învăţători, 3 inferiore, 1 superidră şi 1 de cătun. 

Plasa Somuz. In acâstă plasă ar trebui să se mai adaoge încă 4 învăţători şi să se mai 

înființeze încă 9 șeole din cari: 2 cu doi învățători, 1 inferioră şi 6 de cătun. 

In resumat, în tot judeţul Suciava ar trebui să se înfiinţeze, după numărul copiilor în 

vîrstă de şcolă: 

22 şeole de cătun; 

20 şcole inferidre; 
1 școlă superioră; 

şi să se adaoge un al duilea învăţător la. 33 şeâle şi să se înființeze 11 șeole cu câte 2 înveţitori 

Crcându-se aceste şesle sar aduce negreşit un însemnat serviciu judeţului şi culturei în 

genere. Totuși ar rămâne unele sate, prea depărtate şi cu o populaţiune prea mică, fără nici 

o şcolă, şi anume: 

1. Jehalia cu 22 copil; — 2. Sâvesci cu 84; — 3. Camărzanii cu 13; — 4. Movilenii cu 

12; — 5. Mestecenii, cu 91; -- 6. Serbii cu 21; — 7. Antocenii cu 39; — 8. Rușii cu 33; — 

9. Nidescii cu 24;—10. Dolia cu 2; — 11. Prazia cu 13; — 12. Şinca cu 21; — 13. Sasca mare 

cu 36; — 14. Dârmoesa cu 6; — 15. Stejarul cu 25; — 16. Frasinul cu 23; — 17. Halesa cu 

18; — 18. Cornii cu 21; — 19. Bereslogii cu 26; — 20. Giurgescii (Rugin6sa) cu 36; — 21. Cor- 

nescii cu 31; — 22. Boldescii cu 21; — 23. Brana cu 38; — 24. Racova cu 18; — 25. Spătăresci 

cu 24; — 26. Bunescii cu 9. 

In aceste sate sar putea trămite învăţători ambulanți, ast-fel în cât copiii să nu rămână cu 

totul nesciutori de carte, 
F.D.
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JUDEȚUL TECUCI 
$ 13.832 (7.512 hăieţi şi 5.820 fete). Statistica actuală. 

Copii în virstă d Glă: OPi în Wa ce 309% 1 1o672 (6.592 » şi 61080 » ). Statistica din 1891 

PLASA BERHECIU 

69 cătune 12 ședle 

Copii în virstă de şeolă 2.529 (1.617 Dăeţi și 1.012 fete, 

1). Comuna Condrăchesci. (Venit: 6.006 lei). Cinci cătune: Condrăchesci, Drăgesci, Ploresci, 

Gherdana, şi Ocheni. 
Şcola este la Floresci. Localul este proprietatea comunei. E de vălătuci, neîncăpător, dar 

Ja loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Aro două săli: 1 (5X4,90X3,20), II (4,45X3,50X.3,20) şi 
două camere pentru învăţător. Curte nu e. Grădina (7167) este împrejmuită cu gard. Şcola 

nu arc nici un venit. * 
Fiind comunicaţia fârte grea între sate, și nefiind în Floresci de cât 26 copii în vîrstă de 

șcâlă, ar trebui să se transforme şedla din acest cătun în şeolă de cătun. 
La Condrăchesci, ar trebui să se înliinţeza,,o școlă cu doi învăţători, unde ar putea să ur- 

meze şi copil din Ocheni, fiind în aceste două cătune 126 copii în vîrstă de șc6lă. | 
La Gherdana ar trebui să se înfiinţeze 0 șcâlă inferidră, unde ar urma şi copiii din Dră. 

gesci, fiind în aceste două cătune 84 copii în vîrstă de șcâlă. 

2) Comuna Corbasca. (Venit: 8871 lei). Opt cătune: Păicioi, Corbasca, Fafaza, Mavvila 

Poglețu, Porcăvețu, Rogoaza şi Scărișoara. 

Scsla este la Corbasca. Localul este închiriat, E de bîrne și lut, nepotrivit, neîncăpător, 

dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (4,30X4,55X2,35) și o cameră pentru 

învăţător. Curtea (716) este împrejmuită cu gard de nuele. Grădina (3580”») este ncimprej- 

muită. Şc6la are un venit de 80 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiil din Fofaza (1 kil. 500 m) pot urma la şedla din Corbasca, unde, fiind 127 copil în 

vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea înv&ţător, 

La Scărișoara (2 kil. 600 m.), fiind 72 copil în virstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze 

o şcolă inferidră. 
La Porcăreţu (3 kil. 2:50 m), fiind 27 copil în vestă de şcâlă, ar trebui să se înfiinţeze 

o şcâlă de cătun. | 

La Băicioi (3 kil. 500 m.), fiind 51 copii în virstă de şcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o 

șeolă inferidră.
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La Marvila (5 lil. 700 m), fiind 44 copil în virstă de şcolă, ar trebui să se înființeze o 
şcolă de inferioră. 

La Pozleţu (1 Ril. 680 m) nu sunt de cât 2 copit în virstă de școlă. 

3). Comuna Cornil. (Venit: 8.128 lei). ese cătune: Cornă-de.Jos, Cornii-ale- Sus, Costişa, (iur= 
geni, Tălărescă şi Uneareul. 

Şeola este la Tătărescl. Ixistă de la 1866. Localul este închiriat. [: de birne, nepotrivit, 
ncincăpător, la loc sănătos, dar nu tocrmal la îndemâna copiilor. Arc o sală: (x 42,50), fra 

locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Scola nu are nici un venit. 

Copiil din Giurgeni! (1 kil. 500 m.) și Ungureni (L kil. 500 m, pot urma usor la şcola 

din “Tătăresci, unde, fiind peste tot 100 copi în vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea înveţător. 
[: nevoie «dle un local. 

La Cornil-de-Sus (2 Hil.), ar trebui să se înființeze o școlă cu dol înveţători, unde, ar putea 

să urmeze și copii! din Cornit-de-los, liind în aceste două cătune 95 copil în virstă de şeolă, 

La Costişa (5 Kil.), fiind 21 copil în virstă de școlă, ar trebui să se înființeze o şeolă de 
cătun, 

1). Comuna Găiceana. (Venit: 10.252 Iei). Unu-spre-zece câtune: Gâiccana, Ghilăresei, Jluţu 

Mărgincu, Zlătărcusu, Lunea, Iăcca, Pupesci, Lelrousa, Vulea-AMurii si Ungureni, 

Prima şcotă este la Iuţu Există de la 1890 localul este închiriat E de birne, nepotrivit 
neincăpător, dar la loc sănătos și la indemâna copiilor, Are o sală: (5X5X2,50), lără locuinţă 

pentru învăţător. Curtea, forte mică, este împrejmuită cu gard. Grădină nu e. Scola nu are nici 
un venit, 

Numai copiil din Valea-Moril (3 Kil) şi din Zlătăreasa (3 Hil. 010 'm.) pot urma la acestă 
şcolă, unde sunt peste tot 79 copil în vîrstă de șcelă. 
"E nevoie de un local, 

La Ghilăvesct (12 kil.), fiind 34 copil în virstă de şcolă, ar trebui să se înființeze o şeolă 
inferioră, | 

La Răcea (5 kil.), fiind peste 20 copil în virstă de școlă, ar trebui să se înfiinţeze o şeolă 
de cătun. ” ! 

A doua șeolă este la Găiceana. Există de la 186$. Localul este proprietatea judeţului, clădit 
în 1566. [2 de birne, nepotrivit, neincăpetor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. „Are o 
sală: (6,10X6 xx2,85) şi tret camere pentru învăţător, Nu e nici curte, nici grădină. Şeola nu are 
nici un venit. 

Copii! din Marginea (S75 m.), Popesci (1 hil.), Petroasa (1 Hil.) și Lunca (1 hil. 100 m.) pot 
urma la acestă şcolă, unde, fiind peste tot 135 copil copil în vîrstă de şcolă, ar trebui un al 
doilea învtţător. 

I£ nevoie de un local. - 
La Ungureni (4 il. 1400 m.), fiind 73 copit în virstă de şeolă, ar trebui să «e înființeze o 

școlă inferioră. 

5). Comuna Godinescil. (Venit: 3.956 lei). Opt cătune: Gulineseir-deJos, (iolineseii-de- Sus, 
Medeleni, Năstăsent, Poeni, 'Țigănesci, Valea-Lupului şi Valea-Săleică. 

Şeola este la Godinescir-de-Jos. Există de la 1570. Localul este inchiriat. E de lemn, ne. 
potrivit, neincăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (5,70X4,70X250, 

fără locuinţă pentru învețător. Curtea (25522) este împrejmuită cu ard de nuele. Grădină nu 
e, Șeola nu are nicl un venit. 

Copii! din Godinescil-de-Sus (1 hil. 200 m.) și Valea-Lupulur [1 hil. 900 m.) pot urma uşor 

la şeola din Godinescil-de-Sus, unde, fiind peste tot 136 copil în virstă de școlă, ar trebui un 
al doilea înveţător.
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E "nevoie de un local. 

La Medeleni (3 lil.) fiind 34 copil în virstă de Seolă, ar trebui să se înfiinţeze o .şcolă 
inferiGră. 

La 'Ţigănesci (3 lil), fiind 35 copil. în vîrstă de şedlă, ar trebui să se înființeze o şcolă 
inferioră. 

“La Valea-Sălcici (4 il. 900 ni), fiind 37 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui să se înființeze 
o şe6lă inforidră. 

La, Năstăseni (6 lil. 190 m. fi fiind 29 copil în virstă de șeolă, ar trebui « să se înființeze o 
colă de cătun. 

La Poeni (7 kil.), fiind 37 copil în vîrstă de șc6lă, ar trebui să 'so înfiinţeze o şcolă in- 
feriră, 

| 

Comuna Homocea. (Venit: 5.836 lei). Două cătune: Jlomocea şi Lespegi. 
Prima, ședlă de la IHomocea există de la 1879. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1878. E de vălătuci, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o 
sală: (7,50)3,80X2,60) şi două camere pentru învăţător. Curtea (1269"») este împrejmuită cu 
gard. Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit. 

Fiind 156 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui la Ilomocca încă doi învăţători. 
E novoie de un local. SE 
A doua şeâlă este la Lespedi. Există de la 1882. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1882. E de zid în paiantă, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. 

Are o sală: (6X5XX2,90) şi două camere pentru învăţător. Curtea şi grădina, forte mică, sunt î îm- 

prejmuite cu spini. Şcola are un venit de 120 lei, din arendarea pămîntului. 
La Lespeqi, unde sunt 81 copii în vîrstă de şcdlă, sunt acum doi învăţători. - 

1). Comuna Huruesci, (Venit: 3.000 le). Opt. cătune: Căpotesci, Duntraza, Gălescl, Huruesci, 
Nedelcu, Prădăeșu, Perchiu şi Sarba. 

Şedla este la Perchiu. Există de la 1884. Localul este proprietatea comunei, făcut de lo- 
” cuitori. E de vălătuci, nepotrivit, neîncăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are 

o sală: (4,70X4,40XX2,60) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (770”») este împrejmuită cu gard. 
Grădină nu e. Șeola nu are nici un venit. 

Numai copiit din Perchiu pot frecuenta cu înlesnire acâstă șcdlă. 

Sunt 76 copii în virstă de șcâlă. | 

La Nedelcu (2 kil. 300 m.), ar trebui:să se înfiinţeze o şcdl inferidră la care ar putea să 

“ urmeze şi copiii din Prădăcșu (3 lil. 300 m.) şi cci din Gălesci (3 kil. 800), fiind peste tot 89 
copii în virstă de școlă. 

La Căpotesci (5 kil.), ar trebui să se înființeze o scdtă cu do! învăţători, la care ar putea 
să vie şi copii! din Iluruesci, din Sarba și din Dumbrava, fiiind peste tot 135 copil în vîrstă 
de şeslă. 

8). Comuna Negulesci,. (Venit: 5 5.748 lei). Şepte cătune: Blaga, Cânia-de-Jos, Cănia-de-Sus, 
Iirgăşeni, Măldăresci, Negulesci şi Răspochi. 

Şcola este la Blaga Există de la 1868. Localul este proprietatea comunei, donată de rt- 
“posata Scheletti, proprietara moșiei Răspochi. E de bîrne, nepotrivit, neîncăpător,- dar la loc 

" sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: [6,50X6,30X2,75) şi două camere pentru învăţător. 

Curte nu e. Grădina (1700m7-) este împrejmuită cu gard de nuele. Şcâla nu are nici un venit. 
Copiii din Cănia-de-Jos (800 m.), din Răspochi (1 il.) şi Cănia-de-Sus (2 lil. 300 m.) pot urma la 

şe6la din Blaga, unde, [iind peste tot 126 copil î în virstă de şeolă, ar trebui un al doilea învăţător. 
I nevoie de un local.



JUDETUL, TECUCI 

Ia Negulesci (2 hil: 720 m, fiind 36 copil în virstă de: școlă, ar trebui să se înfiinţeze o 

şeolă inferioră, 
lua Măldăresci (1 il. “120 m.), fiind 29 copil în virstă de şeolă, ar trebui să se înfiinţeze 

o seolă de cătun, 
lua Lărgășeni (5 kil. 500 m, fiind 22 copil în virstă de şeolă, ar trebui să se înființeze 

o şcolă de cătun. 

4%). Comuna Ploscuţeni. (Venit: 2415 lei). Un cătun: Ploscufeni, 
Scola de la Ploscuţen! există de la 1878. Localul este proprietatea comunei. I: de nuele, 

nepotrivit, neincăpttor, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (7,15X1,10X2,10) 
și o cameră pentru înveţător. Curtea (156 ”) și grădina (4 1-tm) sunt împrejmuite cu ard. Scola 

nu are nici un venit. 
Fiind 152 copil în vîrstă de şeolă, ar trebui încă dor înv&ţători, 
|: nevoie «dle un local. 

10). Comuna Vultureni. (Venit: 2.850 Iei). 'Trel-spre-dece cătune: Podeasa, Dorafteiu, Dălănesci, 
Doboş; Dădesci Ghionoaiu, Grădesci, AMeleșeanut, Xazarioaia, Lichitişeni, Pugelu, Tăcădărăsci și Vultureni, 

Scola este la Vultureni. Există de la 1873. Localul este închiriat. E de vălătuci, nepotrivit, 

neincăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are două săi: 1 (1X3,30XX2,50,, II BX 

3,50X2,40), fără locuinţă pentru învtțător. Nu e nici curte, nici grădină. Şeola nu are nici un venil. 

Copiil din Nugetu (1 hil. 500 m), Ghionoaia (2 hil. 900 m.), Bălănesci (2 il. 200 m.), Do- 

rofteiu (2 hil. 200 m.) și Tăvădăresci, (2 lil. 500 m.) pot urma la șeola din Vultureni, unde, peste 

tot sunt 63 copil în virstă de șeolă, 

E nevoie de un local. 

Ia Meleșcani (: lil. 250 m), fiind 86 copil în vîrstă de şeolă, ar trebui să se înființeze 
o şcolă inferioră, 

Lia Boboşu (7 kil. 300 m. n) fiind 36 copil în virstă de şcolă, ar trebui să se înliinţeze o 
școlă infcrioră. 

„La Dădescr (5 il. 500 m), fiind 17 copil în vîrstă de şeolă, ar trebui să se înființeze o 
școlă de cătun. 

La Lichitisen! (4 Țil. 500 m), la Năzărioaia (5 Ril. 700 m), la Grădeser (5 Ri. 300 m.) şi 

la Pădeasa (6 il), numărul copiilor în vîrstă de şeolă este neînsemnat. 

PLASA BÂRLAD 

25 cătune şi 14 şcoale, 

Copii În virstă de şeclă: 2852 (1.589 bzieţi şi 1.291 fete). 

1). Comuna Bucesci. (Venit: 12.547 lel). Două cătune: Pucesei şi Vultureni. 
Prima școlă este la Vultureni. Există de la 1865. i.ocalul este închiriat. E de nuele, ne- 

potrivit, neincăpetor, la loc sănătos, dar nu la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 10XAX260, 

IL (3 95X3,25X2,60), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (720*r) este împrejmuită cu ard. 
Grădină nu.e, Seola are un venit de 322 Iei, din arendarea pămîntul. 

Viind la Vulturenr 275 copil în virstă de şeolă, trebue, la şcola existentă fiind acum doi în- 

vețători, să se inliinţeze o altă şeolă cu do! învețători.



JUDEȚUL TECUCI 

“A doua şcolă este Ducesci; Există de la 1864. Localul este proprietatea comunei, clădit 
în 1882. E de nuelc, nepotrivit, neîncăpător, dar la'loc sănătos şi la indemâna copiilor. Are o 

sală: (6,38X62,90) şi două camere pentru învăţător. Curtea (874m.P) este împrejmuită cu gard 

și cu uluci. Grădină nu e. Şedla nu are nici un venit. 
- Fiind 215 copil în vîrstă. de şeolă, ar trebui un al doilea înv &țător la seăla existentă şi 

să se înființeze o altă şcolă cu doi 'învățători. 

2). Comuna Barcea. (Venit: 8.207 lei). Cinci cătune: Barcea- Nouă, Barcea- Vechii, Doresci, Dră- 
- giinescă şi Pudoleni. , 

Prima, școlă este la DBarcea- Vechiă. Există de la 1879. Localul este inchiriat. E de gard şi 
pămînt, nepotrivit, neîncăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: 

(4,75X4X.2,50), fără locuinţă pentru învățător. Curtea (109.2) este împrejmuită cu gard. Grădină 

nu ce. Sc6la are un venit de 160 lei, din arendarea pămîntului. 
“Copiii din tote cătunele (afară de Drăgănesci) pot urma cu înlesnire la şcâla din Barcea- 

Vechiă, unde, fiind peste tot 188 copii în virstă de șc6lă, ar trebui încă; doi învăţători. 

E nevoie de un local. 
A: doua şcolă este la Drăgănesci.. Există do-la 1865. nocatul este. proprietatea comunci, 

clădit în 1890. E do cărămidă, destul de bun, neîncăpător însă, la loc sănătos și la îndemâna 

copiilor. Are o sală: (SX7X4) şi 3 camere pentru învăţător. Curtea (2107) este împrejmuită 

cu'gard şi cu ului. Grădină nu e. Şcela ure un venit de 160 lei. din arendarea pămîntului. 

Sunt 83 copil în vîrstă de şeolă. 

3). Comuna Călmăţuiu. (Venit: 4.060 lei). Două cătune: Călmăţuiu și Griviţa. 
Prima şeâlă este la Călmăţuiu. Localul este închiriat. E de vălătuci, nepotrivit, neincăpttor, 

dar la loc sănătos şi la îndemîna copiilor. Are o sală: (4,70X3,70X(2,30) şi o cameră pentru 

învăţător. Curtea (285 2) este împrejmuită cu gard de nuele și cu spini. Şc6la nu are nici un venit. 

Sunt:38 copii în virstă de şcolă. i 
E nevoie de un local. 

A doua Şeslă este la Griviţa. Localul este închiriat. E de pămînt, nepotrivit, neîncăpător, 

la loc sănătos, dar nu la îndemâna copiilor. Are o sală: (8XX4,60X2,30) şi două camere pentru 

învățător. Curtea (960=7) este împrejmuită cu ulucă. Grădină nu e. Şe6la nu are nici un venit. 

Viind 179 copii în vîrstă de şedlă, trebue încă doi învăţători. 

E ncapărată nevoie de un local. 

4). Comuna Fundeni. (Venit: 7.595 lei). Trei cătune: Pundenii, Lungociu, Hanul-Conali. 

SŞcâla este la Fundeni. Există de la 1866. Localul este inchiriat. E de nuele, lipite cu pămînt, 

vechiii, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are două săli: 

IL (IXAX3), II (AX4X(3), fâră locuinţă pentru învăţător. Curtea, [6rte mică, este împrejmuită cu 

gard de nucle. Grădină nu e.. Şc6la nu are nici un venit. | 

La Fundeni, fiind 119 copi în virstă du şc6lă, ar trebui un al doilea învăţător, 
E nevoie de un local. - | 

La Lungociu (3 kil), fiind 68 copii în virstă de șc6lă, ar trebui să se înfiinţeze o şcolă 

inlerioră. 
La Ilanul-Conaki (9 kil.), nu sunt de cât 9 copil în vîrstă de şcolă. 

5). Comuna Ivesci. (Venit: 17.371 lei). Un cătun: Icesci. 

Sedla de la Ivesci există de la 1868. Sunt două locăluri, unul proprietatea comunei, iar 
cel-alt închiriat. Sunt de zid şi învelite cu tablă, ni tocmai încăpătore, dar la loc sănătos şi la în- 

demâna tuturor copiilor. Sunt patru săli: 1 (8X4,65X3), LI (9X4, 20X3), III (6, 60X6X (295), IV 6, 10x
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1,35)X2,95) şi două camere pentru învăţător. Curțile |79S%7- și -41$=») sunt împrejmuite cu uluci. 
Grădini nu sunt. Școla nu are nici un venit. 

La Ivesci, unde sunt 231 copil în vîrstă de șc6lă, sunt acum patru învtțători. 

6) Comuna Liesci. (Venit: 9.080 1el). Două cătune: Ziesci și Șerbănescl. 
Şeola este la Liescr. Există de la 1865. Sunt tre! localuri; unul este proprietatea comunei, 

cele-alte sunt inchiriate. Aceste localuri sunt cu totul insuficiente. Sedla nu are nici un venit. 
La Liesci, fiind 414 copil în virstă de șeolă, ar trebui un al patrulea învăţător la şcola 

existentă și să sc înfiinţeze încă o șeâlă cu patru învățători. 
Il nevoie de localuri. 
La Şerbănesci, fiind 226 copil în vîrstă de școlă, ar trebui să se înfiinţeze două şcole cu 

câte doi învățători. 

1). Comuna Movileni. (Venit: 4.178 leij. Două cătune: Aozilenit-de-Jos şi Mocilenit-de Sus. 
Şeola este la Movilenii-de Jos. Localul esto închiriat. E do vălătuci, nepotrivit, ruinat, ne- 

încăpitor, la loc sănătos, dar nu toema! la îndemâna tuturor copiilor. Are două săli: 1 (1X 
3X2), IL (32), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (418m») este împrejmuită cu gard. Gră- 
dină nu ce. Sc6la are un venit de 261 lei, din arendarea pămîntului. 

Fiind 75 copil în vîrstă de șclă la Movilenil-de Jos ar fi ma! nemerit da se lăsa şcola 
actuală aşa cum se găsesce şi de a se înființa la Movilenil-de-Jos, unde sunt 74 copil, o școlă 
inferioră. 

* 

8). Comuna Torcescl. (Venit: 3.362 let). Două cătune: Blăjări și Torcescl. 
Școla do la Torcesci există do la 1865. Localul este închiriat. E de vălătuci, nepotrivit, 

ncîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sulă: (5x3Xx2,50), lără locuinţă 
pentru învăţător. Curtea (800”»)) esto împrejmuită cu gard. Grădină nu e. Şe6la nu are nici un venit. 

Copiii din Blăjări (2 kil. 700 m) pot merge la șcâla din 'Torcesct, unde, peste tot sunt 
116 copit în virstă de școlă şi unde acum sunt do! învățători. 

E nevoie de un local. 
Astă-qI parte din copii! din Blăjări frecuenteză şeola de la Ivesci. 

9). Comuna Tudor-Vladimirescu. (Venit: 6.300 Ich). Un cătun: '/udor. Vladimirescu. 
Șc6la de la Tudor-Vladimirescu există de la 1581. Sunt două localuri inchiriate, nepotrivite 

şi neincăpătore, cu trei săli și o cameră peniru învăţător. Șeola are un venit de 518 let, din aren- 
darea pămîntului. 

Fiind 288 copil în virstă de șcdlă, ar trebui încă doi învăţători la ședla existentă și să 
se înfiinţeze încă o școlă cu tre! învățători. 

E nevoie d'a se clădi localuri noul. 

10). Comuna Umbrăresci. (Venit: 4.350 lei) Cinci cătune: Condrea, Sulcia, Siliştea, Sloboziu- 
Umyrărescă şi Umbrăresci. 

Prima şcolă este la Condrea. Există de la 1878. Localul este inchiriat. E de zid, nepotrivit, 
ncîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (1 25X4,30X2,60) şi o ca- 
meră pentru învăţător. Curtea (740*+:) este împrejmuită cu gard de nuele. Grădină nu e. Scola 
nu are nici un venit, 

Copii! din Siliştea şi din Salcia pot frecuenta şesla de la Condrea, unde, liind peste tot 
100 copil în virstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

E nevoie de un local.
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A doua șodlă este la Umbrăresci, unde sunt 78 copil în virstă de şcolă. 

La Slobozia-Umbrărescă, care este despărţit de Umbrăresci prin rîul Bârlad, ar trebui, fiind 

76 copii în vîrstă de şoedlă, să se înființeze o şcolă inferioră. 

PLASA NICORESGI 

37 cătune și 18 şcole. 

Copii în vîrstă de şeolă 3.603. (1.947 băieţi şi 1.656 felc). 

1). Comuna Buciumeni. (Venit: 7.870 lei). Şese cătune: Argcaoia, Braniștea, Buciumeni, Ilăn- 

escă, Tecucelu și Vizurescă. 

Prima şeslă este la Buciumeni. Există de la 1867. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1889. E de piatră și cărămidă, bun, neîncăpător însă, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. 

Are o sală: (8X8X3,80) şi o cameră pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Scdla nu 

are nici un venit. | 

"Numai copiii din Buciumeni pot urma la acâstă şeâlă, unde, fiind 107 copii în vîrstă de 

şedlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

La Argeaoia !6 kil), fiind 21 copii în vîrstă de şeâlă, ar trebui să se înființeze o şc6lă de cătun. 

A doua ședlă este la Vizuresci. Există de la 1865. Localul este închiriat. E de cărămidă, 

neîncăpător, dar la loc sănătbs şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (8,62X-4,20X(2,65), fără lo- 

cuinţă pentru învăţător. Curtea (1537) este împrejmuită cu gard. Grădină nu e. Sc6la nu are 

nică un venit. 

Copiii din cătunele Hănţesci (200 m.), Tecucelu (1100 m.) şi Braniștea (2 il) pot urma la 

şedla din Vizuresci, unde, fiind peste tot 253 copii în virstă de şcolă, ar trebui un al doilea 

învăţător la şcola existentă şi să se înfiinţeze o altă şeolă cu doi învăţători. 

2). Comuna Cosmescil. (Venit: 8.232 lei). Cincă cătune: Dăltărețu, Cosmescii- Noui, Cosmescii- 

Vechi, Fuvrceni, Satul- Noi. . E . 

Prima şedlă este la Purceni. Există de la 1891. Localul este închiriat. E de vălătuci, nc- 

potrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două săli : I (5,40X4,55X 2,40), 

II (4,70X4,55X2,40), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (4002) este împrejmuită. cu gard 

Grădină nu e. Se6la are un venit de 280 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiii din Băltăreţu (1 kil.400 m.) şi din Cosmescii Vechi (2 il. 700 m.) pot urma la șeola 

din Turceni, unde, fiind peste tot 181 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui încă doi învăţători. 

E neapărată nevoie de un local. 

Comuna are depusă în acest scop, o sumă de 15.842 lei. 

A doua şclă este la Cosmescil-Noui. Există de la 1865. Localul este proprietatea comunci 

E de cărămidă, vechii, nepotrivit, neîncăptor, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are 

o sală: (7,70X5,90X3.50) și trei camere pentru învăţător. Curtea (7532) este împrejmuită cu 

uluci. Grădina (3000”:P) este împrejmuită cu gard. Şcola nu are nici un venit, 

Copiit din Satul-Noii pot urma fârte ușor la şcola din Cosmescii-Noui, unde „iind peste tot 

156 copii în vîrstă de șcâlă, trebue încă doi învăţători. | 

E ncapărată nevoie de un local.



JUDEȚUL TECUCI 

3). Comuna Corodu (Venit: 9.005.1e)). Trei cătune: Jin, Brătulescă şi Corod. 
Prima şcolă este la Blânqi. Localul este închiriat. E de vălătuci, nepotrivit, ncincăpttor, 

la loc sănătos, dar nu la îndemâna copiilor. Are o sală: (3,503,50X2,10), fără locuinţă pentru 
înv&ţător. Curtea (1:10) este împrejmuită cu gard de nuele. Grădină nu e. Școla nu are nici 
un venit. 

Numai copiii din Blânqt- pot urma la acestă șclă, unde sunt 88 copit în vîrstă de școlă, 
A doua şcolă este la Corodu. lxistă de la 1863. Localul este închiriat. E de vălătuci, ne- 

potrivit, neîncăpător, la loc sănătos, dar nu la îndemâna copiilor. Are o sală: (3,50X(3,50X2,10), 
fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (1407) este împrejmuită cu gard de nuele. Grădină nu e. 
Şedla nu are nici un venit. . | 

liind 367 copii în virstă de şcâlă, ar trebui, fiind trei inv&ţători la şcola existentă, să 
se înliințeze o altă școlă cu trei învăţători. 

E nevoie da sc clădi nou! localuri. 
La Brătulesci, fiind 35 copil în virstă de şcolă, ar trebui să so inliinţeze o şcolă inferidră. 

4). Comuna lonășesci. (Venit: 2.292 le%). Un cătun: Jonăşesci, 
Șc6la do la Ionășesci există de la 1877. Localul este închiriat. [E de vălătuci, nepotrivit, 

ncîncăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (4,50X-4X2,63), fără locuinţă 
pentru învăţător. Curtea !600”»:) este împrejmuită cu uluci. Grădină nu e. Şc6la nu are nici 
un venit. 

Sunt 63 copii în vîrstă de şeolă. 

5). Comuna Matca. (Venit: 6 072 lei). Un cătun: Matea. 
Şc6la de la Matea există do la 1864. Localul este închiriat, E de vălătuci, nepotrivit, no- 

încăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (1XX3X3), 11 [(3X3X3) şi 
o cameră pentru învăţător. Curtea (132.4m») este împrejmuită cu uluci. Grădină nu e. Sc6la nu 
are nici un venit, | 

liind 308 copii în virstă de șeolă, ar trebui încă dor înveţători la şcola existentă şi să 
so înfiinţeze încă o şc6lă superioră cu trey învăţători. 

I: nevoie de trei localuri. 

6). Comuna Negrilesci. (Venit: 8.821 lei). Patru cătune: Aegrilesci, Slobozia- Corni, Sloboziu- 
Dlăncasa şi 'Tălpigi. 

Prima șc6lă esto la Negrilesci. listă de la 1871. Localul este proprietatea comunei. E de 
vălătuci, nepotrivit, la un loc cu primăria, neincăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copii- 
lor. Are o sală: [7,80X4,05X2,10), fără locuinţă pentru învăţător. Curte nu e. Grădina (15m) 
este împrejmuită cu uluci. Școla nu are nici un venit. 

Copii! din Slobozia-Blăneasa (2 kil.) pot urma la şedla din Negrilesci, unde, liind peste tot 
127 copil în virstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

E nevoie de un local. 
A doua şcâlă este la Tălpigi. lxistă de la 1887. Localul este inchiriat, [: de vălătuci, ne- 

potrivit, ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (5,15X5,25X2,15), 
fără locuinţă pentru învăţător. Curte nu e. Grădina (1290»») este împrejmuită cu ard. Şcola 
are un venit de 260 lei, din arendare pămîntului. 

Copiii din Slobozia-Corni (1 lil. 500 m.) pot urma la şcola din Tălpizi, unde, fiind peste 
tot 171 copil în virstă de șcâlă, ar trebui încă dor învăţători, 

E ncapărată nevoie. de un local.
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7). Comuna Nicoresci. (Venit: 20. 000 ley). Septe: cătune: Cousla- Lupe Dobri inesci, Pontânele, 

Grozăresci, Nicoresci, Piscul-Corbuluă şi Sebi. . . 

“Prima şedlă oste la Nicoresci. Există de la. 1861. Sunt două localuri, unul proprietatea co- 

- munci, cel-alt închiriat, amindouă neincăpătâre, dar. la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Școla 

nu are nici un venit. 

Copiii din Sârbi (900 m, Dobrinesci 1989 m.) şi Grozăvesci (1 lil. 500 m.) pot urma la 

şcăla din Nicorescă, unde, liind peste tot 297. copii în vîrstă de şedlă, ar trebui un al treilea în- 

văţător la şcola existentă şi să se înfiinţeze încă o . scolă cu trei învăţători. 

E nevoie de un local. 
A doua şcâlă este la Coasta Lupei, nnde pot veni şi copiii din cătunele Piscul Corbului 

(L hi. 100 m.) şi Fontânele (1 kil.) și unde, peste tot fiind 313 copii în vîrstă de şcolă, ar 

trebui încă doi învăţători la şedla existentă și să se înfiinţeze încă o şcâlă cu trel învăţători. 

E novoie de localuri. 

8). Comuna Poiana. (Venit: 4.020 lei). Trei cătune: Diaconiă, Jlulescă. şi Poiana. 

Şedla este la Poiana. Există de la 1869. Localul este închiriat. E de zid, neîncăpător însă, 

dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (7,25X4X2,35), fără locuinţă pentru in- 

vățător. Curtea (518m.7) este neîmprejmuită. Grădină nu e. Sc6la nu are nici un venit. 

Copiil din lulesci (960 m-) şi din Diaconii (1 kil. 500 m.) pot urma la şeola din Poiana, 

unde, fiind peste tot 281 copii în virstă de şe6lă, ar trebui 'cel puţin un al doiloa învățător la 

şcâla existentă şi să se înfiinţeze o altă şcâlă cu doi învăţători. 

E nevoie de localuri noui. | 

9). Comuna Puţeni. (Venit: 7.800 lei). Două cătune: Jândresci. şi Puţenă. 

Prima, şcâlă este la Mândrescl. Există de la 1892. Localul este închiriat. E de vălătuci, 

nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (5,20X5,55X.2,50), 

şi două camere pentru învăţător. Grădina (980”») este împrejmuită cu mărăcini. Școla nu are 

nici 'un venit. 

liind la Mândresci 98 copii în vîrstă de şcoli, ar trebui un al doilea învăţător. 

E nevoie de un local. 

A doua şce6lă este la Puţeni. Lxistă de la 1864. Localul este proprietatea comunei. E de 

vlătuci “nepotrivit, ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: 

(6,140X3,15X2,13) şi două camere pentru învăţător. Curte nu e. Grădina (2637) este împrej- 

muită cu uluci. Şc6la nu are nici un venit, 

Fiind 209 copii în vîrstă de şedlă, ar trebui un al doilea învăţător la școla existentă şi să 

se înliinţeze o altă școlă cu doi învăţători. 

I nevoie de localuri noul. 

10). Comuna Țăpu. (Venit: 3.631 lei). Două cătune: Țepu de Jos. și 'Țopu-de-Sus, 

| Şcola este la "'Ţăpu-lo-Jos. Există de la 1864. Localul este proprietatea comunei. E de vă- 

lătuci, nepotrivit, la un loc cu primăria, ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. 

Are o sală: (155X4,35X2,35), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. 

Şcola nu are nici un venit. 

Copiii, din Ţepu- -do-Sus (2 hil. și 23 copii) pot urma la școla din Ţăpu-de-Jos, unde, fiind 

peste tot 263 copii în virstă de şc6lă, ar trebui un al doilea învăţător la şcola existentă și să 

se înfiinţeze încă o şcâlă cu doi învăţători. 
E neapărată nevoie de localuri noui. 

11). Comuna Țigănescl. (Venit: 12053 1e'). Trei cătune: Juntenă, Pigănesci şi Ungureni. 

Prima șcâlă este la Munteni. Există de la 1892. Localul este închiriat. E de gard de nuele
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lipite cu pămint, nepotrivit, neincăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are 
o sală: (3XX4XX2,50), fără locuinţă pentru învățător. Nu e nici curte, nică grădină. Şc6la nu are 
nici un venit. | 

La Munteni, fiind 183 copii în vîrstă de şedlă, ar trebui încă doi învăţători. 
I: nevoie de un local. . N 
A doua școlă este la Ungureni. Există de la 1874. Localul este proprietatea comunei. E 

de zid, destul de bun, încăpător dacă se va face o singură sală în loc de două, la loc sănătos 
și la îndemâna copiilor. Are acum două săli: | (8X-1X3), 1 (4X4X3), fără locuinţă pentru în- 
vățălor. Curtea (336”?) şi grădina (861"»), sunt împrejmuite cu uluci. Şcâla nu are nici un venit. 

Copiii din 'Ţigănesci (2 il.) pot urma la școla din Ungureni, unde, peste tot sunt 82 co- 
pii în vîrstă de șeolă, 

PLASA STĂNISESCI - 

a3 cătune şi 1-1 şcole. 
Copii în virstă de școlă: 1.973 (1,159 băieţi şi 814 fete). 

Comuna Buda. (Venit: 3.601 lei. Şeapte cătune: Buda, Bratocia, Dănăilu, Larcaşu, Moyoziu, 
Putinele şi Suluhoru. . , | N 

Şeola este la Buda. Există de la 1869. Localul este proprietatea comunei. E de lemn, ne- 
potrivit, la un loc cu primăria, ncîncăpătăr, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o 
sală: (5,804,60X2), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Sc6la are un 
venit de 163 lei, din arendarea pămintului. | 

Copiii din Farcașu (785 m) şi din Mogozia (2 kil. 275 m.) pot frecuenta șcâla din Buda, 
unde, fiind 116 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

I nevoie de un local. 
A doua ședlă este la Putinele. Există de lu 1882. Localul este închiriat. Ii de vălătuci, 

nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sinătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (4,25X4.33X2 45), 
lără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Scola nu are nici un venit. 

„Copiil din Brătoaia | kil. 400 m.), Dănăila (1 kil. 160) şi Salahoru (2 lil. 330 m.) pot urma 
la şcola din Putinele, unde, fiind 115 copii în virstă de școlă, ar trebui un al doilea învățător. 

I nevoie de un local. 

2). Comuna Burdusaci. (Venit: 3.400 lei). Seapte ctitune: Burdusuci, Ducșa, Deleni, Gunoaia, 
" Oprişescă, Ilăgiacu şi 'Pochilele. | 

Şeola este la Burdusaci. Localul este proprietatea învățătorului. E de zid, nepotrivit, ne- 
încăpător, dur la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (1,50X 3,95XX2,55), fără locu- 
inţă pentru învăţător. Curtea și grădina la un loc (L ectar 43aril) sunt împrejmuite cu gard de 
nuele. Șc6la nu are nică un venit. | E 
| Copiii din Bucşa (1 kil. 500 m) pot urma la şcola din Burdusaci, unde, peste tot. sunt 79 copil în vîrstă de șcslă. 

I: nevoie de un local. 
La Oprişesci, fiind 30 copii în virstă de școlă, ar trebui să so înfiinţeze cel puţin o școlă 

de cătun. 

În cele-l-alte .patru sate nu sunt de cât 35 copil în virstă de șcâlă.
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3). Comuna Colonesci. (Venit: 4.82% lei). Două-spre-ece cătune: Corbu, Danciu, Panu, Io- 

iana, 'P-Colonesei, Spriea-de-Jos, Spriea-de-Sus, Satul-Aoă, Valea- Morii, Palea-JMare, Valea-Mateiii și 

Zăpodia. 

Prima şedlă este la Sprica-de-Sus. Există de la 1855. Localul este proprietatea comunei, 

clădit în 1883. [2 de birne, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. 

Are o sală: (7X1X2,30), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (3967) esto împrejmuită cu 

gard de nuele. Grădină nu ce. Şe6la nu are nici un venit. 

Copiil din Valea-Mare (310 m.), Danciu [| il. 680 m), Spriea-de-Jos (1 lil. 960) şi Satul-Noii 

(2 Ril. 446 m.) pot Irecuenta şe6la din Spriea-de Sus, unde, peste tot sunt 62 copil în vîrstă 

de şeolă. 

La Poiana (3 kil.) nu sunt de cât 4 copii. | | 

A doua şșcolă este la 'T.Colonesci. Există de la 1867. Localul este proprietatea comunci, 

clădit în 1866. E do vălătuci, vechii, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna 

copiilor. Are două săli: 1 (5,25X5,50X2,45), Il (5,25X5,50X2,45) şi o cameră pentru învăţător. 

Curtea, forte mică, este împreimuită cu şanţ. Grădină nu e. Sela nu are nici un venit. 

Copiii din Valea-Mateiii (| kil), Zăpodia (1 kil.), Corbu (1 kil. 650 m) şi Valea-Morii (2 lil. 

500 m.) pot merge la şedla din T.-Colonesci unde, peste tot sunt 65 copii în vîrstă de şeolă. 

E nevoie de un local. 
La Panu (3 kil. 550 m), fiind 13 copil în vîrstă de şcolă, sar putea înființa o şcolă de cătun. 

4). Comuna Crăesci. (Venit: 2.613 lei). Patru cătune: Benesei, Dilciuncasa, Crăesci şi Valea- Bubci. 

Prima şeolă este la Benescă. Există de la 1892. Localul este închiriat. E de birne, nepo- 

trivit ncîncăpitor, dar loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,70X4,15X2,59), fără 

locuinţă pentru învăţător. Curtea, forte mică, este împrejmuită cu gard. Grădină nu: e. Seola nu 

are nici un venit. - 

La Benescl sunt 76 copil în vîrstă de şcolă. 

[2 nevoie de un local. 

La Bilciuneasa ipeste 3 kil), liind 82 copil în virstă de şcolă, ar trebuisă se înliinţeze o 

şclă inferidră. ” . 

Existând piedici eventuale între Valea-Babei şi Benesci, ar trebui să so înfiinţeze o şc6lă 

de cătun la Valea-Babei, unde sunt 18 copil în virstă de şcolă. 

A doua şcâlă esto la Crăesci. Există de la 1879. Localul este închiriat. E de birne, ne- 

potrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (5,50X450)X2,50, 

fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şcola nu are nici un venit. 

Fiind 207 copiii în vîrstă de şcâlă, ar trebui la Crăesci un al doilea învăţător la şcola 

oxistentă, şi să se înliințeze încă o altă școlă cu doi învăţători. 

[: neaptrată nevoie de localuri nouj. 

5). Comuna Motoșeni. (Venit: 2.665 lei). Şease că tune: Burlugu, Chiecra, Aohoriți,- Moloşeni 

Țepoaia, şi Fund.-Țepoiu. 

Sc6la oste la Motoşeni. Losalul este închiriat. IE de lut, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc, 

sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (5X5X2,50), fără locuinţă pontru învățător. Nu e 

nici curte, nici grădină. Şedla are un venit 210 ici, din arendarea pămintului. 

Copiil din Burlugu (810 m.) pot urma cu înlesnire la şc6la din Motoșeni, unde sunt peste 

tot 42 copii în vîrstă de șc6lă. 

La Chicera (peste 3 kil), fiind 29 copii în virstă de şcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o 

şcolă de cătun. | | 

La "Ţepoaia (5 Kil.), fiind 38 copii în virstă de şcolă, ar trebui să se înființeze o şcoli 

inferioră. 

La Mohoriti star putea înființa o șeolă inferidră, la care ar urma și copiii din Fund.-Ţepoiu. 

fiind în ambele cătune 49 copii în vîrstă de şcolă.
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6) Comuna Oncescl. (Venit: 3.937 lei). Nouă cătune: Bărbousu, Deulul- Perju, Lozincu, Un- 
ccscil-Noui, Oncescit- Vechi, 'Tomoszeiu, 'Turniţa, Tuulu şi Valea Doului. | - 

Prima ședlă estă la Oncescil-Noui. Există de la 1890. Localul este: închiriat. E de birne; 
nepotrivit, neîncăpttor, la-loc sănătos și” la îndemâna copiilor. Are o sală: (2X:4,50XX2,50), fără 
locuinţă pentru învăţător. Curtea, fârte mică, este împrejmuită cu gard. Grădină nu e. Școla nu 
are nici venit. 

Copiii din Lozinca (265 m.) şi Dealul-Perju (1 kil. 200 m.) pot urma cu înlesnire la 
şcola din Oncescii-Noui, unde, liind peste tot 116 copil în virstă de șcdlă, ar trebui un al doilea 
învăţător. 

I2 nevoie do un local. 
La 'Taula (2 kil. 400 m.), liind 43 copii în virstă de şcolă, ar trebui să se înliinţeze o 

şcolă inferidră, 

A doua şedlă este la Oncescii-Vechi. Localul este inchiriat. E de birne, nepotrivit, ncin- 
căp&tor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (5XIX3), fără locuinţă pentru 
învăţător. Curtea, forte mică, esto împrejmuită cu gard. Grădină nu e. Şcola nu are nici un venit. 

Copiii din Bărboasa (1 kil. 400 m) pot urma ușor la șola din Oncescil-Vechi, unde sunt 
peste tot 85 copil în vîrstă de șcdlă. 

E nevoie de un local. IE 
Ar fi nemerit d'a se înființa la 'Fomozeiu o școlă inferidră la care ar putea să urmeze cu 

înlesnire şi copiil din Valea-Boului, fiind în aceste două cătune 49 copii: în virstă de școlă. 
A treia șc6lă este la Tarniţa. Există de la 1890. Localul este închiriat. E de birne, nepo-. 

trivit, noîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (5X1,50X2,50), fără 
locuinţă pentru învăţător. Curtea, fârte mică, este împrejmuită cu gard. Grădină nu e. Sc6la are 
un venit do 60 lei, din arendarea pămîntului. 

Sunt 79 copil în vîrstă de şcâlă. 
„E nevoie de. un local. 

" 7). Comuna Răchitoasa. (Venit: 5.106! le)). Patru cătune: Bărcana, Gunouia, Fundătura şi 
Iăchiloasa, | 

Șcdla este la Răchitoasa. Localul este închiriat. E de vălătuci, nepotrivit, neîncăpător, dar 
la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (9X+4,50.X(2,50) şi două camere pentru învă- 
țălor. Curtea (90m+-) este împrejmuită cu gard de nucle. Grădina (120m.») este împrejmuită tut 
cu gard. Ședla are un venit de 300 lei, din arendarea pămîntului. 

Viind la Răchitoasa 177 copil, ar trebui încă doi învăţători. 
I: novoie de un local. 
La Fundătura, fiind 72 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui să se nfiinţeze o şedlă inlcririvră. 
La Gunoaia (1 hil.), fiind 35 copii în virstă de şcoli, ar trebui să se înființeze o școlă 

inferidră. E 
La Bărcană (4 kil), fiind 43 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înființeze o școlă 

inferioră. 

8). Comuna Stănișesci. (Venit: 9.020 lei). Patru cătune: Gorghac, Stunișesci, Slobozi-de-Jus 
și Slolozia-de-Sus. 

Prima școlă este la Stănișesci: Localul este proprietatea comunei, donat de d-na Eufrosina 
Papadopol-Calimach. E de lemn, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna co- 
piilor. Are o sală mică, fără locuinţă pentru învețător. Curtea (807) şi grădina (3152) sunt 
ncimprejmuite. Şc6la nu are nici un venit. | 

Copiii din Gorghesci (2 lil.) pot urma la şcOla din Stănişesct, unde, peste tot fiind 130 
copil în virstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

“E neapărată nevoie de un local. o 
“A două şcâlă este la Slobozia de-Sus. Localul este închiriat. E de vălătuci, nepotrivit, ne-
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incăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală mică şi o cameră pentru învăţător. 

Şeola nu are niciun venit. 
Fiind SO copiii în virstă de şedla la Slobozia-de-Sus şi 5t la Slobozia-de-Jos, ar [i mai nc- 

merit în loc d'a se face o şcâlă cu doi învățători la Slobozia-dle-Sus, să se facă o şeolă inferioră 

la Slobozia-de-los, lăsăiulu se cea de la Slobozia-de-Sus așa cum se găsesce, 
3 nevoie de a se clădi localuri încăpttore și sistematice. 

PLASA ZELETIN 

42 Cătune şi 14 Şcăle. 
Copii în vîvstă de şcolă: 2.375 (1.831 băieţi și 1.014 fete) 

1). Comuna Boghesci. (Venit: 2.500 let). Patru cătune: Diehesci, Poyheseii-de-Jos, Boghescii-de- Sus 

și Chiscani. 

Şcola este la Boghescil-ile-Jos. Există de la 1865. Localul este închiriat. Ii de lemn, nepo- 

trivit, ncîncăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (5X4X3), fără Iocuinţi 

pentru învăţitor. Nu e nici curte, nici grădină. Şeola nu are nici un venit. 

Copiii din Boghescil-de-Sus (1 kil. 200 m) şi din Chiscani (2 kil. 600 m.) pot urma la şeola 

din Poghescii-de-Jos, unde, fiind peste tot 158 copii în vîrstă de şoolă, ar trebui încă doi învăţători. 

[i neapărată nevoie de un local. 

La Bichesci (1 kil.], fiind 49 copii! în virstă de școlă, ar trebui să se înfiinţeze o şcolă inferidră. 

2). Comuna Brăhășesci. (Venit: 6.750 Ic). Patru cătune: Brăhcșesci, Corcigreni, Cosiţeni şi Toflea 

Şedla este la Drăhășesci. Există de la 1866. Localul este închiriat. IE: de zid, nepotrivit, 

ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: .(9,10X4,40X2,20), fără lo- 

cuinţă pentru învăţător. Curtea (1502) este împrejmuită cu gard. Grădină nu e. Șeola nu are 

nici un venit. 

Numai copiil din Brăhășesci pot urma la acestă șcâlă, unde, fiind 173 copil în vîrstă de 

şcolă, ar trebui încă doi înv&ţători. 
I; nevoie de un local, ă 

La 'Toflea (3 kil. 620 m.), fiind 46 copil în vîrstă de șcslă, ar trebui să se înființeze o școlă 

inferioră. 

La Cosiţeni (3 kil. 400 m), fiind 13 copil în vîrstă de șcâlă, sar putea înfiinţa o școlă de 

cătun, unde ar putea să urmeze şi -copiil din Coreiovent (3 kil. 200 m. din Drăhășesci). 

3). Comuna Corbiţa, (Venit: 5.510 lei). Şepte cătune: Bou-Roșu, Duda, Corbiţa, Rădăcinesci, 

Șerbănesci, Strâmba și Țuţul. 

Prima şcolă este la Şerbănesci. Există de la 1868. Localul este închiriat. E de birne, ne- 

potrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: [5XX4,50X2,50), fără 

locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nică grădină. Şcâla are un venit de 90 lei, din aren- 

darea pămîntului. . 

Copii! din Corbiţa (1 kil. 900 m) şi din 'Țuţul (2 kil. 450 m,) pot urma la şcâla din Serbă: 

nesci, unde, fiind peste tot 119 copii în vîrstă de şedlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

-E nevoie de un local. 

La Strâmba (3 kil. 600 m.) ar trebui să se înființeze o. şeolă inferiâră la care ar putea să 

urmeze și copiii din Boul Roșu. (+ kil.), fiind în aceste două cătune 64 copii în vîrstă de șeâlă.
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A doua șeslă este la” Buda. Există de 'la 1892. Localul este îrichiriat. E de vălătuci, ne- 
potrivit, ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (4X3,50X(2,50), fără 
locuinţă: pentru' învățător. Curtea, forte mică, este împrejmuită cu gard. Şe6la nu are nici un venit. 

Fiind 91 copil în virstă de şodlă, ar trebui un al doilea învăţător. 
I: nevoie de un local noi. 

„A treia șcâlă este la Rădăcinesci (şcolă de cătun), Există de la 1894. Localul este închi- 
riat. E de lemn, nepotrivit, ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală 
mică, fără locuință pentru învăţător. Curtea (300.7) şi grădina (300%) sunt împrejmuite cu 
gard. Şcola nu are nici un venit. 

Fiind 74 copii în vîrtă de școlă, ar trebui ca acâstă școlă să se transforme în școlă 
inleridră. 

4). Comuna Gohoru. (Venit: 9.900 lei). Cinci cătune: Goliaru "ut, reasca, Năitesci-de-Jos, Nărtescii- 
de-Sus şi Poșta. 

Prima şcola este la Gohoru. Există de la 1863, Localul este proprietatea comunei, clădit în 1864. 
[, de vălătuci, vechii, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătosși la îndemâna copiilor. Are 
o sală: (6,45X5,25X2,30), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici „curte, nici grădină. Școla nu 
ave nici un venit. 

Fiind la Gohoru :342 copil în vîrstă, de școlă, ar trebui un -al treilea învăţător la şcola, 
existentă și să se mal înfiinţeze încă o şcolă cu trei învăţători. 

: ncapărată nevoie de localuri noui. 
La Jreasca (4 kil.), fiind 54 copii în vîrstă de ședlă, ar trebui să se înfiinţeze o școlă inleridră. 
A doua şcâlă este la Nărtescir-de-Sus. Există de la 1865. Localul este proprietatea comunci. 

E de zid, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (9X4XX2,50), fără 
locuinţă pentru învăţător. Curtea (242m7) este neîmprejmuită. Grădină nu e. Scola nu are nică 
un venit. 

Copiii din Nărteseii-de-Jos [1 lil. 200 m.) pot frecuenta şesla de la Nărtescil-de-Sus, unde, 
fiind peste tot 111 copii în vîrstă de şșcâlă, trebue un al doilea învăţător. 

I nevoie de un local. | 
La Poşta (4 kil.j sunt 12 copii în vîrstă de şcolă. 

5). Comuna Giurgioan. (Venit: 5.273 Ici). Opt cătune: Dăfănesei, Dânceni, Giurgioana, Plăcințeni, 
Janţa, Lehacea, Serbii şi Răcușana. 

Prima este la Bălinesci, Localul este proprietea comunei, clădit în 1888, 12 de birne, ne- 
potrivit, ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna, copiilor Are o sală: (7,70X4X2, 10) și 
două camere pentru învăţător. Curtea (7507) este împrejmuită cu gard de nuele. Grădină nu 

e. Sodla, are un venit de 120 lei, din arendared pămîntului. 
Copiii din Lehacea (L kil 770 m), din Ianţa (1 ki.) şi din Răcușana (| kil. 567 m.) pot 

„urma la şc6la din Bălănesci, unde, fiind peste tot 115 copiii în vîrstă de şeslă, trebue - un al 
doilea învăţător, 

[E nevoie de un local. 
La Giurgioana (3 Lil), ar trebui să se înfiiriţeze o şcolă inleridră, la caro ar putea să vină 

și copiii din Plăcinţent (5 kil. de Bălănesci), fiind în aceste două cătune 45 copii în vîrstă (le şeolă. 
A doua șcâlă este la Sârbii. Există de la 1891. Localul este închiriat. E de bîrne, nepo- 

trivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli frte mici, fără lo- 
cuinţă pentru învăţător, Curtea [150=.) este împrejmuită cu gard. Grădină nu e. Şeola arc un 
venit de 100 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiii din Dânceni (2 lil) pot irecuenta șc6la din Serhi, unde, peste tot fiind 123 copil 
în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învăţător.
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6). Comuna Muncelu. (Venit: 6.125 lei). Cinci cătune: Frumușelu, Fundătura, Glăcanescă, Mun- 
„celu şi Poiana-lui-Slan,. 

Prima șc6la esto la Frumuşelu. Există de la 1876. Localul esto proprietatea comunei. li 
de vălătuci, nepotrivit, neîncăpător, la loc sănătos, dar nu la. îndemâna copiilor. Are o sală: 
(5,50x4.50X3), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. $c6la are ca venit 

arenda pămîntului. ; 

Copiii din Muncelu (2 kil. 500 m.) pot urma la ședla din Frumușelu, unde, fiind peste tot 
114 copil în vîrstă de şedlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

E nevoie de un local. 
La Fundătura (2 kil. 500 m), fiind 170 copil în vîrstă de școlă, trebuie să se , înfiinţeze o 

şcolă cu trei învăţători. 
A doua șc6lă este la Glăvănesci. Există de la 1882. Localul este închiriat. E de vălătucă, 

nepotrivit, neîncăpător, dar la los sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (4,10X32X,50), 

fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nică curte, nică grădină. Şcola nu are nici un venit. 

Fiind la Glăvănesci 131 copii în vîrstă de şeolă, ar trebui un al doilea învăţător. 
E neapărată nevoie de un local. 
La Poiana-lui-Stan (1 lil. 100 m. ), Bind 50 copii în vîrstă de:'școlă, ar trebui să se înfiin- 

jeze o şeolă inferidră. 

1). Comuna Podul-Turcului. (Venit:.30.000 le. Două cătune: Podul-Tureului și Dămăcușa. 

Şesla este la Podul-Tureului. Există de la 1868. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1882. E de zid, bun, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are patru săli: I (9,50 X 7,25 

X3), II (725X5X3), LI (7,29X4,50X3), IV (5,25 X 3,50 3) şi două camere pentru învăţător. 

Curtea (423m) este împrejmuită cu uluci. Grădină nu e. Şeola nu are nici un venit. 

Copii! din Dămăcușa (450 m.) pot uşor frecuenta şcâla din Podul-'urcului, unde, fiind peste 

tot 196 copii români în vîrstă de şcolă şi unde acum fiind patru învăţători, ar trebui ca acestă 

şcolă să se transforme în șce6lă cu doi învăţători. 

8). Comuna Valea-Rea. (Venit: 6.330 lei). $epte cătune: Călimăneasa, Cooragul, Nănesei, Galbeni, 

Săleuța, Vladuicu şi Valea-hea. ” 

Prima şcolă este la Călimăneasa. Există de la 1889. Localul este închiriat. E de lut, nepotrivit, 

ncîncăpător, dar la la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (4,753, 65X2,10) și o ca- 

meră pentru învățător. Nu e nici curte, nici grădină. Şeola nu are nici un venit. 

La Călimăneasa sunt 46 copil în vîrstă de șcâlă. 

E nevoie de un local. 

La Valea-Rea (2 kil. 900 m.), fiind 41 copil în vîrstă de şeslă, ar trebui să se înfiiţeze o 

şcolă inferidră. 

A doua şeslă este Galbeni. Există de la 1874. Localul este închiriat. E de nuele, vechii, 

mizerabil, neîncăpător, dar deşi la loc sănătos nu e la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,25X3,70X, 

2,20), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Școla nu are nici un venit. 

Copiii din Nănesci [1 il. 600 m.) şi din Vladnicu (1 il. 685 m.) pot urma la şe6la. din 

Galbeni, unde, peste tot sunt 85 copii în virstă de Şcolă. 

La Covragu (5 kil. 800 m) şi la Sălcuţa (6 kil. 900 m.), nu sunt de cât 13 copil în virstă 

de şcolă.
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RESUMAT 

Pentru o deplină aplicare a legci asupra învățămîntului primar, ar fi nevoe dea se înfiinţa 
în tot județul Tecuci: 

12 școle de cătun ; 

34 ședle înferidre cu un învățător ; 

12 șeule superidre cu dol înrtțători ; 

7 șcule superidre cu trei învățători ; 

1 școlă superidră cu palru încățălori. 

Ar mai trebui să se transforme: o şeâlă de cătun în şeolă inferidră, o școlă interiră în 
școlă de cătun, 27 şedle inferiâre în şeâle superidre cu doi învățători, 14 şe6le inferidre în 
șcOle superidre cu trei învăţători, 2 şcole superidre cu doi învăţători în ședle superidre! cu trei 
învăţători, o şcâlă superi6ră cu trei învăţători în şcâlă superidră cu patru învâţători Și O şcolă 
superidră cu patru învăţători în şedlă suporioră cu d învăţători. ” 

AstăqI avem în acest județ 72 şcole, din cari: 1 de cătun, 62 inferiâre, 5 superiăre cu 
doi învăţători, 2'supari6re cu trol învăţători și 2 superidre cu patru învăţători. : 

- In giua când legea actuală va fi pe deplin aplicată vom avea 138 şeâle, din cari : 13 de 
cătun, 55 inferidre, 57 superidre cu 1 doi învățători, 10 superidre cu 'trei învățători și 3 supe 
riore cu patru învăţători, 

F. D. 

ri ra 

NOTĂ. — La cătunele Frumușelu (coniuna Muncelu) şi Călimincasa (coniuna Valea-itea) din plasa Zeletin, În suma totală a copiilor în vîrstă de şedlă, în loe de 684 să se citâseă 281 și în loc de 37 să se citescă 97.
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1] Corbasea - + .] Cormasea.. [A 1] —| — o i 10,86, 18. 89] 20 21; | - 170 144, 328 

3] Corni. .... Tătăresei ...| 6 1 - - 1, a 51 30 24! 21 1 12; d 9 129 Cici 26 

| |Giticeana. . . . | 'Trg. Găiceanca j 4 1| — -| 60, i) 12 iu 39 IE ! 9 —| =] 120 91 211 

Lana... 1 —| | a2 5 9 22| us 15 2 | —| = oa] 2 aa 

5| Godinescii . .] Godinescitdejos| 1] 1] 3] -— a 4] 27 1 118 10% 3) 1] 1] —| 195| 118| 308 

6| Iluruesci.. . .| Perchiu. ... 8 1 3 - «e : î i 9% 19, “| i 3 —| 2011 99, 300 

|Ilomocea «| Ilomocea ., i o 1 —| - | » 4 ui 56, 14 18; 1! ” — 1 Ti! 19| 136 

os espezi . | | a] — - 2] i 12 20 3 9 i == a a 

8] Negulesci. . .| Baga. . ... 1 1] — - i 2 55 za 16.49 i 6| —| —! 132| 102| 233 

9] Ploscuţeni . .1 Ploscuţeni.. . 1 1 — - | 2 19| 31| 28 31 Ss] —| — sii 68! 152 

10 Vultureni | Vultureni. . .]| 15 1] — _| 24| _ aj 15| 79 9 și | 3 — 195| 55| 170 

Total. | 5) 12| 6 — asa! sal 2ss! au) cos oso! 130 oi) 1 air oreloceal 
li PT 

Plasa Bârlad 

| Bucesci a. | Bucosci. , i 4 1 G Ț 94 -| 8 15 8 % i — 13| 9] 130| 85' 215 

| > se. | Vultureni. . . 1 2 — 94| 19| 23 69, 18 45 d -! 2] —| 144] 131| 275 

A | Bareca «| Barcoa-veche = 5 1] — _ 16i a 10l 5 11 25 4 2 1| — 108i 80; 188 

Ian | Drăgămosei ..) | 2 2 aa doo 0 si 2] 3 2] —| —| 8 ao “sa 
„||CEimtuiu . - | Cătmătuiu - 4 | 1] = — 16 : 1 2 : 1| a] =] — = ss 38 

| 9. Griviţa 1| —| —| 55] 25| 46| 10| 7] a7 | | 2 oz zel a 
4] Fundeni. . . .| Fundeni. .. BI 44 | 16 1d 21 37 — -] 1| — „rel 84| 196 

5| Ives... Ivesei. a) a] — = s2 sd 29 id 13 zi 7] 3] 2] 3] 138 98! asi 

"6 iese. . | lieser. ... 2 a 8 —i 126 zi 111 „sd 6 sad 11 A 1| —| 313| 327] 610 

“| Movileni'.. . | Movileni de jos 2 1 3 _| ui 3 15 i 6 sl 2 a — —| 10 19: 149 

8 Tud.-Vladim. . | Tud.-Vladim . i 1 6 - o i 20 72 25 su! 3 i —| i sl 133! 288) 

3 |Umbrăreset . «| Umbriresei | a — — zi 10, sl a sI. 20 3 1 1 2 se 12 i 

| | Conarea. ..) 1 — 85| —j 22 asi 10| i a | 1 —| 69, 81| 100) 

10| “Torcesă. . . Torcesci. . 24 1 — _] 37 9! 13 oi 8 9 5 a G: 1 cl 47| 16) 

Total | 27| 34 0 - su 130) aa 757) i 268, cs 25| a 358 ni 
| i l i i        



  
    

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
      

    

  
  

  

  

  

  

    

  
    

  

    

  

            
  

  

  

  

  

  

    

                        

    

    

Sumeruă eepiitor Mrăiut împărţi în două catezaii| cat copi Copii cari urmeză şeăia acu 
încap _ După statistiea anului 1$93—94 

Copil străiul cazi Îi oi oTALUL n E 
urmeză secta goli mutrână ori do cent zag Copi tnsriș Cozir prezenţi Copil present OBSERVATIUNI 

ai | mice străini ss 1893 | Decembrie tu luna AMaiă | ; 

| | 
— — || 2 | 34 — zi 1d — 10 161| 17 
— — [ala o 36 2 a 2 19 — i 10, 1 ai 
— — = 15 033 1 29 1 30) 25| 1] 29 

2 a si a sl 7 co | cs! 10 73 ul 5 %9, 3 — 3 
- — — _ —| =] — 30 | 52 1 „53 14 — sal 6 — 6 

—| — 1 —i pla 50 sul 5) 36 27 a zu 35) 3 si 
— — — - = 2 — 24 si 7 0 13 1 ui —| 7 

| = — —| | — 34 55 19 5 15: 3 = 17: 3! 20 

| — | = = 35 | 52 18 6o; 82 3 8! 23 i 96 

| J —| =] —| so | aa] 1 a a a 2 10| 1] a 
=] 2 - — —| = = 16 | 38| 2 40 36: 2 38 231| 2 

| ja = — 30 | 27: —l 27 32 —| al 37 — 1 

_| _l 3 4] al 10| 842 _| — _ | — _ — _ — 
| |] | |] | | 

3 — 1 j 2 1 3 S0 | 9! — 98 89 — su 85 —| 85 | 

2 —] 1 i 31 d 50 | 125 19 14 93 17 id 90| 16! 106 | 

= — — | =] = 60 | 60 1, % 46) 2 :8 28) —| 28 | 

| = a] = 35 | 25 6 Bi. — 24| 15 1] 19 i 

1 — — A 1 2 3 20 | 20 i su 17] 3 2 18 83| 21 

| — 1 j IL a] 2 10 | ud re 53 i o 263| 29 | 

_— 3 și A 3 6 18 | 35| — a 30, — sol 10 1] i | 

27 aj au! za, 51| 57 108| 190 [134 59 ro 104 oul 198) 84 10! 124 | 

— 1 1 1! i 2 3 13 | 161 9 eri 107| 30 ar su 32) 146 | 

A | = | = aa 0 10 zoj 17| 1 18 16 —| 16 | 
| = 2. 2 2 2 a] 120 | — 24 24, 92 16 108 zi 13, 4 | 

| 2 - —| =] =] 50| aa] 5 39, | 4 20| 0 sj ov | 

|||] | [= sf = 280 20 = | gem ae ara cam amtema 
= 0 ao! —l sot al si aj azil sl as 

31 ai 33 ui i 691133]  S514 | — — — = - — | 2 | 
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_NUMELB COPIILOR DE ROMÂNI IMPĂRȚIŢI IN ȘESE CATEGORII __| 
a 

Să] oma |Eatat | erma Sita Cai rcoiau! TOTAIUL 
= costa ctmunu [E E | "mar |eitaree | masteattau | ceata ametit imrugi| acestor 
| ATUAUL [3 | 3 |urmaunanjieerarte ei] reezenteă [seca acum | ua PR arm 

Lz 5 5 scâlă distanta | Ul 

Sală la |siAl|ei iai |a|ea 

Plasa Nicoresci | | ! | | 

| Buciumeni . .| Buciumeni “a 6 1 — _ do 1] 5 =3 15, 9 3 2 2 i! 13| 09, 128 

Lo Vizurescă .. .$ 1| = — :9 —| 50 sa] 82 aa aj —| ai 21 180| az] 28 

f Cosmesci . . . momo 5 “1 | 1 —| 59, 3 12 1 : 2 > —| 1 - sei 10: 156 

L » Furcenil , . 1] —| = 3 31 40 20, 39 3 — = — 99! 62| 181 

| Corodu.. . .| Corodu . . A 2 a a 16 40 105 26 2 o] 7] 2 | 211| 191 102 

l a Blânţi ... jo oja ss a-l - — 56! 92] 88 

lonăşesci .. .| lonășesci .. . A a a i 20) | 9 ai 2 2] a 83| — 29| 35 28| 63 

Matea... .. [Matca . . ... 1] 1] —| —| 60 _ 92! sei 52 sl = — | 211| 97| 308 

| Negrilesci . . Negrilescă . . A | 1] =] — 42 i 21 20 1 13 9 ; _ A 16.  Dl| 127 

l > Talpigi .. 1| —| =] 38 49 sul 19 16| 3 6 4 - 106! 63| 171 

4 Nicoresci .. . Nicoresci ., 7 1 1| —| 55| 42| 24 A 35 si! 2 — G 9! 193| 174| 297 

“i > Costa-Lupei i 1 a] = 49 ao) sal s02] aa cul a] —l 1 —| 110, 178 313 

Poiana .. . „| Poiana .. . . a a] | | ze 2] co co 37 50 s| a —| —| 158! 128] 281 

| Puţeni. . . | Puţeni. . . d o 1] 1] —| 49 | 53 sa 25 30 11 9 1 — 116, 93| 209 

l > Mândresci . . | — =] 36 | 5 S 6 93] si] 4 —| —! 58 40| 98 

Tăpu.. [iu 2 1 —l — sl | 40 a 33 = 5) 1] 6 - 129! 134 208 

| 'Tiginesci + „| Ungureni .. . | 3 1 —| —| 2 1 4 20 sa i 41| s1| 82; 

| > “| Munteni. . .$ a —| — 23: cl as] ss] 1 21) ai — —| —li 9] sal 183 

Total. .| 37] 18| 9 _| 873 ra] 577 ua 288 ss 81 sal 24 1397 1.656/3.603 

Plasa Stănisesci 

Buda... (Buda... 4 ; 1 — — B2 4] 18 51 a — — 63| 53! 116 

> Putinele. . . . 1 —| = 0001] 28| aa] 10 1 1 2] — - G1| 51| 115 

2 Burdusaci . .| Burdusaci .. | 1] a] —| -— az ai 8 d sol so] — | — _ 95| 49| 14 

| Colonesci.. + Colonesci .. . 1| — _ 16 3 20 a6i 8 sl 2 — — 46| 82] 18 

co | Spriea. ... j Bios al as] s A A 2 = 2 aa] 19! 66 

| Crăesci. . .| Crăesci.. . | 220 oi aa] dl a zl d | —Î = oo[ z0el 207 
l » Benesci . . + ! 1| — J 33 1 5 - 24 zl 3 _i — _ 67| 59; 126 

Motoşeni .. | Aotoșeni .... | 7 a] — _ sol ai 29] ao] 0] os] a _| — _ 109| +49! 158 

„ Oncesci.. . .| Oncescii-noui . 1) — =, 52 15 28 aj 17 1 5 și 1 _ 103| 56! 159 

| > Oncescii-vechi || 0 1] —| —!i 30 a oi] aa ae] ai] 3 a | a] cal a 
mamaia. | mod a afac sf | i | oi za] zei a 

+ | Răchitosa . .| Răchitâsa .. | a] a] — — 5 si 20) oi oil srl po ai 2 i 158| 169, 327 
| | Stănisesci . .| Stănisesci . . a 1] — — 38 ş 21 39 1 A - — 7 _ Ti] 53! 130 

| ” Slobozia + II _— —| 19| 72 19] _16 2] —| -i 1 2] 101| 33 si 

Total. | 54| 13| — — ral a 300 TI) za a) 2 21] n sia sura                 
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| Sucap După statistiea anului 1593 —94 
, Copit străint cart în șeâlă 

Copii străint cară || sunt fa vizstă de] TOTALUL 

urmeză soia || gata mumtrănă | o | za | eter | O9TILPreett | canin meseng 2RVATIUNI acum give eetamănaţ e 5 tea Putini în luna Maid OBSERVAȚIU: 

| ze 
“= else lelelalii: |slsfzizlelel3]s]z 

| . 

— — = = co | 9, 13| î6| | 16 50, 23: 9! 32 
—| = [20 | 6 =] 3] sa] —| as] ss —[ aa 
— - —| = [|| 0 [ez 3) 0 c| 1 ca 50! —| 50 

1 — —| 2 aj aj ao] a i, 46| 3 +9 
— — —| || = | faze, 20| aa0ja22 ao cal es az 101 
ia va 1 e 6 aul 2 26| 17] — 1 13) a] 14 
— - —| = —| —| —| 30 | 28: 10 8 28| 10 30| 27| 9 36 
—| > ao za | a — 5 45| —| 45 
— — — 22 2 42 sl 8 i | — — 1 8 re pEorm. E nu conţine data stat. 

— === 39 2 44 27| 2 = 21| a] 2 
3| 2 17| i 10| 9 19] 6 | so 54| 134| 61| 33| 94] 39| 20 sv 
— a = 26| as! 7] oil ao si ai] sol si se 
— _ —| = —| = —[ 30 [as a 30 su 9] oc] oz 2] 
— —| 10 510| 5 15] 30 | 7 cd, sl a] 0] as —| 3 
— - = — 15 | 36 «+ x 32 5 ş 29| 4| 33 

— —| — Aaa aj a e i a] e 
—| 22 | 26 az] as] os] al az] asi ue 
a all d co sul 6 cd 53 6 cd ss al 4 

"5 IE 18 ii 23 17 0] 596 | — il 

— Ț sI a op 30 | ase 6 40] 32 op 33| 18 aj 20 
—| || =] = [30 | a5| a] ac] 28 a 20 | 1 2 
— 2 2 0 au [si a 82 24 27 20, 222 

2 aj 2 3 a ass) 5 a a 15 | | 23] 26 | 27 
a a | a 35 | ao aj a] 2 1 3 9 1| 20 
== : —| 22| 82 [aci —[ ac] ac) a 0] si oa 
— —] — — a = 40 4 1 i 28| —| 28| 22 1] 23 

| 2 20 | 39| 1] 20| 23] | 24] 2 a 25 
a - _| 2] 2 60 | ol aa] 8] 45| 2 sa 39 19 19 
— — — — i 2 33 52| —| 52| 35|] — 55 2 —i 2$ 

| = 1 ] aa] 2 0 | 2] | si 0 — 30| 17 1 18 

| la a. co [o i ss] 0! a 30| 47| si 30 

| ai saci si ai 5: | cel ai 86| 27] | 33| 27 ș 32 
| = 1 a 1 cl | 25 | 22] —| 22] 13] — ai 12] _ 19 

2 : 28 2 0 21| si 566 | =! — — — — - — -— —                           

  

  

 



    

  
  

  

    

    

  

  

    

  

  

            

  

      

  

    
  

  
    

        
        

    

    

      

          

NUMERUL COPIILOR, DE ROMÂNI ÎMPĂRȚIȚI IN ŞESE CATEGORII 

Copil cart || Copit mar || Copir (în | | copie cari 

| hus | oEa Tati | etă lomanap tz | TOTALUL 
- 4 r “EI mal urma || distanţa ce || mânt care || frecuentez ati , | d 

e | e [E [o a rez Oi vea seentegeri 

&|aj|ăl|ală|elsl=|ălealzlălzle 

Plasa Zeletin | | | | 

| | 
1] Boshesci. . .] Boghesti de jus a a 12 — 67 i 9 ii 18 0 — = 2 —|| 108| 99| 20% 

2) Brăhăsesci . .| Drăhăseser . . | 5] a] — —] 43 3 26 51 “ 1 — 38| 4] 124| 108| 282 
i : | 

Corbiţa Şerbănesci . . | 2 = a] — „l 34| 37 i 2 2: —| | os] 80! 183 

| . Buda „l 7] a] — --] 20 6 21 î aj 32| aj — 2 —| 887 36| si 

| po ...| Rădăcinesăă | 1| —| =! 36 — 2 20| 2 d - i aj 9] 32 82] i 

| Gohoru . + -| Gohoru “II i 57 E 61 i 3 - 1| | 205| 191| 396 

1, Nărtesci „| 1| =! --] 6 i 18, 90] 20 19] 1 i a —l 72] 51| 19 

| Giursiona „| Bălănesci. . . s ca si =] 9 3 23 " 14 29 2 : 1) —i 9; 64 160 

sami... ] ca si — 29 i 18, 20, 9 16 1 9 a = 76| 7] 19 

[| Muncelu „| Frumușelu, . | 5 1] — — % | 50, a 45 " — ] —! —1] 155| 129| 684 

| Glăvănesci . „I 1 —| —| 43 1 ui 36, 49, 37 1 - —| =) 107] 73] 181 

și Podul-Turcului | Podul-Turcului 2] 1] 2 1] 53 n 21| : —— 38 : —|—| 09| 4 126, 

|Veleanea [Gate | a 4 1 a 3 j 1) ui i — _ —| —| 65| 33 ăi 

d, Călimănesa | doi i ad ci so] | —| aa] 58] 37 

Il d Total. . „| 48] 13] 3 i su : 28] sl si i 28 . ui ale



  

  

  
  

  

  

  
      
    

          

  

  

          
      

  

  

Namerul copiilor străini împărţiţi în donă categorii Caţt copir Copii cari urmeză la şesla acum 

| încap După statistica anului 1893—94 
Copil străini cart i TOTALUL tn şc6!ă 

Copil străinI cari | sunt în virstă de Ie PONI 
a celor două cate- | = i i i 

urmâză şe6la sedlă nunrini gorit da copi za ş copii ri Cont presentă Copii presenţi ATIUNI 

acum şi pe celamânați ! Străint Şa 9 Sep a în luna Maid OBSERV | 
sad excluşi | 3 ZE 1893 Decembrie 

| să 
a = = Less = = | = | = 

A fe A Ea A | | Adi RO= a | A | | 

; 

| [= = 206 [a] —| 5 au a] 2] 20 a] a 
| 

. | 
1 — — — 1] —]| — 63 50| 6] 50 4 5 82| 40| GG 46 

Ă i 

— — - — —| =] — 40 44| 1] 45] 26 —| 26| 16| —| 16 
| 
| 

| — = — 30 | 231 5| 28| 20 5 25|] 15| 6 ei 

— — — — ll — 40 | | === — GQ. — G] Şe6la înfiinţată în Februarie. 
| , 

— — — —| —| — — 03 [100| 7 “ 90 îi 97| 50| 5! 55 

— — — —| = — 40 13] 3 Ş 25 4 32| 17| 83| 20 

_ — — —| == — 50 20| 3 % 35 21 37| 14| 1| 15 

— — — — | — = — 40 39| 3 “ 29 21 381| 13 2 15 

— -- — — = — 40 31 1| 82| 481  1| 49| 23 1| 24 

— — — — —] =>] — 30 38| — “ 39| 1! 40| 25 1| 27 

26 16, "60 82| 88 128 -— 180 | 104| 123 221 S0 89, 169| 170, 174| 144 

| 
1 — — — 1| —| — 28 25| 3 28|] 39 % 21 3| 24 

— — 8 1 1 1] — 8 37| -—i| 37| 431 —| 431341 —| 34 
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28 “ Gl 83| 89 129| — "108 —| === 
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JUDEȚUL "TBLRORMAN 
[24.995 (13.957 băeţi şi 11.038 fete). Statistica actuală. 

Copiii în virstă de şeâlă: jo 466 (10.999 » şi 10-167 » ). Statistica din 1891. 

PLASA BURDEA 
31 cătune și 18 şcole 

Copii în vîrstă de şcoli: 3.474 (1,9069 băieţi și 1.503 fete). 

1). Comuna Balaciu. (Venit: 5.581 lei). Un cătun: Balaciu. 

Şedla de la Balciu existi de la 1844. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1881. E 

de bîrne acoperit cu şindrilă, vechii» la un loc cu primăria, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc 

sănătos şi la îndemâna. copiilor. Are o sală: (4,45 X 421 X 1,87), fără locuinţă pentru învăţător, 

Curtea (618m.») este neimprejmuită, Grădina (5015m-r) este . împrejmuită cu şanţ. Şc6la nu are 
nici un venit. 

La Balaciu, fiind 226 copil în vîrstă de ședlă, ar trebui un al doilea învăţător la şcâla 
existentă şi să se înfiinţeze încă o şedlă cu doi învăţători. : 

E ncapărată nevoie de un local noi. 

2), Comuna Bârla. (Venit: 4.830 lei). Trei cătune: Bâria, Podişoru şi Sălăvcasca. 
Ședla este la Bârla. Iixistă de la 1883. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1882, 

locul fiind donat. E de gard, nepotrivit şi neincăpttor, dar la loc sănătos şi la. îndemâna co- 

piilor. Are o sală: (5,90X4,55X2,63), fără locuinţă pentru înv&ţător. Nu e nici curte, nici gră- 
dină - Şe6la nu are nici un venit. 

Distanţele fiind mai mici de 3 kil. şi comunicațiile ușsre, toţi copii pot urma la şedla din 

Bârla, unde, peste tot fiind 195 copii în vîrstă de școlă, ar trebui încă doi învățători. 
E nevoie de un local noii. 

3). Comuna Beuca. (Venit: 4.919 lei). Două cătune: Beuca şi Plopi. 

Şcola este la Beuca. Localul este oferit gratis pînă la construirea unui local propriu de 
d. general A. Berendei. E în paiantă, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna 

copiilor. Are o sală: (9X42), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea la un loc cu grădina (39952 
este: împrejmuită cu gard. Şcla nu are nică venit. 

La Plopi, fiind 98 copii în virstă de școlă, ar: “trebui un al doilea învăţător. 
E nevoie de un local noii. 
In cătunul Plopi (4 lil), fiind 40 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui să se înfiiţeze o Şcolă 

inferioră,
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4). Comuna Ciocesci-Mândra. (Venit: 4.080 lei). Două cătune: Ciocescă și Mândra. 

Scola este la Ciocesci. Există de la 1862. Localul s'a reconstruit de comună în 1882. E de 

gard, nepotrivit şi ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală 

(4,30X5,70X2,17), lără locuinţă pentru învăţător. Curtea (308=») este ncîmprejmuită. Grădina 

525») este împrejmuită cu gard. Şesla nu are nici un venit. 

Ambele cătune fiind alipite, toţi copiii pot uşor frecuenta școla; [iind însă peste lot 178 copii 

în vîrstă de şcâlă, ar trebui la Ciocesci încă doi învăţători. 

[E neapărată nevoie de un local noii. 

5). Comuna Dobrotesci. (Venit: 9.214 lei). Un cătun: Dolwotesci. 
Sedla este la Dobrotesci. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1854. E de birne, 

vecii nepotrivit şi ncîncăpător, dar la Joc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: 

(7X5X2) şi o cameră pentru învăţător. Nu'e nici curte, nici grădină. Şedla nu are nici un venit. 
La Dobrotesci, liind 295 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui încă doi învăţători la școla 

existentă și să se înființeze încă o şeolă cu trei învăţători. 
E nevoie de localuri. 

6). Comuna Ghimpeţeni. (Venit: 2.980 Iei). Două cătune: Atârnaţi și Ghimpeţeni. 
Şcola este la Ghimpeţeni. Există de la 1863. Localul este proprietatea comunci, clădit în 

1869. E de lemn, tencuit cu var amestecat.cu pămînt, vechiii, mizerabil, nepotrivit şi ncîncăpător, 

dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (5X4X2) și o cameră pentru învăţător, 

Curtea (1007) este neimprejmuită, Grădina (600m-»-) este împrejmuită cu șanț. Sc6la nu are nici 

un venit. 

La Ghimpeţeni sunt 80 copil în virstă de șcâlă. 

[£ ncapărată nevoie de un local noi. 

In cătunul Atârnaţi (3 kil. 185 m. și comunicaţia cam anevoidsă), [iind 20 copii în vîrstă 

de școlă, ar trebui să se înființeze o.şcolă de cătun. 

1). Comuna Gumesci. (Venit: 4.566 le). Două cătune: Gamesci și Neo. 
Scola este la Gumesci. Există de la 1881. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1880, 

], de cărămidă, noi, încăpttor dacă se clădesce încă un local, la loc sănătos și la îndemâna co- 
piilor. Are două săli: 1 (10X5X3), II I8X5X(3) şi o cameră pentru înv&ţător. Nu ce nici curte, 
nici orădină. Școla nu are nici un venit. 

La Gumesci, fiind 222 copil în virstă de şcolă și la școla existentă fiind acum do! învt- 
țători, ar trebui și să se înființeze încă o școlă cu doi învăţători. A 

In cătunul Râca (5 hil. 400 m.), fiind 35 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze 
o școlă inferioră. 

8). Comuna Malu. (Venit: 4.115 lei). Patru cătune: Afrimesci, Brabeţi, Malu și Zureleaţi. 
Şedla este la Malu. Există de la 1883. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1882. E 

de nuele, acoperit cu șindrilă, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna, co- 

piilor. Are o sală (140X4,15X2,13), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici 4 gră- 

dină. Scola nu are nici un venit. 
Deși comunicaţia cătunelor cu șesla este puţin cam anevoidsă în timpul inundaţiilor cauzate 

de apa Cotmeana, dar avend în vedere că distanţa este mat mică de 3 kil. şi numărul copiilor 

Iorte mic toţi copiii pot merge la școla din Malu, 'unde, peste tot:sunt:82 copii în vîrstă de școlă. 

E nevoie de un local not.
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9).: Comuna Miroși. (Venit: 8.649 lei). Un. cătun: Miroși.. 
Ședla de la Miroşi există de la 1836, însă regulat de la 1881. Localul este donat de d. colo- 

nel Petre: Macea, fără forme. E de.zid, acoperit cu şindrilă, nepotrivit şi neîncăpător, dar la.loc să- 
nătos și la îndemâna copiilor.-Are o sală (8 X 5 X 2,50) şi o cameră pentru înveţător,. ( Curtea 

(260=.»-) este neîmprejmuită. Grădină nu €. Şc6la nu are nică un venit, 

La Miroşi, fiind 176 copii în vîrstă de șceâlă, ar trebui î încă doi învăţători. 
E nevoie de un local noi. : 

10). Comuna Merișani. (Venit: 5.492 lei). Un cătun: Aorișană. 
” Şedla de la Merișani există de la 1893. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1893. 

Il, de nuele lipite . cu pămînt, nepotrivit și neîncăpător,. dar la loc sănătos și la îndemâna co- 

piilor. Are o sală: (6,50X3,50X2,40), fără locuință pentru învăţător. Nu e nici curte, nică gră- 
dină. Şedla nu are nici un venit. 

La Merișani, fiind 137 copii în virstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

11). Comuna Mozăceni. (Venit: 2.873 lei). Două cătune: Dădescă şi Mozăceni, 

Şc6la este la Mozăceni. Există de la 1884. Localul este proprietatea comunei, clădit pe 

locul donat de preotul I. Bărbulcanu, fără forme E de gard, nepotrivit, mizerabil şi neîncăpător, 

dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: '(4,50xX4,75X2 014), fără locuinţă pentru 

învăţător. Curtea (420mr-) esto împrejmuită cu șânț. Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit. 

La Mozăceni sunt 79 copii în vîrstă de Șeolă. i 
“E nevoie de un local noi. 

In cătunul Bădesci (4 kil.), fiind 18 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înființeze o 
școlă de cătun. 

12). Comuna Stoborăsci. (Venit: 2.671 le!). Două cătune: Darza şi Stoborăsei. 
Şcola este la Stoborăsci. Există de la 1884. Localul ste proprietatea: comunei, clădit în 

1883. E de pari şi nuele, nepotrivit și neincăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. 

Are o sală (5,50X4,50X2), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (160.2) este noimprejmuită, 

„Grădină nu e. Şedla are un venit 'de 200 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiii din cătunul Barza (560 m.) pot urma cu înlesnire la, șodla din Stohoriscl, unde, 
peste tot sunt 87 copii în virstă de şcâlă. - : 

E nevoie de un local noii. o 

13). Comuna Strâmbeni. (Venit: 12.699 lei). Două cătune: Căldăraru şi Strâmbeni. . 
“Şedla este la: Strâmbeni. Există de la 1836. Localul este proprietatea comunei; clădit în 

1880. E de lemn lipit cu pămînt, nepotrivit, neîncăpător şi nu e la îndemâna copiilor. Are o 
sală: (6X5X2) şi o cameră pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şedla are un venit 
de 136 lei, din arendarea pămîntului. 

„La Strâmbeni, fiind 299 copii în vîrstă de școlă, ar trebui un al treilea învăţător la şeola 
oxistentă şi să se înfiinţeze încă o şcâlă cu trei învățători. 

E neapărată nevoie de localuri. 

In cătunul Căldăraru (2 kil. 800 m. și comunicaţia puțin anevoidsă), fiind 102 copil în 
vîrstă de şedlă, ar trebui să se înfiinţeze o şc6lă suporidră cu doi învăţători. 

14). Comuna Surdulesci. (Venit: 3.284 lei) Un cătun: Sudulesci. 
Şela de la Surdulesci există de la 1860, cu întreruperi. Localul este donat de d. Asan, 

clădit fiind în 1850. E de gard, vechii, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la în-
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demâna copiilor. Are o sală: (1,30X4,30X2,20) şi o cameră pentru învăţător. Nu e nici curte, 
nici grădină. Şc6la nu are nici un venit... ME - 

La Surdulesci, fiind 120 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 
E nevoie de un local .noiă.. 

15). Comuna Tecuci-Calenderu. (Venit : 7.481 Iei). Două ctitune: Căţălesei şi 'Itcuei-Culr uderu. 
Şeola este la 'Tecuci-Calenderu. Iixistă de la 1857. Localul este donat de d. Lazăr Calenderu. 

[ de zid, vechii, nepotrivit și ncîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o 
sală: (îX5X3), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (253.2) este. împrejmuită cu zid. Grădină 
nu €. Şc6la nu arc nici un venit. - | 

La 'Tecuci-Calenderu, fiind 213 copii în vîrstă de ședlă, ar trebui un al doilea învăţător 
la șc6lu existentă și să se înfiinţeze încă o şedlă cu doi învățători. 

E ncapărată nevoie de localuri. 
In cătunul. Căţălesci (5 il), fiind 32 copii în vîrstă .de școlă, ar trebui să se înfiinţeze o 

şcolă inferidră. | 
. 

16). Comuna Tufani. (Venit: 4.693 lei). Un cătun: Tue, 
Scola, de la “Tuleni există de la 1876. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1875. 

[ de cărămidă în paiantă, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. 
Are 0 sală: (7,55X5,44X2,50) și o cameră pentru învățător. Nu e nici curte, nici grădină. Scola 
nu are nici un venit. | 

La "Lufeni, fiind 180 copii în vîrstă de șeolă, ar trebui încă doi învăţători. 
Il nevoie de un local. noii. 

11). Comuna Urlueni. (Veoit::4.156 lei). Un cătun: Urlueni. 
Şeola de la Urlueni există de la 1858. Localul este proprietatea comunci, clădit în 1857. 

[ de pari şi nuele lipite cu pămînt, nepotrivit şi ncincăpător,.dar deși la loc sănitos nu e la 
îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: (5,47X5,01X2,32), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea 
și grădina (350000m.P) sunt neîmprejmuite. Şe6la nu are nici un venit. 

La Urlueni, fiind 299 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui încă dot învățători la șcâla cxis- 
tentă și să se înființeze încă o șcdlă cu trei învăţători. 

[: de neapărată trebuinţă construirea unui losal în centrul comunei, pentru a [i mai la înde- 
mâna copiilor. | 

18). Comuna Zâmbreasca. (Venit: 4.243 lei). Un cătun: Zâmbreusca, 
Şedla de la Zâmbreasca există de la 1885. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1885. 

[: de pari lipit cu pămînt, la un loe cu primăria, nepotrivit și neîncăpitor, dar la loc sănătos 
și la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,70X4,30X2,18) şi o cancelarie ce servesce și de. locuinţă 
pentru. învățător. Nu e nici curte, nici grădină. Șc6la nu are nici un venit. 

La Zâmbreasca, fiind 263 copil în vârstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător la șeola 
existentă și să se înființeze încă o șeolă cu doi învăţători, 

E ncapărată nevoie de un local noă.
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PLASA oăLmĂŢUILU 
22 Călune și 15 Şeole. 

Copii în virstă de școlă: 3.096 (1.737 băieţi şi 1.35 fete.) 

4 

1). Comuna Băneasa. (Venit: 1.000 lei). Frei cătune: Băduleasa, Băneasa şi Șipotele. 

Prima şcolă este la Băduleasa, (școlă de cătun). Există de la 1885. Localul este închiriat. 

E de gard, nepotrivit și neîncăpttor, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: 

ea 50), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şcla are un venit, 

de 190 Iei, din arendarea pămîntului. i ' 
Copiii din Șipotele (200 m.) pot: merge uşor la şcola din DBăduleasa. . 

Peste tot fiind 62 copil în vîrstă de școlă, ar trebui ca șe6la de la Bădulcasa să fie trâns: 

formata în șelă inferidră. 

A doua ședlă este la Băneasa. Există: de Ja 1865. “Localul: este proprietatea coniunei, clă- 

dit în 1865 și reparat în 1885. E de gard, ncîncăpttor și nesistematic, dar la loc sănătos și li 

îndemâna copiilor. Are o sală: (7 X 5 X 2,50) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (165m»:) este 
împrejmuită cu scânduri. Grădina (400) esto „neimprejmuită. Şodla a are un venit de 140 lei, 

din arendarea pămîntului. 
La Băneasa, fiind 105 copii în vîrstă de şoc, a a trebui un al doilea învăţător, 

7 

2). Comuna Băsesci. (Venit: 10.123 1 Dout cătune: Dăsescă şi Ruţa. 
Sedla este la Băşesci. lixistă de la 1828. Localul este proprietatea comunei, clădită în 1858. 

E de zid, nepotrivit şi neîncăpetor, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: 

(1X5X 2), fără locuinţă pentru învăţător, Nu e nică curte, nici grădină. Șeola are un venit de 
2172 lei, din arendarea pămîntului. 
La Băsesci, [iind 234 copil în virstă de şcslă, ar trebui un al doilea învăţător la „Şcola 

existentă și să se înființeze încă o şeolă cu doi învăţători. | 

Sau luat măsuri pentru împrejmuirea localului, formându:se ast-fel curte” şi grădină. 

In cătunele Rața (4 kil.); fiind 96 copii în virstă de școlă ar trebui să se înfiinţeze « o şcolii 
cu doi învăţători. 

83). Comuna' Bogdana. Două cătune: Dogdana şi Droșteanca. 

Şc6la este la Bogdana. Există de la 1880. Localul este proprietatea comunei, clădit de 
obştea locuitorilor în 1880. E de cărămidă acoperit cu şindrilă, nepotrivit, neîncăpător, la loc 

nesănătos și nu e la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,25X4,22X2,50) şi o cameră pentru în- 
văţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şcâla are'un venit de 208 lei; din arendarea pămîntului. 

Copiii din cătunul Broşteanca (2 lil) pot merge uşor la şe6la din Bogdana, unde, peste 
tot fiind 225 copil în vîrstă de școlă, ar trebui un' al doilea învăţător la şeâla existentă și să 
se înfiinţeze încă o șcâlă cu doi înveţători, 

E nevoie de un local noii, construit în centrul comunei, unde locul este sănătos și la îndo- 
mâna copiilor. 

4). Comuna Caravaneţi, (Venit: 3.412 lei). Un cătun: Carasaneţi. 
Şc6la de la Caravaneţi există de la 1869. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1869. E de lemn în paianţă, lipit cu pămînt, la un loc cu primăria, nepotrivit și neîncăpător, 
dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,51X4,97X2,41) şi o cameră cu sală 

pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şe6la nu are nici un venit. 
La Caravaneţi, fiind 191 copii în virstă de școlă, ar trebui cel puţin încă doi învăţători. 
[este neapărată nevoie de .un local noii,
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5). Comuna Cârligaţi. (Venit: 3.000 lei). Un cătun: Cârligaţi. 
Şedla este la Cârligaţi. Localul este proprietatea comunei. l de gard, nepotrivit şi neîn- 

căpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,50/4X2), fără locuinţă pentru 
învăţător. Curtea (5000) este împrejmuită cu şanţ. Grădină nu e. Şe6la nu are acum nică un 
venit, pămîntul ce posedă nefiind arendat. 

La Cârligaţi, fiind 115 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

6). Comuna Crângeni. (Venit: 5.559 lei). Un cătun: Crângeni. 
Șodla de la Crângeni există de la 1859. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1857. 

E de zid, nepotrivit şi neincăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(7,55X45,59X(2,83), fără locuinţă pentru învăţător, Nu e nici curte, nici grădină. Şe6la nu are 
nici un venit. 

La Crângeni, fiind 250 copil în vîrstă de șcedlă, ar trebui un al doilea învăţător la șe6la 
existentă și să so înființeze încă o şcâlă cu doi învăţători. 

7). Comuna Dorobanţu. (Venit: 6.910 lei). Un cătun : Dorobanțu. 
Ședla de la Dorobanţu există regulăt de la 1880. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1857. E de cărămidă cu var, la un loc cu primăria, nepotrivit şi: neîncăpător, dar la loc să- 
nătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (7,10X5,35X2,70), fără locuință pentru invâțător. 
Curtea (12602) este ncimprejmuită. Grădină nu e. Sc6la nu are nici un venit, pămîntul ce 
posedă nefiind arendat. - 

La Dorobanţu, fiind 212 copii în virstă de școlă, ar trebui un al doilea invăţător la şeola 
existentă şi să se înfiinţeze încă o şcâlă cu doi învăţători. 

E nevoie de localuri. 

"8). Comuna Dracea. (Venit: 5.778 lei). Două cătune: Dracea și Ziata. 
Şcola este la Dracea. Există de la 1860. Localul este proprietatea comunci, clădit în 1858 

prin subscripţie, [E de cărămidă, tencuit cu var şi acoperit cu tablă, vechiii, mizerabil, nepo- 
trivit și neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (6, 06X6, 21X2, 82) 
și două camere pentru învăţător a căror stare e lârte mizerabilă. Curtea la'un loc cu grădina 
(17322) este împrejmuită cu șanț. Șc6la nu are nici un venit. 

La Dracea, fiind 263 copil în virstă de șcâlă, ar trebui un al doilea înveţător la şcola 
existentă şi să se înființeze încă o şclă cu doi învăţători. 

E nevoie de localuri. 
In cătunul Zlata (3 lil. 200 m. şi comunicaţia grea), fiind 35 copii în virstă de şcâlă, ar 

trebui să se înfiinţeze o șcâlă inleridră. 

9). Comuna Ologi. (Venit: 4.453 lei). Două cătune: Ologi şi Secara. 
Ședla este la Ologi. Există de la 1869. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1867 

prin subscripţie. E de cărămidă, la un loc cu primăria. nepotrivit și ncincăpător, dar la loc 
sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (7,61X6,13X2,66) şi o cameră pentru învăţător. 
Curtea (1368*») este 'neîmprejmuită. Grădină nu e. $c6la nu are nici un venit. 

Copiii din cătunul Ologi (1 kil. 200 m.) pot merge uşor la şcla din Ologi, unde, peste 
tot fiind 265 copil în vîrstă de șcdlă, ar trebui un al doilea învăţător la șcâla existentă şi să 
se înființeze încă o şcolă cu doi învăţători, 

IE neaptrată nevoie de localuri noui. 

10 Comuna Pârlita. (Venit: 3.170 lei). Un cătun: Pârlita. 
Scola de la Pârlita există de la 1890. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1890 

contribuind şi judeţul. E de cărămidă, destul de bun, ncîncăpător, la loc sănătos, dar nu la în-
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demâna tuturor copiilor. Are două săli: [ (6X8X3,50), 11 (6X8X3,50) şi o cameră pentru în- 

vățător. Curtea, destul de mare, esto neîmprejmuită. Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit. 

La Pârlita, Bind 177 copii în virstă de șcâlă, ar trebui încă doi învăţători. 

Ar trebui un alt local în centrul comunei pentru a fi mai la îndemâna copiilor. 

! 

11). Comuna Putineiu. (Venit: 9.871 lei). Două cătune: Cârloman şi Putineiut. 

cola este la Putineiu. Există de la 1867. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1861. E de ziă, nepotrivit şi: neîncăpător, dar la, loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două 

săli: 1 (8,20X6,20X2,80), IL (3,80X3,10X2,80), o cameră şi o bucătărie pentru învăţător. Nu e 

nică curte, nic grădină. Şcola nu are nici un venit. | 

Imprejurul șcâlei se află un loc de 5000 m. p. din care sar putea face curte .și grădină. 

Copiii din cătunul Cârloman (1 kil. 500 m.) pot ușor urma la şc6la din Putineiu, unde, 

peste tot fiind 236 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui să se înființeze încă o şeolă cu doi în- 

văţători, la şeola existentă fiind acum doi. N - 

12). Comuna Salcia. (Venit: 5.041 lei). Un cătun: Salcia. 

Sedla de la Salcia există. de la 1860. Localul este proprietatea comunti, clădit în 1860. 

1 de lemn în puiantă, lipit cu pămînt, ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. 

Are o sală: (GX4X2) şi o cameră pentru învăţător. Curtea, (665*>) şi grădina (500=.r)) sunt 

neîmprejmuite. Sc6la are un venit de 238 lei, din arendarea pămîntului. 

” La Salcia, fiind 192 copii în vîrstă de şedlă, ar trebui cel puţin încă doi învăţători. 

l: nevoie de un local noă. 

13). Comuna Spătărei. (Venit: 4.627 lei). Două cătune: Spătărcă şi Ulmeni. 

Şedla este li Spătărei. lxistă de la 1880. Localul este proprietatea comunci, clădit în 

1880. [2 de pămînt bătut. nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. 

Are o sălă: [7,55X6,23XX2,45) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (1800-2) este neîmprejmuită. 

Grădină nu e. Sedla are un venit de 320 lei, din arendarea pămîntului. 

La Spătărel, fiind 130 copil în vîrstă de șeolă, ar trebui un al doilea. învăţător. 

In cătunul Ulmeni (3 kil. 500 m.), fiind 115 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să se în- 

fiinţeze o şcolă cu doi învăţători. ă 

14). Comuna Vodă-Carol. (Venit: 2.871 lei). Un cătun: Vodă- Carol. 

Sola de la Vodă-Carol există de la 1888. L.ocalul este proprietatea comunei, clădit în 

1888. E de lemn în paiantă şi lipit cu pămînt, nepotrivit și ncincăpător, dar la loc sănătos și 

la îndemâna copiilor. Are o sală: (3x4,70xx2,60), fără locuinţă pentru învățător. Curtea (5000m-+») 

este neîmprejmuită. Grădină nu e. $eSla nu are acum nică un venit, pămîntul ce posedă nefiind 

arendat,. i N | 

La, Vodă-Carol, fiind 193 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui cel puţin încă doi învățători. 

E nevoie de un local noi. |
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PLASA DUNĂREI 

16 cătune şi 12 școle. 
Copii în vîrstă de școlă: 3:222 (1.689 băieţi şi 1.533 foto), 

1). Comuna Bragadiru. (Venit: 10.731 lei). Un cătun: Bragadiru. 
Şeola, de la Bragadiru există de la 1873. Localul este donat de fraţii M. și N. Dumba din 

Viena, fără forme. E de zid, destul de bun, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna co- 
piilor. Are trei săli: 1 (9, 50X6) 4), IL (9, 50X6X4), III (5, 40X3, 204) ş și o cameră pentru învăţător. 
Curtea (480=P) are împrejmuirea cu totul, distrusă. Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit. 

La Bragadiru, fiind 489 copil în vîrstă de șcdlă, ar trebui un al patrulea învăţător la şcOla 
existentă şi să se înfiinţeze încă o şodlă cu patru învățători. 

2). Comuna Cioara. (Venit: 4.407 Iei) Un cutun: Cioara. 
Șeola de la Cioara există de la 1836, dara funcţionat neregulat. Localul este proprictatea 

comunei, clădit în 1883. E de pămînt bătut şi acoperit cu tablă, la un loc cu primăria, nepo- 
trivit și neîncăpător, la loc sănătos, dar nu tocmai la îndemâna copiilor. Are o sală: (5,35X5,88X2,55) 
şi două camere mici pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Sc6la are un venit de 204 
lei, din arendarea pămîntului. 

La, Cioara, fiind 101 copii în virstă de şedlă, ar trebui un al doilea învăţător. 
E neapărată nevoie de un local construit în centrul comunei pe locul rezervat prin legea 

"de la 1879, unde ar fi mai la îndemâna tuturor copiilor. 

3). Comuna Conţesci. (Venit: 7.458 lei). Un cătun: Conţesci. 
Şcola, de le Conţesei există de lu 1883. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1882. 

E de cărămidă, destul de bun, „neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o 
sală : (10,40X6,48X3,05) şi două camere pentru învăţător. Curtea (400) este împrejmuită cu 
scânduri. Grădina (800m.2) este împrejmuită cu scânduri și şanţ, Şedla nu are nici un venit. 

La, Conţesci fiind 361 copii în vîrstă de școlă, ar trebui încă doi învăţători la şeola exi- 
stentă şi să se înființeze încă o şodlă cu trei învăţători. 

4). Comuna Fântânele. (Venit: 3.953 lei). Un cătun: Fântânele. 
Şcola este la lontânele. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1892. E de pămînt bă- 

tut şi acoperit cu stuf, nepotrivit şi ncîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are 
o sală: (7X7X2,30), fără locuinţă. pentru învăţător. Curtea, (200) este ncîmprejmuită. Grădină 
nu €. Șc6la nu are nici un venit. . 

La Fântânele, fiind 150 copil în vîrstă de șclă, ar trebui încă doi învăţători, 
E nevoie de un local noii. 

5). Comuna Frumoasa. (Venit: 6.228 lei). Trei cătune: Drătiancu, Frumoasa și Păuleusca. 
Şedla este la Frumoasa. Există de la 1882. Localul este proprietatea comunei, clădit i în 1881. 

E de zid, destul de bun, neîncăpător însă, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(8,70X6,30X(3) şi o cameră cu sală pentru învăţător. Curtea (996) este împrejmuită cu nuelc, 
șanț, pari și şipei. Grădina face parte din curte. Scola are un venit de 544 ci, din arendarea 
pămîntului. 

Copii din cătunele Brătianca (2 lil.) și Păuleasca (2 kil. ) pot merge la șc6la din Frumoasa, 
unde, peste tot fiind 175 copil în vîrstă de şelă, ar trebui încă doi înv&țători. 

6). Comuna Lisa. (Venit: 3.05 lei). Un cătun: Lisa. 
Ședla deo la Lisa există de la 1862. Localul: este proprietatea comunei. [E de pămînt bătut, 

învelit cu tablă, destul de bun, la un loc cu. primăria, neîncăpător, la loc sănătos şi la în-
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demâna copiilor. Are o sală: (8X6 X 3), două camere şi o bucătărie pentru învăţător. Curtea 

(1060=+) este împrejmuită cu scânduri, dar necomplect încă. Grădina (173.2) este împrejmuită 

parte cu scânduri parte cu trestie. Sela nu are nici un venit. | 

La Lisa, fiind 194 copii în vîrstă de şcdlă, ar trebui cel puţin încă doi înv&ţători. 

E neapărată nevoie de un local noii sai să se mute primăria şi să se mai facă o sală la, 

localul actual. ' 

7) Comuna Năsturelu. Două cătune: Aăsturelu şi Zimnicelele. 

| Sc6la este la Năsturelu. Există de la 1862. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1862. E de pămînt bătut, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. 

Are o sală: (5XIX2), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (589) și grădina (1156=7) sunt 

ncîmprejmuite. Şe6la: nu are nici un venit. 
La Năsturelu, fiind 90 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învățător. 

E nevoie de un local noii. | | 

In cătunul Zimnicelele (4 kil.), fiind 83 copii în virstă de șcâlă, ar trebui să se înfiinţeze 

de o cam dată o şeslă inferidră. 

8). Comuna Piatra. (Venit: 16.402 Iei). Două cătune: Piatra.şi Stariţu, | 

Şcola este la Piatra. Există de la 1838. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1836. 

E de pămînt bătut, vechii. mizerabil, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna 

copiilor. Are o sală: (12X6)<2,80), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (40022) este împrej- 

muită cu scânduri. Grădină nu ce. Sela are un venit de 821 lei, din arendarea pămîntului. 

La Piatra fiind 577 copil în vîrstă de școlă, ar trebui încă doi învăţători la şc6la, existentă 

şi să se înfiinţeze încă două șc6le cu câte patru învăţători. 

E nevoie de localuri. 

In cătunul Stariţa (10 kil.), fiind 27 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înliinţeze o 

şcolă de cătun. 

9). Comuna Seaca. (Venit: 4,770 lei)... Un cătun: Seaca. 

Scâla de la Seaca există de la 1857. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1856 și 

reparat mai în urmă. E. de cărmidă cu var şi acoperit cu șindrilă, la un loc cu primăria, 

nepotrivit şi neîncăpător, dar la îndemâna, copiilor. Are o sală: (8 X 5 X 2,50) şi două camere 

mici pentru învăţător. Curtea (2500. este ncimprejmuită. Grădină nu e. Sela nu are nici un venit. 

La Seaca, fiind 130 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea învățător. 

E ncapărată nevoie de un local noi. 

10). Comuna Suhaia. Un cătun: Suhuia. 

Şcola de la Suhaia există de la 1871. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1870. 

E de pimînt bătut, ncîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are trei săli: (8,5X7X(3), II (7x73), 

IL :(7,5X7X3) şi o cancelarie, fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (1225) este împrejmuită - 

cu scânduri. Grădină nu e. Şcola nu are nici un venit. | 

La Suhaia, fiind 462 copii în vîrstă de şc6lă, ar trebui un al patrulea învăţător la şeola 

existentă şi să se înfiinţeze încă o şcolă cu patru învăţători. 

Ar fi bine ea şe6la să se mute în casele Statului, unde locul e mai sănătos și mal la în- 

demâna copiilor. | | 

11). Comuna Vinători, (Venit: 2.231 lei). Un cătun: Vinătoi. . 

Şcâla de la Vinători există de la 1884. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1881. 

E de pămînt bătut, nepotrivit şi ncîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o
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sală : (6,63X4,710X2,60), fără locuinţă pentru învăţător” Curtea (40022) este neîmprejmuită. Gră: 
dină nu e. Şcola nu are nică un venit. 

La Vinători, fiind 100 copii în virstă de seălă, ar trebui un al doilea învăţător şi deci 
o a doua sală. 

12). Comuna Viișoara. (Venit: 6 179 lei). Un cătun: Viizoara. 
Sesla de la Viișoara există do la 1857. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1880. 

[E de pămînt bătut, acoperit cu tablă, la un loc cu primăria, mizerabil, nepotrivit și neîncăpător, 
dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (362,835) şi o cameră pentru învăţător. 
Curtea (70027) este neimprejmuită. Grădină nu e. Sela nu are nici un venit. 

La, Viişoara, fiind 280 copil în virstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător la școla 
existentă și să se înființeze încă o şcslă cu doi învăţători. 

IE: neapărată nevoie de localuri. | 

PLASA MARGINEA 

28 cătune şi 19 şcble 
Copii în virstă de-școlă: 3.871 (2.116 băieţi şi 1.735 fete). 

1). Comuna Adamesci. (Venit: 2.339 lei). Un cătun: Ademescă. 
Nu este şcolă. | 
Fiind 163 copii în vîrstă de șcdlă, ar trebui să se înființeze o şcâlă cu trei învăţăţori. 

2). Comuna Atârnați. (Venit: 5.969 lei). Două cătune: Afârnafi și Puţintein. 
Şedla este la Atârnaţi. Există de la 1874. Localul este praprietatea comunei, clădit în 1874 

de: d. Gh. Scărlătescu. E de zid, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna 
copiilor. Are o sală: (9,70x6 30.3) şi două camere pentru învăţător. Nu e nici curte, nici gră: 
dină. Şcola are un venit de 318 lei, din arendare ea pămîntului. 

Copiii din Puţinteiu (1 lil. 500 m). pot merge cu înlesnire la școla din Atârnaţi, unde, 
peste tot fiind 218 copii în virstă de şeslă, ar trebui un al doilea învăţător la seola existentă 
şi să se înfiinţeze încă o şcâlă cu doi învăţători. : 

3). Comuna Beiu. (Venit: 5.400 let) Două cătune: Beiu şi Ciârțocleusea. 
Şcola este la Beiu. Există de la 1886. Localul este proprietatea comunei. l de pămînt bătut, 

nepotrivit şi ncîncăpător, la loc nesănătos dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (5,90X3,90X.2,60), 
fără locuinţă pentru învăţător. Curtea este neîmprejmuită. Grădină nu e. Șc6la are un venit de 
800 Ici, din arendarea pămîntului. 

Copiil din Cârţocleasca (1 il.) pot ușor merge la şesla din Deiu, unde, peste tot fiind 122 
copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

Ar trebui să se clădâscă un local între ambele cătune, locul fiind sănătos și la îndemâna 
copiilor, și care loc este destinat pentru șcâlă. 

1). Comuna Brânceni. (Venit: 4.659 lei). Un cătun: Jrâuceni. 
Ședla de la Brânceni există de la 1886. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1865. 

E de nuele lipite cu pămînt, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna co-
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piilor, Are o sală: (8X-1XX2,50), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (800m.r-) este neîmprejmuită. 
Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit. 

La Brânceni, fiind 176 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui încă doi învăţători. 

5). Comuna Buzescu. (Venit: 5.198 lei): Un cătun: Buzescu. 

Sedla do la Buzescu există 'de la 1863. Localul este donat de principele Mihail Obrenovici. 

E de zid, neineăpător, aprâpe sistematic, la loc nu tocmai sănătos, dar la îndemâna copiilor. 

Are două săli: 1 (7,t5X7,40x3,75), LI (5,55X3,90X3,75), două camere și o bucătărie pentru în- 

văţător. Curtea (3.600) 'este neimprejmuită. Grădina (200"») este împrejmuită, cu scânduri. 

Şe6la nu are nici un venit. 

“La Buzescu, fiind '308 copii în vîrstă de şedlă, ar trebui un al treilea învăţător la şeola e: exis- 

tentă şi să se înfiinţeze încă o școlă cu trei învăţători. 

Ar trebui să se repare localul actual. 

6). Comuna Călinesci. (Venit: 4.119 lei). Un cătun: Călinescă. 

Sc6la de la Călinesci există de la 1857. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1861. 

E de zid în paiantă, vechii, ruinat, nepotrivit şi neîncăpător, la loc sănătos, dar nu tocmai la 

îndemâna copiilor. Are o sală: (8X3,70X2,90), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (10887) 

este imprejrauită cu scânduri. Grădină nu e. Şe6la nu ăre nici un venit. 

La Călinesci fiind 173 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui încă doi învățători. 

S'a luat măsuri pentru clădirea unui local în centrul comunei cu bani din subscripţie. 

7). Comuna Cervenia. (Venit: 6.939 lei). Un cătun: Cervenia. 

Scdla de la Cervenia există de la 1876. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1869. 

E de pămint bătut, nepotrivit, neîncăpător, la loc nesănătos şi nu ce la îndemâna copiilor. Are 

o sală: (6,65Xx4,05X2), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (1.876 mr) este ncimprejmuită, 

Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit. 

La Cervenia fiind 323 copii în vîrstă de şedlă, ar trebui încă doi învățători la şedla exi- 

stentă şi să se înființeze încă o şcolă cu trei învăţători. 

E neapărată nevoie de un local noi, clădit în centrul ; comunei, unde locul e sănătos și 

mai la îndemâna copiilor, 

8). Comuna Furculesci. (Venit: 6.932 lei). Două cătune: Furculesci şi Moșneni. 

Şc6la este la Furculesci. Listă de la 1881. Localul este proprietatea comunei, clădit În 

1881. E de gard, nepotrivit şi neîncăpttor, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o 

sală: (8X4X2), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (4154) este neîmprejmuită. Grădină nu 

„e. Şe6la are un venit de 248 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiii din Moşneni (826 m.) pot uşor urma lu șcla din Furculesci, unde, peste tot fiind 

160 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui încă doi învăţători, 

9). Couna Găuriciu. (Venit: 2.351 lei). Un cătun: Găuriciu. 

Şeola de la Găuriciu există de la 1881. Localul este proprietatea comunei, clădit de lo- 

cuitori în 1880. E de pămînt 'bătut, nepotrivit şi neincăp&tor, dar la loc sănătos și la îndemâna 

copiilor. Are o sală: (6X4,15X2,40), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (2185»7) este neim- 
prejmită, Grădină nu e. Sela nu are nici un venit. 

La Găuriciu, fiind 229 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător: la “şedla 

„existentă şi să se înfiinţeze încă o şeslă cu doi învățători.
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10). Comuna Lăceni. (Venit: 3.500 lei). Un cătun: Lăceni.. a i. NE 
“Şcola de la Lăceni oxistă de la 1884. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1880.. 

E de lemn şi gard. în paiantă, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna co- 
piilor. Are o sală: (5X 1,60X2,20, fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (600.7) și grădina (800”.r.) 
sunt neîmprejmuite. Şela nu are nici un venit. 

La Lăceni, fiind 115 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 
I: neapărat nevoie de un local noi. 

11). Comuna Mavrodinu. (Venit: 8.306 lei). Un cătun: Jacrodinu. a 
Șeola de la Mavrodinn există de la 1879. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1379. 

Il: do zid, nepotrivit şi neîncăpător, dar deşi la loe sănătos nu ce la îndemâna copiilor. Are o 
sală : (6X5,63X2,58) și o cameră pentru învăţător. Curtea (1545m.7) este neîmprejmuită. Grădină 
nu c. Scâla nu are nici un venit. | îi 

La Mavrodinu, fiind 173 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui încă doi învăţători. 
E nevoie de un local a cărui clădire să se facă în centrul comunei pentru a fi la înde- 

mâna copiilor. 

12). Comuna, Nanovu. (Venit: 3.528 lei). Un cătun: Nanoru. 
» Şedla de la Nanovu există de la 1866. Localul este cedat de d. M. Siderol pină ce co- 

muna va închiria un local. E de zid în paiantă, vechii, ruinat, nepotrivit, neîncăpător, la loc 
nesănătos și nu e la îndemâna copiilor. Are două săli, fără locuinţă pentru învăţător. Curtea, 
este neîmprejmuită. Grădină nu e. Șc6la nu are nici un venit. 

La Nanovu, unde sunt 116 copii în vîrstă de școlă, sunt acum doi învățători. 
I: neapărată nevoie de un local noi. 

* 13). Comuna Nenciulesci. (Venit: 4.130 1ci). Două cătune: Nenciulescă și Peru-Botund. 
cola este la Nenciulesci. Există de la 1844, regulat de la 1885. Localul este proprietatea 

comunti, clădit în 1833. E de gard și pămînt, vechii, nepotrivit şi ncincăpător, dar la loc să- 
nătos și la îndemâna copiilor. Aro o sală: (6,50X4,50X2) şi două camere pentru : învăţător. 
Curtea (1950"») şi grădina (2440m.») sunt ncîmprejmuite. $c6la nu are nici un venit. 

Copiii din Păru-Rotund (2 lil. 200) pot merge la şcsla din Nenciulesci, unde, peste tot 
liind 1914 copii în vîrstă do şeâlă, ar trebui cel puţin încă doi învăţători. 

I nevoie de un local noă. 

. 

14). Comuna Pielea. (Venit: 17.000 lei). Patru cătune: Picleu-de-Jos, Picleu-de- Sus, Mărzănescă 
şi Parau. | 

Școla este la Pielea-de-Sus. Există de la 1841, regulat de la 1856. Localul este proprie- 
tatea comunei, clădit în 1841. E de cărămidă, vechii, ruinat, mizerabil şi ncîncăpător, dar la loc 
sănătos. Are o sală: (6,19)4,72X2,37) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (2500”») este ne- 
împrejmuită. Grădină nu e. Şedla nu 'are nici un venit. 

Copiii din cătunele Pielea-de Jos (100 m.) și Purani (2 kil.) pot merge la şcola din Pielea: 
de-Sus, unde, peste tot fiind 191 copii în virstă de șcOlă, ar trebui cel puţin încă doi învăţători. 

IE neapărată nevoie de un local not. 
In cătunul Mărzănesci (2 kil. 400 m. și comunicaţia grea), fiind 48 copii în virstă de şcolă, 

ar trebui să se înființeze o şc6lă inferidră. 

-15,. Comuna Poroschia. (Venit: 2.917 lei). Un cătun: Poroschia. 
Ședla de la Poroschia: există de la 1866. Localul este donat de d-na Ilaritina Gigârtu, 

clădit în 1835. E de cărămidă în paiantă, vechii, nepotrivit și ncincăpâtor, dar la loc sănătos
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şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (4,74X4,65x2 15) şi şi o cameră pentru învăţător: Curtea esie 

ncîmprejmuită. Grădină nu e. Şedla nu are nici un venit. 

L.a Poroschia, fiind 250 copil în virstă do şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător la şcâla 

existentă -şi să -se înliinţeze încă o şedlă cu doi învăţători. 

E nevoie de localuri. | 

16). Comuna Smârdioasa. (Venit: 10.617 lei). Două cătune: Smârdioasa şi Șoinu. 

$c6la este la Smârdioasa. Există de la 1881. Localul este proprietatea comuni, clădit în 

1881. E de cărămidă, ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: 

(8X5X2,80) și două camere mici pentru învăţător. Curtea (1008**) este împrejmuită cu uluci 

Grădină nu e. Şe6la nu are nică un venit. 

 Copiil din Şoimu (700 m.) pot merge uşor la școla din Smârdioasa, unde, peste tot fiind 

"291 copil în vîrstă de șeolă, ar trebui încă doi învăţători la șcOla existentă și să se. înfiinţeze 

încă o şeolă cu trei învățători. | 

E nevoie de localuri. 

11). Comuna Ştorobăneasa. (Venit: 3.287 lei). Un cătun: Ștorobăneasa. 
Şesla, de la Ştorobăncasa există de la 1882. Localul este proprietatea comuntci, clădit în 

1882. E de cărămidi, nepotrivit şi neîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: [7X6.x2) 

şi o cameră pentru învăţător. Nu e nici curte, nică grădină. Şedla nu are nici un venit. 

La Ştorobăneasa, fiind 148 copii în vîrstă de. școlă, ar trebui încă doi. învăţători. 

I, nevoie de un local not. | 

18). Comuna Țigănesci. (Venit: 6.157 lei). Doui cătune: Calomfirescă și 'Țigănesci. 

Şedla este la 'Ţigănesci. Există de la 1874. Localul este proprietatea comunci, clădit în 

1878. E de cărămidă, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are 

o sală: (8,835X4,60X2,60) şi o cameră pentru învăţător. Curtea la un loc cu grădina (4825) 

esto împrejmuită cu scânduri. Şc6la nu are nici un venit. 
La 'Ţigăinescă, fiind 282 copii în vîrstă de şeslă, ar trebui cel puţin un al. doilea învăţă. 

tor la șc6la existentă şi să se înfiinţeze încă o şcdlă cu doi învăţători.- | 

In cătunul Calomfiresci (2 kil. și comunicaţia grea), fiind 45 copii în vîrstă de seal, ar 

trebui să se înfiinţeze o şcolă inferioră. , 

19) Comuna Voivoda, (Venit: 2.801 lei), Un cătun: Voivoda. 

Sela de la Voivoda există de la 1883. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1883. 

E de pămînt bătut, nepotrivit şi neîncăpttor, la loc nu tocmai sănătos, dar la îndemâna copiilor.. 

Are-o sală: 5,94X5 612,61) şi o cameră pentru învăţător. Curtea, (17407) este neîm prejmuită. 

Grădină nu e. Şcola nu are nici un venit: 
La Voivoda, fiind 146 copii în vîrstă de şeOlă, « ar trebui încă "doi învăţători. | 
E ncapărată. nevoie de un local noi. 

PLASA MIYJLOCU 

27 Cătune şi 15 Şedle. 

Copii în xirstă de șeolă: 2.213 '(1.315 băieţi şi 898 fot). 

1). Comuna Antonesci. (Venit: 6.725 .lei). Patru cătune: Antonescă,- Briesci, Cetatea şi Nichita. 
Prima. şedlă este la Antonesci. Există de la 1871. Localul este proprietatea comunei, clădit 

de obștea locuitorilor în 1871. E de zid, nepotrivit și neîncăpitor, dar la loc sănătos şi la în-
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demâna copiilor. Are o sală: (6X3,60X2), fără joeinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nică 
orădină. Sodla nu are nici un venit.. 

La Antonesci, sunt 68 copil în virstă de școlă. 
A doua şedlă este la Cetatea. Există de la 1886. Localul este proprietatea comunei, clădit 

de obştea locuitorilor în 1882. E de gard, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc. stinătos şi la 
îndemâna copiilor. Are o sală: (4,25X(3,60X2,25) şi o cameră pentru învăţător. Nu e nici curte, 
nici grădină. Şc6la nu are nici un venit. 

Copiii din Briesci ( lil.) şi Nichita (1 kil.) pot. merge ușor la şeola din Cetatea, unde, 
peste tot sunt 61 copii copil în vîrstă de școlă. 

[: nevoie de un local noă. 

2). Comuna Bivoliţa. (Venit: 3.016 lei). Două cătune: Dicolițu și Alariţa. 
Șe6la este la Bivoliţa. Există de 1890. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1889. 

[: de gard, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(450X5X2 ;30) şi o cameră pentru învățător. Curtea (1200m»:) este neîmprejmuită. Grădină nu e. 
Şedla are un venit de 195 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiil din Marița (1 kil. 20) pot merge la șc5la din Bivoliţa, unde, peste tot fiind 92 co- 
pii în vîrstă de scol, ar trebui un al doilea învăţător. 

[E nevoie de un local noii și de repararea podului pe apa Valea-Câinelui. 

3). Comuna Butculesci. (Venit: 3.056 lei). Două cătune: Rufeulesci şi Sîrbi-S/ințrscă. 
Șodla este la Buteulesci. Există 'de la 1883. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1880. E de gard, lipit cu pămînt, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna 
copiilor. Are o sală:.(5,70X3,70X2), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. 
Ședla nu are nici un venit. 

Copiii din Serbi-Sfinţesci (2 kil.) pot merge la ședla din Buteulesci, unde, peste tot fiind 
120 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învățător. 

E nevoe de un local noti. 

4). Comuna Ciolănescil-din-Deal. (Venit: 8.592 Icn). Un cătun: Ciolănescii din- Deal. | 
Şcola de la Ciolănescii-din-Deal există de la 1864. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1864. IE de gard vechii, mizerabil, nepotrivit, ncîncăpător şi nu e la îndemâna copiilor. 
Are o sală: (8X5X2), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Scola are 
un venit de 504 lei, din arendarea pămîntului. 

La Giolănescii-din-Deal, fiind 200 copii în vîrstă de șeolă, ar trebui încă trei învăţători. 
I neapărată nevoie de un local noi. 

5). Comuna Ciolănescil-din-Vale. (Venit: 4.680 Iei). Un cătun: Ciolănescir-din- Pale, - 
Șeola de la Ciolănescil-din Vale nu este încă deschisă. Localul este proprietatea comunei, 

clădit în 1886. E de gard nepotrivit și neîncăpttor, dar la loc siinătos și la îndemâna copiilor. 
Are o sală: 15X4X2), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (800m.») și grădina (2000*-7:) sunt 
improjmuito cu gard. Şc6la are un venit de 320 lei, din arendarea pămîntului. 

La Ciolănescit-din-Vale, fiind 141 copii în vîrstă de șc6lă, ar trebui să se deschidă şeola 
cât mai curând. 

Acestă şeolă, ar trebui să aibă trei învăţători 
E nevoie de un local noă. 

6). Comuna Ciurari, (Venit: 2.266 lei). Un cătun: Ciurari. | 
Şeola de la Ciurari există de la 1884. Localul este donat de def. Vlaicu Capanu, fără forme. 

E de cărămidă în paiantă, vechii, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sinătos şi la îndemâna
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copiilor. Are o sală: (750 X 4 X 2), fără locuinţă pentru învățător. Curtea, forte mică. Grădina 

(1285"-») este ncimprejmuită. Sela nu are nică un venit. | 
Lia Ciurari, [iind 219 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al «doilea învăţător lu şeola e-- 

vistentă și să se înfiinţeze încă o școlă cu doi învăţători. 

E novoe de localuri. 
4 

7). Comuna Gărăgăi. (Venit: 3.305 lei). Două cătune: Gărăgăă şi Golăşei. 
"Sc6la este la Gărăgăii. Există de la 1884. Localul este proprietatea comunei, clădit cu aju- 

torul judeţului în 1890. E de gard, lipit cu pămînt, nepotrivit şi neincăpttor, dar la loc sănătos 
şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (6X4X2,40) şi o cameră (în stare forte rea) pentru înv&- 

țător. Nu e nici curte, nici grădină. Școla nu are nic un venit. 
Copiii din Golășel (1 kil. 40m) pot merge uşor la șcâla din Gărăgăii, unde, peste tot fiind 

161 copii în virstă de şcâlă, ar trebui încă doi învăţiitori. 

E nevoo de un local noi. 

8). Comuna Gărdesci. (Venit: 2. 789 1ci). Cinci cătune: Agiesci, Citzincasea, Belciugu, Coada- 

Lacului şi Gărdesci, 
Şcdla este la Gărdesci. Există de la 1872. Locâlul este proprietatea comunci, cladit î în 1872. 

E de gard, lipit cu pămînt și acoperit cu papură, nepotrivit şi ncîncăpilor, dar. la loc sănătos 

și la îndemâna copiilor. Are o sală: (4,70 X 3,72 X 2,10), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea 

(17812) este neîmprejmuită. Grădină nu e. Şcola nu aro nici un venit. 
Toţi copiii pot urma la acestă şcâlă; fiind însă peste tot 169 copii în vistă de școlă, ar 

trebui la Gărdesci încă doi învăţători. | 

E ncapărată nevoie de un local noi și construirea unui pod peste gârla Câincasca. 

9) Comuna Licuriciu. (Venit: 2.400 lei). Un cătun. Licurici. 
Şe6la de la Licuriciu există de la 1881. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1880. 

[E de cărămidă cu var, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are 
o sală: (6,54X4,50X2,27), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (1080”.») este împrejmuită cu 

uluci. Grădina, (37597) este împrejmuită cu şanţ. Şedla nu are nici un venit. 

La Licuriciu, fiind 96 copil în vîrstă de școlă,.ar trebui un al doilea învăţător și deci 

o a doua sală. 

10). Comuna Necșasci. (Venit: 2.076 lei). Un cătun: Necșesci. 
Şcola de la Necșesci oxistă de la 1857 şi a fost închisă de la 1874 pînă 1884, cînd s'a redeschis, 

Localul este proprietatea comunci, clădit în 1857. E de gard, lipit cu pămînt, nepotrivit şi ne- 

încăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (5><4x2), fără locuinţă pentru 

învățător Nu e nici curte, nici grădină. Şc6la nu are nici un venit. 

La Necşesci, fiind 142 copil în vîrstă de școlă, ar trebui încă doi învățători, 
E nevoie de un local noi. 

11). Comuna Rădossci. [Venit: 2.911 lei). Două cătune: Rădoescii-de-Jos şi Reidoesci-de-Sus. 

Sc6la este la Rădoescii-de-Sus. Există de la 1882. Localul este donat de d-na Llena But- 

culescu, fără forme. E de zid, vechiă, la un loc cu.primăria, nepotrivit şi neîncăp&tor, dar deși la 

loc sănătos nu e tocmai la îndemâna copiilor. Are o sală: (5 X 5 X 2,25), fără locuinţă pentru 
invăţător. Curtea (200m») este neîmprejmuită. Grădină nu e. Şcola nu are nici un 'venit. 

Copiii din Rădoescii-de-Jos (2 kil. 500 m.) pot merge la şedla din Rădoesceii-de- Sus, unde, 

peste tot fiind 179 copii în vîrstă de şceâlă, ar trebui încă doi învăţători. 

IE neapărată nevoie de un local noii, construit între cătune pentru a putea fi mai la îndemâna 

copiilor.
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19). Comuna Săceni. (Venit: 1.812 lei). Un cătun: Săceni. 
Sc6la de la Săceni există de la 1889. Localul este donat de d. Gr. G. Păucescu, ajutat 

fiind la clădire şi de judeţ. E de zid, destul de bun, neîncăpitor, însă la loc sănătos şi la înde- 

mâna copiilor. Are o sală: (7,81X5,67X3,93], o cancelarie şi trei camere pentru învăţător. Curtea 
(18977-) este împrejmuită cu uluci. Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit. 

Sa promis a se da şeolei 5000" pămînt, pină acum însă nu sa dat. 
La Săceni, fiind 157 copil în virstă de şcolă, ar trebui încă do! învăţători. 

13). Comuna Sfinţesci. (Venit: 3.720 Iel). Un cătun: Sfinfesci. 
Sc6la de la Sfinţesci există de la 1880. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1835. 

[+ de nuele, lipit cu pămînt, vechiii, la un loc cu primăria, nepotrivit și neîncăpător, dar la loe 

sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (7,50X4,65X2,30), fără locuinţă pentru învăţător. 

Curtea (4502) şi grădina (2500*7:) sunt ncimprejmuite. Sc6la nu are nici un venit. 

La Sfinţesei, unde sunt 132 copii în vîrstă de șcâlă, sunt acum doi învăţători. 

I: neapărată nevoie de un local noi. 

14). Comuna Vârtoapele-de-Jos. (Venit: 2.833 lei). Două cătune: Nichita și Vârtoapele-de-.Jos. 
Ședla este la Vârtoapele-de-Jos. Există de la 1882. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1881. [E de gard cu pari şi pămînt, la un loc cu primăria, nepotrivit și ncincăpător, dar la 
loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (5,35X.3,90X2,10), fără locuinţă pentru învtţător. 
Curtea, (4007) şi grădina (500) sunt ncimprejmuite, Şc6la nu are nici un venit. 

Copii! din Nichita (G00 m.) pot merge uşor la șeola din Vârtoapele-de-Jos, unde, peste tot. 
fiind 148 copii în vivstă de şcâlă, ar trebui încă doi învăţători. 

E neapărată nevoie de un local noii. 

15). Comuna Vârtoapele-de-Sus. (Venit: 3.500 lei). Un cătun: Vârtoapele-de-Sus. 
Șeola de la Vârtoapele-de-Sus există de la 1850, cu întreruperi. Localul este proprietatea 

comunei, clădit în 1883. E de cărămidă în paiantă, la un loc cu primăria, nepotrivit şi ncîncăpător 
dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (7X5X1,50), fără locuinţă pentru înv&- 
țător. Curtea (100*») este neîmprejmuită. Grădina (300”) este împrejmuită. Scola nu are nici 
un venit. 

La Vârtoapele-de-Sus, fiind 128 copii în vîrstă de șeslii, ar trehui un al doilea învăţător. 
I neapărată nevoie de un local noi 

PLASA OLTULUI. 

16 cătune 15 şcole 
Copii în virstă de şcolă 2.956 (1.073 bieţi şi 1.253 fele.) 

1). Comuna Elisabeta. (Venit: 7.637 lei). Un cătun: Elisabeta. 
Şeola de la Elisabeta există do la 1882. Localul este proprietatea comuihci, clădit în 1864, 

F, de cărămidă, vechiii, mizerabil, nepotrivit și ncîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna 
copiilor. Are o sală: (5,905, 20x3, 10) şi o cameră pentru înv&ţător. Curtea (5576%) este ne- 
împrejmuită. Grădină nu e. Seola nu arc nici un venit. 

La Elisabeta, fiind 98 copil în vîrstă de șeslă, ar trebui un al doilea înv &țător, 
E neapărată nevoie de un local noă.
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2). Comuna Flămânda. (Venit: 5.055 lei). Două cătune: Ciuperceni şi Flămânda. 
Şeola este la Flămânda. [ixistă de la 1860. Localul este . proprietatea comunci, clădit în 

1859. E de cărămidă, vechii, nepotrivit și ncîncăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna co- 

piilor. Are o sală: (7,70X6,25X2,85), o cameră și o bucătărie pentru învăţător. Curte nu e. Gră- 

dina |5000m.r-) este împrejmuită (numai Jumătate) cu șanț. Șesla nu are nici un venit. 
Copiil din Ciuperceni 1900 m. pot merge la şcâla din F lămânda, unde, pesto tot fiind 304 

copii în vîrstă de şcolă, ar trebui încă doi învățători la șcâla existentă și să se înființeze încă 
o şcolă cu trei învățători. 

I neapărată nevoie de localuri noui. 

3). Comuna Liţa. (Venit: 10.50 lei). Un cătun : Lița, 

Scola de la Liţa există de la 1859. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1858. [E 
de zid, vechiii, nepotrivit şi ncîncăpător, dar deși la loc sănătos nu ce la îndemâna copiilor. 

Are o sală: (10,20X5,50X2,90) şi două camere pentru învăţător. Curtea (600) este neimprej-: 

muită. Grădina (600”») este împrejmuită cu uluci și șanț. Se6la are un venit de 115 Iei, din 
arendarea pămîntului, donat de fraţii Dumba. 

La Liţa, fiind 416 copii în vîrstă de șeslă, ar trebui încă trei învățători la școla existentă 

şi să se înfiinţeze încă o ședlă cu patru învățători. 
E nevoie de localuri nouri. 

4). Comuna Măgurelele. Un cătun: Jăgurelele. | | 
Şeola de la Măgurelele există de la 1885. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1884. [i de cărămidă, destul de bun, încăpător dacă se ma! face o sală, la loc sănătos și la în- 

demâna copiilor. Are două săli: 1 (7,5X6,5X3,5), Il (7,5X6,5X3;5) şi patru camere pentru în. 

văţător. Curtea (2284m») și grădina (300”.7) este împrejmuită cu şanţ, gard și uluci. Şesla are 
un venit de 200 lei, din arendarea: pămîntului, | 

La Măgurelele, fiind 191 copil în virstă de șcâlă,ar trebui. cel puţin un al treilea învă &ţător. 

5). Comuna Odaia. (Venit: 5.465 lei). Un cătun: Odaia. 
Școla de la Odaia există de la 1882. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1881. 

E de zid, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli: 
I (9X6X5), II (9X4X5) şi două camere pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şe6la 

nu are nici un venit. , 

La Odaia, fiind 184 copii în virstă de şeslă, ar trebui un al treilea învăţător. 

6) Comuna Pleașovu. (Venit: 2631 oi). Un cătun: Pieașoru. 
« Şcola de la Pleaşovu există de la 1867. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1864. 

E de zid, vechiu, nepotrivit și ncincăpttor, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o 

sală: (6X5,30Xx3) şi o cameră pentru înv&ţător. Curte nu e. Grădina (100m.”) este împrejmuită 
cu uluci şi gard de nuele. Şcola nu are nici un venit, 

La Pleașovu, fiind 112 copii în vîrstă de şeolă, ar trebui un al doilea învăţător și deci 
o a doua sală. 

„7. Comuna Plopii-Slăviţesci. (Venit: 4.311 lei). Un cătun: Plopiz-Slăcițesă. 
Școla de la Plopii-Slăviţesci există de la 1881. Localul este proprietatea comunei, elădii 

de locuitori în 1866. E de cărămidă, vechii, nepotrivit și neîncăpător, dar la l6c sănătos şi la 
îndemâna copiilor. Are o sală: (642,50) şi o cameră pentru învăţător, Curtea „(P80”) este 
ncîmprejmuită. Grădină nu e. Şe6la-nu are nici un venit.: 

La Plopii-Slăviţesci, fiind 95 copil în virstă de ședlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

E]
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8). Comuna Râioasa. (Venit: 5.021 lei). Un cătun: Râioasa. -- 
ŞeGla de la Râioasa există de ln 1856. Localul este proprietatea comunti, clădit în 1853. 

3 de cărămidă, vechiii, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos și-la îndemâna copiilor. 
Are o sală: (8X6X2,90) şi o cancelarie ce servesce şi de cameră pentru învăţător. Curtea (4107-) 

este împrejmuită cu uluci. Grădina este ncimprejmuită. Şedla nu aro nici un venit. 

La Râioasa, fiind 263 copil în vîrstă de şcdlă, ar trebui un al doilea învăţător la școla 
existentă şi să se înfiinţeze încă o şedlă cu doi învăţători. 

E nevoie de localuri noul. 

-9). Comuna Saelele. (Venit: 3.700 lei). Un cătun: Saele. 
Şeola de la Saelele există de la 1866. Localul estă proprietatea comunți, clădit în 1865. 

[i de cărămidă, vechii, nepotrivit și neincăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. 

Are o sală: (7,50X5,50X2,80) şi două camere pentru învățător. Nu e nici curte, nici grădină. 
“Sc6la nu are nici un venit. 

La Saelele, fiind 155 copii în vîrstă de școlă, ar trebui încă doi în v&ţători, 

|» nevoie de un local noi. 
y 

. 

10). Comuna Șegarcea-din-Deal. (Venit: 6.429 Iei). Un cătun: Segareca-din- Deal 
Școla de la Şegarcea-din-Deal există de la 1855. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1854. E de zid, vechii, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor: 
Are o sală: (7X5,77X2,75), fără locuinţă pentru învățător. Curtea (2800m-:) este neîmprejmuită. 
Grădină nu e. Şcola are un venit de 229 lei, din arendarea pămîntului. 

La Șegareca-din-Deal, fiind 196 copii în virstă de şcolă, ar trebui cel puţin încă doi învăţători. 
[, nevoie de un local noii. 

11).. Comuna Șegarcea-din-Vale. (Venit: 5.812 lei). Un cătun: Segaree :-din- Vale. | 
Șeola pe la Şegareea-din-Valo există de la 1871. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1866. E de zid, neîncăpător, dar la loc sănăto: şi la îndemâna tuturor copiilor. Arc o sală: 
(5,80X5,05X3) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (209.7), şi grădina (312 m.) sunt împrej- 
muite cu gard. Şcâla are un venit de 212 lei, din arendarea pămîntului. | 

La Șegarcea-din-Vale, fiind 190 copii în vîrstă de școlă, ar trebui încă dot. învăţători. 
[i nevoie de un local noi. 

12). Comuna -Slobozia-Mândra. (Venit: 7.541 lei). Un cătun: Sobozia-Mândra. 
Şeola de la Slobozia Mândra există de la 1855. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1854. E de zid, vechii, nepotrivit şi, neîncăpitor, dar la loc săniitos și- la îndemâna copiilor. 
Are o sală (8,50X6,65X2,65) şi o cameră pentru învăţător.. Curte nu-e. Grădina are 1516m». 
Şedla nu are nici un venit. ma _ Da | 

La Slobozia-Mândra, fiind 223 copil în virstă de şcâlă, ar trebui un.al doilea învăţător la : 
şcola existentă şi să se înfiinţeze încă o ședlă cu doi învăţători. 

E: nevoie de localuri noul. 

13). Comuna Traian. (Venit: 2273 lei). Un cătun: Traian. 
Șeola de la Traian există de la 1884. Localul este oferit gratis de d. ]. Dumitrescu. [ de 

pămînt bătut, nepotrivit şi ncîncăpător, la loc nesănttos:şi nu e la îndemâna copiilor: Are o 
sală (5,25X5,10X2,40) şi două camere mici pentru învăţător. Şedla nu are nici un venit. 

La "Traian, fiind 239 copii în vîrstă de şceslă, ar trebui un al doilea învăţător la școla 
existentă şi să se înființeze încă o şcolă cu doi învăţători. 
' IE neapărată nevoie de localuri nout.
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14). Comuna Uda-Clocociovu. (Venit: 3.583 lei). Un. cătun: Uda-Clococioru... .... - : 
Șe6la de la Uda-Clocociovu există de la 1880. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 189. E de cărămidă, nepotrivit și. ncîncăpător, dar la loc sănătos: şi la îndemâna copiilor. 
Are o sală (2,55X5X3) şi o cameră. pentru învăţător. Curtea, (100mP) este împrejmuită cu gard. 
Grădină nu e. Școla nu aro nici un venit. 

La Uda-Clocociovu, fiind 170 copii în vîrstă de seâtă, ar trebui încă dor- învățători. 
E nevoie de un local noi. - - 

15). Comuna. Uda-Paciurea. (Venit: 3.753 lei). Un cătun: Uda-Paciurea. 
Şcola de la Uda-Paciurea există de la 1870. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1864. E de cărămidă, vechiii, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna co- 

piilor. Arc o sală (6,50X4,50XX2,50) şi o cancelarie ce servesce şi de locuinţă pentru învăţător. 

Nu e nici curte, nici grădină. Şcola nu are nici un venit. 
La Uda-Paciurea, liind 117 copii în vîrstă de şedlă, ar trebui un al doilea învățător. 

PLASA TELEORMAN 

„30 cătune şi 16 şedle, 
Copii în virstă de şedlă: 2:660 (1.517 băicţi și 1.113 fete). 

1). Comuna Bucovu-Adunaţi. (Venit: 3.793 lei). Trei cătune: Adunaţii, Bucovu şi Ciuculesci. 
Şc6la este la Ciuculesci. Există de la 1886. Localul este închiriat. E. de gard,-tencuit cu var 

şi pămînt, vechii, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o 

sală, (5 20X4,10X2,30), fără locuinţă pentru învăţător: Nu e nici X curte, nici grădină. “Şe6la are 

ca venit arenda pămîntului (85000n»-). 

Toţi copiii pot merge uşor 'la acâstă şcolă, unde, „peste tot fiind 93. copii în. vîrstă. de 

- şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. - 

[2 neapărată nevoie de un local noi. 

1 

2). Comuna Depărtaţi-Hârlesci. (Venit: 4.163 le). Două cătune. Depărtaţi şi Hârlesci. 

Şc6la este la Hârlesci. Există de la 1861. Localul este donat și clădit în 1860 de principele 
Al. Caragcorgevici. E de gard lipit cu pămînt, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și 

la îndemâna copiilor. Are o sală (5X5X2,56) şi două : camere pentru înv&ţător. Curte nu -e. 

Grădina are 150*2: Şcola nu are nici un venit. 

Copiii din -Depărtaţi (150. m) pot merge uşor la șcsla din' Hârlesel, unde, peste tot fiind 
151 copil în vîrstă de şedlă, ar trebui încă doi învățători. 

E nevoie de un local noi. 

3). Comuna L.ada. (Venit: 1.172 lei). Un cătun: Lada. a 

Şeola de la Lada există de la “1883. Localul este proprietatea comunei. E de gard, acoperit 

cu pac, vechiii, ruinat, nepotrivit și neîncăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are 
o sală: (1X4X2) fără locuinţă pentru învățător. Nu e nici curte, nici „grădină. Şc6la nu -are 

- nici un venit. a. „ 

La Lada, fiind 97 copil în vîrstă de ședlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

[E nevoie de un local noi.
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4). Comuna Netoţii-de-Jos. (Venit: 4.657 lei). Trei cătune : Brătășani, Neloţii- Pricalea şi 'Tălpeni. 
Şeola este la 'Tălpeni. Există de la 1858. localul este proprietatea comunei, clădit în 1837. 

E de gard, vechii, nesistematie și neîncăpător, dar la loc siinătos și la îndemâna copiilor. Are 
o sală: (6X5)X(2,3) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (12602) este neîmprejmuită. Grădina 
(18552) este împrejmuită cu gard. Sc6la arc un venit de 170 lei, din arendarea pămîntului. 

Toţi copiii pot merge lu acâstă șeslă, unde, peste-tot fiind 233 copii în vîrstă de școlă, 
ar trebui un al doilea învăţător la şeola existentă şi să se înființeze încă o șeâlă cu doi în- 
v&ţători. 

E nevoie de localuri. 

5). Comuna Netoţii-de-Sus. (Venit: 8.604 lei). Un cătun: Netoţii-de-Sus. 
Scola do la Netoţii-de-Sus există de la 1884. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1874. E de nuele, lipite cu pămînt, nepotrivit şi ncîncăpător, dar la loc stinătos și la îndemâna 
copiilor. Are o sală: (6X4X2) şi o cameră pentru învăţător. Nu e nici curte, nică grădină. Sela 
are un venit de 85 Iei, din arendarea pămîntului. 

I-a Netoţii-de-Sus, fiind 100 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea învățător, 

6). Comuna Oltani. (Venit: 3522 Ic). Două cătune: Dobogostca şi Olteni. , 
SȘcola este la Olteni. Există de la 1832. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1869. 

; de gard, lipit cu pămint și acoperit cu șindrilă, nepotrivit şi ncîncăpător, dar la loc sănătos 
și la îndemâna, copiilor. Are o sală: (5,80X5,73X2,35) şi o cameră, pentru învăţător. Curtea la 
un loc cu grădina (1350*) este ncîmprejmaită. Sc6la nu are nici un venit. 

Copiii din Dobrogostea (1 lil.) pot merge ușor la șeOla din Olteni; unde, peste tot fiind 
209 copil în virstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător la șcâla existentă şi să se înfiin- 
țeze încă o școlă cu doi învăţători, 

E nevoie de localuri noui. 

—
 

1). Comuna Orbeasca-de-yJos. (Venit: 4 848 lei). Un cătun: Orbeasca-de-Jos. 
„Sesla 'de la Orbeasca-de-Jos există de la 1849. Localul este proprietatea comunci, clădit 

în 1818. E de zid, vechii, ruinat, mizerabil, nepotrivit şi ncîncăpttor, dar la loc sănătos și la 
îndemâna copiilor. Are o sală: (5,60X5,40%2,80) şi o cancelarie, fără locuinţă pentru învăţător. 
Curtea (267) şi grădina (3002») sunt neîmprejmuite. Şesla nu are nici un venit. 

La Orbeasca-de-Jos, fiind 217 copil în virstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învăţător la 
școla existentă şi 'să se înfiinţeze încă o şcâlă cu do! învăţători. 

ate, E: nevoie de localuri noul. 
e ae 

8). Comuna Orbeasca-de-Sus. (Venit: 5.758 lei). Un ciitun: Orbeasca-de- Sus, 
spus. ŞeGla,; de la Orbeasca-de-Sus există de la 1834. Localul este proprietatea comunei, clădit 
în 1876. E de gard, ruinat, mizerabil, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos şi la înde- 
mâna, copiilor. Are o sală: (5,30%X5,50X2) şi o cancelarie, fără locuinţă pentru învăţător. Curtea 
(110"P) este ncîmprejmuită. Grădina (756m») este împrejmuită cu gard. Șc6la nu are nici un venit, 

La Orbeasca-de-Sus, fiind 242 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învăţător la 
şcola existentă şi să se înfiinţeze încă o şcolă cu doi învăţători. 

+. E neapărată nevoie de localuri, 

9). Comuna Peril-Râioși. (Venit: 3.468 lei). Două cătune: Broșteni şi Peri. 
Şcola este 'la Broșteni există de la 1883. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1864, 

[2 de gard, lipit cu pămînt şi acoperit cu şindrilă, vechii, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc
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sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (4,48 X.1 X 2,20), lără locuinţă pentru învăţător. 
Curtea (180) și grădina (154.2) sunt ncîmprejmuite. Sesla nu are nici un venit.. 

Copiii din Perii (1 kil.) pot merge uşor la şesla din Broşteni, unde, peste tot fiind 114 
copil în virstă de şc6lă, ar trebui un al doilea învăţător. 

E nevoie de un local noii., 
ț 

10). Comuna Popesci-Palanga. (Venit: 2.632 lei). 'Trot cătune: Pulanga, Popescă şi Purcăresc; + 
Șe6la este la Poposai. Există de la 1859. Localul este proprietatea comuni, clădit în 1869 

E; de gard, nepotrivit şi neincăpător, dur la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(8X(4,60X2,14), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea [1925"».) este ncîmprejmuită. Grădină nu e: 
Sedla nu are nici un venil. , 

La Popescă, fiind, 95 copii în virstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător. 
In cătunul Palanga ( lil. 969m. şi comunicaţia, grea din causa rîului Teleorman. peste care 

nu € pod), fiind 55 copii în virstă de școlă, ar trebui să se înfiinţeze o şeolă inferidră. . 

Cei 38 copii din Purcăresct (5 il. 280m.) pot merge uşor la şeola din comuna Râca. 

11) Comuna Râca. (Venit: 6.539 lei). Un cătun: Iăca. 
Școla de la Râca există de la 1884. Localul este cumpărat de comună. E de gard în pa- 

iantă și lipit cu pămînt, vechii, nepotrivit și neîncăpător, sistematic, la loc nu tocmai sănătos 
dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (4AX4X2,15) Si o cancelarie, lără locuinţă pentru învătător, 
Nu e nici curte nică grădină. Şcola nu are nici un venit. 

La Râca, fiind 117 copii în virstă de șcslă, ar trebui un al doilea învățător. 

Cai 33 copil din cătunul Purcărasci (comuna Popesci-Palangaj pot veni la acestă Școlă, 

E nevoie de un local noi. | 

12). Comuna Slăvesci. (Venit: 3.345 lei). Un cătun: Slăresci. 
Şc6la de la Slăvesci există de mult. Localul este donat de defunctul Al. Slăvescu, fără forme. 

[ de zid, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o. sală: 

(6,80X(3,652;75), fără locuinţă pentru învățător. Nu e nici curte, nici grădină. Se6la nu are 
nici un venit. 

La, Slăvesci, [iind 99 copii în virstă de şcolă, ar trebui un a doilea înirăţittor, 

13). Comuna Slobozia-Trăsnitu. (Venit: 4.559 lei). Trei cătune: Dobren), Purcăreni Şi Slo- 

Loziu-Trăsnilu. 

Sedlu este la Slobozia-Trăsnitu există de la 1865. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1865. E de gard, nepotrivit și neîncăpător, dar la lo6 sănătos și la îndemâna copiilor. -Are 
o sală: (952), fără locuinţă pentru învățător. Nu e nici curte, nici grădină. Sodla nu are 
nici un venit, 

Toţi copiii pot: merge la acestă şeslă, unde, peste tot fiind 130 copil în vîrstă de școlă,. ar 
trebui un al doilea învăţător. 

'E nevoie de un local noii. 

14). Comuna Tătărăscii- de- Jos. (Venit: 3.000 lei). Trei cătune: Ochesci, Poporoşi, $ şi 'urcescă, 

Şcola este la Ochesci. Există de la 1584. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1882, 

E de zid, la un loc cu primăria, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna 

copiilor. Are o sală: (6,904,50X(2,50), o cameră şi o bucătărie pentru învăţător, Curtea (1004) 

este neîmprejmuită și se află la un loc cu a primăriei. Grădină. nu. e. Şcola nu. are nici un 

venit. - | . a i 

Toţi copiii pot merge uşor. la acestă școlă, unde, paste tot fiind 279 copil în vîrstă de şcâlă,
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ar trebui să se înfiinţeze încă o școlă cu doi învăţători, la şcâla existentă fiind” acum dor. 
E neapărată nevoie de localuri noui. 

15). Comuna Tătărăscii-de-Sus. (Venit. 4.200 lei). Un cătun: Tătărăscix-de- Sus. 

Şcâla de la Tătărăscil-de Sus există de la „1810. Localul este proprietatea comunei, clădit . 

în' 1870. E de gard, lipit cu pămînt nepotrivit i neîncăpător, dar la loc sănătos şi Ja îndemâna 
copiilor. Are o sală: (4,60x5,30X2,20) şi două camere pentru învăţător. Curte nu e. Grădina 
(1874m) este împrejmuită cu gard. Şc6la nu are nici un venit. 

La, 'Tătărăscit-de-Sus, [iind 130 copil în vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător. 
E nevoie > de un local “noi. 

4 

16). Comuna Udupu. (Venit: 3.555 lei). Un cătun: Uzupu. 
Nu este şcolă 
La Udupu, fiind 145 copii în vîrstă de şoălă, ar trebui să se înființeze o şcolă cu trei 

învățători. 

17). Comuna Zlotesci. [Vonit. 3.481 'lei). Un cătun: :Zlotescă. 
Şcola de la Zlotesci există de la 1880. Localul 'uste donat de mai mulți locuitori, fără forme. 

E de zid, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc 'sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(5,35X5,86X2,85), o-cameră și: o bucătărie pentru învăţător. Curtea (443=»:) esto împrejmuită 
cu uluci. Grădină nu e. ŞeGla nu are nici un venit. 

La Zlotesci, fiind 119 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător şi prin ur- 
mare o a doua sală. 

? 

/ 

PLASA TÎRGULUI 

27 cătune 15 şcdle. 
Copii in virstă, de șcâlă, 3503 (1.911 băeţi și 1592 fete). 

1). Comuna Albasci. (Venit: 1.715 let). Un cătun: Albeser, 
Nu este şcâlă. 
La Albesci, fiind 117 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze cât mai curenil o 

școlă cu doi învăţători. 

2). Comuna Bălțați. (Venit: 5.209 lei). Trei cătune: Bălțați Bratcoru și Gresia. 
Școla este la Bălțați. Există de la 1882. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1850. 

E de pari cu nuele, lipit cu pămînt şi acoperit cu șindrilă, vechii, la un loc cu primăria, ne- 
potrivit și neîncăpitor, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,10X5,30%42,50), 
fără locuinţă pentru învăţător. Curte nu e. Grădina (1271»») este împrejmuită cu uluci. Şe6la nu 
are nici un venit. 

Copii! din Gresia (2 kil.500m.) pot merge la ședla din Bălțați, unde, peste tot fiind 176 co- 
pi! în vîrstă de şe6lă, ar trebui încă doi învăţători. ”
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E neapărată nevoie de un local noi. 
In cătunul Brateovu (3 lil. 500m. i fiind 69 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze 

o şcolă inferidră. 

3). Comuna Belitori. (Venit: 5.615 lei). Trei cătune: Adâncata, DBelitoră şi Dulceni. 
Şe6la este la Belitori. Există de la 1891. Localul este proprietatea comunei, clădit de lo- 

cuitori în 1891. E de zid, noi, destul de bun, neîncăpător însă, la loc sănătos şi la îndemâna 
copiilor. Are două săli: 1 (11X8X4), II (L1X8X4) şi două camere pentru învăţător. Curtea şi 
grădina sunt neîmprejmuite. Şc6la are un. venit de 227 loci, din arendarca pămîntului. 

Copii din Dulceni (2 kil. 800 m.) pot merge la Şcăla din Belitori, unde, pesto tot fiind 
418 copii în vîrstă de șcâlă şi la şcâla existentă fiind acum doi învăţători, ar trebui încă doi, 
şi să se înființeze încă'o șcâlă cu patru învățători. 

In cătunul Adâncata (5 kil 100 m.) nu este decât un singur. copil în vistă de şcoli. 

4). Comuna Cucueţi. (Venit: 2.803 lei). Două cătune: Ciocu şi Cucateţi. 
| Sedla este la Cucucţi. Există de la 1839. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1838, 

IL de zid, vechiu, ruinat, mizerabil, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna 

numai a copiilor din Cucueţi. Are o sală: (5X3X2), fără locuinţă pentru învăţător.. Nu ce nici 

curte, nici grădină. Sc6la nu are nici un venit. 

"Copiii din Ştirbeţi, comuna Didesci pot veni uşor la acâstă şcâlă; (ind însă la Ştirbeţi 16 

copii în_virstă de școlă și la Cucueţi 78 (peste tot 91 copii), ar trebui un al doilea învăţător. 
E neapărată nevoie de un locat noă.: 

Cei 11 copii din Cociocu (3 kil. şi comunicaţia grea) pot marea la şesla din comuna Scrioștea 

5). Comuna Didesci. (Venit: 4.335 lei). Două cătune: Didesci şi Stirbeţi. 
_Şeola de la Didesci nu este încă deschisă, nefiind învățător. Localul este proprictatea co- 

munci, clădit în 1892. E de gard, lipit cu pămînt şi acoperit cu șindrilă, noii, la unloc cu pri- 

măria, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,50X 

4+ X 2), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea, (300) este neimprejmuită. Grădină nu c€. Scâla 

nu are acum nici un venit, pămîntul ce posedă, nefiind arendat. 
La Didesci, fiind 84 copil ar trebui să se deschidă cât mai curând şela (școlă inleridră 

de o cam dată). | 

Ar trebui un local uoă, saii ca primăria să se mute. 
Cei 16 copil din Ştirbeţi (4 kil.) pot merge uşor la școla din comuna Cucuoţi. 

6). Comuna Drăgănesci. (Venit: 3.384 lei). Două cătune: Drăgănesti şi Țigănia.” , 

Şcola este la Drăgănesci. Există de la 1865. Localul este cumpărat de comună. E de că- 

rămidă şi gard lipit cu pămînt, vechii, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos și la, înde- 
mâna copiilor. Are o sală: (5X475X2), fără locuință pentru învăţător. Nu e nică curte, nici 

grădină, Scola nu are nici un venit. 

La Drăginesci, fiind 18 copii în vîrstă de școlă, ar trebui încă doi învăţători. 
E .neapărată nevoie de un local noi. 

In cătunul Ţigănia (3 kil. și comunicaţia grea), fiind 24 copii în vîrstă, de școlă, ar trebui: 
să se înfiinţeze o şeolă de cătun. 

7). Comuna Drăgșeni. (Venit: 6.335 lei). Patru cătune: Drăgșani, Drăgșai, Auţi şi Odobeusca. 
Prima șelă este la Drăgşeni. Există de la 1881. Localul este proprietatea comunei,. clădit,
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în 1881 de locuitori. Ii de gard în paiantă, nepotrivit și neîncăpttor, dar: deşi la loc sănătos 
nu e la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,60X4,68X2), fără locuinţă pentru înveţător. Curtea 
400.) este neimprejmuită. Grădină nu e. Şedla nu are nici un venit. 

Copiii din Drăgșani (763 m.) pot merge la şcâla din Drăgșeni, unde, peste fiind 199 copii 
în vîrstă de școlă, ar trebui cel puţin încă doi învăţători. 

Ar li mai nemerit de a se aședa în Drăgşani, fiind ast-fel mat la îndemâna copiilor. 
E neapărată nevoie de un local noi. | 

„A doua şeolă este la Muţi (şcâlă de cătun). Localul este proprietatea comunei, clădit de lo- 
cuitori în 1857. E de gard, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna tuturor 
copiilor. Are o sală: (3,50X2,50X2), fără locuinţă pentru învtţător. Nu e nici curte, nică grădină. 
Şc6la nu are niciun venit. | 

Copii din Odobeasca (890 m.) pot merge la șc6la din Muţi, unde, peste tot fiind 81 copii 
în vîrstă de șcâlă, ar trebui ca şcâla de la Muţi să fie transformată în şcâlă inferidră. 

E neapărată 'nevoie de un local noi. | 
Num&rul copiilor în virstă de şcâlă, din Odobeasca fiind îndoit laţă de acel al copiilor 

din Muţă, ar fi mai nemerit de a se așeza şcola în Odobeasca.! 

8) Comuna Dulceanca. (Venit: 1.279 lei). Un cătun: Dulecanea. Ma 
| Școla de la Dulceanca există de la 1884. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1879 
IE de gard, nepotrivit şi ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(4;50X4X2), fără locuinţă pentru învăţător Curtea este neîmprejmuită. Grădină nu e. Şc6la nu 
are nici un venit. | 

Lă Dulceanca sunt 58 copii în vîrstă de șcâlă. 
[. nevoie de un local noi. 

'9) Comuna Măgureni. (Venit: 3.519 lei): Un cătun: Măyuren. . | 
Şc6la de Ia Măgureni există de la 1859 cu întreruperi. Localul este proprietatea comunci, 

clădit în 1889. E de zid, acoperit cu tablă, nepotrivit și ncîncăpător, dar la loc sănătos şi lu 
îndemâna copiilor, Are două săli: 1 (8X6X3), 11 (6X6K3), fără locuinţă pentru învătător, Curtea 
(G46=») este împrejmuită. Grădină nu e. Şc6la nu arc nici un venit. 

La Măgureni, fiind 185 copii în virstă de şcolă, ar trebui încă doi învăţători şi prin ur- 
mare 0 a treia sală. 

10). Comuna Măldăeni. (Venit: 6.750 Iei). Un cătun: Măldăeni. 
Școla de la Măldăeni există do la 1842. Localul este proprietatea comuni, clădit în 1882. 

I, de zid, aprope sistematic, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două 
săli: 1 (8,70X5,80X3,04), IL (8,70X3,93X3,04) și o cameră pentru învăţător. Curtea (738m») este 
împrejmuită cu uluci. Grădină nu e. Şce6la nu are nici un venit. | 

La Măldăeni, fiind 299 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al treilea învățător la șc6la 
existentă și să: se înființeze încă o școlă cu trei învtţători. 

11). Comuna Meri-Goala. (Venit: 2.093 Iei). Două cătune: Goalu şi Meri. 
Şc6la este la Geala. Există de la 1850. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1830. 

IL: de gard şi zid, vechii, la un loc cu primăria, nepotrivit și neincăpător, dar la loc sănătos 
și la îndemâna copiilor. Arc o sală: (1,50X3,80X2), fără locuinţă pentru învățător. Curtea (180) 
este neîmprejmuită. Grădină nu e. Sc6la nu are nici un venit. 

Copiii din Meri (500 m) pot merge ușor la şcâla din Goala, unde, peste tot sunt 73 copii 
in virstă de şcolă. 

E neapărată nevoie de un local noi.
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12). Comuna Papa. (Venit: 1.254 le). Un cătun: Tape. 
SȘedla. de la Papn există de la 1858. Localul este proprietatea comunci, clădit prin sub- 

scripţie în 1891. [E de zid, acoperit cu tablă, noii, aprope sistematic, încăpător dacă se mai tace 

o sală, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (8,50X5X3,58) și o cameră pentru 
învățător. Curtea (250%.7) este împrejmuită cu uluci. Grădină nu e. Şcola nu are nică un venit. 

La Papa, fiind 91 copii în' virstă de școlă, ar trebui un al doilea învățător, 

13). Comuna Peretu. (Venit: 8.510 lei). Un cătun: Pertu. . 
_Şcola de la Peretu există de la 1874. Localul este donat de d. State P. Teodoru. [i de zid, 

la un loc cu primăria și percepţia, nepotrivit şi ncîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna 

copiilor. Are două săli: :(7,60X(6,80X(4), IL (7,60X6,80X4), fără locuinţă pentru învăţător. Curteu 

(385=7.) este neimprejmuită. Grădină nu ce. Seola nu are nică un venit. 

La Peretu, fiind 615 copii în vîrstă de școlă, ar trebui un al patrulea înveţător la şcola 

existentă şi să sc înființeze încă două şeole cu câte patru învăţători. 

I ncapărată nevoie de localuri și de a se mula primăria și percepţia din localul actual, 

14). Comuna Plosca. (Venit: 7.069 lei). Un cătun: Plosca. 

cola, de la Plosca există de la 1860. E de gard, lipit cu pămînt, vechii, nepotrivit și ne- 
încăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (7x5x2), fură locuinţă pentru 

învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şcola nu are nici un venit. 

La Plosca, fiind 297 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui î încă doi învăţători la școla exis- 
tentă şi să se înliinţeze încă o şcâlă cu trei învăţători. 

I neapărată nevoie «dle localuri noui. 

15). Comuna Scrioștea. (Venit: 6.148 lei). Uu cătun: Scerioștea. 

Şcâla de la Scrioștea există de la 1857 cu mici întreruperi. Localul este proprietatea co- 

munci, clădit în 1890. E de cărămidă, noi, destul de bun, la un loc cu.primăria, ncîncăpător, 

dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (8X8,50X38,75), IL (4X4,10xx3,75), 

o cameră şi o bucătărie pentru învăţător. Curtea |2000*7) este împrejmuită cu uluci. Grădină 

nu e. Scola nu are nici un venit. 

La Scrioştea, fiind 224 copii în virstă de şcolă, ar trebui un al «doilea învățător la şcola 

existentă şi să se înfiinţeze încă o șeslă cu doi învăţitori. 
Gopiil din cătunul Ciocu, comuna Cucueţi pot merge uşor la acestă şcolă. 

Ar trebui ca primăria să deșerte localul actual. i 

16). Comuna Socetu. (Venit: 4951 ci). Un cătun: Socctu. 
Şcola de la Socetu există de la 1883. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1880. 

E de gard, lipit cu pămînt şi acoperit cu şindrilă, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos 
şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (6Xx5x2,140), fără locuinţă pentru învăţător. Curte nu e. 

Grădina (Bt0m7) este împrejmuită cu uluci. Șceola are un venit de 212 ler, din arendarea pă- 
_mântului. 

La. Socetu, fiind 209 copii în vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător la șcsla 
existentă şi să se înfiinţeze încă o şelă cu doi învăţători. 

E nevoie de localuri noui.
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RESUMAT 

Pentru o deplină aplicare. a legei asupra învățămîntului primar, ar fi nevoc dea se înfiinţa 
în tot judeţul Teleorman: 

4 şcole de cătun ; 
9 șcăle înferiore cu 1 încețător ; 

31 șeole superidre cu doi înrițălori ; 

13 școle superidre cu trei învățători ; 

7 şcule superidre cu palru înrețători. 

Ar mai [i nevoie de a se transforma: 2 șed!e de cătun în şcâle inferire, 55 şeole infe- 
ridre în ședle superidre cu doi învăţători, 43 şedle inferidre în şesle superidre cu trei învă- 
țători, 2 şedle inferidre în șc6le superi6re cu patru învățători, 5 şedle superiore cu doi învățători 
în şedle superidre cu trei învățători, o şcâlă superidră cu doi învăţători în șc6lă superidră cu 
pairu învăţători şi 3 şedle superidre cu trei învățători în şcâle superidre cu patru învăţători. 

Astăqi în acest judeţ avem 125 șc6lo din cari: 2 de cătun, 109 inferidre, 11 superidre cu 
doi învăţători și 3 superidre cu trol învățători. 

In Qiua când legea actuală va [i pe deplin aplicată vom avea 189 șesle, din cari: 4 de 
cătun, 20 inferidre, 91 superidre cu doi învățători, 61 superidre cu trei învăţători şi 13 supe- 
riore cu patru învăţători. 

F.D.
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| | | 

Plasa Dunărei i i 

1] Bragadiru. . .] Bragadiru . 1 1 —| — 9] 13 6 219) | 2 2 —|  — 295, =, 15) 

2 Ciora..... Cidra Ia = 0 — € 32| 2 181 a 1 — 83 48 101; 
3] Conţesci- Conţesci . . 1 1 = 52) 17 188 151| —| —i : 2] 1] 1] 193 jul 364! 
+! Frumosa . . .| Frumâsa. . 3] 1] — —| 385; 35 GI| 13 18 3 J 1 _! s 9% 1 z 

5 Fântânele. . .] Fântânele 1 1] —! —i 60 3! 10 25, 12 30 10 — — j! 53 150 

6| Lisa. ,.... Lisa... 1 a] — 44 11| 1 87 za 13 G — _ Ai ca 194 
“| Năsturelu. Năsturelu ., 2] 1] 4 9|- 20; i „8 2 „40 59) 4 3 — - '9| 97 17, 

S| Pita. .... Piatra . 2] 1] —| = 35| 7] Srl ol oral 200 13] 13 1 309, 804, 604 
9| Suhaia . . . .| Suhaia: 1. a] =] = 108 i —| =] 182 a 9 a — J zu 18 162, 

10 Seaca. . . . . Seaca .... | a] aj =] = 3 38| 20 10] 12 a] aj 1 — sa sa » 
11| Viişoara Viişoara. . . 1 = = 00| os oa a sua aj a - 153, 121, 28 0 
12] Vinători. . . | Vinători.. -. dal a d a 19 a] 2] a i 2] Îl zal a9 oi 

Total. „| 16| 12] 4 5! cca sil sal 'cosl 502: 792] 68! sl Gl les aaaaee! 
pl Li | 

Plasa Marginea 

1] Atârnaţi Arma. | 2] a] = = 2 2j ao] zi] aa au a] — —| Iza] 04 asi 
2| Adamesci . . .| Adamesci.. 1 1] —l — 20! _ „329| sl 29 sii 3 _ —| =] 72 cal 
3| Brânceni Brânceni - 1 a] = — Zi . 32 si 1 a | = d zi o] e na 
4] Buzescu. . . Buzescu , . 1 1] —| — 2 21 1% 6 % 122] 5 6 3 - 133 155) 305) 

5 Boiu ..... Beiu. ..., 2 a] —| — 29 3] 19 7 9 10] = ala 53] cj 122 
6) Călinesci Călinesci. . , 1 1| = _| s6l a 43! 89 al 25 4 | —| —] 100! 67 ral 

: | Cervenia Corvenia. : . 1] 1] — — x : 16) 8 sl - a 17 aj 3 —| 11| 132 82 

8] Furculesci. . .| Furculesci . . 2 aula 1 8, 3 5 9 | —| = =] 90 o 160 
9] Găuriciu Găuriciu. [aj 1] aj = 26 - a co) 32, , 2] 2] —] aj ara 4 

10| Lăceni . . Lăceni. . . 11| | = 20, 1] 29 | - — 10, 3] —| —] 68| +7 ul 
11 Mavrodinu Mavrodinu .. 1| 1] a] 1] 23 2 65| i 1 9 d] — 1] —[| 112| 61| 173 

12] Nenciulesci . .| Nenciulesci. . 2. 1| 9 _| 24 _| 68|: 50 23 aj —| 2 —] ÎI 117 | 194 

| 13] Nanovu. . . . | Nanovu | a 2] 2 a 17 19 | od a a 1] — sa] 55 16 
14] Pielea. Pielea-de-Sus. 1] 3] —[ — 27 —| 96| 79 15! 21 ai - | —| —|| 189| 100| 239 
15] Paroschia . . Paroschia 1] 1 — | i - 34 2 62 SI 5) 6| —| —[| 138| 142 0 

16| Smărdioasa Smărdioasa 2] 1] - | —! 26 14| 239 34 100' 81 1| — 29| 41| 168| 123 =X| 

1] Ștorobăneasa . | Ştorobănecasa . 1 1] = — ai - iti GI — J | = = — 87| G1 i 

15| Țisănesei . . .| Țigănesei.. . | 2 1] —| —l 30 7] sr 128] 42 au a] ll a! —] 164] ac6! 327 
19] Voivoda. . . VYoivoda . da-l 2 oșl al 23 og 16 “sal _ J 2 _ oz zl sul 

Total. .| 28| 19 5 : sa îi a gaz! sn co co ui i deus 
i: |



  

  

Numărul copiilor străini împărțiți în două categorii 
    
  

    
  

  

Câţr copil 
Copii care urmăză şesla acum. 
  

  

  

  

  

  

    
  

  
    

    
    

    

          

  

          

            
    

  

  

  

| Copil străint cart Pa După statistica anului 1$93—94 

Copil străint cară || sunt în vizată de. TOTALUL _ | 

mea ete | ez | acea [20| Eat | Caru | cum rece AȚIUNI acum a ezeluţ steainr se 203 Decembrie în luna Mâit OBSERV. FI 

1 —| —| apa] 200 | ua 12 124) 112, 12 12 55 9 6 
- — — = == 50 | 59| 10 60) 30, — 30 20 —| 20 

2 ji 2 54| Gl 10 70 | 23| 15| 39) aj 60| 47| 27| s| 35 
1 _| _ _ 1. — 1 | 57 II A — 4] u | A Form, F: nm conține date stat. po Scp- 

| === 35 | soi 7 1, 28 —| 2 ri —| 19 

— 2 — 2 al] 50 | 63| 22 85| 5 4 sa 29 3 +42 
a ala 20 | ai] 9 0 18 5 a 8 ju 
| 2 22 -] 2] o] sa 12 GI 7 ci za 5! 38 
1 1 — 1 a] 21. 164 1851 48! 178] 121| 30 151| 106: 26 132 
— - — = — 38 — 2 -— 38| i E 5 ş 9 page: [nu conţine date statistice 

— — — = 80 72 10| 82| 48 4 32| 26| 3 9]: 

| — aa a 10 | as sd 22 R oil 4 a 5 

ai 1 3 si 10| 12| 2] vo: — - - _| 2 - — = 
pl | | 

| = si | 7 si 2] ai] 2] aa] 2 2] 14 
— — — - — i = — —| — — Îl —L — nu e gecraă. 

= 1 1| a] 1] 2 25 | 50! —| sol 27 —| 27] 7 —l 7 
— | = i -| —L| 100 | 70! 18 =! 59| 23 82 23 5] 28|: 
2 2 10| 33| 5 382| 4 sa 13| 3] 16 

| co | 215| 1] 46] 19| i] 20 1 3. 

1 1| = — a az] 0 | as) 5! as| 22 4] 26] 32 2] aa 
SR — = = = 2 | 989| aj 112] Ga 10| 74| 25| | -30 
al a] 2 s0 | 0: —| +0! 35| — 25] si —| 5 
— 3 — — —| 2 = 30 | 16 2 asi 1 18 8 —| s 

| 1 2]. 1]. 2] -3 50. | 34| si 2 20! | 27] 14] | 19 
| 2 2 30 | si] — si] 27] 21 > 15| | 16 
| 50 | 11| —| il 30! —| 30! 19| 3! 22 
— _ | 2 22 2 10 | 62| —| 6222. 22 14| aa 
— | | 22 si | ai a aa 2] —| 25| 13] —| 33 

1 1 aa] 2 co | 53! 2 sd 30 2 2 14| 2] 16 
— - =] 222 75| 31 —| 34 „6 — 16 9 —| 9 
— 2 | ll o] 2 10 | 111] 100 211| 52| | 58! 20' 10| 30 
— | ll ala] 6 | 53 15| 68] 29 9 sei 22| 6l 28 

2 i 2 i 4 0 ul 958 | —| —| — — — - | = =                                  



  

    

      

  

    

      

  

  

    

  

  
    

      

      

                
      

|V [| NUMBRUL GOPIILOR DE ROMÂNI ÎMPĂRȚIȚI IN ȘESE CATEGORII. ; = 

Con || ecaentăză | man nopa-|| nara at eat] Copii lomemi TOTALUI, 5 | mantra a dara a rinţi Ro- || TAL Part) amânaţi Iostrucțiu- | acestă 
2] COMUNA | CĂTUNUL [E [$ [mure atemece | man care | esente selusi | ăi âîn |] gtse catezorit 2 , | 2|3 cătunul de ort care arfi | EXCluşI teatre cărui 8 9 = le | teotă | teză şeola || distanţa __I_ e 

ă|elă|a e Se || jale|ă|e|s 

Plasa Mijlocu: | | | | | 
| |Antonesci . + .] Antonesci . . | | 1| -— — 15 ! 2%, 26 - - | — — | — „HI 27| 68 
|“ „| Cetatea . . . ] | — — i Dă 6 2 | — -- — 1| — 2, 32 61 

2] Bivoliţa. . . | DBivolia ... Ma 0 ls | a i —| = ca os] al 
3] Putculesci. . .| Dutculesci . . 2 1] 3 — 22 — _| _ «i 1 1 _ 2 — z3l 47 120! 
4| Ciolan -diu-Deal] Ciol-din-Deat. | 1] 4] 2 —| aia ul 1 i n - | = no 60! 200 
5 » » Vale| » » Vale. 1 | — — — — zi U vii 4 2 —] 12 — ST] 54 14 
G| Ciurari . .. | Ciurari.. . - aja = aaa 2 a 29 DI 12 2] 29; aut 102 219 
î| Gărdesci . . .] Gărdesei. . . | 5] 1] 1 —] 6 3! su si — -| 15 gi - —. soul GB) 169, 
3] Gărăgăi. . . | Gării... | 2] 1] — — sl — a! 10 1 n 16 6 1 -i 102159! 161 
9] Licuriciu . . .] Licuriciu . . Ma == a 23, si — - 2 : — -i „57|. 29, 96| 

10| Necşesci, . . . | Neeșeser. . 2 1] 8 —| 3) - i 34 — —] d îi | ai 52 GO| 142 
11| Rădoesci . . .| Rădoesci-de-Sus 2 1 — —! 36 — 39, 3 1 2 ui 1 — — 195 îl] 119 
12 Sfinţesci +. -]Sfinţesa. ., ÎN BI MR — 24 —| 40 93| — | 21 — — 13, 09| 132 
13| Săceni . .. .| Săceni... aj 2 — a 1 cl 16| 14 SI 18 10) — —! S6l 71 157 

14 Vârtoapele-de-].] Vârtpeoale-de-Jos] 2] 1] -- - | | = 2 13) a) 7 - — — s GT] 148 
115 po» Sus] o» Sus | 1 1 3: —l 34 ai 20; 27] 12i 30| —| ai —| = 60! sul 19s 

Total. . | -27| | sl —| sn 20! si sal iu, sa! 9 si 19 aaa 82212 
i i i i !             

Plasa Oltul 

  

  

  

      

                

  

              
          

1 Elisabeta . . .] Elisabeta... 1] 1 | - 17 ! 26, 55| 10; 5 ! — -- — 3444 98! 

2] Plimânda. . | Flămânda . . 2 1 6 —l c 2| 51 20| il si 3 — 7 1 187 117| 304 
3 Lia... Lia... 1 1] [| — 88 = 100) 192! 58 58) —| = — —i 241| 175, 416 
4] Măgurelele . | Măgurelele. . 1| 1] — = a 1 44 cul l 19) —| 2] 0! —li 03! 86 zu! 
5| Odaia. ....|[ Odaia... 1| a : 52, 10! 34 2) sol = A E - 101| 83 184 
6| Pleaşovu ... Pleaşovu + . 1 1 i - 3120 o 17 20) - - — — Ti 85 112 
1] Plopii-Slăviţesei Plopit-Slăviţesci II = —, 3 + 21, % 10! 1 : 4 i 39 36 % 
85| Râioasa .. .| Râioasa.. . 1| 1 - —| 12 1! 33 , Gi sul 3 2 2 _| 1415! 118 263, 
9| Saclele . . . . | Saclele. 1 1] = —| 80 — 29| 36; 17 i a | ai = 7] a 158: 

10| Şegareca-din-D. | Şegarcea-din-Dos] 1] a] —| - ||. sl i 43 ci 2 ai 1 | —1 105191] 198) 
“aa > Vale) > va | al al ai | asi oi col si ş - 1 _ 107 89. 190 

12] Slobozia-Mândra| Sloboz -Mândra 1| 1 al _| sa! —! a6i 13 43 ss | 1. — | 157 sei 225 
„19| Trăian [Trăia ... 1] a] —| 2 sul —! 20 ai; Er 76 d 6, 1 2| 21) a 209) 

14] Uda-Clococioru | Uda-Clocociovu 1| 1] — _ sol i zl 33! 21 47 1 -! G | SS sl 170 
15 » Paciurea . » Paciurea . 1 1] — _] sl 1; rel ar 19, oi a i _| _ 0Y usi 17 

Total. . .| 16| 15 a -i în 20, su cor 132) cl ] 19) d sal 259 2   
 



    

- iNnmărul copiilor străini împărțiți în două categorii 
  

  

    

  

  

Caţr copil |..._— Copii cari urmâză la şedla acum 
  

  

  

  

  

  

          

  

  

  

  
  

  

    
    

            

  

          

                                

! 
| Cori iul incap După statistica anului 1893-94 

opil străini cari ” - 4 614 ee 

Copit străinY caz! sunt în virstă de TOTALUL . n 

urmeză şedla |I scol numărând ga sa ae Copii înscriși || Copil presenţi Copii preseaţi , 
acum || gi pe ceramânați e copi Si la Septembrie tn luna , 

sad excluși străini 3 îs 1893 .. Decembrie tu luna Mai OBSERVAȚIUNI 
a 23 

| | 553 
3121513 lglgi5l5% lelslslzlslzls]ele 
2 O oz 9 > 508 Z »5 9 3 3 > > & a ă | ăla |ă||e|ele'slelele 

| | 1] | 
— —, — = 30 20: | 82! 10 — 101 10 —| 10 

! î i | : — — — —|— —l — — 13 1] 14 17 ri 21 —| =] — epbormular F nu există pe al III 
: i; * rimestru. 

-— — -- — o — — „25 96 — 26! 26| 1 29) 16 Li 17 

al —| 2] 37 37] 19 — 19 5 —| 3]: 
— — == | 0 la a 50, 51| 8 54] 20 2| 22 

| - 
— — -— - —| — — 30 _— — — — _ - i | | Şe6la nu este încă deschisă. 

— -! — o 94 6 2: 8 28 32| 20 1| 21 

1 1 — — i 1 2 25 pi 20 2 22| vi 3 20 „Formular F nu conține date statis- 
i | - | : tico pe Septembrie. 

— - — 1) — 1 1 30 121| 18 19, -- 19 i —- 13 | i : i 
=== a 50 | 40 10| 50! 36 2 38| 17; 14| 18 

— —, — —l =] = — 30 3 —| 3 ul — 21 17) —| 1 

== a [aa = 2 39, — 33| 18 —| 18 
—_— == 36 | = | = i —| 23| 1] —| 110 1aem. 

: i 
—| 1 — —|— 1 1 42 ——| — 23 2 2 îj 2 11] Id2m. 

— — — 36 | za 2 43| 2! 2] 2 22 
al ao Dal al slaba a al a 

SN 2 — 1 2 a o so | -l — — 222. 
| |] |] |] 

— — — i] — 30 0 12. —] 19] 13 2. 1] Formular F nu conține date statis- : | | | tice pe Septembrie. _ — _ i 2 56 q 7] 10| 10: —| 10] —| = — aeormtlae E nu conține date siatiz- 
- ” TU . 

1 1 — — aja 2 80 18 21 46| 1] sa 9 3 12 | 
! 

— — — | = — 160 |1i2 3 115 it 1 i 17 1| 18 
_ — _ 2 al 97 61 7 68 37| 1 “i 29| 8 37 

—| al 28 4 =] si 20| —| 28| 10| —| 10 
| i . , 

— — — —| — > 10 31 40, 27 6 58 21 41| 25 

— 2 2 1] 2.3 5 64 21| 2? al 19| 3 i 24| 383| 27 

— — 2 il o al 30 | — _ 39| —l| 39| 24| —| 23] Formular F. nu conţine date statir- i | i | | tice pe Septembr iv. 

— —i 3 -- 3 .— 3 30 35 1 56 22| — 22 14) — 14 

— - — == 18 9 =] 9 860 —| 36| asi —] a 
= ma | 2 — 62| 13| — s 31| —| 15 
alo ao si | sas = 18) 15| — 15 i 
— — — —| == = 13 42| — ui 33| — i 23| —| 23 ; 
al le bal lazi oo 2] aula] a] a 

! | - - ” ” 
1 3 1 21 8 5 13 903 — - _ —| = - —| — — 

i 

   



  
  

    
  

      

  

        

  
      

  

      

            

  

  
    

  

  

  

  

                
        

  

              
  

NUMELE COPIILOR DE ROMÂNI IMPĂRȚIȚI IN ŞESE CATEGORII | 
5 Pi Copil car! Copil (în | | | = | 5 | ge ez acum [matca te | ep emca | TOTALUL 

COMUNA curunuL [E E mt | rara i mmtaneru ear ea IM rAbI imtracțin- acestor 
= Vata - HUI = | |urmaun an desparte că- frecuonteză şcâla acum | clust c6la din | şese categorii 
ș 5 5 | conta le | ge “aia | excluşi | acest cătun | din urmă 

g = Z = —= ———— 

A ză | m | a | alelă lă|al&|e|s 

| i | | Pt] 
Plasa Teleorman ! i i | | ' pl 

Î a ii lu il ucovu-Adunaţi] Ciuculesci . . 3] 1] — —i 26 2 lo: 23 12 15; | — _- i 33 40, 9 
2] Depărtaţi-Iâr. | Haărlesci , 2] 1] — —i 20| 2: 87] 49| 19 24 1 — -- ă, Ti 4: 151| 
95| Lada... lada. Ia aa a 6 10 ss 39 zi Da si 697 
3] Netoţii-de-Jos. . | 'Tălpeni a) aj | aj al az] zi aa] aa o! i — —| 187 46. 233 
| e «e | Netoţii-de-Sus. IM aj — — 36 ai si 80 8 14) 3! A —, 55 sol 100. 
6] Oueni. ..... Olteni... | 2 aj 30 mii 2 cl il ara] oz 209, 
7] Orbeasea-de-os.] Orheasca-de-los | 1] 1] — — a] 2; 82 ss 13 19! al —i al aa8) 20 auz 
8 «e Sus e Sus a] aj a — 35 — 86, 19| 25 35; oi 2] i — 1568 242 

Perii-Râioși . . | Broșteni . . . 20 i 27| ai 16 20, 26 9 = ai — _ 69, 42 aili 
Popești-Palanga | Popesci. . . Sa = 30 -- 1 58! sal sr Ga 2! — 90| g2 185) 
Râca... Râca a] 3 ao i 2 0 7 13, 7 şi —| = 68] 39! ai] 
Slăvesci . .| Slăvosci.. . 1] 1 — — 23| 11. 3 10| 8 20) ji 3. a 3; 52 47 99 
Slob.-Trăsnitu . | Slob.-Trăsnitu. 3l 1 1 -i 37 1 18 20 17 30| , 2] — — Ti 53, 130, 
Tătăresci-de-Sus/Tătăresci-de-Sus | 1] 1] — — 1 — zl 27| 25 33, 31 — = 69 GI 130 

a « dos] Ochesci. . . 3 1] | i 40) i | 38| 82) 68) i 1, 14 —h 165) auzi 279 
Udupu.. . . | Udupu. 1] —| —| = 00 aj 24 20! a 39 | === z0l 70 145, 
Zlotesei. .. | Zlotesci. ... [| a a] — a 67] 10 ao) aci | — | 2 7 cal 119 

7 | EI CI IRI | otal. - | 30] 16] 3, = 157 37 519 561; 499 489 ăi 25, 12 7 L-5471.113)2.600 
i il i i i | ! | : | 

Plasa Tirgului 

1| Albesci.. . .. Albesci. 200| 06, aj at 0 —i 68 ai aur] 
2] Bălțați... -[ Băltaţi. | aj = — 0 i 55 69 aa! ai | — = | 120) 119 245 
3) Belitori. . . | hetiton. . .. | a] a] si —i 0 G| 105, 133, s6! 33 0 gl i i 20 190) isi 
3| Cucueţi. . | Cucueţi. . 2 3] 2 — 221 1 24 i 9 aul 5; 54 35! 8 
5| Drăgăneşei . . | Drăgănesci.. . 2 1] 1 —j 24 1 6 80; 10 14, 1 2; — — 103 ol 202, 
G joriesen, ați pa = - 20 1 15 2 6 ue = ai | sei sil 

Drăgşeni. . . .| Drăgşeni. . .9| [| a] — — 23| 54 si ri 33| 2 — a] — 100 93! 199 
Dulceanea. .... | Dulcâanea.. . 1| 1] — — ul 9 4, 16: 3 2 2 zi a - | 24 su as! 
Dideși.. ... Dideşti. ... | o] —| — — —| 38, 8) 2 13) 3 —j —| —i c4| 36 100 
Măgureni . . .| Măgureni. 203 i 2 at a5| si aj 00] sa 185) 
Măllăeni. , . | Măldăeni. . - 1| 1] — -| 80, 1 93 au — — 4 ai a | 79) 120) 209 
Meri-Goală . .| Goala. . 2 a] — — 18 — 33 2 59| | - a] oi a sol 13) 
Papa... | Papa. aj = i oi os. si 7 — 2 — = sa] sai ou 
Paretu. . . . | Peretu. .. 1 1] 2 —| 9 39! 102 149; 102: 108| 9 6! 3 —i 317 208i 615) 
Plosca. .... Plosca . 1] 1 — — 28) 2: +46 22| 116 s0 2 192 105) 297 
Scrioştea „| Scrioștea. . . | 1] 3; — G7| 7: 26 55 20 2 9 1 —| 1 8 105) 224! 
Soceiu. . . .] Socetu.... a 30 6 a i o, js si — — 108 o 200 

Total. . .| om] 5] a! =! caz! se! 716! 998 co! asi! co! ae! 271 3191113920300) 
. pp        



      
    
  

  

  

  

  

  

  
    

  

  
  

  
    

            

  

  
  

  

    

  

  

    

    

    

  

    

  
  

  

  
    

  

  

INumărul copiilor străini împărțiți în două categorii Câyr copil Copil cari urmEză şedla acum 

| încap „După statistica anului 1893—9.4 
Copil străini car! în gcâlă 

capi străini cari || sunt în virstă de TOTALUL * | 
celor două cate- ; : : | 

urmâză şc6la sc6lă numărând gori! de ccpit na popi înscriși | Copi! Presență Copit presenţi ERVATIUNI ! 
şi pe celamânaţi | 275 a Septembrie în luna . B | 

asum saă excluşt străint 2 de 1893 Decembrie în tuna Mait O 5 , | 

gaz | 
| Zsa 

> || le zis E|ita lgleslEelglslelzlelz 
>= => 5 o$ za 3 3 »3 3 3 | |ă le [ăla |ălele|ăle|elă|e]s | 

4 4 , 

o | 
| | 

! 1 , - pe 
— — — — — — = 32 91| 10 37, ll — 18 | 9] 20 pe conține date statistice 

— - — — 22 20| 2| 22: 2% 2 22 14| 1] 15 

al —| 86 [9 2 — aj sul aja 
— —! — — > — 30 | 42| 8 50 33 1 5 29  1| 380 

= —| =] = 38 | 43 —| 43! 36 — 36| 28| —| 28 
— A =] =] 4 50, —| 50. 88 — 38 25, —| 25 
— _ —| = | 35 | aj — a 2 aj 38 20 —| 20 ! 
1 2 a 3 40-| 40 —| 40 37 — 37| 28, —| 38 

— _ | = 35 | 27| 1] 28 a7 1] 38) 11 —| 11 
—! _ — 2] 2 38 91| — 21, 22 3 23 | 2 e nu conţine date statistice 

== = 25 | 15| 8 18 25 2] 27 1 1] 18 
-- = 40.]| 27] 10| 37| 27| 8 85| 29: 10| 39 

; . i 
— E — i = — 50 14| 383| li 22 2 2 9l 2 11 

| i i ii 1 aa a 2 30 | 10 —[ 10 34| 14 15 10 1| zi 
= oo asi 7] 50t 06! ac] ao, 2] ae 

a! i — — 9| 9 -— cl _ —| „| „| Su este geâlă. 
! “| — ” h | 
i —| _i — — = = — 50 30 5] 85 11| 3 20 29, 4] 33 

| i ! |] 
3 —; 2 2: 5 2 1 649 —| = — i | —| —|.— 

: | | | | i i , j 

4 2! = — —i = — —| — - | — —j —| —| —] Nu este geolă. 

= — —] Îi 15 | :60 2 62, 33 2 55 31| 2 33 

2 1. — — 2 1-38 30y asul 6, 127: 28 6 64 41| 6! 53 

i —. —| = = 25 | 24| 20, 24 19| 1 20| 17| a] 18 
; i 

— — — —i | = — 20 2) 1] 28, 25 1] 26| 1 1| 18 
! : i 30 TE ij i zi 2 Șc6'a de cătun. Form. F nu con- 
! i _ i i _ | ui Mi ai îi: | —| "| ţine date statistice. 

— — — — o — 48 3 3 35 18| 38| 51| 29| 1| 30 

a 23 3 a sia oi 25 | a] 7 
— — — — —| —| — 10 —! — - —| —| | —| =] [| Form. F. nu conţine date statistice. 

pal — Go | 56, 38| 59; 50| 6| 56| 22| 2] 24 
=== no [oo 20 110, 801| 90| 56| 1] 57 
a aa 20 [ui | n a —[ au o lg]: 
! | ! '0 _ il 30! 4 aj 14 14|: Form. F nu conține date statistice — —| -- -| =] = 4 ! | | _ pe Sept. i 

— —i — —| = = 160 16, 1i 63 86 26 1i2 55| 19| "74 
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 JUDERUL MULORA 
11.775 (6.592 băieţi și 5.183 fete). Statistica actuală. Copii în virstă de şcâlă : opi în virstă de şelă 10.976 (5.713 ». şi 5.263 » ). Statistica din 1891. 

PLASA BABADAG 

23 Cătune şi 15 şeole. 

Copii în virstă de școlă: 2.396 (1.307 băieţi şi 1.089 fete). 

1). Comuna Armutlia. (Venit: 3.090 lei). Două cătune: Armutlia şi Camber. 
Școla este la Armutlia. Există de la 1893. Localul este proprietatea comunei. E de vălă. 

tuci, vechii, nepotrivit şi neîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (8,20X7,20X2,70) 

și o singură cameră pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Se6la nu are acum nici - 

"un venit, pămîntul ce posedă fiind cultivat de învăţătăr. 
La Armutlia, fiind 104 copii în vîrstă de şeslă, ar trebui un al doilea învățător. 

E neapărată novoie de un local noi. 

In cătunul Camber (4 kil.), fiind 67 copii în vîrstă de șcdlă, ar trebui să se înființeze o 

şcolă inferioră. 

2). Comuna Atmage. (Venit: 2.734 lei). Un cătun: image. 
Şeola «le la Atmage există de la 1883. Localul este proprietatea obștei locuitorilor, clădit 

în 1870. E de cărămidă nearsă, neîncăpător, 'dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (7,80X6,40 

X2,10) şi două camere pentru învăţător. Curtea (7607) este împrejmuită cu uluci de lemn. 

Grădină nu e. Şedla nu are nici un venit, pămîntul ce posedă fiind cultivat de învăţător. 

La Atmage, fiind 94 copii în vîrstă de şeslă, ar trebui un al doilea învăţător. 

3). Comuna Baș-Chioi. (Venit: 5.698 lei). Două cătune: Baș-Chioi și Cineli. 

Şcola este la Baș-Chioi. Există de la 1880. Localul este clădit de locuitori în 1872 și mărit 
în 1882. E de piatră şi de cărămidă nearsă, neîncăpător, la loc nu tocmai sănătos, dar la înde- 

mâna copiilor. Are o sală: (8X'7,86X3,23) şi două camere pentru învăţător. Nu e nici curte, nici 

grădină. Şcola nu are acum nici un venit, pămîntul ce posedă fiind cultivat de învățător, 
La Baş-Chioi, fiind 226 copil în vîrstă de șcdlă, ar trebui, fiind deja do! învăţători la şedla 

existentă, să se înliinţeze încă o şcâlă cu doi învăţători. 

p neapărată nevoie de un local noă, construit în centrul satului, unde locul e mal ctinăitos. 

Actualul local se află lângă biserică. | 
In cătunul Cineli ți kil), fiind 52 copii în virstă de şeolă, -ar trebui să so înființeze o 

școlă inferidră. - - 

La Cineli există un local clădit în 1875, dar tocmai în condițiuni satisfăcătâre.
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41. Comuna Canli-Bugeac. (Venit: 5.185 ler. Două cătune: Canli-Duge e şi Pacs-tiis'a. 
Şeola este la Canti-DBugeac, Localul este proprietatea comunei, clădit de locuitori în 1550 

E de cărămidă crudă, cu temelia din piatră. îincăpetor dacă se mal face o sală, la loc sănătos 
și la îndemâna copiilor, Are o sală: (1247003350: două camere și o bucătărie pcatru înve. 
țitor, Curtea (195=P) este împrejmuită cu nuele, Grădină există, dar nu e plantată suficient, 
Şeola are un venit aproximativ de 60 ler, din arendarea pmintului. 

La Canli-Bugeae, fiind peste 100 copil în virstă de şcolă, ar trebui un al doilea invețător, 
Copiil din cătunul Paşa-Cașta (5 Nil.) pot merge la şeola din cătunul Jurilofea (comuna 

Jurilofea) distanţa fiind numar de 2 Hil. şi comunicaţia usoră fiind şosea. 

di. Comuna Caraman-Chior. (Venit: 2241 le]). Un cătun: Curanan-Chini, 
Șeola de la Caraman-Chior există de la 1853. Localul este proprietatea comunei, clădit de 

locuitori în 1881. E de cărămidă nearsă, ncincăpetor, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are 
două săli: 1 (10,6X7X3,5), 1 10,6 X7X3,5) şi patru camere pentru inveţător. Curtea (140) 
este împrejmuită cu gard de nuele, dar forte ruinat. Grădina (1200*») este împrejmuită parte 
cu ard de nuele şi parte cu gard de mărăcint, Şcola are un venit de S4 ler, din arendarea 
pămintutul. | 

Lia Caraman-Chior, fiind 196 copir în virstă de şcolă, ar trebui încă dol înveţători, 
E, neapărată nevoie ca Primăria care ocupă o sală mare și două camere, destinate pentru 

șeola de fete, să se mute aiurea, 

6). Comuna Ciamurile-de-Jos. (Venit: 3.850 le)). Două cătune: Gaugagia şi Ciamurile de-Jos 
Scola esto la Ciamurile-de-los. Există de la 1852. Localul este clădit de locuitori în 1863, 

I: de nuele, cu temelia de piatră, veehiă, nepotrivit şi neincăpetor, dar la loc sănătos şi la în- 
demâna copiilor. Are o sală: (7.25X3,20XX2,60) şi două camere pentru învăţător. Nu e nici curte, 
nici grădină, Şedla nu are nici un venit. 

la Ciamurile-de-los, fiind 186 copil în virstă de şeolă, ar trebui încă do înveţători. 
In Ciamurile-de-Jos sa pus în lucrare un local not de şcolă încă din tomna anulur 1893, 

dar nici pină astădI nu sa terminat, 
In cătunul Gaugagia (7 hil.), fiind 33 copil în virstă de şeolă, ar trebui să se inființeze o 

şcolă inferioră, 

î). Comuna Ciucurova. (Venit: 3.230 10). Un cătun: Ciueurora ipopulaţiune gerinană), 
Scola de la Ciucurova există de la 1853, Localul este proprietatea comunel, construit de 

locuitori. [ de piatră, destul de bun, încăpttor dacă se mal adaoză o sală şi la îndemâna co- 
piilor, Arc o sală: (7PBX7BBX285), două camere şi o bucătărie pentru înveţător. Curtea (1:32 5) 
şi grădina (1332**) sunt împrejmuite cu scânduri şi cu sard de nuele. Scola nu are nic un venit. 

La Ciucurova, fiind 132 copil în virstă de şeolă, ar trebui un al doilea inveţător. 

5). Comuna Congaz. (Venit: 6.500 lei). Trel cătune: Congaz, Mugilar şi Satul Noi, 
Prima şcolă este la Conaz (locuitorii de orizină bulizarăi, Există de la 1800, Localul este 

clădit de locuitori la 1876, [E de cărămidă ne arsă, nepotrivit si neincăpetor, dar la loc sânâtos și la îndemâna copiilor, Are două salt: | 26, IL BATA VOCABI, fâră locuinţă pentru inveţător, Curtea este la un loc cu a Risericel, Grădina are 20002. Scola nu are nici un venit. 
la Conizaz, fiind 155 copil în virstă de şcoli, ar trebui încă dol inveţâtori şi un noii local, 
A doua şeolă este la Hailar. Există de la 1592. Localul este clădit de locuitori în anul 1575. E de nuele, nepotrivit şi neincăpetor, dar la loc sinâtos şi la îndemâna copiilor, Are o ral: 0 XASX2 35). fară locuinţă pentru înveţător. Nu e nici curte, nici grădină Şcola nu are nici un venit,
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La lagilar, fiind 116 copii în: vîrstă” de şeolă, ar „trebui un al: doilea” învățător,” 
E nevoie de un local noă. 
A treia şcolă este la Satul-Noii. Există de la 1890. Localul este clădit de locuitori. E din 

„piatră, încăpător dacă -se mai face o sâlă, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(10,2X(6.1X3,5), două camere și 0; bucătărie pentru învăţător Curtea (53802»-) este împrejm uită 
cu scânduri. Grădină este, dar noîngrijită Şedla nu are nică + un venit, pămîntul ce posedă ne- 
fiind arendat. 

La Satul Noi sunt 87 copii în vîrstă de şcâlă. 

9). Comuna Enisala. (Venit: 2.256 lei). Două cătune: Fnisala, și Visterna. 
Şcola este la Enisala. Există de la 1882 Localul este proprietatea comunei, clădit în 1880 - 

de locuitori. E din piatră, încăpător, la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: 
(9,30X(6,703,60), două camere şi o bucătărie pentru înveţător. Curtea (18807) esto împrejmuită 
cu gard de nuele. Grădină există, dar neiîngrijită. Şeola are un venit de 150 le, din arendarea 
pămîntului. 

Lu Enisala, sunt 74 copii în vîrstă de şcălă. 
In cătunul Visterna (3 kil. 500 m.), fiind 24 copii în vîrstă de şeslă, ar r trebui să se înfiinţeze 

o şeolă de cătun și să se zidescă un local. 

y 

10). Comuna Jurilofea. (Venit: 5.500 lei). Un cătun: Jurilofea. 
Școla este la Jurilofea. Localul este închiriat. E din piatră, nepotrivit și neîncăpător, la 

loc” sănătos, însă nu la îndemâna copiilor. Are o sală: (9X4X2,50) şi o singură cămeră pentru 
învăţător. Curtea e fârte mică, de Gre-ce se servesce şi proprietarul de dinsa. Grădină nu e. 
Şe6la nu are nici un venit, de şi are 10 hectare pămînt de cultură. 

Copil din cătunul Paşa-Câșla pot merge la şeola din Jurilofea, distanţa find numak „de 2 
kil. şi comunicaţia uşoră, fiind soşea. 

Peste tot fiind 390 copil în virstă de șcâlă, ar trebui încă doi învățători la şedla' existentă 
şi să se înfiinţeze încă o șc6lă cu trei învățători. 

E neapărată nevoie de un local noi. 

11). Comuna Nalbant. (Venit: 14.141 lei). Două cătune: Aalbant şi Tristenic. 

Şedla este la, Nalbant. Există de la 1879. Localul este proprietatea comunei, clădit de lo- 

cuitori în 1880. E de cărămidă şi piatră, destul de bun, neîncăpător, însă, la loc sănătos şi la înde- 
mâna copiilor. Are.o sală: (8,90X8X3,27) şi două camere pentru învăţător. “Curtea, (512=») şi 

grădina (1200m»)) sunt neîmprejmuite. Şc6la nu âăre nici un venit, de şi are 10 hectare pămînt 
de cultură, 

La Nalbant, fiind 143 copil în vîrstă de sc, ar trebui încă doi învățători. 

In cătunul Tristenio (5 kil.), fiind 55 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui să 'se înființeze o 
şcolă inferidră şi să se clădescă un local. 

12). Comuna Slava- Rusească. (Venit: „19.628 le). Trei cătune: Baş-Punar, Slava. Cerchezoască 
și Slava-Rusească. 

- Prima, școlă este la Buș-Punar.” Există, de la 1893.. Localul este clădit de locuitori în 1893. 
E de piatră, încăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o “sală: (8X5,52X(3,12) şi două 
camere pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şc6la are un venit de 200 lei, din. aren- 
darea pămîntului. 

La Baş-Punar nu sunt de cât 51 copil în vîrstă de șcâlă. 
A doua şcâlă este la Slava-Rusească. Există de la 1992. Localul este închiriat. E de vă- 

lătuci, nepotrivit, neîncăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor, Are o sală: (9,50X4,70X2,50)
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şi o cameră pentru înveţător. Nu e nici curte, nici grădină. Scola are un venit de 200 ler, din 
arendarea pămîntului. 

La Slava-Rusească nu sunt decât -46 copil în virstă de șeolă. 
In cătunul Slava-Cerchezească, care se află situat de ambele cătune cu școlă, la o distanţă 

mar mare de 3 Ril., fiind 16 copil în virstă de şeolă,ar trebui să se înfiinţeze o şcolă de cătun. 
Populaţiunea fiind lipovenească, cu greii se pote face o statistică exactă de numărul co- 

piilor, nefiind introduse actele stărel civile. 

PLASA ISACCEA 

15 cătune și 10 secole, 
Copil în virstă de șeclă 1.524 (604 băeţI și 620 fete), 

1). Comuna Alibei-Chioi. (Venit: 2.700 lel). Două cătune: zfeeCudin şi Alile-Chioi. 
Şeola este la Aliber-Chior. Iixistă de la 1881. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1880. [E de vălătuci, destul de încăpttor, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are trei săli, 
| 49,72X6,0953,07), UI (1,25X3,73X3,15), HI (,15X3,25XX3,10), două camere și o bucătărie pentru 
învețător. Curtea (3750=») este împrejmuită cu gard de mărăcint. Grădină nu e. Şcâla nu are 
nici un venit, de şi are 10 hectare pămint de cultură. 

Numal copii! din cătunul Alibei-Chior pot frecuenta şcola, unde sunt 85 copil în virstă de 
şcolă. 

| In cătunul Ac-Cadin (3 Mil. şi comunicaţia grea), fiind 20 copit în virstă de școlă, ar trebui 
să se înființeze o școlă de cătun, 

2). Comuna Balabancea. (Venit: -1.012 lei). Cinci cătune: Dulabaneca, Geaferca- lusă, Ilangcarca, 
Islam-Geaferca şi 'Țigunca. 

Școla este la Islam-Geaferea. Există de la 1891. Localul este închiriat. E de vălătuci, ne- 
potrivit şi ncincăpttor, dar deşi la loc sănătos nu e la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: 
(1,60X5,10X2,10), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nicl curte, nici grădină. Scola are un 
venit de 1.100 lei, din arendarea pămîntului. 

Numal copiil din cătunul Islam-Geaferea pot merge la școlă, unde nu sunt de cât -15 copil 
in virstă de şcolă. 

In cătunele Ilangearea, (6 lil.) şi Dalabancea (3 Ril) ar trebui să se înființeze câte o şcolă 
inferioră. 

Aceste două cătune aii câte 44 copir în virstă de şcolă. 
De asemenea în cătunele Geaferca-lusă (5 Bil. [20 copi]) şi “Țiganca (9 kil. [1-4 copil], ar 

trebui să se înliințeze câte o școlă de cătun, 
Tote cătunele sunt forte mult depărtate între dinsele. 

3). Comuna Frecăţei, (Venit: 3.104 lei). Un cătun: Frecăţei. 
Scola de la F'recăţer există de la 1883. Localul este proprietatea comunei. E de piatră, 

acoperit cu tablă la un -loc cu primăria, nepotrivit și ncincăpetor, dar la loc sănătos și la în- 
demâna tuturor copiilor. Arc o sală: DXX), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, 
nicI grădină. Şcola nu are nici un venit, de și are 10 hectare pămînt de cultură. 

La Frecăţel, fiind 137 copit în virstă de şcolă, ar trebui un al doilea înveţător şi un noii 
local..



JUDEŢUL TULCEA 

„4; Comuna Luncaviţa, (Venit: 6.000 lei). Două cătune: Luncavifa, şi Rachel: 
Prima şclă este la Luncaviţa. Există de la 1870. Localul este proprietatea comunei, zidit 

de locuitori. E de cărămidă, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are 
două. săli: 1 (10,25X5,54X4), II (10,25X5,24xX4), patru camere şi două vestibule pentru învă- 
ţător. Curtea (1500»») este împrejmuită. cu scânduri și gard de nuele. Grădină există, dar neîn- 
grijită. Școla are un venit de 100 lei, din arendarea pămîntului. : 

La Luncaviţa, fiind 210 copil în virsă de școlă, ar trebui, fiind deja doi învăţători la şcâla 
„existentă, să se înfiinţeze încă o ședlă cu doi învăţători. 

A doua șcâlă este la Rachel. Există de la 1886. Localul este închiriat. E de pămînt, ne- 
potrivit și neincăpător, la loc: nu toemat sănătos, dar la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: 
(4,50X4x3), fără locuinţă. pentru învăţător. Curtea este :neîmprejmuită. Grădină nu e. Şe6la 
are un venit de 100 lei, din arendarea, pămîntului. - 

La Rachel nu sunt de cât 56 copil în virstă de şc6lă. 
E neapărată nevoie de un local noii. 

5), Comuna Meidan-Chioi. (Venit: 3.563 lei). Un catun. Meidan-Chioi. 
Şedla de la Meidan-Chioi există de la 1880. Local propriii nu există, e la un loc cu 

primăria, nepotrivit şi neîncăpător, dar la îndemâna 'copiilor. Are o sală: (6,51X5,853X 41), 
fără locuință pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şcâla are un venit de 100 lei, din 
arendarea pămîntului. 

La Meidan-Chioi, fiind 171 copii în vîrstă de şeslă, ar trebui încă dot învățători şi -un 
local noi. 

6). Comuna Niculiţel. (Venit: 7.300 lei). Un cătun. Niculiţel. 

Şcola de la Niculiţel există de la 1879. Localul este proprietatea comunei, clădit de locuitori 
în 1880. E din piatră, destul de bun și încăpător dacă se mal face 2 săli, la loc sănătos și la 
îndemâna, copiilor. Are două săli: 1 (11,94X47,11X4,07), 11 (11,94X7,11X4,07) şi patru camere 

pentru învăţător. Curtea, (150m-2) este împrejmuită în faţă cu grilaj de lemn, şi în dos cu gard.. 
Grădina (6487) este împrejmuită cu gard de nuele. Şcola nu are nici un venit, deşi are 10 
hectare pămînt de cultură. | | 

La Niculiţel, fiind 212 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui, fiind deja dot învăţători la şcdla 
existentă, să se înfiinţeze încă o școlă cu doi învăţători. 

7). Comuna Orta-Chioi. (Venit: 2.000 lei). Două cătune: Dauteeu şi: Orta-Chioy. 
Nn există șcâlă. 
Ar trebui să se înființeze la Orta-Chioi o şcâlă inferiori, unde ar putea veni și copiii din 

cătunul Dautcea (2 lil.) 
In ambele cătune sunt 75 copii în virstă de scâlă. 

8). Comuna Parcheș. (Venit: 2.675 lei). Un cătun: Parcheș. | 
Şc6la de la Parcheş există de la 1882. Localul este proprietatea comunei, clădit de locui- 

tori în 1881. [ de cărămidă nearsă şi acoperit cu tablă, neîncăpător, sistematic, la loc sănătos 
şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (10,8X7,5X3,1) şi două camere pentru învăţător. Curtea 
(206"-»-] şi erădina (4247) sunt împrejmuite cu gard și stuf. Şc6la are un venit de 80 lei, din 

arendarea pămîntului 

La Parcheş, fiind 120 copii în virstă de școlă, ar trebui un al doilea învățător.
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9). Comuna Somova. (Venit: 4.410 lei). Un cătun: Somora. 
Șe6la de la Somova există de la: 1879. Localul este proprietatea comunei, clădit de locui- 

tori în 1880. E de cărămidă, destul de bun și încăpitor dacă s'ar mai adăoga o sălă. 
Are două sălr: (8x7,36X3), IL (7,4X7,65X3) și două camere mici pentru învățător. Curtea 

(183202) este împrejmuită cu gard de mărăcini şi stuf, servind şi de grădină. Şc6la nu are nici 
un venit, deşi are 10 hectare pămînt de cultură. ' 
"La Samova, fiind 167 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al treilea învăţător. 

10). Comuna Teliţa. (Venit: 5.770 lei).- Două cătune: Poşta şi Teliţa. 
Şedla este la Teliţa. Există de la 1883. Localul este proprietatea comunei. E de cărămidă 

nearsă, la un loc cu primăria, nepotrivit şi neîncăpător. Are o sală: (5,80X4,85X.3,55), fără lo- 
cuinţă pentru învăţător, care acum locuesce într'alt local al comunei, având două camere şi o 
tindă. Nu e nici curte, nici grădină. Şc6la nu are nici un venit, deşi posedă 10 hectare pămînt 
de cultură. 

La Teliţa sunt 69 copil în vîrstă de şcâlă. 
E neapărată nevoie de un local noă. 
In cătunul Poşta (5 kil. 640), fiind 46 copit în vîrstă de șcâlă, ar trebui să se înfiinţeze 

o șc6lă inferidră şi să so clădească un noă local. 

PLASA ISTRU 
27 cătune şi 16 șcâle 

Copil in virstă de școlă 2.678 (1.461 băieţi şi 1217 fete). 

1). Comuna Ceamurile-de-Sus. (Venit: 6.156 lei). Cinci cătune: Comâna, Ciamurile-de-Sus, 
Eschi- Baba, Hagi- Omer şi Testemel. , 

Prima şe6lă este la Camâna. Localul este proprietatea comunei, clădit de locuitori în 1883. 
E din piatră, acoperit cu olane, puţin încăpător, şi la îndemâna tuturor copiilor. Aro o sală: 

(6X5X4) şi două camere pentru învăţător. Curtea (2007) este împrejmuită cu gard de nuele. Gră- 
dina e comună cu a bisericel. Şe6la nu are nici un venit, pămîntul ce posedă nefiind arendat. 

La Camâna sunt 50 copil în vîrstă de şcolă. 
"A doua şeslă este la Ciamurile-de-Sus. Există de la 1881. Localul este proprietatea comunei, 

clădit de locuitori în: 1876. E din piatră, acoperit cu olane, nepotrivit şi ncincăpător, dar la în- 
demâna copiilor. Are o sală şi două camere pentru înv&ţător. Curtea (300m.-) este împrejmuită 
cu gard de nuele. Grădină nu e. In acest local funcţioneză numai clasa | și 1, iar III, 1VşiV 
funcţioncză într'o cameră a primăriei. Șc6la nu are nici un venit, pămîntul ce posedă nefiind 
arendat. 

La Ciamurile-de-Sus, fiind 190 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al treilea învăţător. 
E neapărată nevoie de un local notă. , 
In cătunul Eschi-Baba (8 kil.), ar trebui să se înființeze 0 școlă inferiâră, care ar putea fi 

frecuentată şi de copiii din cătunul Testemel (10 lil. de Camâna). 
In ambele cătune sunt 53 copit în virstă de şcolă. 
In cătunul Hagi-Omer (20 lil) nu sunt decât 5 copil în virstă de șcâlă. 
Aceste trei cătune, sunt fârte mult depărtate și de cătunul Camâna, unde se află şcola.
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2). Comuna Cogelac. (Venit: 12.591 lei). Trei cătune: Cogelac, Inan-Cişme. şi - Tahri: Verdi. 
Prima. şcolă este la Cogelac. Există de 1880. Localul este proprietatea comunei. E de că- 

rămidă nearsă, neîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are o sală (5,45X4,35X2,32) şi două ca- 

mere pentru învăţător. Curtea (1000=.») esto împrejmuită cu gard de .piatră. Grădină nu e. 

Ședla nu are-nici un venit, deși posedă 10 hectare pămînt de cultură. 
La Cogelac, fiind 148 copii în virstă de șcâlă, ar trebui încă doi învăetoni 

E nevoie.de un local. 
A doua, şeâlă este la Inan-Cişme. Există de la 1890. Localul este închiriat. R de cărămidă 

ne-arsă, neîncăpător, dar la îndemâna, copiilor. Are o sală: (5,84X4,23X 1,82) şi două camere pen- 

tru învăţător. Curtea, (17500m-») și grădina (10000»»-) sunt împrejmuite cu gard de, nuele. Șcâla 

nu are nici un venit, deși posedă 10 hectare pămînt de cultură. 
La Inan-Cişme, fiind 157 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui încă doi învăţător, 

E -neapărată nevoie de un local noi. - 
„A treia şedlă este la Tahri-Verdi. Există de la 1892 și. funcţionăză întrun local de ru- 

găciuni, al protestanților. Localul e de cărămidă nearsă, neîncăpător, dar la, îndemâna copiilor. 

Are o sală: (12X6X3) şi două camere pentru învăţător. Curtea. (750"»). şi grădina (40002) 
sunt neîmprejmuite. Șc6la nu are nici un venit, deşi posedă 10 hectare pămînt de. cultură. 

„La Tahri-Verdi, fiind 104 copii în virstă de şedlă, ar trebui un al doilea. învăţător. 

3). Comuna Bei-Daut. (Venit: 6.000 lei). Trei cătune: Bei-Daut, Cail-Dert şi Sarî-Ghiol. 
Prima, şcâlă este la Bei-Daut. Există de la 1881. Localul este proprietatea comunei, clădit 

de locuitori în 1859. E de cărămidă nearsă, vechii, nepotrivit și neîncăpător, dar la îndemâna 
copiilor. Are o sală: (7,07X46,952,68) şi trei camere pentru învăţător. Nu e nici curte, nici 

grădină. Şc6la nu are acum nici un venit, pămîntul ce posedă nefiind arendat. 

La Bei-Daut, fiind 186 copil în vîrstă de șcslă, ar trebui încă doi învățători. 

E neapărată nevoie de un local noii. 
In cătunul Cail-Dere (3 kil. 800 m.), fiind 17 copil în virstă de șe6lă, sar putea înfiinţa 

0 şcolă de cătun. 
„A doua şcâlă este la Sarî-Ghiol. Există de la 1886. Localul este proprietatea comunel, 

clădit în 1854. E de cărămidă nearsă, vechii, nepotrivit şi neîncăpător, dar la îndemâna co- 

piilor. Are o sală: (7,50X(5,50X(2,80) şi trei camere pentru învățător. Nu e nici curte, nici gră- 

dină, fiind la un loc cu biserica. Şc6la nu are acum nici un venit, pământul ce posedă nefiind 

arendat. 
La Sari-Ghiol, fiind 122 copil în vîrstă de şcoli, ar trebui un al doilea învăţător şi un 

noi local. : 

4).. Comuna Caranasuf. (Venit: 6.000 lei). Două cătune: Caranasuf și Duiumgi. 

Prima şeslă este la Caranasuf. Există de la 1882. Localul este proprietatea comunei, clădit 

do locuitori în 1880. E de cărămidă ne-arsă, destul de bun, încăpă&tor dacă se mal face încă 

o sală la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (11)48X3; şi două camere pentru 'în- 

văţător. Curtea (6502, şi grădina (1000*2) sunt împrejmaite cu zid de piatră, Şc6la nu are 
acum nici un venit, pămîntul ce posedă nefiind arendat. 

La Caranasuf, fiind 158 copiii în vîrstă de șcdlă, ar trebui încă doi învăţători. 

A doua şcâlă este la Duiumgi. Există de la 1891. Localul este închiriat. Şe6la nu are acum 
nici un venit, pămîntul ce posedă nefiind arendat. - 

La Duiumgi, fiind 116 copii în vîrstă de șc6lă, ar trebui un al doilea învățător. 

E neapărată nevoie de un local noii. DN 

5). Comuna Casimcea. (Venit: 11. 325 lei) Cinei cătune: Ali-Facă,; Guam Casimcea Ceauş- 

Chioi şi Chiucic- Ohio).
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Prima şela este la Casimcea. Există de la 188. Localul este proprietatea comunei, clădit 
în 1884. E de cărămidă şi piatră, destul de bun şi încăpttor dacă se mal clădesce un local, la 
loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are tre! săli: | (12,50X(5,10X4,59), LL (7,35X5,10X4,50), HU 
(6,25X5,10X4,50) şi trei camere pentru învățător. Curtea (1000=»; este neîmprejmuită. Grădină 
există, dar neingrijită. Şcola nu are acum nici un venit. 

Numai copiil din Casimcea pot merge la acestă şcâlă, unde fiind 227 copil în virstă de şcolă, 
ar trebui să so înfiinţeze încă o şcolă cu dol invețători, la şcola existentă fiind acum dor înveţători. 

În cățunul Ali-Facă (4 Mil, 410 m), ar trebui să se înfiinţeze o şcolă inferioră, unde ar 
putea uşor veni şi copiil din cătunul Ceauș-Chior (4 kil. 960 m. de Casimcea), distanţa fiind 
nuinal de 550 m. 

In ambele cătune sunt 82 copil în virstă de şeolă. 
A doua şeâlă este la Chiuciue-Chior. [ixistă de la 1893. Localul esie închiriat de obştea 

locuitorilor, ÎI; de pămînt amestecat cu paie, nepotrivit şi ncincăpetor, dar la loc sănătos şi la 
îndemâna copiilor. Aro o sală: (7X6X3,75) şi o cameră pentru învăţător. Nu e nicl curte, nici 
grădină. Școla nu are acum nici un venit, pămîntul ce posedă fiind cultivat de învățător. 

Numa! copii! din cătunul Chiuciue-Chior pot merge la şcolă. 
Apa Sereaua trecând prin cătunul Chiuciuc-Chioc, când plouă se umflă, şi neliind pod îm- 

piedică venirea copiiilor din partea opusă școlcy; ar trebui deci să se construiască un pod. 
La Chiuciuc-Chioi sunt 86 copil în virstă de școlă. 
E nevoie de un local. 
In cătunul Caceamac (3 kil), fiind 66 copit în virstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze 

o școlă inferidră. 

6). Comuna Casap-Chioi. (Venit: 6.200 lei). Două cătune: Casap-Chioi şi Suriurt. 
Prima șc6lă este la Casap-Chior. [Există de la 1880. Localul este proprietatea comune! 

clădit în 1880. E de cărămidă ncarsă, destul de bun, ncîncăpător, dar la îndemâna copiilor. 
Are o sală: (10,60X7,90X3,25) şi două camere pentru înveţător. Curtea (10307:) este neim- 
prejmuită. Gaădină nu e. Şedla are un venit de 100 lei, din arendarea pămîntului. 

La Casap-Chioi, fiind 207 copil în virstă de şcolă, ar trebui un al doilea învețător la şcola 
existentă și să se înliinţeze încă o şeolă cu dur învețători. 

A doua școlă este la Sariurt. Iixistă de la 1882 Localul este proprietatea comunei, clădit 
in 1880. [2 do cărămidă nearsă, destul de bun, încăpttor dacă se mar'clădesce un local şi la 
îndemâna copiilor. Aro o sală: (11X8)3,50), două camere şi o bucătărie pentru înveţător. Curtea 
(12307) este împrejmuită. Grădină nu e. Sc6la are un venit de 100 lel, din arendarea pămintulur 

La Sariurt, fiind 143 copii în virstă de şcolă, ar trebui încă dor învețători. 

7) Comuna Potur. (Venit: 6.290 le). Două cătune: Potur şi Humamgi. 
Prima şcolă este la Iamamsi. [Există de la 1852. Localul este proprietatea comunel, con- 

struit de locuitori. E din piatră, neîncăpetor, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(7,50X6X2,80) şi două camere pentru înveţător. Curtea (1302) este imprejmuită cu zid de 
piatră. Grădină nu e. Şeola are un venit de 80 ler, din arendarea pămintulul. 

La Hamamgi, fiind 141 copil în virstă de şcolă, ar trebui încă dol inv&ţători. 
E nevoie de un local noi. 
A doua şcâlă este la Potur. Există de la 1882. Localul este proprietatea “comunei, clădit 

in 1880. [: de cărămidă nearsă, ncincăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o 
sală (7,80X6,80X3,60) și două camere pentru inveţător. Curtea (143*7) şi erădina (1215) sunt 
imprejmuite cu zid de piatră. Scola are un venit de S0 lei, din arendarea pămintului. 

La Potur, fiind 203 copit în virstă de şcolă, ar trebui încă dol invețători la şcola existentă 
şi să se înfiinţeze încă o școlă cu «dor inveţători.
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8). Comuna Toxov. (Venit: 6.000. le). Cincicătune:  Kirișlie, Colilia, Rimnicul-de-Jos, Râmnicul: 

de-Sus şi 'Tozov. 

Şedla este la Rimnicul-de- Jos. Există de la 1891. Localul este închiriat de săteni. E de că- 

rămidă nearsă, la un loc cu proprietarul, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna 

copiilor. Are o sală (8, 64X5, 90X2, 69) şi o cameră mică pentru învăţător. Nu e nici curte, nici 

grădină. Şcola are un venit de 240 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiii din: Rîmnicul-de-Sus (1 lil. 500 m.) pot merge cu înlesnire la șc6la din Rimnicul-de- 

_Jos, nnde, peste tot fiind 125 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învățător. 

E neapărată nevoie de un local noi. 

In cătunul 'Toxov (5 kil. 500 m.), ar trebui să se înfiinţeze o școlă inferidră, unde ar putea 

veni şi copiii din cătunul Kirișlie (6 kil. de Rimnicul-de-Jos.) 

In ambele cătune sunt 63 copii în virstă de şeslă. | 

In cătunul Colilia (4 -kil. de Rimnicul- de-Jos 29 copil]), ar trebui să se înfiinţeze o șcâlă 

de cătun. 

PLASA MĂCIN: 

20 Cătune şi 14 şcâle. 

Copii în virstă de şcâlă: 2.290 (1.223 băieţi şi 1.067 fete) 

1) Comuna Carcaliu. (Venit: 4.800 lel). Un cătun: Carcaliu. 

Școla de la Carcaliu există de la 1890. Localul este proprietatea comunei, clădit de obştea 

locuitorilor în 1887. E de lemn, lipit cu pămînt și acoperit cu tinichea, neîncăpător, dar la loc 

sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (8,40X8.50X2,75), două camere şi o bucătărie pentru 

învăţător. Curtea, (242"?) este împrejmuită cu scânduri. Grădină nu e. cola nu are nici un 

venit, deși posedă 10 hectare pămînt de cultură. 

- La Carcaliu, fiind 252 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui încă dol învăţători la şcola exis- 

tontă și să se înființeze încă o şcolă cu doi învăţători. 

2). Comuna Cârjălari. (Venit: 4 060 ) le, Cinci cătune: Ac-Punar,: Cârjălari, Hansânlar, laila 

şi Omurlar. 

Şc6la este la Cârjălari. Există de la 1881. Localul este proprietatea comunei prin dona- 

țiune. E :de piatră, destul de bun, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o 

sală (11XX73,50), patru camere şi o bucătărie pentru învăţător. Curtea este împrejmuită cu gard. 

Grădină 'nu e. Şc6la nu are acum nici un venit. pămîntul ce posedă fiind cultivat de învăţător. 

Copii! din cătunele Hasânlar (2 kil.) şi Homurlar (2 kil 500 m. [? copii] pot merge la 

şcâla, din Cârjălari, deşi comunicaţia pentru cătunul Homurlar este cam anevoisă, având a troce 

o pădure. 
Peste tot fiind 122 copii în vîrstă de şcOlă, ar trebui la Cârjălari un al doilea învăţător. 
In cătunul Ac-Punar (i kil. [53 copii], ar trebui si se înfiinţeze o şeolă inferidră, unde 

ar putea veni și copii! din laila |9 copii] (3 kil.500 m. de Cărjălari). 

3). Comuna Cerna. (Venit: 6.597 lei). Un cătun: "Oemna. | 

Şcâla de la Cerna existi de la 1881. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1880. E de 
piatră, destul de bun şi încăpător dacă se mai clădesce un local, la loc sănătos și la îndemâna
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copiilor. Are două săli: I (10,83X7,2x3,9), 1 (108X72X 3,9),. patru camere şi două bucătării 
pentru învăţători. Curtea (150027) și grădina (1500m»») sunt imprejmuite cu gard de nuele. Şc6la 
are un venit de 50 lei, din arendarea pămîntului. 

La Cerna, fiind 286 copi! în virstă de şcolă şi la școla existentă fiind deja doi învăţători, ar trebui 
să se înființeze încă o şcolă cu trei înv&țători și să se adaoge un al treilea la şcola existentă. 

4). Comuna Coiun-Punar. (Venit: 3.732 lel). Trei cătune: Ai-Orman, Cunat-Calfu şi Coiun- Funar. 
Prima şcolă este la Ai-Orman. Există de la 1888. Localul este cumptrat de comună. E de 

cărămidă nearsă și acoperit cu scânduri, nepotrivit și ncîncăpttor, dar la loc sănătos şi la îndemâna 
copiilor. Are o sală (5,66XX1,28x2,29), o cameră și o sală pentru învăţător. Curtea (1236m.7) şi 
grădina (13212) sunt împrejmuite cu gard vechii. Șeola are un venit de 55 lel, din arendarea 
pămintului. 

La Ai-Orman, fiind 90 copil în virstă de şeâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 
E neapărată nevoie de un local noi, construit în partea de jos a cătunului, unde ar fi mal 

la îndemâna copiilor. 
In cătunul Canat-Calfa (3 lil. 605 m), ar trebui să se înfiinţeze o școlă inferioră. 
Sunt 10 copii în vîrstă de șeslă. 
In cătunul Canat-Calfa. există un local cumperat de locuitori pentru şcâlă. 
A doua şcâlă este la Coiun-Punar (şeâlă de cătun). Există de la 1894. Localul este închiriat, 

; de nucle, lipit cu pămînt și acoperit cu stuf, nepotrivit şi ncîncăpător, dar lu loc sănitos şi 
la îndemâna copiilor. Are o sală (4,19 X 3,80 X 2,16) şi o sală, fără locuinţă pentru învăţător. 
Curtea este ncimprejmuită. Grădină nu e. Şesla are un venit de 80 lei, din arendarea pămîntului. 

La Coiun-Punar, fiind 410 copii în virstă de şeolă, ar trebui ca acestă şcolă să [ie trans- 
formată în școlă inferiGră. 

he
i 

5). Comuna Greci. (Venit: 5.728 lei). Un cătun: Greci 
„Seola de la Greci există de la 1879. Localul este proprietatea obștei locuitorilor. E pe din 

afară de piatră și pe dinăuntru de cărămidă, noii, destul de bun, neîncăpttor, însă dar la îndemâna 
copiilor. Are două săli: 1 (10,66X6,65X-4), 11 (10,66 X6,65X-1), două camere şi o bucătărie pentru 
învățător. Curtea (1968m7-) și grădina ($50"7) sunt ncimprejmuite. Şc6la nu are nici un venit» 
deși are 10 hectare pămînt de cultură. 

La Greci, fiind 245 copil în virstă de școlă, ar trebui să se înființeze încă o școlă cu dor 
învăţători, la școla existentă fiind doi învăţător. 

6). Comuna vijila. (Venit: 3.900 el). Un cătun: Jijila, 
cola din Jijila există de la 1881. Localul este proprietatea comunei, clădit de locuitori in 

1880. [ de zid, destul de bun, încăpător daca se mal face o sală, la loc sănătos și la îndemâna 
copiilor. Are două săli: 1 (8,70X5,25X3,15), 1 (3,70X5,25X3,15) și patru camere mici pentru înv&- 
țător. Curtea (1586) este împrejmuită cu scânduri. Grădina (190*») esto împrejmuită cu gard 
de stuf. cola nu are nici un venit, deşi posedă 10 hectare pămînt de cultură, 

La jijila, fiind 187 copil în virstă de şcolă, ar trebui un al treilea înv&ţător. 

1). Comuna Pecineaga. (Venit: 5.055 lel). Un cătun: /reineaga. 
Școla de la Pecineaga există de la 1879. Localul este proprietatea comunei, clădit de lo: 

cuitori în 1881. 1: pe din afară de piatră şi pe dinăuntru de cărămidă, destul de bun, încăpttor 
dacă se ma! clădesce un local, la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are două săll: 1 (9,50X 5,65XX8,90), 11 (9,50X(5,63 3,90), patru camere și două bucătării pentru inv&ţători. Curtea (1234mr.) 
este împrejmuită cu scânduri, Grădina face parte din curte. Școla nu are nici un venit, deși posedă 10 hectare pămînt. 

La Pecincara, fiind 225 copil în virstă de şcolă şi la şcâla existentă fiind acum dot înve- țători, ar trebui să se inliinţeze încă o școlă cu dot învețători.
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8). Comuna Pisica. (Venit: 6.300 lei). Două. cătune: Azacltu şi Pisica. * 
* Prima şcâlă este la Azacliu. Există de la 1890. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1886. E în paiantă, destul de bun și încăpător, la. loc sănătos și 'la îndemâna copiilor. Are o 

sală (7X4,3.xX2,7) şi două camere pentru:învăţător. Curtea (520) și grădina (200%P) sunt împrej- 

muite cu scânduri. Şc6la nu are nici un venit, deși- posedă 10 hectare pămînt de cultură. 

La Azacliu nu sunt de cât 56 copil în virstă de şcâlă. 
A doua şcâlă. esto la Pisica. Există de la: 1889. Localul este proprietatea: comunci, ' clădit 

în - „să E în paiantă, destul de bun, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna, copiilor. 

Are o sală (7,58X4,48)X2,88) şi două camere pentru învăţător. Curtea (530".r.) şi erădina a (28070) 

sunt împrejmuite cu gard. Şc6la nu are nică un venit. 

La Pisica, sunt 85 copil în vîrstă do- şeâlă, 

9). Comuna Satul- Noi. |Venit: 3.200 lei). Un cătun: Satul-Aoă. 
Şedla de la Satul-Noi există de la 1881. Localul este proprietatea comunci, clădit î în 1880. 

E de Piatră, destul de bun, încăpător. şi la îndemâna copiilor. Are o. sală (I8X15X7) şi dou& 
camere pentru învățător. Curtea (150=») este împrejmuită cu gard de nule. Grădină 'nu'e. Şeola 

are un venit de 40 lei, din arendarea pămîntului. 
La Satul-Noă, fiind 138 copii în virstă de şeslă, ar trebui un al doilea învățător și să se 

împartă în două sala actuală. 

10). Comuna Turcoaia. (Venit: 6.027 lei). Două "cătune: Igtiţa şi iwcoaia. 
Şc6la este la Turcoaia. Există de la 1881. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1880. 

E de piatră, destul de bun şi încăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli: 
19,50X7,10X3,20), IL (9,50X53,30) şi două camere pentru învăţător. Curtea (245*7) este îm- 
prejmuită cu scânduri. Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit, deşi posedă. 10 hectare teren 

de cultură. 
La 'Turcosia, fiind 135 copil în virstă de șcălă, ar trebui un al doilea. învăţător. 

In cătunul Igliţa (4 kil.) nu este nică un copil în vîrstă de șcâlă, 

11). Comuna Văcărent. (Venit: 8.000 lei). Două cătune: Garrăn şi Văcăreni. | 
Prima șcâlă este la Garvăn. Există de la 1879. Localul-este proprietatea comunei, clădit 

în 1880. E de cărămidă, destul de bun, încăpător dacă se mai face încă o sală de clasă, la 
loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (12,20X7,70X3,40) şi două camere pentru învă- 
țător. Curtea [600”.») este împrejmuită cu gard de nuele. Grădină nu e. Şodla are un venit de 

75 lei, din arendarea pămîntului. 
La Garvăn, fiind, 110 copii în virstă de şedlă, ar trebui un al doilea învăţător. 
A doua, şcolă este la Văcăreni. Există de la 1879. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1880. [ de cărămidă, destul de bun, încăpător dacă se mai clădesce un local, la loc sănătos 

și la îndemâna copiilor. Are două săli: L (10,40X5,48XX3,11), LI (10,40X5,18X3,12) şi patru ca- 

mere pentru învăţători. Curtea (1476»:») este: împrejmuită cu scânduri. Grădină nu e. Şcola are 
un venit de 75 Iei, din arendarea pămîntului 

La Văcăreni, fiind 217 copii în vîrstă de șeolă și la şedla existentă fiind acum doi înv&- 

țători, ar trebui să se înfiinţeze încă o şe6lă cu doi învețători.



JUDEȚUL TULCEA 

PLASA SULINA 

î Cătune şi 5 Scsle. 

Copii in virstă de şcolă: 603 (342 băieţi şi P61 fete). 

1). Comuna Cara-Orman. (Venit: 3.000 Iei). Două cătune: Cuna-Orman şi Uzlina. 
Şeola este la Cara-Orman. Există de la 1892. Localul este proprietatea obștei locuitorilor, 

clădit în 1881. [2 de vălătuci, încăpttor, aprâpe sistematic, la loc sănătos și la îndemâna copiilor, 
Are o sală (10X8X3), trel camere și o bucătărie pentru învăţător, Curtea, ldrte mică, este îm. 
prejmuită cu gard de nuele. Grădină nu e Şcâla nu are nici un venit, deși posedă 10 hectare 
pămînt de cultură. 

La Cara-Orman sunt 69 copil în vîrstă de șcâlă. , 
In cătunul Uzlina (fârte depărtat), numărul copiilor în virstă de șeslă e neînsemnat. 

2). Comuna Satul-Noii. (Venit: 6.756 lei). Două cătune: Letea şi Sutul-Noă. 
Prima şcolă este la Letea. Există de la 1883. Localul este închiriat. E de lemn, nepetrivit 

și neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Aro o sală şi două camere pentru în- 
v&ţător. Curtea (40"r) și grădina (50*P) sunt împrejmuite. Sc6la nu are nici un venit. 

La Letea, fiind 100 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 
I: neapărată nevoie de un local. 
A doua şcolă este la Satul-Noi. lxistă de la 1883. Localul este cumpărat de comună în 

1888. E de lemn și stuf, lipit cu pămînt, nepotrivit şi neincăpător; dar la loc sănătos şi la în- 
demâna copiilor. Are o sală (10,60x4,60X2,70) şi o cameră pentru învâţător. Curtea (11522) este 
împrajmuită cu gard de nuele. Grădină nu e. Șcâla nu are nici un venit. | 

La Satul-Noi, fiind 111 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învăţător şi un 
alt local. 

3). Comuna Stistofca. (Venit: 3.340 lei). Două cătune: Periprava şi Sfistofeu. 
Ședla este la Sfistofca. Există de la 1892. Localul este închiriat, E de stuf, lipit cu pămînt 

nepotrivit şi ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (5X.1,50X2,20) 
şi o cameră pentru înveţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şc6la nu are nici un venit. 

La Sfistofca, fiind 136 copii în virstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător. 
IE neapărată nevoie de un local noă. 
In cătunul Periprava (16 il), fiind G7 copil în virstă de școlă, ar trebui să se înfiinţeze. 

o sc6lă inferidră și să se clădescă un local noi. 

4), Comuna Sf. Gheorghe. (Ilidirlez). (Venit: 10.080 Iei). Un cătun: Sf. Gheorghe. 
Şe6la este la Sf. Gheorghe. Localul este cumpărat de comună. E de piatră și cărămidă, 

nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos și la indemâna copiilor. Are o sală: (9X5X3, și 
trei camere pentru înv&ţător. Curtea (156*») este împrejmuită cu scânduri și gard de nuele. 
Grădină nu e. Șc6la nu are nici un venit, neavând pămînt. | 

La Sf. Gheorghe, fiind 120 copil în virstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învățător şi 
deci o a doua sală.
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PLASA TULCEA 

| „23 cătune și 16 şeole. | 
Copii în virstă de școli: 2.284 (1.355 băeţi și 929 fete).- 

! 

1). Comuna Hagi-Ghiol. (Venit: 6.373 lei). Două cătune: Hagi-Ghiol şi Sabangia. 

Prima şcâlă este la Hagi-Ghiol. Există de la 1881. Localul este proprietatea comunei, 

clădit de locuitori în 1880. E de piatră şi cărămidă, destul de bun, neîncăpător, dar la îndemâna 

copiilor. Are două săli: 1 (7,60X4,90X3), 11 (7,60X4,90X3) şi patru camere pentru învăţător, 

Curtea este neîmprejmuită.. Grădină nu e. $cola nu are nică un venit, de şi posedă 10 hectare 

pămînt de cultură. ! E 

La Hagi-Ghiol, fiind 305 copil în virstă de șcâlă, ar trebui un al treilea învățător la şcola 

existentă şi să se înfiinţeze încă o şcâlă cu trei învăţători. : 

A doua şcâlă este la Sabangia. Există de la 1891. Localul este închiriat. E de pămînt, 

nepotrivit şi neîncăpttor, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (7XX3X2), lără locuinţă pentru 

învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şc6la nu are nici un venit, de şi posedă '10 hectare 

pămînt de cultură. Si 
La Sabangia, fiind 89 copii în vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

E nevoie de un local noii: 

2). Comuna Beș-Tepe. (Venit: 4.695 lei). Două cătune: Beș-epe şi Pârlita. 

Prima şcâlă este la Beș-Tepe. Localul este proprietatea comunei. E de cărămidă ne arsă, 

destul de bun, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: 

(10,50X7,31X3) şi două camere pentru învăţător. Curtea (12062) este împrejmuită. Grădina 

(1349m-»:) este împrejmuită cu' gard de trestie. Şedla nu are acum nici un venit, pămîntul ce 

posedă fiind cultivat de învăţător. 

La Beş-Tepe, fiind 165 copii în vîrstă de şclă, ar trebui încă doi învăţători. 

E nevoie de un local noi. 

A doua şeslă este la Pârlita (şcâlă de cătun). Există de la 1895. Localul este închiriat. I 

neîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are o sală, fără locuinţă de învăţător. Şcola are un venit 

de 80 lei, din arendarea pămîntului. 

La Pârlita, fiind 54 copii în vîrstă de şeolă, ar trebui ca acestă şeâlă să fie transformată 

în şedlă inferidră. ” 

E nevoe de un local noii. 

3) -Comuna Cășia. (Venit: 2.000 lei). Un cătun: Cășla. 

Şcâla de la Cășla există de la 1879. Localul este proprietatea comunei, clădit de locuitori 

în 1890. E din cărămidă nearsă, destul de bun, încăpător, la loc sănătos şi la îndemâna co- 

piilor. Are o sală (10X7XX3) şi două camere pentru învăţător. Curtea, (1728m-7-) este împrejmuită 

cu şanţ. Grădina, (693m2) este împrejmuită cu gard de stuf. Sc6la nu are nici un venit, deși 

posedă 10 hectare pămînt de cultură. 

La Câșla sunt 72 copii în vîrstă de şc6lă. 

4). Comuna Cataloi. (Venit: 5.900 lei). Două cătune: Cataloi şi Fni-Chiol. 

Prima școlă este la, Cataloi, Există de la 1881. Localul este proprietatea comunei, clădit 

de locuitori în 1880. [2 de cărămidă arsă şi acoperit cu olane, destul de bun, încăpător dacă 

se ma! face o sală şi la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (7X5,70X3), Il (7X5,10X3) şi patru 

camere pentru învăţător. Curtea (307>:) este împrejmuită cu mărăcini. Grădina (3.105»-) este 

împrejmuită cu scânduri. Ședla are un venit de 90 lei, din arendarea pămîntului.
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La Cataloi, fiind 194 copil în vîrstă de școlă, ar trebui un al treilea învăţător și localul să 
se mărcescă, , , 

A doua școlă este la Eni-Chioi şi funcţioneză într'o cameră mică a Disericel. Curtea (1372 m) 
este împrejmuită cu scânduri. Grădină nu e. Șe6la are un venit de 200 lei, din arendarea 
pămîntului. 

La Eni-Chioi, fiind 106 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 
I: neapărată nevoie de un local noi. 

5). Comuna Malcoci. (Venit: 4.500 let.) Două cătune: Malcoci și Prislara. 
Prima şeolă este la Malcoci. - | 
La Malcoci fiind 125 copii în virstă de șcslă, ar trebui un al doilea învăţător. E 
Șeola din Malcoci, fiind a comunităţei catolice, nu este întreţinută de stat. Ar trebui dar 

să se înființeze o șc6lă română aplicându-se disposiţiunile regulamentului de aplicaţiune a legci 
înv&țămîntului primar şi în Dobrogea și în ce privesce înveţămîntul confesional şi studiul limbei 
materne şi comunităţei. . 

A doua şcâlă este la Prislava. Localul este proprietatea comunei, clădit de locuitori . în 
1875. E în paiantă, vechiu, în stare. de ruină și ncîncăpttor. Are o sală (4,50XX2.50X.2,50) şi o 
cameră pentru învăţător.. Curtea este forte mică. Grădina, de asemenea mică, este împrejmuită 
cu gard de trestie. Școla nu are nici un venit, deși posedă 10 hectare pămînt de cultură. 

La Prislava sunt 67 copii în virstă de șcslă. 
I: neapărată nevoie de un local noi 

6). Comuna Muri-Chiol. (Venit: 5.600 Iei). Trei cătune: Dunăcățu-de-Jos, Dunăvtțu-de- Sus. şi 
AMuri-Chiol. a : 

Prima şcolă este la Dunăvăţu-de-Jos. Există de la 1892. Localul este proprietatea comunel, 
clădit în 1884. E de vălătuci, vechiă, nepotrivit, încăpător, la loc sănătos și la îndemâna co- 
piilor. Are o sală: (14746) şi o cameră pentru învăţător. Curtea, forte mică, esto împrejmuită 
cu gard de stul. Grădina este de asemenea mică. ŞeGla are un venit de 385 let, din arendarea 
pămîntului. o 

La Dunăvăţu-de-Jos nu sunt de cât 48 copil în virstă de şcolă. 
In cătuuul Dunăvăţu-de-Sus (3 lil. 500 m.), fiind 57 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui si? 

sc înfiinţeze o șc6lă inferidră şi să se zidiască un noi local. | 
A doua șclă este la Muri-Ghiol. Există de lă 1884. Localul este cumpărat de comună. 

E de cărămidă ncarsă, nepotrivit și ncîncăpitor, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are 
o sală : (7,80X3,70X(2,50) şi două camere mică pentru învăţător, Curtea (1954n-:) este împrejmuită 
cu scânduri. Grădină nu e. Şedla nu are nici un venit, deși posedă 10 hectare pămînt de cultură 

La Muri-Ghiol, fiind 94 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător și dec 
o a doua sală. Di . 

1). Comuna Sari-Chiol. (Venit: 8.000 1e)). Un cătun: Sariî-Chior. 
Școla de la Sari-Chiot există de la 1890. Localul este închiriat. E de cărimidă nearsă, 

nepotrivit, şi ncîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (3X6X2,50) şi o cameră l6rte 
mică pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şcâla are un venit de 80 lei, din aren- 
darea pămîntului. 

La Sari-Chioi, fiind 141 copit în virstă de școlă, ar trebui încă dor învăţători 
E nevoie de a se construi două localuri de şcOlă cu câte 4 săli de clasa fie-care; comuna 

Sari-Chiol este cea mai mare comună rurală din Dobrogea; populaţiunea este lipoveană. 

3). Comuna Sari-Chiol. (Venit: 5.170 lei). Două cătune: Salica şi Sari-Chiol. 
Prima şcâlă este la Calica. Există de la 1882. Localul este proprietatea comunei, clădit



JUDEȚUL TULCEA 

în 1880. E de .cărărnidă şi piatră, destul de bun, încăpător dacă se mal face o sală, la loc să- 
nătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (L0X7X3) şi două camere pentru învățător. Curtea 
la un loc cu grădina (1248m-») este împrejmuită cu nuele. Şeola are un venit de 90 lei, din 
arendarea pămîntului. - 

La Calica, fiind 115 copii în virstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învățător. 
A doua şcdlă este la Sari-Chiol. Există de la 1881. Localul este. proprietatea comunei, 

clădit în 1880. E de cărămidă și piatră, destul de bun, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la în- 
demâna copiilor. Are o sală: (10X7,50X3) şi două camere pentru învăţător. Curtea la un loc 
cu grădina (1124"P) este împrejmuită cu gard de nuele. Şcâla nu are nici un venit, deşi po- 
sedă 10 hectare pămînt de cultură. 

La Sari-Ghiol, fiind 221 copii în vîrstă de şedlă, ar trebui un al doilea invăătoi la şc6la 
existentă şi să se lînființeze încă o şcâlă cu «oi învățături. 

E nevoie de localuri nouj. 

5). Comuna Sari-Nasuf. (Venit: 3.810 lei). 'Prei cătune: Bes-Bugeac, Caraibil, şi  Sart-Nasuy: 
Şedla este la Sari Nasuf. Există de Ja 1849. Localul este proprietatea comunei, prin dona 

ţiune. E de cărămidă nearsă şi acoperit cu stuf, : neîncăpător, la loc. nu tocmai sănătos, dar la 
îndemâna copiilor. Are o sală: .(76X2,25), o cameră cu sală.și o bucătărie. pentru învăţător, 
Curtea, (20507) şi vrădina (2050=:7-) sunt. împrejmuite cu gard de stui. Şesla nu are'nici' un 
venit, deşi posedă 10 hectare pămînt de cultură. - 

Copiii din cătunul Caraibil (2 kil. 500m.) pot merge la școla din Sari- Nasul, unde, | peste tot 
fiind 96 copii în virstă de șodlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

E de trebuinţă a.se construi un alt local. 
In cătunul Bei- Bugeac «4 lil. 563), fiind 44 copil în vîrstă de școlă, a ar rtrebui să se înfiin- 

„țeze o şcolă inferidră. 

10). Comuna Satul-Noi. (Venit : 2.959 lei). Patru cătune: Ciatal-Chioj, Pardina, Patlageaica 
şi Satul-Noi | 

Nu e Şcâlă. 

Aceste patru cătune fiind forte depărtate între dînsele, ar trebui să se înfiinţeze câte o 

şeâlă inferidră la Pardina (46 copii) şi la Ciatal- Chioi (45 copii) iar la Satu-Noii (29 copil) şi la. 
Patlageanca (25 copii) câte o şe6lă de cătun. 

11). Comuna Zebil. (Venit: 3.836 leY). Un cătun: Zebil. 

Școla de la Zebil există de la 1879. Localul este proprietatea comunei clădit în 1880. E 
de zid şi piatră, destul de potrivit, încăpător dacă se mai clădesce un local, la loc sănătos şi 
la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (7X20,60X3,72), IL (6,82X10,60X(3,72) și patru camere 
pentru învăţător. Curtea (881"») este împrejmuită. Grădina (1613=»:) este împrejmuită, însă nu 
totă. Ședla are un venit de 100 lei, din arendarea pămîntului. 

La Zebil, fiind 203 copii în virstă de şedlă, ar trebui să se înfiinţeze î încă o , şcolii cu doi 
învăţători, la șc6la existentă fiind acum doi învăţători. 

E nevoie de a se repara localul şi de a se mal face încă două săli.
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RE SUMAT 

Pentru o deplină aplicare a legei asupra învăţămîntului primar, ar trebui să se înființeze 
în tot judeţul Tulcea: 

9 şcole de cătun ; 

19 şcdle înferidre cu un învățător; 

12 ședle superidre cu dol înrițători ; 

3 cole superidre cu trel învățători ; , 

Ar mai trebui să se transforme: 2 șcâle de cătun în şedle inferidră, 30 șc6le inferidre 
în şeole superidre cu doi învățători, 14 ședle'inferidre în şcâle superi6re cu trei învăţători 
şi 6 şeole superidre cu do! învățători în şedle superidre cu trei învățători. 

Astădi avem în acest judeţ 79 școle, din cari: 2 de cătun, 63 inferiâre şi 14 superidre 
cu doi învățători. Mi 
| In diua când legea actuală va fi pe deplin aplicată vom avea 192 şeole, din cari: 9 de 
cătun, 40 inferidre, 5 superidre cu doi învățători, și 23 superidre cu trei învăţători. 

F. D. 

În i A 

NOTĂ.—(1) In tabele, la cătunele din comunele mai jos notate, netrecându-se numărul copiilor în virstă de 
școlă se noteză în dreptul fie-căruia: Cogealac, cătunul Tari-Verde: 157 copii (80 băeţi şi 77 fete), Potur, cătunul 
Hamamgi: 141 copii (78 băeţi şi 63 fete), Satul-Noi, cătunul Satul-Noii: 145 (61 băeţi și 81 fete). Acâstă din urmă 
comună ţine de plasa Tulcea, iar ccle-l'alte două Istru. 

(2) Suma totală a copiilor în virstă de școlă atât la: recapitulaţie cât și la fie-care plasă să se citescă în tabele 
așa cum se află în text; asemenea și numărul cătunelor.
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JUDEȚUL TUTOVA 
„4 12.994 (6.911 băeţi și 6 083 fete) Statistica actuală. 

» Copii în virstă de ŞcOlă:1. 10.442 (5472 » şi 4970 » ) Statistica din 1891. 

PLASA COROD 

25 cătune şi 13 școle 

„Copii în virstă de şcolă 1.893 (980 biătesciși 913 tete.) 

1). Comuna Adam. (Venit: 6.122 lei). Trei cătune: Adam, Cănesci şi Șlieţesci. | 
Școla, este la Adam. Localul este închiriat. E de lemn, lipit cu pămînt, nepotrivit şi ne- 

încăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două sali: 1 (442,70), 1 (4XX4X2,70), 
fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (14322) este împrejmuită cu gard de nuele. Grădină 
nu e. Șc6la are un venit de 153 lei, din arendarea pămîntului. * | ” 

Copiii din Știeţesci (1 kil. 500 m.) pot merge la șcâla din Adam, unde, peste tot fiind.204 
copii în vîrstă de șclă, ar trebui un al doilea învățător la şedla existentă Şi să se înfiinţeze 
încă o şcolă cu doi învăţători. i 

E neapărată nevoie de un local noi. 
Comuna are consemnați în acest scop „10.000 lei, proveniţi dintro loterie. | | 
In cătunul Cănesci (3 kil. 200 m), fiind 37 copil în vîrstă de ședlă, ar trebui să se în- 

fiinţeze o şcâlă inleridră. ” 

2). Comuna Cărăpcesci. Venit: 2.721 leY). Un cătun. Cărăpcesci. 
Școla de la Cărăpeesci există de la 1874, regulat de la 1882. Localul este proprietatea 

comunei, clădit de locuitori în 1864. E de vălătuci, vechii, la un loc cu primăria, nepotrivit 
și neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (6,70X4,30X2,50), fără 
locuinţă pentru învăţător. Curtea este neîmprejmuită. Grădina (1475m:P) este împrejmuită .cu 
gard. Şc6la nu are nici un venit. | | N 

La Cărăpcesci sunt 85 copii în vîrstă de şcâlă. - - a 
E neapărată nevoie de un local noii a) 

3). Comna Cârlomânasci. (Venit: 3578 lei). Un cătun: Cârlomănesci, 
Școla de la Cârlomănesei există de la 1865. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1878, localul fiind donat de d C.M. Rali. E de vălătuci, vechii, ruinat, nepotrivit, neîncăpător 
și la loe nesănătos, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,60X6,50X3), o cancelarie și o ca:
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meră pentru învăţător. Curte nu e. Grădina (2150»») este împrejmuită cu scânduri. Scola nu 
are nici un venit. 

- La Cârlomănesci, [iind 138 copil în vîrstă de șeolă, ar trebui un al doilea înv&ţător. 
IE neapărată nevoie de un local noi. 

4). Comuna Cerţesci. (Venit: 2.250 lei). Un cătun: Cerfesel. 

Școla do:-la Cerţesci există de la 1864. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1879. 

LE de. pămînt bătut, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o 

sală: (6,205,95X2,80.x) şi o cancelarie cc servesce și de locuinţă pentru invtţător. Curte nu e. 

Grădina (1.5397) este împrejmuită cu gard de nuele. Ședla nu are nici un venit. 
La Cerţesci, fiind 138 copii în virată de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător. 
E nevoie de un local noi. 

5). Comuna Ciuresci. (Venit: 1.901 lei). Un cătun: Cimreecă. 

Șcâla este la Ciurescl. L.ocalui este închiriat. [: de vălătuci, vechiă, nepotrivit şi ncîncăpător, 

dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli: I (4,60X3,50X2,410), 11 (6,35XX4,20 x 2,10) 
şi o cancelarie, fâră locuinţă pentru învăţător. Curtea (629) este împrejmuită cu gard de nuele. 

Grădină nu e. Şe6la nu are nici un venit. 
L.a Ciuresci, fiind 213 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător la școla exis- 

tentă și să se înființeze încă o școlă cu doi înveţători. 

I, nevoie de localuri noul. 

6). Comuna Cotoroaia. (Venit: 2.045 lei). Un cătun: Cotoroaia. 

Seola, 9 “la Cotoroaia există de la 1872. Localul este proprietatea: comunei, clădit de lo- 
cuitori în 1869, E de lemn, lipit cu pămînt, vechii, nepotrivit și neîncăpitor, dar la îndemâna 

copiilor. Are'0 sală: (6, 8X4, 6x21), fără locuinţă pentru învăţător. Curte nu ce. Grădina, destul 
de. mare, este neîmprejmuită..Șc6la nu are nici un venit. 

„ La Cotoroaia, fiind 135 copii în virstă de școli, ar trebui un al doilea învăţător, 
I: neapărată nevoie de un local noii. 

„2 .,0;Comuna Fundeanu. (Venit:. 2.800 lei). Două cătune: Foideanu și i Xicopole. 
. SŞcla este la Tundeanu. Iixistă de la' 1880. Localul este proprietatea comunci, clădit în 

1864. Îi de vălătuci, vechii, la un loc cu primăria, nepotrivit și ncîncăpător, la loc nesănătos 
dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,07X3,96X2,68), tără locuinţă pentru învăţător. Nu e 
nici curte, nici grădină. Şcola nu are nici un venit. 

„,.. Copiii din Nicopole e Lil.) pot merge la şcola din Pundeașiu, unde, peste tot fiind 111 copii 
în Virstă de școlă, ar trebui un al doilea, “învăţător. 

“E ncapărată” iievoie de un local” noii. 

8). Comuna Ghidigeni. (Venit: 6.497 lei). Patru cătune; Gr Lorătu, Ghidigeni, Gura-Gârboriţu 
și Tălpăă, 

Şeola este la Ghidigeni. Există de la 1871. Localul este. proprietatea comunei, clădit în 
1879. [ de lemn, lipit cu pămînt şi acoperit cu tablă, nepotrivit şi neîncăpător, dar deşi la loc 
sănătos, nu e la îndemâna copiilor. Are o. sală: (6,65X 72,85), o cancelarie şi o cameră pentru 
învăţător. Curtea; la un loc cu grădina (737) este imprejnjuită cu gard de nuele. Şcâla are 
“urisvenit-de.195 lei, din arendarea pămîntului. , e : 

- Copiii din-.Gura-Gârboveţu (2 kil. 250.m. [11 copii]) şi “Tâlpăă (1 il. 425 m. [7 copii) pot
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merge la şcâla din Ghidigeni, unde, peste tot fiind 90 copii în vîrstă. de șcâlă, ar trebui un al 
doilea învăţător. aa 

In cătunul Gârbovăţu (5 kil. 250 m.), fiind 37 copil în vîrstă. de șcâlă, ar. trebui .să se în: 
fiinţeze o șc6lă inferidră. - 

4, 
4 

9). Comuna Liesci. (Venit: 3.201 lei). Trei cătune: Ciorăsci, Huştiu şi Liescl. a 
Şe6la este la Liesci. Există de la 1866. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1865. 

[> de vălătuci şi cărămidă, vechii, la un loc cu primăria, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc 
sănătos și lu îndemâna copiilor. Are o sală: (5,45X5,05X2,35), fără locuinţă pentru învăţător. 
Nu e nici curte, nici grădină. Şc6la nu are nici un venit, | | 

Copiii din Ciorăsci:(1 kil. 660 m) pot merge uşor la şc6la din Liesci, unde, peste tot fiind 
188 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui încă doi învăţători. 

IE neapărată nevoie de un local noi. 
In cătunul Iuștiu (3 kil. 10), fiind 14 copii în vîrstă de şcâlă, s'a putea înfiinţa o şcolă 

de cătun. 

10). Comuna Popi-Dia. (Venit: 2.371 lei). Două cătune: Borodesei şi Popi-Dia. 
Şedla este la Popi-Dia. Există de la 1865. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1865. 

[, de vălătuci, vechiă, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are 
o sală: (4,30Xx3,10X3,10), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (50 aril) este neîmprejmuită. 
Grădină nu e. Șc6la nu are nici un venit. - 

Copiil din Borodesci (1 kil. 460 m.) pot merge uşor la șc6la din Popi-Dia, unde, peste tot 
sunt 81 copil în vîrstă de şeslă. | 

E nevoie de un local noi. 

11). Comuna Priponescii-de-Jos. (Venit: 1.900 lei). Un cătun: Priponescii-de-Jos. 
Nu este şeslă,. | aa Da 
„La Priponeseil-de-Jos, fiind 60 copil în vîrstă de şeslă, ar trebui să se înfiinţeze o şcâlă 

inferidră. 

12). Comuna Priponeșcii-de-Sus. (Venit: 2.536 lei). Un cătun: Priponescit-de- Sus. 
Ședla de la Priponesci-de-Sus există de la 1871. Localul este proprietatea, comunei, clădit 

n 1876. E de vălătuci, vechiă, ruinat, mizerabi şi neîncăpător, la loc nesănătos, dar la îndemâna 
copiilor. Are o sală: (5,503,55X2,20), fără locuinţă pentru învățător. Nu e nici curte, nici gră.: 
dină. Şe6la nu are nici un venit. . | i 

La, Priponescii-de Sus, fiind 140 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui încă doi învățători.. 
I: neapărată nevoie de un local noi. ” 

13). Comuna Sălceni. (Venit: 2.231 lei. Un cătun: Sălcen. 
Şeola de la, Sălceni există de la 1874. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1865. 

E de vălătuci, vechii, la un loc cu primăria, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loe sănătos și la 
îndemâna copiilor. Are o sală: 16,21X4,65X.2,40) şi o cameră cu sală pentru învăţător. Curtea 
(629".P) este împrejmuită cu gard. Grădină nu e. Şce6la nu are nici un venit. 5 

La Sălceni, fiind 109 copil în virstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învățător... . 
E neapărată nevoie de un local noi. A
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1-4. Comuna Vizuresci. (Venit: 3.662 lei). Trei cătune: Ciortomu, Criresci şi Vizuresci. 

ȘcOla este la Vizuresci.: Există de la 1880. l.ocalul este proprietatea comunei, clădit în 
1879; E: de vălătuci şi pari,- nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna numai 
a' copiilor din Vizurescl. Are o sală: (7,40X6,90X(2,90) şi două camere pentru învăţător. Curtea 
(4357) şi grădina (1922) sunt tim cu gard. Şcola nu are nici un venit. 

La Vizuresci sunt 43 copil în vîrstă de şcâlă. | 
In cătunele Ciortolomu (4 kil. [31 copil]) și Crivesci (3 kil. 500 m. (39 copii), ar trebui să 

se înfiinţeze câte o școlă inferior. 

PLASA JEREVEȚŢ 

21 Cătune şi 13 Şcole. 

Copil în virstă de șeolă: 1.979 (1.026 băeti şi 903 lete). 

„1). Comuna Bălăbănesci. (Venit: 4.371 lei). Un cătun: Bălăbănesci. 
Şcola de la Bălăbinesci există de la. 1865. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1860. [2 de vălătuci, vechii, ruinat, nepotrivit şi neîncăpttor, la loc nu tocmai sănătos, dar la 

îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (6,90X4,50X2,74, IL (6,60X3,40<2,74) şi o cancelarie, fără 

locuinţă pentru învăţător. Curtea (188) și grădina (7207) sunt împrejmuite cu gard «dle nuele. 
Școla nu are nici un venit. 

Lia Bălăbănesci, fiind 244 copil în virstă de şcolă, ar trebui un al patrulea î învețător, 

2). Comuna Băloșesci. (Venit: 3.435 lei). Două cătune: Jăloșesci şi Pupezeni, 

Prima şeolă este la Băloşesci. Există de la 1866. Localul este proprietatea comunci, clădit 
în' 1864..£ de vălătuci, vechiii, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna co: 

piilor. Are două să: I (6X+X1), II (3X4XX2) și o cameră pentru înv&ţător. Curtea (200”-7) este 

împrejmuită cu grilaj de lemn. Grădină nu e. Şeola nu are nici un venit. | 

La DBăloşesci, fiind 116 copil în vârstă de geo, ar trebui încă doi învăţători şi dec o a 
treia sală. N - 

„îl neapărată nevoie de a se repara localul, acoperișul fiind forte + ruinat. 

A doua şedlă este la Pupezeni.: Există de mult. Localul este donat de d. |. Zorilă. E de 
vălătuci, vechiii. ruinat, nepotrivit, destul de incăpător, dar deşi la loc sănătos nu e la înde- 

mâna copiilor. Are două săli; 1 (3,57X5,20X2,60), 11 (4,50X(5,20X2,60) şi o cancelarie, lără lo- 
cuinţă pentru înveţător, Curtea (1339m+) este neîmprejmuită.: Grădină nu e. Scola nu are nici 

un „venit. : 

La Pupezeni sunt 48 copil în vîrstă de şcolă. 

I: neapărată nevoie de a se repara locolul. 

3).: Comuna Brădesci. (Venit: 1.705 el). Un cătun: Prădesci. 

Şcola de la Brădesci există de la 1874. Localul este proprietatea comunei. IE de vălătuci, 
vechii, la: un loc cu primăria, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna co. 

piilor. Are o sală: (6X2X+4,10), fără locuinţă pentru înv&ţător. Curtea (570=P) este împrejmuită 

numal de două părţi cu gard de: nuele. Grădină nu e. Şcola nu are nici un venit. 

Lia Brădesci, fiind 128 copil în virstă de şcolă, ar trebui un al doilea inv&ţător. 

I: necapărată nevoie de un local noi.



JUDEŢUL TUTOVA 

4). Comuna. Docani. (Venit: 1.995 :let). Un cătăn:. Docaul. . e i 
"Ședla de:la Docani există de. la 1879. Localul este proprietatea comunei. E “de. vălătuci, 

vechii, nepotrivit şi .ncîncăpător, dar la loc sănătos,și la îndemâna copiilor. .Are, două-.săh:, 1 

(4,50X4X2,25), IL (4,50X1X2,25), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea, (900m:P) este împrejmuită 

cu gard de nucle. Grădină.nu e. Şe6la nu ure nici un venit. E „ 

La Docani, fiind 94 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui un-al doilea învățător. 

5). Comuna Fruntișeni. (Venit: 5.092 lei). "Trei cătune: Dealu-Aare, Fruntişeni și Grăjleni,. 
Prima şeolă este la Fruntișeni. Există de la 1875, cu întreruperi. Localul este proprietatea 

comunei, clădit în 1865 E de vălătuci, vechii, la un loc cu primăria, nepotrivit şi neîncăpător, 
dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,80X4,30X2,65), fără locuinţă pentru 

învățător. Curtea (1100m7-) este împrejmuită cu gard de nuele și se află la un loc. cua primărici. 

Grădină nu e. Şe6la nu are acum nici un venit, pămîntul ce posedă fiind cultivat de învăţător. 
La Fruntişeni, fiind 106 copil în vîrstă de școli, ar trebui un al doilea învăţător. 

E: neapărată nevoie de un local noii. -. 
In cătunul Dealu-Mare (4 lil. 500), fiind 19 copil în. virstă de şcâlă, ar trebui să se înfiin- 

țeze o șeolă de cătun; în casul contrarii aceşti copii trebuie să mârgă la şcolele din comuna 

urbană Berlad, distanţa fiind de 2 kil: 
A doua şedlă este la Grăjdeni. Există de la 1879. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1879. [E de vălătuci, vechii, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna co- 
- piilor. Aro o sală: (6,50X5XX2,70), o cameră pentru învăţător şi una neterminată încă, pentru 

servitor. Curtea (778=:?) este împrejmuită 'cu gard de nuele (în stare rca). Grădină nu e. Școla 
nu are nici un venit, pămîntul ce posedă fiind cultivat de învăţător. o 

La Grâjdeni, fiind 102 copil 'în virstă de şeslă, ar trebui un al doilea invățător.. 

E nevoie de un local noi. i 

In acest cătun se află un loc (72 arii) reservat pentru clădirea unui “local do căi 

6). Comuna Lungesci. (Venit: 1.514 lei). Două cătune: Lungesci şi Mireasa. _ 
„Sela este la Lungesci. Există de la 1883. Localul este proprietatea: comunei, clădit în 1879, 

lemnăria fiind dată de d. N. [. Bujoreanu. E de vălătuci, acoperit cu tablă, nopotrivit şi neîn- 

căpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (5,45%5, 33X2 61) şi o cameră 
neisprăvită încă pentru învățător. Curtea (306m:P-) este împrejmuită cu gard'de nuele. Grădină 

nu e. Şc6la nu are nici un venit. 
Toţi copiii pot merge la acâstă șcâlă, unde, peste tot fiind 115 copil î în virstă de şcolă, ar 

trebui un al doilea învăţător. 

[E nevoie de un local noi. 

7) Comuna Obârşeni. (Venit: 2.400 lei). Două cătune:  Obârşenă ș şi “Pleşa. | 
Şe6la este la Obârşeni. [Există de la 1874. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1874. 

E de vălătuci, nepotrivit şi neîncăpător, dar la lov sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală 

(5,30X14,50 x2,50) şi două camere mici pentru învăţător. Curtea (200".”) și grădina (208m5.) sunt 
imprejmuile cu gard de nuele. Şeola nu are nici un venit. 

La Obârşeni, fiid 96 copii în virstă de șcâlă, ar'trebui un al doilea învăţător. 
E nevoie de un local noi. - 

In cătunul Pleșa (5 lil. 200 m.) fiind 65 copil în vîrstă de scdă, ar trebui să. se înfiinţeze 
o şcolă inforioră. - 

'8). Comuna Odaia-Bursucani. (Venit: 18.420 lei). Trei cătune: Griviţa, Odaiu- Bursucani şi 
Palerma.



JUDEŢUL TUTOVA 

Prima şcOlă este la Griviţa. Există de la 1892. Localul este donat de d. profesor Strocea 
$. Beloescu. E de zid cu temelia de piatră, not, destul de bun, încăpător, la loc sănătos și la 
îndemâna copiilor. Are două să: 1 (9X7X4,5), IL (5X1x45) o cancelarie, și o cameră cu 
sală pentru înveţător. Curtea (3168*7-) este împrejmuită în laţă cu grilaj de lemn și în cele-lalte 
părți cu gard. Grădina (41752) este împrejmuită cu gard de nuele. Șcâla nu are acum nici un 
venit, pămîntul ce posedă fiind cultivat de învăţător. 

La Griviţa, fiind 102 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 
In cătunul Palerma (3 kil. 200 m), fiind 43 copil în vîrstă de şedlă, ar trebui să se înfiin- 

nţeze o şcâlă inferidră. | 
A doua şeslă este la Odaia-Bursucant. Există de la 1882. Localul este proprietatea comunei, 

clădit în 1882. E de vălătuci, vechii, nepotrivit. şi ncincăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna 
copiilor. Are o sală: (5,7 X 4,7 X 2,8) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (254m») și orădina 
(884.7) sunt împrejmuite cu gard de nuele. Şc6la nu are acum nici un venit, pămîntul ce 
posedă nelind arendat. - 

La Oylaia-Bursucani, fiind 153 copii în 'virstă de școlă, ar trebui încă dor învăţători. 
E neapărată nevoie de un local noi. 

9). Comuna Rădesci. (Venit: 3.205 lei). Două cătune: Ouncea şi Jtădesci. 
Șebla este la Rădesci, Iixistă de la 1883. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1878. 

E de vălătuci, acoperit cu scânduri, nepotrivit și ncîncăpător, dar la loc sănătos și la înde: 
mâna copijlor. Are o sală: 6,41X1,5X25) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (576: şi gră- 
dina (378"») sunt împrejmuite cu gard de nuele. Ședla are un venit de 200 lei, din arendarea 
pămîntului. : 

Toţi copiil pot merge la acestă şcolă, unde, peste tot fiind 264 copil în virstă de şcolă, 
ar trebui un al doilea învăţător la şe6la existentă şi să se înființeze încă o șc6lă cu doi în- 
v&ţători. 

E nevoie de localuri noul. 

10). Comuna! Vinderel. (Venit: 3.762 le). Patru cătune: Cruceanu, Docăncusu, Pulca- Lungă 
şi Vinderei. - 

Şedla este la Vinderei. Există de mult. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1878. 
E de vălătuci vechii, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are 
o sală: (6X6X2,5) şi o cancelarie, tără locuinţă pentru învăţător. Curtea, la un loc cu gră- 
dina (2507) este împrejmuită cu uluci. Şe6la nu are nici un venit, pămîntul ce posedă nefiind 
arendat. | 

La Vinderei, fiind 170 copii în virstă de şcâlă, ar trebui încă do! învăţători, 
E nevoie de un local. 
In cătunul Valea-Lungă (1 lil. 300 m. şi comunicaţia &rea), fiind 37 copii în virstă de 

șc6lă, ar trebui să se înființeze o şcâlă inferidră. 
Cătunele Docăneasa (5 lil. 300 m) și Cruceanu (7 kil. 800 m.), ar putea forma un noi 

centru şcolar, înființându-se la Docăneasa o şcâlă inferidră, 
In ambele cătune sunt 47 copil în vîrstă de șeslă.
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PLASA PERESC Hiv 

; 40 Cătune şi 13 Şcole. - 

Copii în virstă de şcolă: 1.992 (1.022 băieţi şi V70 fete.) 

1). Comuna Bogessi. (Venit: 16.099 lei). Patru cătune: Dogesci, Perieni, Pogana şi 'Tomescl. 

Prima şcolă este la Bogesci. Există de la 184. Localul este proprietatea comunei, clădit 
in 1881. [ de vălătuci, sistematic, dar neîncăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are 

o sală: (7,37X4,13X2,73) şi două camere pentru învăţător. Curtea (545%--) și grădina (1115m:) 
sunt împrejmuite “cu gard de nuele. Şe6la nu are nici un venit. SE 

La Bogesci sunt 74 copii în virstă de şcolă. - i 
E nevoie de a se repara localul actual. Ia i 

In cătunul Pogana (3 kil. 120 m.), fiind 58 copii în virstă de şcolă, ar-trebui să sc. în: 

fiinţeze o șc6lă inferidră. 
De asemenea în cătunul 'Tomescă [3 kil. 500 m.), liind 81 copii îni vîrstă de şcolă, ar trebui 

să se înliințeze de o camdată o şcâlă inferidră. 
A doua şeslă este la Perieni Există de la 1874. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1864. [2 de vălătuci, vechiii, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna 

copiilor. Are o sală: (6,50X4,50X 2,50), o cameră pentru servitor şi una pentru învățător. “Cur- 

tea (530m»:) şi grădina (1085":7) sunt împrejmuite cu gard de muele. Şc6la. nu are. nici un venit. 

La Perieni, fiind 229 copii în vîrstă de șc6lă, ar trebui un al doilea. învățător la şcola 

existentă şi să so înfiinţeze încă o şe6lă cu doi învățători. 

E nevoie de localuri noui.. 

2). Comuna Căbesci. (Venit: 1.850 lei). Trei cătune: Căbesci, Plopu şi Sighica. 

Şedla este la Căbesci. Există de la 1865. L.ocalui este proprietatea comunei, clădit în 1864. 

de “vălătuci, vechii, ruinat, nepotrivit şi neîncăpător, la loc nesănătos, dar la îndemâna co- 

pile Are o sală: 16,78X5,65X2, 20), fără locuinţă, pentru învăţător. Nu e nici curte, nici gră- 

"dină. Sedla nu are nici un venit. . 

Distanţele fiind mai mici de 3 lil. și comunicațiile uşâre, toți copiii pot merge la acesiă 

școlă, unde, peste tot fiind 258 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învățător, la 

şedla existentă şi să se înființeze încă o şedlă cu doi învăţători. 

E nevoie de localuri noui. 

? 

3) Comuna Chilieni. (Venit: 1.300 Iei). Patru cătune: Afumaţi, Chilienii- de- Jos, Chilieniy- de- Sus 

şi hotăria. 

Şo6la este la Chilienii-de-Jos. Există de la 1874. Localul este propriotatea comubel, clădit 

în 1872. E de vălătuci, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc. sănătos și la îndemâna copiilor: 

Arc o sală: (1,29X3,75X2,26), fără locuinţă pentru învăţător: Nu e nici. curte, nică grădini 

Şedla nu are nici un venit. ; 

Copiii din Chilienil-de-Sus (865 m.) pot merge uşor li cola din Chilienit- de- Jos, unde pest 
tot sunr. 85 copii în virstă de şeolă. - , . Aa Pi : 

E neapărată nevoie de un local. a 

In cătunul Rotăria (6 kil.), ar trebui să se înfiinţeze o şeâlă de cătun, unde ar putea veni 

şi copiii din Afumaţi (4 kil. de Chilieni-de-Jos și 2 de Rotăria). 
In Ambele cătune sunt 23 copil în vîrstă. de şcâlă,
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4). Comuna Ciocani. (Venit: 2.486 lei). Două cătune: Ciocani şi Morileni. 
Şcola este la Ciocani. Localul este donat de d. C.N. Corbu, fără forme. E de vălătuci, 

noă, la un loc cu. primăria, nepotrivit şi ncîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copii: 
lor. Are o sală [i XK 4,35 X 2,45), fără locuinţă pentru învățător. Nu e nici curte, nici grădină. 
Şcola nu are nici un venit. 

La Ciocan! sunt 46 copil în vîrstă de Școlă. | 
In cătunul Movileni (3 lil. 400 m.), fiind 27 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui să se în- 

fiinţeze o şc6lă de câtun. 

5). Comuna Coroesci. (Venit: 2.949 let). Patru cătune: Coroescil de-Jos, Cororscil-de-Sus, Li. 
chițesci Şi Putredeni. . aa . , | 

_Şcola este la Coroescii-de-Jos. Există de la 1870. Localul este proprietatea comunei, clădit în 180. E de vălătuci, vechii, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (3,70X4,46X2,31), 1 (4,26X4,38X2,31), fără locuință pentru învăţător. 
Curtea (763=:P) este împrejmuită cu gard de nuele. Grădină nu e. Șc6la nu-are nici un venit. Toţi copiii — afară de cel din Fichiţesci — pot merge la acestă şc6lă, unde, peste tot sunt 67 copil.în virstă de șeâlă.: . Ie | 

In cătunul Fichiţesci, ce se află lu o distanţă ma! mare de 3 kil. de Coroescil-de-Jos, fiind 29 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o șcâlă de cătun. 

„6). Comuna Ivesci, Un cătun: Jcesei, | E 
Şcola de la Ivesci există de la 1871. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1877. E de vălătuci, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,30X4,50Xx2.50) şi două camere pentru învățător. Curte nu e. Grădina (864m») este împrej- muită cu gard de nuele. Şc6la nu are nici un venit. 
La Ivesci, fiind 190 copil în vîrstă de școlă, ar trebui încă doi învăţători. 
„E nevoie de.un local noi. 

7). Comuna Măscurel. (Venit: 1.805 lei). Trei cătune: Cârjăoani, Hreasca şi Măscurel. 
Șeola este la Cârjăoani. Există de la 1871 cu intreruperi. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1864. E de vălătuci, vechiă, ruinat, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (6X4X2,50) şi o cameră pentru învăţător. Curtea este im- prejmuită.. Grădina este împrejmuită cu gard de nuele. Şcâla nu are nici un venit. 
Distanţele fiind ma! mici de 3 kil, şi comunicațiile ușcre, toți copil pot merge la şc6la din Cărjăoani, unde, peste tot fiind 123 copil în virstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învețător. E nevoie de un local noi. 

8). Comuna Mireni. (Venit: 1.627 lei). Dout cătune: Mirem și Slobozia-Nicăl. 
Școla este la Mireni. Există de la 1892. Localul este proprietatea comunei, clădită în 1863. “E.de valătuci, vechiă, la un loc cu primăria, nepotrivit şi neîncăpitor, dar la loc sănătos și 'la-iîndemâna copiilor. Are :0. sală: (6,25X3,622,25), fară locuinţă pentru învăţător: Nu e nici curte, nici grădină. Şc6la nu are un nici venit. 
Copiii din Slobozia-Nică! (2 kil. [2 copi!]) pot merge la șcâla din Mireni, unde, peste tot fiind 126 copil în virstă de şc6lă, ar trebui un al doilea învăţător, 
E neapărată nevoie de un local noi. 

9). Comuna Pogonescl. (Venit: 4.470 lei). Patru cătune: Bălcesci, Pogonesci, Polocinu-de-Jos şi Polocinu-de-Sus,
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Şcola este la Pogonesci. Există de la 1874 cu întreruperi. Localul este închiriat. E de 

vălătuci, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc nesănitos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: 
(6X3,15X(2,25), fără locuinţă pentru învățător, Nu'e nici curte, nici grădină. Şc6la nu are uică 
un venit. . - 

Distanţele, fiind mici şi comunicațiile ușore, to copiii pot merge la acestă școlă, unde, 
peste tot fiind 125 copil în vîrstă, 'de școlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

E neapărată nevoie de un local noi. 

E nevoie de a se construi un pod peste apa Tutova. 

10). Comuna Praja. [Venit: 2.172 -lei).Trei cătune: Fătăciune, Fundătura şi Praja. 
Şc6la de la Praja există de la 1892. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1864. 

„E de lemn, lipit-cu pămînt, -vechii, ruinat, nepotrivit şi neîncăpător, la loc nesănătos și nu e 

la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,50X3X2,20), fără locuinţă pentru învăţător, Nu e nici curte, 

nici grădină. Şc6la nu are nici un venit. - 

Copii din Fătăciune (1 kil.: 700 m.) pot-merge la şedla din! Praja, "unde, peste tot” fiind 
109 copii în vîrstă de șcslă, ar trebui un al doilea învățător. 

Ar fi f6rte nemerit de a se muta şcâla la Fătăciune, fiind ast-fel mal la îndemâna copiilor. 

In cătunul Fundătura (5 kil. 300 m), fiind 23 copil în virstă de şe6lă, ar trebui să se înfiin- 
țeze o șc6lă de cătun. - a E e 

11). Comuna Prisecani. (Venit: 3.034 lei). Cinci cătune: Jugani. Pleşăsci, Prisccani, ră ibăcesci 
"Şi: Valea-cu- Apă. 

Şedia de la Prisecani există de la 1883. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1883. E de vălătuci, nepotrivit și neîncăpător, „dar la loc sănătos, şi la îndemâna copiilor. 

Are o sală: (4,63X4,40X2,50), şi o cameră mică pentru învățător. Curtea (1332) este împrej- 
muită cu gard de nuele. Grădină nu e. Şcâla nu are nici un venit. 

Copiii din Tăbăcesci (1 lil. 170 m.) şi Valea-cu Apă (2 kil. 731 [9 copii]) pot merge la 
şc6la din Prisecani, unde, peste tot fiind 127 copii în virstă de şcolă, ar trebui un al doilea: în- 
văţător. 

E nevoie de un local noă. Se e 
Cătunele Jugani (4 kil. 218) şi Pleşesci (4 il. 225 m.), ar putea [orma un noii centru şcolar, 

înființându-se la Jugani .0o ședlă inferidră. 
In ambele cătune sunt 47 copii în vîrstă de școlă.: 

12). Comuna Stănuesci. (Venit: 2.369 lel). Cinci cătune: Chetreni, Cociu, Poiana, - Saca, și 
Văleni. 

Șc6la este la Cociu. Există de la 1860. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1860. 
LE de vălătuci, vechii, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are 
o sală: (8X4X2), fără joeuinţă pentru “învăţător. Nu e nici: curte, nici. srădină, -Se6la nu are 
nici un venit. a 

„Distanţele fiind mai mică de 3 kil. şi comunicațiile ușsre, toţi copiil pot merge la şeola 
din Cociu, unde, peste .tot fiind, 142 copil în vîrstă de şeslă, -ar trebui de o cam dată unaâl 
doilea învățător şi deci o a doua sală.
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PLASA SIMILA 

| 50 cătune 14 şcole | 
Copii în virstă de şcolă 2.290 (1.230 băieţi și 1.060 fete.) 

1). Comuna Băcani. (Venit: 4.294 lei). Patru cătune: Băcani, Drujesei, Suseni și Vulpăşeni, 
Școla este la Băcani. Există de la 1873. Localul este proprictatea comunei, clădit în 1880. 

I; de vălătuci, ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor numai din Băcani și Dru- 
jesci. Aro o sală:" (5,74X4,62 X2,75) și o cameră pentru înv&ţător. Curtea, la un loc cu grădina 
(1806".») este împrejmuită cu gard de nuele. Şcdla nu are nici un venit. 

„Copiii din Drujesci (2 kil. 400) pot merge la şcola din Băcani, unde, peste tot fiind 100 
copii în vîrstă de șeâlă, ar trebui un al doilea învățător. ! 

IE nevoie de un local noi. DR 
Cătunele Suseni (3 kil. 200 m) şi Vulpişeni (+ kil. 200), ar putea forma un noii centru.școlar 

înființându-se la Suseni o şcolă interiGră. 
"Im ambele cătune sunt 71 copil în virstă de șeolă. 

2). Comuna Bogdana. (Venit: 5.613 ei). Șeapte cătune: Arșiţa, Bogdana, Lontina- Dlănarulă, 
Iutcu Babei, Plopousa, Similişoara şi Sucoreni. 

cola este la Bogdana. Există de la 1865 şi funcţionăză în două localuri, ambele închiriate. 
Sunt: unul de birne și unul de vălătuci, nepotrivite și neîncăpătore, dar la loc sănătos și la în- 
demâna copiilor. Ai câte o sală: (4,37X4,64X2,36), (3,754 X2,20), câte o cancelarie şi o bucă- 
tărie (la un singur local) pentru învăţător. Curtea și grădina sunt neimprejmuite. Sc6la nu are 
nici un venit. ă 

Copiii din Suceveni (1 kil. 642 m) pot merge la școla din Bogdana, unde, peste tot fiind 
289 copil în virstă de ședlă, ar trebui un al treilea învăţător la șcâla existentă și să sc înfiinţeze 
încă o șcâlă cu trei învăţători. ” 

I: ncapărată nevoie de localuri nouri. 
Cătunele Fântâna-Blănarului (7 kil. 016), Lacul-Babei (7 kil. 175) şi Plopoasa (5 kil. 700), 

ar putea forma un noii centru școlar, înființându-se o şcolă inferioră la Fontâna-Blănarului, unde 
astăzi există un loc reservat (8 hect. 5931») anume pentru clădirea unul local de şcolă. 

In aceste trei cătune sunt 39 copil în vîrstă de șcâlă. 
In cătunele Arşiţa (3 kil. 113 m) și Similişoara (t Kil. 500 m.), numărul copiilor în vîrstă do 

școlă e neînsemnat, | 

3). Comuna Bogdănesci. (Venit: 1.990 lei). Două cătune: PBogdănesci şi Poltesci. 
Școla este la Bogdănesci. lxistă de la 1876. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1964. E de vălătuci, vechii, -la un loc cu primăria, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos și 
la îndemâna copiilor. Are o sală: (7,24 X461X2,60), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nică 
curte, nici grădină. Școla nu are nici un venit. 

Distanţele fiind mici şi comunicațiile ușăre, toți copiii pot merge ușor la acestă şcolă, 
unde, peste tot fiind 117 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător. 

E ncapărată nevoie de un local noi. 

1). Comuna Bogdăniţa. (Venit: 8.835 lei). Cinci cătune: Dogdăniţu, Cârțibuşși, Coroesci, Schitul 
Iogdăniţa şi 'Tuusesc). 

Școla este la Bogdăniţa. Există de la 1864. Localul este închiriat. E de vălătuci, nepar- 
dosit, acoperit cu stuf, ruinat, nepotrivit și ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna co-
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piilor. Are o sală: (4,3X4,2X(2,3), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. 

Sc6la are un venit de 100 lei din arendarea pămîntului. : o 
Așa cum este situată astădi şcola pot veni numai copii! din Cârţibaşi; deci, mat nemerit 

ar fi de a se muta şcâla la Coroesci, unde ar putea veni şi copii! din Bogdăniţa şi Cârţibaşi. 

Peste tot fiind 100 copil în vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător si să se clă 

dâscă-un local noii. 
In cătunul 'Tunsesci (3 kii. 527), fiind 40 copii în vîrstă de șeolă, ar trebui să se înfiin- 

țeze o şcolă inferidră. . 

In cătunul Schitul-Bogdăniţa (4 il. 602 m), nu sunt de cât 11 copil î în vîrstă de șcâlă, cari 
ar putea merge la şeola ce sar înfiinţa la 'Tunsesci distanța fiind de 2 kil. 282. - 

5). Comuna Buda. (Venit:. 3.438 lei). Trei cătune: Buda, Găranu şi Pătrășeani. 
Şedla este la Buda. Există de la 1889. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1864. 

I; de vălătuci, vechiii, nepotrivit, la un loc cu primăria şi neîncăpător, la loc nosănătos şi nu e 
la îndemâna copiilor. Are o sală: (4,60X5,43XX2,30), fără locuinţă pentru învăţător Nu e nici 

curte, nici orădină. Sedla nu are nici un venit, 
La Buda sunt 50 copii în vîrstă de șcâlă. 

E neapărată nevoie de un local noii. 
In cătunele Găvanu (5 kil. 330 m. [42 copil]) ŞI Ditrăşeani (5 kil. 500 [67 copit]), ar trebui să 

să înfiinţeze câte o şcâlă inferidră. 

6). Comuna Costesci. (Venit: 5.378 Iei). Un cătun: Costesci. 
Şedla de la Costesci există de la 1874. Localul este proprietatea comunei, clădit de lo- 

cuitori în 1864. E de vălătuci, acoperit cu tablă, vechii, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc 
sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (8X4,91X(2,65), şi două camere pentru învăţător. 
Curtea (367) şi grădina (3832n-7) sunt împrejmuite cu gard de nuele. Şcola nu are nici un venit, 

La Costesci, fiind 223 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învățător li şcdla 
existentă și să se înființeze încă o şeolă cu doi învăţători. 

E nevoie de un local noi. 

1). Comuna Floresci. (Venit: 2.341 ley). Două cătune: Florescă şi Morile. 
Şcola este la Floresci. Există de la 1864. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1889. 

E de cărămidă, la un loc cu primăria. nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos şi la înde- 

“mâna copiilor. Are două săli: 1 (7X3,12X3,40), II ($,20X3,14X3,40), fără locuinţă pentru învă-. 

ţător. Curtea, (1368*»:) este împrejmuită cu gard de nuele. Grădina (71 ari!) este neîmprejmuită. 
Şebla are un venit de 110 lei, din arendarea pămîntului. 

La Floresci, unde sunt 130 copii în virstă de şcâlă, sunt acum doi învăţători. 

E neapărată nevoie de un local noi, sait să se mute primăria. 

In cătunul Morile (4 lil. 500 m); fiind 55 copii în vîrstă de șeslă, ar trebui să se înființeze o 

școli interidră. - 

8). Comuna Ibănesci. (Venit: 3.077 lei). Patru cătune: Ghica, Gornei, Ibănescl și Puțul-Olarului. 
Şc6la, este la Ibănesci. Există de la 1865 în Ghicani şi de la 1872 în Ibănesci. Localul 

oste proprietatea comunei, clădit în 1864. E de vălătuci, vechii, la un loc cu “primăria, nepo: 

trivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (7,70XX4,35)X2,75), 
fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (669»-»-) este împrejmuită cu gard de nuele şi 'se află la 
un loc cu a primăriei. Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit.
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Toţii copil pot merge la acestă școlă, dar mult mar. nemerit ar li de a se muta şcola la 
Gornei, liind acolo mal la îndemâna copiilor. 

Peste tot fiind 159 copil în virstă de șcâlă, ar trebui pe lângă inveţătorul actual, încă cor. 
I de neapărată nevoie construirea unul local noi. 

9). Comuna Mânzaţi. (Venit: 2.607 lei). “Trei cătune: Ibuna, Alânzaţi-ljocrescă şi Mânzaţi- Desești. 
Şcola este la Mânzaţi-lăzeşi. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1890. [3 de vă- 

lătuci, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (54,19 X2,63) şi o cancelarie, fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (760%) este neîmprejmuită. Grădină 
nu €. Şc6la nu are nici un venit. 

Distanţele fiind ma! mici de 3 kil. şi comunicațiile uşore, toţi copii! pot merge la actstă şcolă, unde, pesto tot fiind 162 copii în vîrstă de școlă, ar trebui incă doi învăţători. 
E neapărată nevoie de un local noi. 

10). Comuna Orgoesci. (Venit: 3.573 lei). Patru cătune: Buda, Dinga, Lundul- Văiy Şi Orgoes. i. 
Şcola este la Orgoesci. Ixistă de la 1874. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1874. 

I, de vălătuci, la un loc cu primăria, nepotrivit şi neincăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna 
copiilor. Are o sală: (3X3,10X2,83), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şc6la nu are nici un venit. 

Copii! din Buda (980 m) şi Dinga (2 kil. 680 m.) pot merge la şcola din Orgoesci, unde, peste tot fiind 120 copil în vîrstă de şcslă, ar trebui un al doilea învăţător, 
I, neapărată nevoie de un local noii. 
Cei 21 copii! din Fundul Văir (6 kil. 20 m.) pot merge la şcâla ce s'ar înfiinţa la Căpușneni 

(comuna Vlădesci). 

11). Comuna Puntișoru. (Venit: 4.609 lei). Patru cătune: Chițcani, Pirtescl, Puntişenă și Pădesct. 
Școla este la Puntişenr. Există de la 1880. Localul este proprietatea comunci, clădit în 1880. 

I, de vălătuci, nepotrivit şi neîncăpător, la loc 'nesănătos şi nu e la îndemâna copiilor. Are 
o sală: (5,31 X 5,18 X.2p52), fără locuință pentru înv&țător. Curte nu e. Grădina (7812m-7) este imprejmuită cu gard de nuelo în stare rea.) Școla are un venit de 319 Ici,. din arendarea pă: miîntului. 

Copii! din Rădesci (1 kil. 360 m.) pot merge la şcola din Puntișeni, unde, peste tot sunt 75 copil în vîrstă de şcolă 
In cătunul Chițcani (2 lil. 560 m. și comunicaţia grea avend a trece prin pădure), fiind 

56 copil copii în vîrstă do şcolă, ar trebui să se înliinţeze o școlă inferidră. 
Do asemenea în cătunul Pârvesci (1 kil. 260 m. şi comunicaţia aceeași ca a cătunului 

Chițcani), fiind 18 copii în vîrstă de şcOlă, ar trebui să se înființeze o școlă de cătun. 

121. Comuna Rădăescl. (Venit: 1.48; lei). Cinci cătune: Jiirjoreni, Cepescl, Cernuaţi, Mupcu şi 
hăddesci. 

Şcola este la Rădăesci. [Există de mult. Localul este proprietatea comunei. E de vălătuci, 
vechii, la un loc cu. primăria, nepotrivit şi ncincăpător, dar la loc sinătos, şi la îndemâna co- 
piilor. Are o sală: (8X1,41X2,50), lără locuinţă pentru învăţător. Curtea (87nr:) este împrejmuită 
cu gard. Grădină nu e. Școla nu are nici un venit. | 

Toţii copiil—afară de col din Ilupca—pot merge la acestă școlă, unde, peste tot sunt S2 copil în virstă de şcolă, | | 
[, nevoie de un local noii. 
In cătunul Iupca (3 kil. 429 m.), fiind 31 copil în virstă de şeolă, ar trebui să se înliin- țeze o şcolă inferidră. |
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13). Comuna Unţesci. (Venit: 4.000 lei). Două. cătune: Ulia și Unfesci. 
Șc6la este la Unţesci. Există de la 1875. Localul este proprietatea comunei. E de vălătuci, 

la un loc cu primăria,-nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are 
o sală: (8X4,35X2,50), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (3122) este împrejmuită” cu gard 
de nuele. Grădină nu e. Şe6la nu are nici un venit. 

Copiii din Ulia (2 kil. 500 m.) pot merge la şedla din Unţesci, unde, peste tot fiind 146 
copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui' încă doi învăţători. | 

I; neapărată nevoie de un local-noi. 

14). Comuna Vlădesci., (Venit: 1.704 lei). Patru cătune: Căpușneni, Corlătesei, Limbăesci şi Vlădesel. o | E | 
Șc6la, este la' Vlădesci. Există de la 1859. Localul este proprietatea comunei. E de vălătuci 

la un loc cu primăria, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are 
o sală: (4,65X4,60X2,60), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Șeola nu 
are nici un venit. | | 

„„Copiii din Corlătescă (1 kil. 750 m.) și Limbiesci (756 m.) pot merge la şcâlă din Vlădesci, 
unde, peste tot sunt 43 copii în vîrstă de şcolă. » 

E ncapărată nevoie de un local noii. | | 
In cătunul Căpușneni (7 Ril. 170 m. [41 copii]), ar trebui să se înfiinţeze o școla inferiră, 

unde, ar putea veni și cei 21 copil din Fundul-Văit (comuna, Orgoesci.) 

. - 

PLASA TÎRGU 
26 cătune şi îl șeole. 

Copii în vîrstă de şeolă: 2.099 11.130 băieţi și 909. fete). 

1). Comuna Banca. (Venit: 4.010 lei). Trei cătune: Banca, Fedrsci și Ghermănesci. | 
ȘcOla este la Banca. Localul este propristatea comunei, clădit în 1865. B de vălătuci, aco- 

perit cu șindrilă, vechii, ruinat, nepotrivit şi ncîncăpător, dar la loc sănătos. şi la îndemâna 
copiilor. Arc''o 'sală: (7,50X4,50X2,45); o eâncelarie și o cameră pentru învăţător. Curtea, la un 
loc cu grădina (1650) este împrejmuită cu gard. Șe6la nu are nici un venit. 
“La Banca sunt 87 copii. în vîrstă de şeGlă. - | | | 

E nevoie de un local. a a 
La. Ghermănesci, unde, sunt 75 copil în vîrstă de şcâlă, există astăgi o şeolă de cătun, 

cati. ar trebui transformată în ședlă inferidră. Na a 
“In cătunele Fedesci (5 kil. [61 'copii]) ar trebui să se înfiinţeze câte 0 șclă inferioră. .. . 

1 ” Ei 

2) Comuna Blăgesci. (Venit: 4.358 ler). Două cătune: Blăgesci şi Ig. pi: 
Şe6la este. la Blăgesci. Există de la 1866. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1882. 

E de vălătuci, acoperit cu scânduri, nepotrivit şi' neîncăpător, la loc nesănătos și nu e la în- 
demâna copiilor: Are o sală: (7,85X6,48X3,80) şi doui camere pentru înveţător. Curtea (358. 
este împrejmuită. Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit. Sa 

Toţi copiii pot merge la acestă şelă, unde, pesto tot [iind 325 copii în vîrstă de şcslă, 
ar trebui încă doi învăţători la şedla existentă și să se înfiinţeze încă o șcOlă cu trei învăţători: 

[ neapărată nevoie de localuri noui. Ca
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3). Comuna Cârja. (Venit: 5.500 lei). 'Trei cutune: Păârsma, Cârja şi Jlrăniceni. 

Școla este la Cârja. Există de la 1864. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1850 
și se allă situat între cătunele Cârja și Ilrăniceni. E de vălătuci, în paiantă şi acoperit cu şin- 

drilă, nepotrivit şi ncîncăpător, la loc nesănătos și nu tocmai la îndemâna copiilor. Are două 

sall: 1 (7,64XX6,84X3,52), IL (5,12X4,67X3,52) și o cameră pentru învăţător. Curtea, la un loc cu 
srădina (2685?) este împrejmuită cu gard de nuele și șanț. Sc6la nu are nici un venit. 

Toţi copiil pot merge la acestă şeolă, unde, peste tot fiind 218 copil în vîrstă de şcolă, şi 
la şcola existentă fiind aucm do! învăţători, ar trebui să se înființeze încă o șelă cu doi învăţători. 

4). Comuna Epureni. (Venit: 5.765 lei). Patru cătune: Pârlălesci, Dursuci, Epurenă și Ilorga. 

Şcola este la Epureni. Există de la 1870. Localul este proprietatea comunei, clăditin 1864. 

E de vălătuci, vechiii, nepotrivit şi neîncăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. 

Are o sală: (6,70X5,40X2,50) și o cameră pentru: învăţător. Curtea (541) și grădina (1036m.) 
sunt împrejmuite cu gard de nuele. Scola nu are nici un venit. 

[ui Epureni, fiind 119 copil în vîrstă de șeslă, ar trebui un al doilea învăţător. 
[: nevoie de un local noi. 
In cătunele Bârlălesci (3 kil. 69 m. [53 copil)), Dursuci (6 hil. 936 m. [85 copil)) şi Iorga 

(3 il. 431 [54 copii), ar trebui să se înfiinţeze câte o şcolă inferidră. 

5). Comuna Gura-Simila (Venit: 4.000 lei). Un cătun: Guru-Simila. 

Nu este şcolă: 
La Gura-Simila, fiind 5+ copil în virstă de școlă, ar trebui să se înființeze o școlă inferid:ă. 

6). Comuna Murgeni. (Venit: 25.890 le)). Trei cătune: Jlânăsenr, Murgeni şi Iaiu. 
Şedla este la Murgeni. Iixistă de la 1861 și funcţioneză în două localuri, unul este pro- 

prietatea comunei, clădit în 1864, şi altul închiriat. Sunt de cărămidă, acoperite cu şindrilă, 
neincăpătore, nesistematice, la loc nesănătos, și nu la îndemâna copiilor. Ai câte o sală: 
I (8,52X6,75X2,96), II (5,10X6X2,60), o cancelarie la localul închiriat și două camere la localul 
ce este proprietatea comunei pentru învăţător. Curțile (358m». și 162.2) sunt împrejmuite cu 
uluci. Grădina (localului propriii [1.170*7]) este împrejmuită cu uluci. Şedla nu are nicl un venit. 

Copiil din Hănăscni (1 il. 220 m.) pot merge la șesla din Murgeni, unde, peste tot fiind 
168 copil în virstă de școlă, ar trebui un al treilea învăţător. 

I neapărată nevoie de un local noii. 

In cătunul haiu (4 kil. 369 m.), fiind 60 copil în vîrstă de școlă, ar trebui să se infiinţeze o 
şcolă inferioră. 

1) Comuna Popeni. (Venit: 4.230 Iei). Un cătun: Popeni. 
Şeola de la Popen! există de la 1876. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1868 

[! de vălătuci, vechiii, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor, 
Are o sală: (8X4X2,50) şi două camere pentru învăţător. Curtea (30027) și grădina (900m») 
sunt imprejmuite cu gard. Şcola nu are nici un venit. 

La Popeni, fiind 188 copil în vîrstă de şeolă, ar trebui încă doi înv&ţători. 
[E neapărată nevoie de un local noii. 

8). Comuna Rânzesci. (Venit: 4.061 ler). Un cătun: Pânzeser. 
Şeola de la Rânzesci există de la 1891. Localul este închiriat. E de vălatuci, nepotrivit 

şi neîncăpător, dar deși la loc sănătos nu e la îndemâna copiilor. Are osală : (5,29X4,58xX215), 
fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Școla are un venit de 100 lei, din 
arendarea pămîntului.
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La ltânzesci, fiind 39 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător. 
I neapărată nevoie de un local noii, construit în centrul cătunului pentru a [i mal la În- 

demâna copiilor. a: 

9). Comuna Schineni. (Venit: 13.770 lei). Patru cătune: Lădeseă Sărăţeni- -de-.Jos, Sărăţeni- d- 
Sus, şi Schineui, 

Seola este la Sărăţenil- -de-Sus. Există de la 1865. Localul este proprietatea comunei, clădit 
de locuitori în 1880. E de vălătuci, li un loc cu primăria, nepotrivit şi neînzăpător, dar la loc 
sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (5,70X5,70X2 ,82), fără locuinţă pentru învăţător. 
Curtea (490) este împrejmuită cu gard de nuele. Grădină nu. Şedla nu are nici un venit. 

Distanţele fiind! mai mici de 3 kil; şi comunicațiile ușsre, toţi copiii pot merge la acestă 
șcâlă, unde, peste tot fiind 250 copil în virstă de şcolă, ar trebui un al doilea învățător la 
școla existentă și să se înființeze încă o ședlă; eu doi învăţători. 

E neapărată nevoie de localuri noui. 

161). Comuna. Sârbi. (Venit: 2.800 lei). Două cătune: JMitocu și Serbi, 
Sc6la este la Serbi. Există de: mult. Localul este închiriat. E de vălătuci, nepotrivit, nc- 

încăpător și la loc nesănătos, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (5X3,80X2,40), fără locuinţă 
pentru învăţător. Curtea (850"»:) este împrejmuită cu gard. Grădină nu e. Şcâla arc un venit de 
100 lei, din arendarea pămîntului. | " 

Cei 6 copii din Mitocu (3 kil.) pot merge la șeola din Sârbi, unde, peste tot sunt 39 copil în 
vîrstă de şcolă. 

E nevoie de un local noii. 

11). Comuna Slobozia- Zorleni. (Venit: 6.000 lei). Două cătune: Bajorană şi Slobozia- Zovleni. 

Șela este la Slobozia-Zorleni. Există de la 1892. Localul este donat de M. S. Regele și 
clădit în 1892. E de zid, noii. destul de bun, încăpător dacă se mai [ac două săli, la loc să- 
niătos și la îndemâna copiilor. Are o sali (12,20x7,40x3,90) şi trei camere pentru învăţător. 

Curtea (550) este împrejmuită cu gard. Grădina (150%: este împrejmuită cu grilaj. Şcola 
nu are nică un venit. 

La Slobozia- Zorleni, fiind 148 copil în. vîrstă de şcălă, ar trebui î încă dot învățători, 

In cătunul Bujorani (1 kil.), fiind 26 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui să se înfiinţeze 0 
școlă de cătun. | 

PLASA TUTOVA 

, " Cătune şi 14 Şeâle. ! 
Copii i în virstă de școli: 241 (1.523 băieţi şi 1218 tele): 

i. 

13). Comuna „Avrămesci. (Venit: 2.897. la), Patru cătune: Aerămesiă, :, Guaite, Mărășesa 
și Uricani, | 

Şc6la este la Avrămesel. Există de la 1864. “Localul este proprielatea comuinet, clădit de 
proprietarul 'Timotescu în 1854 şi cumpărat de comună în 1883, E.de cărămidă, “vechii, ne- 
potrivit și ncincăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are două săli: I (8, 30X 
4,35X3,10), II (5,10X3,15X3,10), fără locuinţă pentru învăţător. „Curte nu e. Grădina (5000=) 
este împrejmuită cu gard. Șc6la nu are nici un venit.
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Copii! din Uzicari (2 hil.) pot merge la şeola din „Avrămesci, unde, peste tot fiind 143 
copii în virstă de şcolă, ar trebui încă dol înveţături. 

În cătunul Mărăşesci (3 Rili, fiind 33 copil, ar trebui să se înliinţeze o şcoli inferioră. 
In acest cătun există astâdi o şcoli privată. 
Cel 3 copil din Corobânescr (5 kil. 500 m.) pot mese la cola din Stâncășeni icomuna 

Coroidescl). 

2). Comuna Corodesci. jVenit: 3.220 lei). Cinci cătune: Chetrosu, Corosdesci, Dracșeni, Pugăria 
şi Sfâncășeul. 

Prima şcolă este la Corodeser. Există de la 1873. Localul este proprietatea comunel, clădit 
de locuitori în 1864. [: de vălătuci în paiantă, vechii, la un loc cu priinăria, nepotrivit şi ne: 
încăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor, Are o sală: (7,10X4,53 2,50), fâră locu- 
ință pentru înveţător, Nu e nici curte, nici «rădină. Școla nu are nic un venit. 

La Coroilesel, fiind 116 copil în virstă de şeolă, ar trebui un al doilea învăţător. 
[, neapărată nevoie de un local nou. 
Comuna poseilă un loc pentru construirea unul local de școlă, donat de d. Iacob 'Tet. 
Câtunele Chetrosu (4 Hi. 969 m.), Draceşenr, (îi il. 336 m.) și Rugăria (G RIL. St m), ar 

putea forina un noit centru şcolar, înființându-se la Dracsenl o şcolă inferioră, 
In câte trele cătune sunt 88 copil în virstă de şeolă, 
A doua şcolă este la Stâncăşeni. [Există de la 1859. Localul este închiriat, [£ de vălătuei, 

in paiantă şi acoperit cu stuf, nepotrivit şi ncincăpttor, dar la loc sănătos şi la îndemâna co- 
piilor. Are o sală: (522X-1X2,50) şi o cameră (servă şi de cancelarie) pentru înveţător. Curtea 
(150*>) şi grădina (350"») sunt împrejmuite cu sard de nuele. Școla nu are nic! un venit. 

La Ștâncăşenr fiind $5 copii în virstă de şcolă ar tebui un al doilea inv&ţător putend ușor 
veni şi copii din cătunele (orobănescl (comuna Avrămescij și OnescI (comuna Iălexei), 

[: neapărată nevoie de un local noă. 

3). Comuna Dragomiresci (Venit: 2.114; lei). Trei cătune: Pulzani, Dragomiresci şi Poiana. Petri. 
Șeola este la Drasomiresel. IExistă de la 1860, Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1864. [2 de lemn, vechiă, la un loc cu primăria, nepotrivit şi ncincăpttor, dar la loc săniitox 
și la îndemâna copiilor. Aro o sală: (2,65 CA? X 287), fără locuinţă pentru inveţător. Curtea 
(230”+) este împrejmuită cu gard de nuele şi se află li un loc cu a primărie! Grădină nu e. 
Şeola nu are nici un venit, 

Distanţele fiind mar miel de 3 kil, si comunicațiile uşore, toți copii! pot merge la acestă 
şcoli, unde, peste tot fiind 165 copil în virstă do şeolă, ar trebui încă dor înveţitori. 

E neapărată nevoie de un local noă. 

4]. Comuna Hălărescr, (Venit: 5.270 le). Cincl cătune: /ălăresel, Luzica, Polenul, Pacea și 
Sibislea. 

Șeola este la Hălăreser. Există de la 1874. Localul este donat de def. arendaş A. Caludi. 
[ de vălătuci şi nuele, nepotrivit şi ncincăpttor, la loc nesănătos, dar la îndemâna copiilor, Are 
o sală: (9,78X4,60X2,70), o cancelarie şi o cameră pentru înveţător. Curtea şi grădina (6741=r-) 
este împrejmuite cu şanţ. Şeola are un venit de 3320 ler, din arendarea pământului. 

Copiil din Poliţent (2 kil. 420 m) pot mere la şcola din Hâălărezcr, unde, peste tot fiind 
165 copil în virstă de şcolă, ar trebui încă dol inveţători. 

E ncapărată nevoie de un local noii şi de a se construi un pod peste piriul Tutova. 
Cătunele Lunca (2 Ril. 425 mm), lăcea 5 Rl. 665 m.) şi Siliştea (4 Ril. 450 ni, ar putea 

forina un noii centru şcolar înființându se la Ricea o șeolă superioră cu do înveţători, peste 
tot fiind 120 copil în virstă de şcâlă.
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- 5). Comuna Lălesci. (Venit: 2.845 lei). Opt cătune: Călimănesci, Cristesci, Pontânele, Fulgu, Lălesci, Onesci, Simzienesci şi 'Tupilaţi. o 
Prima şc6lă este la Călimănesci. Există de la 1874. Localul este închiriat. E de lemn şi vălătuci, acoperit cu stuf, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor, Are o sală: (441X4,15X2,75), fără locuinţă pentru învăţător, singura odaie de reservă, fiind ocupată de proprietar. Nu e nici curte, nici grădină. Şedla nu are nici un venit. 
Copiii din Fântânele (2 kil.. 660 m.) pot merge la șc6la din Călimănesci, unde, peste tot 

fiind 91 copii în vîrstă de șeslă, ar trebui un al doilea învăţător. 
I neapărată nevoie de un local .noă. o | 
Cei 5 copii din Onesci (3 kil. 725 m.) pot merge la şela din Stâncășesci (comuna Co- 

rodesc)). / 7: 
A doua șcâlă este la Lălesci. Există de la 1868. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1863. E de lemn în paiantă şi acoperit cu tablă, 'vechiă, la un loc cu: primăria, nepotrivit 
și neîncăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: 16,70X4,54x2,44), fără locuinţă 
pentru învățător. Nu e nici curte, nici grădină. Şcdla nu are nici un venit. 

Copiii din Cristesci (2 kil. 478 m) şi Fulgu (2 kil. 807 m.) pot urma la șcâla din Lălesci, 
unde, peste tot fiind 145 copii în virstă de şcslă, ar trebui încă dor învăţători, 

E neapărată nevoie de un local noi. - 
In cătunul Tupilați (3 kil. 528 m.) nu sunt de cât 5 copii în vîrstă de şcâlă. 

6). Comuna Micesci. (Venit: 2.722 lei). Şepte cătune: Busluci, Dragomănescă, Fundul- Văii, Gher- 
ghesci, Mănoiu, Aicescă şi Valea-Lupului. | 

Prima ședla este la Gherghesci. Există de la 1892. Localul este închiriat. E de lemn, vechiii, 
nepotrivit şi neîncăpttor, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (5,17X4,50 x 2,08), 
fără locuinţă pentru învăţător. Curtea este împrejmuită cu gard de nuele şi se servesce de dînsa 
proprietarul. Grădină nu e. Şcâla nu are nici un venit. 

Copiii din Dragomănescl (1 kil.'790 m.), Mănoiu (810m.) şi Valea-Lupului (1 kil. 770 m.) pot 
merge la școla din Gherghesci, unde, peste tot fiind 133 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui un 
al doilea: învăţător. | 

E neapărată nevoie de'un local noi. 
A doua șcâlă este la Micesci. Există de la 1869. Localul este proprietatea: comunei, clădit 

în 1864. E de birne, vechii, nepotrivit şi neîncăpător, dar la, loc sănătos şi la îndemâna copiilor. 
Are o sală: (6,5%X6,54x2,55) şi o cancelarie, fără locuinţă pentru învăţător. Curtea, la un loc 
cu grădina, (2160**:) este împrejmuită cu gard de nuele. Şc6la nu are nici un venit. - 

Copiii din Burlaci (2 kil. 147 m.) pot merge la şedla din Micesci, unde, peste tot sunt 79 copil 
în virstă de șcâlă. | 

In cătunul lundul-Văii (5 lil. 800 m.), fiind 28 copii în virstă de şcâlă, ar trebui 'să se în- 
fiinţeze o şcedlă de cătun. | 

10). Comuna Plopana. (Venit: 8.908 lei). Unu-spre-qece .cătune: Budesci, Bungeni, Dobrineny 
Dorneni, Fundul-Tutocei, Ijcani, Plopana-Sat, Plopana-Tirg, Rusăni- Boeresci, Rusănă-Rezeşi şi Străminoasa 

Şcola este la Plopana. Există de la 1864 şi funcţionăză în două localuri, unul proprietatea 
comunei și altul închiriat. Sunt de vălătuci, acoperite cu şindrilă, nepotrivite şi neîncăpătâro, 
dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Ati câte o sală: I (10X8X3,50), II (5,70X4,80X2,80), o 
cancelarie și trei camere pentru învăţător. Curtea (15007) este împrejmuită cu uluci. Grădină, 
nu e€. Scola are un venit de 120 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiii din tâte cătunele, afară de Bungeni, Rusăni-Boerescij, Ruşeni-Rezeși şi Străminoasa 
pot merge la acâstă școlă, unde, peste tot fiind 257 copii în virstă de șc6lă, ar trebui la șeola 
existentă fiind acum doi învăţători, să se înfiinţeze încă o şeolă cu doi învăţători. 

In cătunul Bungeni unde sunt 41 copii în vîrstă de șc6lă, există astădi o şcolă de cătun 
care ar trebui să se transforme în o șcâlă inferidră,
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Cătunele lusini-Booresiă [+ kil. 60), Rusenr-Rezeşi (+ kil. 970) şi Străminoasa (5 kil. 370), 
ar putea forma un noii centru şcolar, înființându-se la Rusăni-Boeresci o şcolă inferidră. 

In aceste trei cătune sunt 75 copil în vîrstă de școlă. 

8). Comuna Puesci. (Venit: 15.000 le). Opt cătune: Bărtălușu, Zizeru, Gâiţesci, Puesci-Sat, 
Puesel- Tirg, Rotari, Ruși şi Strâmbu. 

Prima şcola este la Gâlţesci. Există de la 1874. Localul este închiriat. E de vălătuci, aco- 
perit cu tablă, nepotrivit şi neîncăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(5X4,25)X2,85) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (165"-7:) și grădina (2925*.») sunt imprejmuite 
cu gard de nuecle. Șe6la are un venit do 90 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiii din [zeru (2 Ril.) şi Ruși (2 kil. 500 m.) pot merge la șcâla din Gâltesci, unde, 
pesto tot fiind 139 copil în virstă de școlă, ar trebui un al doilea învățător. 

E neapărată nevoie de un local noă. 
A doua şe6la este la Puesci-'lirg. Ixistă de la 1885. Localul este proprietatea comunei, 

clădit în 1884. E de zid, destul de bun, dar neîncăpător, la loc stinătos și la îndemâna copiilor. 
Are două săli: [ (9,45X6X1), IL (945X6X+1) și patru camere pentru înv&ţător. Curtea (966m.7 
și grădina (7120”*) sunt împrejmuite cu gard de nuele. Şcola are un venit de 90 lei, din aren- 
darea pămîntului. | 

Copiil din Puescl-Sat (1 kil.) pot merge uşor la şcola din Puesci-Tirg, unde, peste tot fiind 
158 copil în virstă de școlă și unde acum fiind deja doi învăţători, ar trebui un al treilea în- 
v&ţător și deci o a treia sală. 

In cătunele Bărtălușu (6 kil. [35 copil]), Rotari (3 kil. 500 m. [33 copil) şi Strâmba (5 kil, 
725 m. [71 copil], ar trebui să se înfiinţeze câte o școlă inferidră. 

9). Comuna Şendresci. (Venit: 2.715 lei). Patru cătune: făclesci, Dărtuluşi,  Șendresci şi 
Valea- Casei. 

Școla este la Şendresci, Există do la 18741. Localul este proprietatea comunei, clădit în 
1865. [ de lemn și pămînt, vechii, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna 
copiilor. Aro o sală: (8,25X5,30X3,20), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nicy 
grădină. Şc6la are un venit de 168 ler, din arendarea pămîntului. 

Copiii din Băclesci (2 kil.) şi Valca-Casei (1 kil. 300 m.) pot merge la școla din Sen- 
dresci, unde, pesto tot fiind 146 copil în virstă de școlă, ar trebui încă dor întțători. 

E nevoie de un local. 
In cătunul Bărtăluși (8 kil), fiind 84 copil în virstă do școlă, ar trebui să se înființeze o 

șc6lă inferioră. 

10). Comuna Tulesci. (Venit:3.015 el). Opt cătune: Iăbuţa, Botoiu, Ciuperca, Mănesci, Popesci, 
Semineu, Siliștea şi 'Tulesci, i 

Nu este șcdlă. 
Peste tot fiind 110 copil în virstă de șcâlă, ar trebui să se înființeze la Seminea o şcâla 

cu do! învețători, unde ar putea veni toți copiil din tâte cătunele, 

11). Comuna Voinesci. (Venit: 3.640 ler). Opt cătune. Jăncesci, Cârtilași, Fundătura, Găr- 
desci, Lingurari, Obârsșeni-Clăcași, Obiârşeni Răzeși şi Voincscl. Ă 

Scola este la Voinesci. Există de la 1878. Localul este închiriat. E de vălătuci, nepotrivit şi 
neincăpttor, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (4,50X(1,35X2,39) şi două 
camere pentru învăţător. Curtea (790%:2) și grădina (1:4092.2) sunt imprejmuite. Sc6la nu are nici 
un venit. 

Toţi copiil, atară de cei din Ligurari pot merge la acestă şeolă, unde, peste tot fiind 173 
copil în virstă de școlă, ar trebui încă do! învăţători.
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E neapărată nevoie de un local not. 
In cătunul Lingurari (3 kil.), -fiind 12 copil în vîrstă de școli, sar putea înfiinţa o ședlă 

de cătun, dar mai nemerit ar fi ca aceşti copil să se ducă la şcâla din Voinesci, comunicația 
fiind uşoră. 

] 

RESUMAT 

Pentru o- deplină aplicare a legei asupra învăţimîntului primar, ar trebui de a se mai 
înfiinţa în tot județul Tutova: | ! 

10 şcâle de cătun 
34 şedle înferidre cu 1 învățător ; 
11 școle superidre cu 2 învățători. 

2 şedle superidre cu 3 învățători. 

Ar mal trebui de a se transforma: 2 şcâle de cătun în şcole inferidre, 37 şc6le inferidre 
în șc6le superidre cu doi învăţători, 18 școle inferidre în șc6le superidre cu trei învăţători, 3 
şc6le superidre cu doi învăţătozi în șcedle superidre cu trei învăţători și 1 șc6lă superidră cu 
trei învăţători în șcâli superi6ră cu patru învățători. 

Astăqi avem în acest judeţ 78 şcâle, din cari: 2 de cătun, 69 inferidre, 6 superidre cu 
doi învăţători și 1 superidră cu trei învăţători. | 

In diua când legea actuală va fi pe deplin aplicată, vom avea 135 şcsle, din cari: 10 de 
cătun, 50 inferidre, 51 superidre cu doi învăţători, 23 superidre cu trei învățători și 1 superi6ră 
cu patru învețători. 

F.D. 

  

j . : : , _ / NOTĂ. — 1) La tabele, în comuna Rădesci (plasa Jerav&ţ), la suma totală a copiilor în virstă de șcâlă, în loc de 164 să se citâscă 264, ” - 
2) Idem în comuna Avrămesci (plasa Tirg) s'a trecut la suma totală a copiilor în virstă de şcălă într'o singură cifră numărul copiilor din ambele cătune cu şce6lă, al doilea cătun cu şcâla (Ghermănesci) nefiind trecut. 
3) In comuna Tulesci, aceiași plasă, în loc de cătunul Tulesci să se citescă Seminea.
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JUDEȚUL VASLUI 
4 13.163 (7.137 hăieţi și 6.026 fete). Statistica actuală. 

Dlă Copii în virstă de școlă: ( 19149 (6337 » și 5805 » ) Statistica din 1891 

PLASA CRASNA 

41 cătune și 13 șcdle. 

"Copii în virstă de şeolă: 2.712 (1.505 băieţi şi 1.207 fete). 

1). Comuna Ciortesci. (Venit: 1.820 lei) Cinci cătune: Ciortesci, Coropeeni, Crasna, Deleni 
și Şerbescl. 

Şedla este la Ciortesci. Există de la 1871. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1869 
E” de zid, nepotrivit şi neîncăpător, la loc nesănătos, dar la îndemâna tuturor copiilor. Are o 
sală: |7X4,20(3), şi donă camere pentru învăţător. Curtea, (2407) este împrejmuită cu gard de 
nuele. (în stare rea). Grădină nu e. Şcola are un venit de 162 lei, din arendarea pămîntului. 

Numai copiii din Deleni (1 kil.) pot merge la acestă şcâlă, unde, paste tot fiind 167 copil 
în vîrstă de Şcolă, ar trebui încă doi învăţători. 

E nevoie de un local. 
Toto cele-lalte cătune, fiind forte mult depărtate unele de altele, ar trebui să se înfiinţeze 

la Coropceni (51 copii) şi Șerbesci (41 copil) câte o șcâlă inferidră. 

In cătunul Crasna (3 kil. și comunicaţia grea),nu sunt de cât 7 copii în vîrstă de şcolă. 

2). Comuna Codăesci. (Venit: 28.029 lei). Trei cătune: Codăescii- Tîrg, Codăescii- Sat şi Serbotescl. 

Prima șc6lă este la Codăescii-Tirg. Există, de la 1884. Localul este proprietatea comunei, 

clădit în 1882. E de cărămidă, nu tocmai încăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are 

două sălr: (9X6X3,75), II (4,75X3,75X3,75), două camere şi o bucătărie pentru învăţător. Curtea 
la un loc cu grădina (1225) este împrejmuită în laţă cu grilaj de lemn și încolo cu scânduri. 

Sc6la nu are nici un venit, . 

Copiii din Codăescii-Sat, precum şi cei din Burcel (comuna Dobrovăţu) pot urma, la acestă 
școlă, unde, peste tot sunt 111 copii în vîrstă de ședlă şi unde acum sunt doi învățători. 

nevoie de a se mări localul. 

A doua școlă este la, Şerbotesci. Ixistă de la 1884. Localul este proprietatea comuni. E 
de vălătuci, acoperit cu stuf, nepotrivit, încăpător, lu loc sănătos și la- îndemâna copiilor. Are 
o sală : (6X6X(2,80), fără locuinţă, pentru învăţător. Curtea (180m.r) este împrejmuită cu gard 
de nuele. Grădină nu e. Şedla nu are nici un venit. | 

La Şerbotesci sunt 64 copii în vîrstă de şclă. 

3). Comuna Dobrov&ţu. (Venit: 11.770 lei). Patru cătune: Dureel, Dobrovăţu- - Moldoveni, Do- 

: brorățuu- -Buşi şi Dumasca.



. 
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Prima şeolă este la Dobrovăţu-Moldoveni. Iixistă de la 1865. Sunt două localuri, unul pro- 
prietatea, comunei şi altul proprictatea Domeniului Cornei. Sunt de zid, destul de bune, ne- 
incăpttore însă, la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Sunt două săli: (9,75x8,35X3,51), 
II (8,86 x8X3,65), o cancelarie, un atelier, cinci camere și două bucătării! pentru înveţători. 
Curtea (2080mr-) este împrejmuită cu gard de nuele şi scânduri. Grădina (50807) este îm- 
prejmuită cu gard de nuele. Şc6la are un venit de 515 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiii din Dobrov&ţu-Ruși (2 lil. 500 m) pot merge la acestă șcdlă, unde, peste tot fiind 
38Y copil în vîrstă de şeslă, ar trebui două școle cu câte trei învăţători; fiind însă la Dobro- 
VEțu-luși 158 copil în virstă de şeolă, ar fi mal nemerit d'a se înființa acolo o şcolă cu trei 
învățători şi da se înfiinţa lu Dobrovăţu-Moldoveni, unde sunt 225 copii în vîrstă de şeolă încă 
0 școlă cu doi învățători la ședla existentă fiind acum do! învățători. 

E neapărată nevoie de localuri noul. - 
Cei 6 copil din Burcel (i6rte depărtat) pot merge la șe6la din Codăesci-Tirg (comuna Codăesc!). 
A doua şedlă este la Dumasca. Există de la 1890. Localul este proprietatea comunei, con- 

struit în 1890 de administraţia Domeniului Cor6nei, contribuind și comuna. E de zid, noi, destul 
de bun și de încăpător dacă se mal face o sală, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o 
sală : (6,40X6,80X3,90), o cancelarie, un atelier, două comere şi o bucătărie pentru învăţător. 
Curtea (1549) și grădina (273m»:) sunt împrejmuite cu gard de nuele. Şeola are un venit de 
105 lei, din arendarea pămîntului. o | 

La Dumasca, fiind 96 copii: în virstă de şeslă, ar trebui:un al doilea învăţător. 

4). Comuna Feresci. (Venit: 3.525 le). Un cătun: feresc. 
Șc6la de la Feresci există de mult. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1884. E de 

vălătuci, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna tuturoreopiilor. Are o sală: 
(5,20X5,20X2,20) și două camere pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Scola nu are 
nici un venit. | 

La Feresci, fiind 146 copil în vîrstă de şeolă, ar trebui încă dot învăţători. 
[i nevoie de un local. 

5). Comuna Miclesci. (Venit: 3.860 lei). Trei cătune: Chivcesei, JMielescă şi Popesci. 
Şedla este la Miclesci. Există de la 1867. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1873. 

« de vălătuci, nepotrivit şi ncînciipttor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor din Mielesci. 
Are o sală: (8,30X6;50X2,65) şi două camere pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. 
Șeola nu are nici un venit. 

Numai copiii din Mielesci pot merge la acestă șeolă, unde, fiind 91 copil în vîrstă de școlă, 
ar trebui un al doilea învăţător. 

In cătunul Chircesci (4 kil.), fiind 92 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze 
o școli superi6ră cu doi învățători. 

De asemenea, în cătunul Popesci (£ il. 500 m.), fiind 82 copil în vîrstă de ședlă, ar trebui 
să se înființeze o ședlă inferioră. 

6). Comuna Mircesci. (Vonit: 2.903 lei). Două cătune: JMircescă şi Pădin. 
Șeola este la Mircesci. Există de la 1869. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1869. 

[2 de vălătuci, vechiu, nepotrivit şi neîncăpător, la loc nesănitos, dar la îndemâna copiilor. 
Are o sală: (112,30) şi o cameră pentru învăţător. Curtea, forte mică, este neîm prejmuită. 
Grădină nu e. Şcola nu are nici un venit. 

La Mircesci sunt 80 copil în vîrstă de școlă. 
In cătunul Rădiu (5 kil.), fiind 74 copii în virstă de șeclă, ar trebui să se înființeze o 

școlă inferioră,. a a.
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1). Comuna Poiana-Cârnului. (Venit: 19.260 lei). Nouă cătune: Blaga, Cârpiţi Dimitresci, 
Ililița, Pocreaca, Poiana-Cârniluy, Schitul- Ducăi, Slobozia și 'Twestiana. - 

Şc6la este la Pocreaca. Există de la 1871. Localul este proprietatea comunet, clădit în 
1879. E de piatră, destul de bun, neîncăpător însă, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are 
o sală: (9,50X 72,85) şi trei camere cu o sală pentru învăţitor. Curtea (180) şi grădina 
(275) sunt împrejmuite cu gard de nuele. Şedla nu are nici un venit. | 

Copiii din Slobozia (2 kil. 500 m.), din Poiana-Cârnului (2 il. 500 m.) și din Trestiana 
(2 kil.) pot merge la acâstă şc6lă, unde, peste tot fiind 428 copit în virstă de școlă, ar trebui 
un al doilea învăţător la cola existentă și să se înființeze încă tre! şcâle cu câte dol învăţători. 

'E neapărată nevoie de localuri noui. 
In cătunele Cârpiţi (5 kil. [45 copit]) și Ililiţa (4 il. 500 m. [84 copil]), ar trebui să se 

înfiinţeze câte o șc6lă inferidră. 
De asemenea, în cătunele Blaga (9 lil. 500 m. [18 copil], Dimitresci (8 kil. 500 m. [20 

copii]) şi Schitul-Ducăi (9 lil. [26 copil)), ar trebui să se înfiinţeze câte o şcolă de cătun. 

8). Comuna Solesci. (Venit: 3.971 lei). Trei cătune: Bouşori, Folesci şi Solesci. 
Sedla este la Solesci. Există de mult. Localul este cumpărat de comună de la judeţ. E 

de zid, ruinat, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(5,45X5,85X3) şi două camere pentru învăţător. Curtea (968m2) este împrejmuită cu gard de 
nucle. Grădină nu e. Şeola are un venit de 93 let, din arendarea pămîntului. 

La Solesci, fiind 101 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învățător. 
E nevoie de un local. | 

In cătunul Bouşori (5 kil.), fiind 64 copii în vîrstă de șcslă, ar trebui să se înliinţeze o 
şcolă superiGră cu doi învăţători, unde ar putea veni uşor: și cel 60 copii din Valca-Siliştel 
(comuna, Ştioborani), distanţa între aceste două cătune, fiind numai! de 1 kil. 

In cătunul Folesci nu este nici un copil în vîrstă de şceâlă. 

9). Comuna Ştioborani. (Venit: 4.049 lei). Trei cătune: Bălțaţi, Stioborană şi Valea-Siliștei. 
Şedla este la Știoborani. Există de la 1882. Localul este cumpărat de comnnă. E de vă- 

lătuci, vechii, ruinat, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are 
o sală (442,25) şi o cameră mică pentru învăţător, Curtea (12 aril) și grădina (36 aril) sunt 
împrejmuite cu gard de nuele. Şcâla are un venit de 150 lei, din arendare pămîntului. 

La Știoborani sunt 59 copii în vîrstă de șcâlă. 
E nevoie de un local noi. 
Cei 60 copii din Valea-Siliştei [3 kil.) pot merge ușor la șcâla ce sar înființa la Bouşori - 

(comuna Solesci), distanţa fiind numai de 1 kil. 
La Bălțați (G kil.), numărul copiilor în vîrstă de șcâlă este neînsemnat. 

10). Comuna Tăcuta. (Venit: 3.730 lei). Cinci cătune: Cujba, Focșeasca, Potropesci, Nuleuy 
şi 'Ldcuta, N , 

Școla este la Tăcuta. Există de lu 1868. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1867. 
E de vălătuci, vechii, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor din 

“Tăcuta. Are o sală (5 X 6,40 X 3), o cancelarie şi o cameră pentru învățător. Curtea (61m) și 
grădina (2088m>) sunt împrejmuite. Şedla nu are nici un venit. | 

La 'Tăcuta, fiind 91 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător, 
In cătunul l'ocșeasca (4 kil. 50 m), fiind 29 copii în virstă de ședlă, ar trehui să se în- 

fiinţeze o şeolă de cătun. | 
Cătunele Cujba (4 kil.) Potropesci (6 lil. 390 m.) şi Ruleni (7 kil., ar putea forma un noă 

centru şcolar, înființându-se la Potropesci o șc6lă inferidră. 
In aceste trei cătune sunt 68 copil în vîrstă de șcdlă.
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11). Comuna Valea-Rea. (Venit: 7.060 lei). Trei cătune: Aoura- Domnească, Portari şi Valeu- eu. 

Școla este la Valea-Rea. Există de la 1863. Localul este închiriat. E de vălituci, nepotrivit 
și neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (5,50 X 4,50 X 2,20) şi o 
cameră pentru învăţător. Curtea (1253m»; este împrejmuită cu gard. Grădină nu e. Sedla nu 
are nici un venit. | | 

La Valea-hea sunt 83 copii în vîrstă de șcâlă, 
E nevoio de un local noi. 

In cătunul Moara-Domnească (4 kil. 500 m.), fiind 75 copii în vîrstă de șeglă, ar trebui să 
se înfiinţeze o școlă inferidră. 

La Portari (6 kil) nu sunt de cât 12 copii în vîrstă de șcâlă, pentru care sar putea în. 
fiinţa 6 şeslă de cătun. 

“PLASA FUNDURILE 

51 cătune 10 şeole 
Copii în virstă de școlă 2.179 (1.167 băeţi şi 1.012 fete). 

- 1). Comuna Borăsci. (Venit: 3.534 Iei). Şeso ciitune: Alezescă, Borăsci, Driyescl, Izeru, Pe- 
tresci şi Safronesci. 

Șeola este la Borăsci. Există de la 1870, a fost închisă la 1872 şi redeschisă la 1881. 
Localul este proprietatea comunei, clădit în 1885. E de lemn, lipit cu pămînt, la un loc cu pri- 
măria, nepotrivit, neîncăpător, la loc nesinătos și nu la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: 
(0,70;/(5,80X(2,74), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (490=.») este neîmprejmuită. Grădină 
nu €. Şeola nu are nici un venit. 

La Borăsci, fiind 91 copii în vîrstă de șcdlă, ar trebui un al doilea învăţător. 
[i neapărată nevoie de un local noi. ! 
In cătunul Drăgesci (3 kil. 560. m.), fiind 17 copil în virstă de șcâlă, ar trebui să se în- 

fiinţeze o şcâlă de cătun. 
In cătunul Şofronesci (3 lil. 600 m.), nu sunt de cât 3 copil în vîrstă de școlă,; iar în 

cele-lalte nu. sunt nici unul. 

2). Comuna Buhăesci. (Venit: 5.900 lei). Opt cătune: Du hăesciă-de-<Jos, Buhăescii-de- Mijloc, Bu- 
Năescii-ae-Sus, Macrescă, Badiu, Uncesci, Woinesci şi Vulturesci. 

Şeola este la Buhăescii-de-Mijloc. Există de la 1865. Localul este închiriat. E de vălătuci, 
nepotrivit şi neincăpător, dar deși la loc sănătos nu e la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală 
(6,5 X 42,7) şi două camere pentru învăţător. Curtea (1790m2:) este împrejmuită cu gard de 
nuele. Grădină nu e. Şcola are un venit de 136 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiii din Buhăeseir-de-Jos (1 kil.) şi Buhăescit-de-Sus (1 kil) pot merge uşor Ia ședla din 
Puhăescit-de-Mijloc, unde, peste tot sunt 81 copil în vîrstă de şcâlă. 

IE nevoie de un local noă. | 
In cătunele Vulturesci (3 kil. 500 m. [56 copii]) şi Uncesci (5 lil. [67 copii]), ar trebui să 

sc înființeze câte o şcâlă inferidră. 
„In cătunele Voinesci (3 kil. 500 m. [23 copii) şi Macresci (5 kil. [15 copil), ar trebui să 

se înfiinţeze câte o şeâlă de cătun. 
In cătunul Rădiu (+ ki), nu sunt de cât 7 copil în virstă de şcoli,
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3). Comuna Dumesci. (Venit: 6 390 let). Ş6se cătune: Ar mășenă, Dumesck, Ezer i Satul Vecliiu, 
Schinelea și 'Țibănescit- Buhlei. 

Şeola este la Dumesci. Există de la 1866. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1866. 
[i de birne şi vălătuai, vechii, nepotrivit şi neîncăpător, la loc nesănătos, dar la îndemâna co- 

piilor. Are o sală (7X6X25), două camere și un iatac pentru învă&ţător.: Curtea (1507) și gră- 

dina (410”-P) sunt împrejmuite cu gard (în stare rea). Șc6la nu are nici un venit. 
Copil din Schinetea (2 il. 614 m-) pot merge la școla din Dumesci, unde, peste tot fiind 

190 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui încă doi învăţători. 

E neapărată nevoie de un local noii. - 
In cătunul Satul-Vechiii (2 lil. 400 m. şi comunicaţia grea), fiind 54 copil în virstă de 

şcolă, ar trebui să se înființeze o şcolă inferidră. 
In cătunele Armăşeni (3 kil. 764 m. [22 copii]), Ezeru (3 lil. 783 m.[16 copii) şi 'Țibănescil- 

Buhlei (3 kil. 600 m. [29 copii), ar trebui să se înfiinţeze câte o şeslă de cătun. 

4). Comuna Gârbesci. (Venit: 2.350 lei). Trei cătune: Gârbesci, Palanca, şi Poiana-de-Sus. 
Nu este școlă. 
In cătunul Gârbesci (39 copii), ar trebui să se înfiinţeze o şcolă inferioră, unde ar putea 

veni și cci 23 copii din.Palanca (2 lil. 800 m). 
In cătunul Pyviana-de Sus (3 kil. 200 m, nu sunt de cât 10 copii în vîrstă de şedlă. 

5). Comuna Ipatele. (Venit: 12. 143 lol). Cinci cătune: /aliţu, Ipatele, Cioca-Doca, Sendreni 

și Slobozia. 
Șc6la, oste la Ipatele. Localul este închiriat. E de lemn, lipit cu pămînt, nepotrivit şi ne- 

incăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (4XX4XX2,50) și o cameră pentru 

învăţător. Curtea (9602) și grădina, (3000»:) sunt împrejmuite cu gard de nuele. Şc6la nu are 

nici un venit.- 

Copiii din Ilaliţa (1 lil. 510 m) și Slobozia (1 lil. 600 m.) pot merge la şc6la din Ipatele, 
unde, peste tot find 126 copii în vîrstă de șc6lă, ar trebui un al doilea învăţător. 

E neapărată nevoie de un locali noii. A . IE MR 
In cătunul Şendreni (5 kil. 80 m. [61 copii), ar trebui să so înfiinţeze o şcdlă interioră, 

unde ar putea veni şi cei 11 copil din Cioca-Boca (6 kil. 680 m. de Ipatele). 

6). Comuna Negresci. (Venit: 12.134 lei). Cinci cătune: Căzinesci, Poiana, Negresci- Sat 

Negresci-Tirg şi Valca- Mare. 
Şcsla este la Negresci-Tirg. Există de la 1364, Localul este proprietatea comunci prin do- 

naţiune. E de zid, vechiii, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. 

Are două săli: 1 (4,93X14,55X2,30), II (4,894,78X(2,30), o cancelarie şi o cameră pentru Înv&- 

țător. Curtea, forte mică, este împrejmuită cu gard de nuele. Grădină nu .e. Șe6la nu are nici 

un venit. . 

Copiii din Negresci-Sat pot merge uşor la şcâla din Nogresci- Tir, unde, peste tot sunt 

94 copii “în .vîrstă de şcâlă şi unde acum sunt doi învăţători. 

Cătunele Poiana şi Valea-Mare, cari deşi la o distanţă. mai mică de 3 kil. nu pot trimite 

copiii la şedla din Negresci-Tirg, comunicațiile fiind anevoiose, ar putea forma un noii centru 

școlar, înființându-se la Valea-Mare o șcâlă inferidră. 
„In ambele cătune sunt 58 copii în vîrstă de şcâlă.. . 

In cătunul Căzănesci (4 il), fiind 38 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze 
o şcolă inferidră. 

7). Comuna Parpaniţa. (Venit: 2.544 lei). Trei cătune: Glodeni, Parpanița şi Frenciugă, 
Şedla este la Parpaniţa. Există de la 1892. Localul este închiriat. E de birne, nepotrivit 

și neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (3,90X4,50X(2,25), lără
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locuinţă pentru învăţător. Curtea (346) şi wrădina (1190) sunt împrejmuite cu gard Scola 
nu are nici un venit. E 

Copiil din Glodeni (2 kil. 162 m) pot merge la şcâla din Parpaniţa, unde peste tot sunt 
63 copil în virstă de șcâlă. 

I: neapărată nevoie de un local noii. 
La Frenciugi (4 lil. 284 m.), fiind 73 copil în virstă de Şcolă, ar trebui să se înliințeze 

o şcolă infericră. 

8). Comuna Suhuleţu. (Venit: 3.722 lei). Două cătune: Găureni şi Suhulcțu. 
Şc6la este la Suhuleţu. Localul este închiriat. E de birne, nepotrivit şi neîncăpător, la loc 

sănătos, dar nu tocmai la îndemâna copiilor. Are o sală: (4,5X4,5X2,3), fără locuinţă pentru 
învăţător. Curtea (432m) este împrejmuită cu gard de nuele. Grădină nu e. Şe6la nu are nici 
un venit. 

Toţi copiil pot merge la acestă şclă, unde, peste tot fiind 200 copil în virstă de școlă, 
ar trebui cel puţin încă do! învăţători. 

Ă E neapărată nevoie de un local noii, construit în marginea despre răsărit a cătunului Su- 
„huleţu, fiind ast-lel mai la îndemâna copiilor. 

9). Comuna Tansa. (Venit: 7.445 Iei). Un cătun: Tuse. 
Şedla este la Tansa. Localul este donat de obștea locuitorilor. E de vălătuci, vechii, cu 

totul ruinat, nepotrivit şi neîncăpător, la loc nesănătos și nu tocmai la îndemâna copiilor. Are 
sală: (752,50), o cancelarie și o cameră pentru învăţător. Curtea (525%) şi grădina (150827) 
sunt imprejmuite cu gard (cu totul ruinat). Șe6la nu are nici un venit. 

Fiind 272 copil în virstă de șcslă, ar trebui un al doilea învățător la școla existentă și să 
se înfiinţeze încă o șcâlă cu doi învăţători. 

E neapărată nevoie de localuri noul. 

10). Comuna Todiresci. (Venit: 2.235 ler). Cinci cătune: Baligae, Coticu, Hucu, Plupousa și 
Todiresci. 

Nu este șcslă. Na | | 
Ar trebui să se înființeze la 'Todiresci o școlă superidră cu doi învăţători, unde ar putea 

veni toți copiii din tâte cătunele. 
Sunt peste tot 117 copil în virstă de școlă. 

11). Comuna Tungujei. (Venit: 3.246 lei). Șese cătune: Griescă (Lazu), Moara lu-Ciornci, Lă- 
noasu, Poiana Monastirei, Recea și 'Tungujel. 

Şeola este la Tungujei. Există de la 1868. Localul este proprietatea comunei, clădit în 
1868. [ de birne, vechii, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. 
Are o sală: (4X4,10X2,20) și două camere pentru înveţător. Curtea (1790m-»:) este împrejmuită 
cu gard de nuele. Grădină nu e. Sc6la nu are nici un venit. 

Copiii din Griesci (1 kil. 500 m.) şi. Recea (1 Ki. 600 m.) pot mergela şcâla din Tungujci, 
unde, peste tot sunt 64 copil în vîrstă de șcâlă. 
E nevoie de un local not. 
„In cătunul Pănoasa (4 kil., fiind 21 copil în vîrstă de şcOlă, ar trebui să se înființeze o 

şcOlă de cătun, unde ar putea veni și cel 4 copil din Moara-lui-Ciornei (£ kil. 300 m. de 'Tungujei). 
La Poiana-Monăstirei (7 lil), unde sunt 13 copil în virstă de școlă, sar putea înființa o 

şc6lă de cătun. 

„m. 12) Comuna Țibănesci. (Venit: 5.513 lei). Patru cătune: Jigoreni, Gârbesci, Lingurari și  ilcinesci,
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Şc6lu este la 'Țibănesci. Există de la 1867. Localul este închiriat. I de vălătuci, nepotrivit 

și neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,366,31xx2,91) și trei 

camere pentru învăţător. Curtea (1731) este împrejmuită cu gard de nuele. Grădină: nu e. 

Şc6la nu are nici un venit, 

Copiii din Jigoreni (2 lil. 500 m) pot merge la şcâla din 'Ţibănesci,. unde, peste tot fiind 

147 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui încă doi învăţători. 
Ii neapărată nevoie de un local noii. . 
In cătunul Gârbesci (3 lil), unde sunt 48 copit în vîrstă de șc6lă, ar trebui să se înfiinţeze . 

o şedlă inferidră, unde ar putea veni și cei 26 copii din Lingurari (3 kil. 600 m. de Ţibănosci. 

PLASA MIJLOCU 

12 cătune şi 8 şcoale. 

Copii în virstă de şcolă: 1.896 (984 păicţi şi 912 fete). 

1). Gomuna Bereasa. (Venit: 2.127 lei). Cinci cătune: Bereast, Doluti, Dojoaiu, Cărlesci şi 

Păşeuni. 

Nu este şeslă. : 

La Bereasa, ar trebui să se înființeze o şcolă inferidră, unde, ar putea veni: şi copiii din 

Boţoaia (2 lil. 500 m.) 
In ambele cătune sunt 89 copil în vîrstă d6 şcolă. 

In cătunele Răşcant și Cărlesci (distanța mai mare de 3 kil. de Bercasa), cari aii câte 13 

copii în virstă de șcâlă, ar trebui să se înfiinţeze câte o şeolă de cătun. 

La, Bolţi 5 ki), nu sunt de cât 3 copii în vîrstă de școlă. 

2). Comuna Bodesci. (Venit: 1.010 lei). Upt cătune: Bodesck, DBorosesci-Sat, Pădiu, Susou, 

Scânteia, 'Lîrgul-Borosescă, 'Tufescit-de-Jos şi 'Lufesciă-de- Sus. - 

Şc6la esto la Scânteia. Exisă de la 1888. Localul este proprietatea comunei prin donaţiune, 

clădit fiind în 1888. E de nuele, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna co- 

piilor.: Are o sală: (6,35X2,252,35) şi două camere pentru învăţător. Curtea are 537: Grădină 

nu c€. Şo6la are un venit de 126 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiii din Bodesci (1 kil. 600 m.), Rădiu (2 kil. 900 m.) şi Tirgul-Borosesci (3 il. 50 m. 

[2 copii]) pot morse la şcola din Scânteia, unde, peste tot fiind 100 copii în vîrstă de școlă, ar 

trebui un al doilea învăţător. 

In cătunele Borosesci-Sat (3 kil. 40 m. [87 copii] şi Tutescil- de-Sus [3 kil. 940 m. 61 copil]), 

ur trebui să se înființeze câte o școlă interidră. 

In cătunele Sasova (i kil. 340 m..[19 copii]) şi Tulescit- de Jos (5 lil. 300 m. [20 copi, ar 

trebui să se înfiinţeze câte o şcolă de cătun. 

3). Comuna Dănesci. Trei cătune: Ciorăfa, Dănescii-Golică . şi Dănesciă- Răzescl, | 

Sela este la Dănescii-Răzeşi. Există de la mult. Localul este închiriat. E de vălătuci, 

nepotrivit şi. neîncăpător, la loc nesănătos și nu la îndemâna copiilor. Are o sală: (5,90X4,80X 

2,10) şi o cameră mică pentru învăţător. Curtea (300) este împrejmuită cu gard de nuele. 

Grădină nu e. Şc6la nu are are nici un venit. 

La Dănescii- Răzeşi, fiind 136 copii în vîrstă de șeolă, ar trebui un al doilea învăţător. 

E neapărată nevoie de un local noii.



JUDEŢUL VASLUI 

La Dănescil-Goliet (3 kil.), fiind 23 copil în virsta de şcâlă, ar trebui sii se înfiinţeze o 
şcolă de cătun. 

La Ciorăţa (4 kil. 500 m.),nu sunt de cât 4 copii în virstă de școlă. 

4). Comuna Drăgușeni. (Venit: 7.275 lei). Şese cătune: Crăciunesci, Drăgușeni, Guru- Văii, 
Scheia, Tatomiresci și 'Tutomirescă (Măcresci). 

Şcola este la Drăguşeni. Există de la 1868, cu întreruperi. Localul este închiriat. E de 
nuele, vechi, nepotrivit şi ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(4,95XX1X2), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea, forte mică, este împrejmuită cu gard. 

Ședla are un venit de 120 lei, din arendarea pămîntului. 
„Distanţele fiind mai mict de 3 kil. și comunicațiile ușore, toţi copiii pot merge la acestă 

şcolă, unde, peste tot fiind 262 copil în vîrstă de şcOlă, ar trebui un al doilea învăţător la șcâla 
existentă și să sc înființeze încă o șcâlă cu doi învăţători. 

E nevoie de localuri noul. 

5). Comuna Scheia (Venit: 4.437 lei). Patru cătune: Căpotesci, Cănesci, Găunoasa și Pojorăsei. 
Școla este la Căpotesci. Există de mult. Localul este proprietatea Statului (inchiriat). E 

de vălătuci, nepotrivit şi neîncăpător, dar deși la loc siinătos nu e la îndemâna copiilor. Are 
o sală: (5,184,69X2,50) şi două camere mică pentru învăţător. Curtea (957.2) este împrejmuită 
cu gard de nuele. Grădina (5100m.7) este împrejmuită cu șanț. Sela nu are nici un venit. 

Copiii din Pojorăsci (1 kil. 50) m.) pot merge la şcla din Căpotesci, unde, peste tot fiind 
122 copil în virstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător, dar mai nemerit ar fi de a se 
muta şc6la la Pojorăsci, unde ar putea ușor veni şi copiii din Căpotesci şi Cănesci, distanţele 
liind mici şi comunicațiile ușsre. | 

Peste tot fiind 183 copil în vîrstă de șcOlă, ar trebui la șe6la existentă încă doi înveţători, 
In cătunul Găunoasa (5 kil. 500 m.), fiind 46 copil în vîrstă de șcdlă, ar trebui să se în 

fiinţeze o şc6lă inforidră. 

6). Comuna Şurănesci. (Venit: 7.083 lei). Trei cătune: Dracșeni, Ghergheleii și Șurănesci 
Ședla este la Șurănesci. Există de la 1878, Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1818. E de cărămidă, la un loc cu primăria, nepotrivit şi ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la 
îndemâna copiilor. Are o sală: (4,30X4,30X3,25) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (1295m.) 
și grădina (928=7) sunt împrejmuite cu gard, Şc6la nu are nici un venit. 

La Șurănesci sunt 53 copil în vîrstă de Şcolă. 
“Def. Gr. Cuza, a donat suma de 2.050 lei, pentru facerea unui local de şcoli deosebită. 
In cătunele Dracșen! (5 kil. [36 copil]) și Gherghelei (2 il. și comunicaţia grea [33 copil], ar trebui să se înființeze câte o şcâlă inferidră, 

7). Comuna Telejna. (Venit: 2.726 lei). Cinci cătune: Bulucăria, Ciofen, Tătărani, 'Telejna” 
- de-Jos și Telejna-de-Sus. | 

Școla este la Telejna-de-Sus. Există de la 1878. Localul este închiriat. E de vălătuci, aco- 
perit cu stuf, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(5X 4.502,30) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (600m-:) este neimprejmuită. Grădină nu c: 
Șe6la nu are nici un venit. | 

Copiii din Telejna-de-Jos (969 m.) pot merge la şe6la din Telejna-de-Sus, unde, peste tot sunt 53 copil în vîrstă de şeslă. | 
La acestă şclă pot veni şi cei 28 copil din Dobroslovesci (comuna Bârzesci, plasa Vaslui). 
E nevoie de un local. -. : 
In. cătunele Butucăria (2 ţil. şi comunicaţia grea [19 copii), "Tătărani (1 kil. 150 m. [48 copil] şi Ciofeni (2 kil. și comunicaţia grea [46 copii]), ar trebui să se înfiinţeze câte o şeolă interidră, : a
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8). Comuna Valea-Satului. (Venit; 4.092 lei). Cinci: cătune: Cărbunuri, Ciocâlesct.. Corcodelu, 

Grajdurile şi Valea- Satului. 
Şcola este lu Grajdurile. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1893. E de zid, noii, 

destul de bun, ncîncăpător, însă la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (7X7,20X, 
7,40) şi două camere pentru învăţător. Curtea (4027) şi grădina (49=r) sunt împrejmuite cu 
gard de nuele. Şela are un venit de 104 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiii din Corcodelu (2 lil. 500 n.) și Valea-Satului (2 ţil) pot merge la şedla din Graj- 
durile, unde, peste tot fiind 131 copii în virstă de șc6lă, ar trebui un al doilea învăţător şi 

deci o a doua sală. 
In cătunele Cărbunari (3 kil.) şi Ciocârlesci (3 kil. 500 m.), cari ai câte 16 copii în vîrstă 

de șcâlă, ar trebui si se înfiinţeze câte o şcâlă de cătun. | | 
- | 7 - - , 

I 
N | 

9). Comuna Zepodeni. (Venit: 5.140 lei) Trei cătune: Portariă-de-Jos, Portari-de-Alijloc şi 

Zepodenă. 
3c6la este la Zepodeni. Există de la 1885. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1884. E de vălătuci, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are 
o sală: (6,63X5,97X2,71) şi o cameră pentru învățător. Curtea (576"+:) este împrejmuită cu gard 
de nucle. Grădină nu e. Şe6la nu are nici un venit. 

Toţi copiii pot merge la acâstă şclă, unde, peste tot fiind 350 copil în vîrstă de şcolă, 

ar trebui încă doi învăţători la şeâla existentă şi să so înființeze încă o şelă cu trei învâţători. 

E neapărată nevoie de localuri noui. 

PLASA RACOVA 
52 cătune şi 13 şcâle. 

Copii în virstă de şcolă 2.936 (1.623 biăieţi şi 1.313 fete). 

1). Comuna Armășoaia. (Venit: 2.950 lei). Şepte cătune: Armășoaia, Bleşca, Rădiu, Valea-lul- 

Năstase, Siliștea, Ursolea şi Albina. 

| Şedla este la Rădiu. Există de la 1887. Localul este închiriat. E de hbirne, nepotrivit şi 

neîncăpător, dar de şi la loc sănătos nu e la îndemâna copiilor. Aro .o sală: (6X4X2,50) şi 

o cameră pentru învăţător. Curtea, fârte mică, este transformată în grădină de legume. Grădina 

(16.7) este împrejmuită cu gard. Sc6la nu are nici un venit. 

Copiii din Valea-lui-Năstase (320 m.), Armăşoaia (1 kil. 200 m.) și Siliștea (2 kil. 290 m.) 

pot merge la şc6la din Rădiu, unde, peste tot fiind 135 copii în vîrstă de 'şcolă, ar trebui un 

al doilea învăţător, ar îi mai nemerit însă, d'a se muta şcâla la Armășoaia, fiind ast-fel mai la, în- 

demâna copiilor. 
Cătunele Albina (+ kil. 400 m.), Bleşca (3 kil. 400 m) şi Ursolea, (4 lil. 450 m.), ar putea 

forma un noii centru şcolar, înfiinţându so la Bleşca o şcâlă superidră cu doi învățători. 

In aceste trei cătune sunt 101 copii în vîrstă de șcâlă. 

2). Comuna Buda-Rafaila. (Venit: 4.570 lei). Două cătune: Ra/faila şi Buda. 

Sela este la Ralaila. Localul este proprietatea Statului. E de cărămidă cu temelia de 

piatră, destul: de bun, ncîncăpător însă, la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are o 
sală: (6,37X4,33X3,10) și trei camere pentru învăţător. Curtea, forte mică, este -neîmprejmuită. 

Grădină nu ce. Şcâla are un venit de 99 lei, din arendarea pămîntului.
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La. Rafaila, fiind 191 copii în virstă de şedlă, ar trebui încă doi învăţători, 
E nevoie de un local noii. 
In cătunul: Buda (5 kil. 550 m.), fiind 187 copii în vîrstă de șcslă, ar trebui să se înfiin- 

ţeze o. şe6lă suporidră cu trei învăţători. | 

3). Comuna .Coșesci. Cinci cătune: Coșca, Coșesci, Bzevclul, Fundătura şi Valea- Qunel. 
Școla este la Coșesci. Există de la 1886. Localul este închiriat. E de lemn, nepotrivit și 

neincăpător, la loc nu tocmai sănătos, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (5X1X2,26) şi o 
cameră pentru învățător. Curtea (200=.7-) și grădina (10002) sunt împrejmuite cu gard. Şeola 
nu are nici un venit. 

Copiii din. Coșea (703 m.) pot merge la șesla din din Coşesci, unde, peste tot fiind 122 
copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

E -neapărată. nevoie de un local noii. 
In cătunul Fundătura (2 .kil, 790 m. şi comunicaţia întreruptă de dealuri), fiind 36 copii 

în vîrstă de școlă, ar trebui să se înființeze o -șc6lă inferidră. | | 
-In cătunele Ezerelul (6 lil. 21 m. [22 copii) și Valea-Oanci (676 m. şi comunicaţia grea 

[25 copil]), ar trebui să se înființeze câte o şedlă de cătun. 

1). Comuna Cosmesci. (Venit: 3.790 lei). Cinci cătune: Bălesci, Cosmesci, Hâstâci, Ilordilesei 
„Și Saculușa. 

Școla este la Cosmesci. Există de mult. Localul este închiriat. [E de vălătuci, nepotrivit 
și neîncăpător, la loc puţin sănătos și nu tocmai la îndemâna copiilor. Are o sală: (5X+14,78X 
2,58), o cameră şi o mică bucătărie pentru Înv&ţător. Curtea (1000. este împrejmuită cu gard 
de nucle. Grădină nu e. Sela nu are nici un venit. 

„Toţi copii! — afară de cel din Pâstâci — pot merge la acestă șc6lă, unde, peste tot fiind 
132 copii în vîrstă de șcdlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

E neapărată nevoie de un local noii construit în partea despre miaqă-qi, unde locul este... 
sănătos și mai la îndemâna copiilor. 

In cătunul Fâstâci (4 kil. 569) fiind 109 copii în vîrstă de școlă, ar trebui să se înliințeze 
o șclă superidră cu doi învăţători. 

5). Comuna Cursesci. (Venit: 2.830 lei). Cinci cătune: Cursesci-So/roni, Cursesci-Năzeși, Ilor- 
dila, Răpşa şi “Toporăsci. 

Nu este șcâlă. 
„La Cursescl-Răzeși, ar trebui să să se înființeze o șcOlă superidră cu doi învtţiători, unde 

ar putea veni uşor și copiii din Cursesci-Sofront (1 kil), fiind în ambele cătune 134 copil în 
vîrstă de şcâlă. ! 

De asemenea, în cătunul Toporăsci (+ kil. 200 m.) de Cursesei-Răzeși), ar trebui să se înfiin- 
țeze o şcolă suporidră cu doi învăţători, unde ar putea .veni şi copii din Răpşa (5 kil. de Cur- 
sescil-Răzeși), fiind în ambele cătune 103 copii în virstă de șcâlă. | 

La Hordila (departe și de Cursescl-Răzeşi și de 'Toporăsci) nu sunt de cât 5 copii în vîrstă de şcolă. | 

6). Comuna Doagele. (Venit: 3.220 lei). Patru cătune: Doaga, Doaya- Vasiliu, Porcărețu şi Li- 
pora-Alonastirei. 

Prima școlă este la Lipova-Monastirei. Există de la 1886. Localul este închiriat. E de bîrne, 
vechii, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: 
(5,60X5,30X.2,70) şi două camere pentru învățător. Curtea (1432) este împrejmuită cu gard de 
nuele și e translormată în Itorăric. Grădina (205"7) este împrejmuită cu gard de nuele. Se6la 
nu are acum nici un venit, pămîntul ce posedă nefiind arendat,
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La Lipova-Monastirei, fiind 109 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător. 
E neapărată nevoie de un local noii. 

A doua şeslă este la Doaga. Există de la 1893. Localul esto închiriat. E [4,68X4,46X2,13), 
de birne, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală:: 
fără locuinţă petru învățător. Curtea (1052) este împrejmuită cu gard de nuele. Grădină 
nu e. Şc6la nu are nici un venit. ' . 

Copiii din Doaga-Vasiliu (870 m.) şi Porcăreţu (1 kil. 976 m.) pot merge la şcola din Doaga, 
unde, peste tot fiind 141 copii în virstă de şodlă, ar trebui cel puţin un al doilea învățător. 

E neapărată nevoie de un local noi. 

7. Comuna Gârceni. (Venit: 5.132 Iei). Patru cătune: Gârceni, Racocu: cu- u- Racoviţa, Slobozia, 

şi Trohanu, ; 
Şedla, este la Gârceni. Există de la 1869. Localul este închiriat. E de birne, nepotrivit şi 

neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (5,50X4,50X2,23), fără lo- 

cuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şc6la nu are nici un venit. 
Copiii din Trohanu (2 kil. 244 m.) pot merge Ja şcâla din Gârceni, unde, peste tot fiind 

183 copii în vîrstă de șcdlă, ur trebui încă doi învăţători. 

E neapărată nevoie de un local noi, 
In cătunele HRacova-cu-Racoviţa (5 kil. 413 [35 copii]) şi Slobozia (6 kil. 304 (41 copii], 

ar trebui să se înfiinţeze câte o şcolă inferidră. 

8). Comuna Hârșova. (Venit: 2.450 lei). Trei cătune: Fundătura, Hârşova-Rizeși şi Monastirea, 
Școla este la Hârșova-Răzeşi. Există de la 1892. Localul este închiriat. E de vălătuci, ne- 

potrivit şi neîncăpttor, dar la loc sănătos și la îndâmâna copiilor. Are o sală: (5,30X4, 20X2 10) 

şi două camere -pentru învățător. Curtea (150m».) și grădina (8307) sunt împrejmuite cu gard 
de nuele. Şc6la nu are nici un venit. 

Toţi copiii pot merge la acâstă ședlă, unde, peste tot fiind 181 copii în vîrstă de şcoli, ar 

- trebui încă doi învățători. 
E neapărată nevoie de un local noi. 

9). Comuna lvănesci. (Venit: 6.285 lei). Opt cătune: Brosceni, Duscatu, Chilia, Bzoru Gol- 

gufta, Icănesci Valea-Cânepei şi Valea- Mare. 
Șc6la este la Ivănesci. Localul este donat de def. Const. Lazu. E de birne și vălătuci, 

vechii, nepotrivit şi neîncăpetor, dar la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: 

(7,80X3,85X2,05) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (1026) este împrejmuită cu gard de 

spini şi nuele. Grădina (10802) este împrejmuită cu gard de spini. Şc6la nu are niciun venit. 
Toţi copiii — afară de cel din Buscata, Brosceni, Valea-Mare şi din Ezeru — pot merge 

la acestă șe6lă, unde, peste tot fiind 242 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învă- 
țător la şe6la existentă și să se înființeze încă o „Scoli cu doi învățători. 

E nevoie de localuri noui. 

Copiii din cătunele Brosceni şi Valea-Mare pot merge mai ușor la școla din Hârsoveni 

(comuna Poenesci, plasa Vaslui), fiindu-le mai aprâpe. 

In cele-lalte două cătune, nu sunt de cât 14 copii în vîrstă de șceâlă. 

10). Comuna Lipova. (Venit: 2.720 lei). | Patru cătune: Lipora- „tzes, Most, Valoa- Caselor 
și Valca-Moșneaguluă. 

Şesla este la Lipova- -Răzeşi. Există de la 1869. Localul este închiriat. E-de birne, nepo- 
trivit și neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor din Lipovu-Răzeși. Are o sală: 

(4,75X4,25X2,26), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (455) este împrejmuită cu gard de 
nucle. Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit.
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La Lipova-R&zeși, fiind 115 copii în virstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător. 
E neapărată nevoie "de un local noi. 
Cele-lalte cătune (peste 3 kil.), ar putea forma un noii centru şcolar, înființându se la 

Valea-Caselor o șclă superiâră cu cel puţin doi învăţători, fiind peste tot 142 copii în virstă 
de .şcolă. 

11). Comuna Oșesci. (Venit: 2.244 lei). Trei cătune: Pundul-Negri, Oșesci şi Ruginoasa. 
Şeola este la Oșesci. Există de la 1864. Localul esto proprietatea învățătorului. 'E de 

birne, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: 
(5,50X5,50X2,50), două. camere şi o bucătărie pentru învăţător. Gurtea (174n7:) este împrejmuită 
cu gard.. Grădină nu e. Şcâla nu are nici un venit. . 

„ Copiii din Ruginoasa (250 m.) pot merge uşor la şcla din Oşesci, unde, peste tot fiind 
198 copii în virstă de șcâlă, ar. trebui încă doi învăţători. 

E neapărată nevoie de un local noi. 
In cătunul Fundul-Negri (4 kil.), fiind 31 copii în vîrstă de şeslă, ar trebui să se înfiin: 

țeze o şcolă inferidră. 

12). Comuna Pungesci. (Venit: 12.758 lei). Două cătune: Dumbrăcenă şi Pungesci. 
Prima şce6lă este la Dumbrăveni. Există de la 1887. Localul este închiriat. E de vălătuci, 

nepotrivit și neîncăpător, dar la loc stinătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (5,10X4,20X 
2,12) şi o cameră pentru învăţător. Curtea, (1600=»-) este împrejmuită cu gard de nuele. Gră- 
dină nu e. Şc6la nu are nici un venit. 

La Dumbrăveni sunt 75 copil în vîrstă de șcâlă. 
"E neapărată nevoie de un local noii. 

| A doua şedlă este la Pungesci (unu de băcţi şi şi una de fete, cari ar trebui împreunate). 
Există de la 1889. Localurile sunt proprietăţile comunei. Sunt: unul de zid şi altul de vălătuci, 
nepotrivite şi ncîncăpătore, dar la loc sânitos şi la îndemâna copiilor. Sunt două săli, „patru 
camere şi două hucătării pentru învăţători. Curtea (5000m-7) și grădina (4000m+) sunt împrej- 
muite cu gard de nuele (în stare rea). Scola nu are nici un venit. 

La Pungesci, unde sunt 121 copii în vîrstă de şeolă, sunt acum doi învăţători (unul la 
şeOla. de Dbăcţi și altul la șcâla de fete). 

I2. nevoie de un local noi. 

PLASA VASLUI 

52 cătune și 114 școle 
Copil in virstă de şcolă 3.410 (1.658 băieţi și 1.582 fete), 

1). Comuna Bârzesci. (Venit: 5.065 lei). Nouă cătune: Bârzescir-de-Jos, Dârzescii- Rezeși, Băr- 
zescil-de-Sus, Cilugărenii- Vecă, Cănţălăresci, Dobrosloresci, Ludesch- -Dudăi, Muntenesci şi Tăcmănesci. 

Școla este la Bârzescii-de-Sus. Există de la 1865. Localul este proprietatea comunei, re- 
construit în 1878. E de vălătuci, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna 
copiilor. Are o sală: (521X5 5,15X2,30) şi o cameră mică pentru învăţător. Curtea (6122) este 
împrejmuită cu gard de nuele. Grădină (9-15) este neîmprejmuită. Se6la nu are nici un venit. 

Copiii din cătunele Bârzescil- -Răzeși, Pârzescit-de-Jos, Tăcmănesci | kil. 232 m.), Ludesci-
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Budăi (1 kil. 754 m) şi Munteni (L kil. 948 m.) pot merge la acestă șeslă, unde, peste tot fiind 
206 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învăţător la şeola existentă Şi să se înfiin- 

țeze încă o şcâlă cu dot învăţători. 

E nevoie de localuri nouj. 
In cătunul Călugărenii-Vechi (1 kil. 686 m, ar trebui să se înființeze o șcâlă inferi6ră, 

unde pot veni şi copiii din Cănţălăresci, în ambele cătune fiind 83 copii în vîrstă de şcolă. 

Cei 28 copil din Dobroslovesci (5 il. 903 m.) pot merge la şcola din Telejna-de- -Sus (eo- 
muna 'Telejna, plasa Mijlocu). 

2). Comuna Brodocu. (Venit: 5.065 lei). Ş&pte cătune: Băltenii-Capul- -Rădialu, Bălteni Deal, 

Dălteni-Răchi, Drodocu, Măvăşeni, Ștefan-cel-Mare, şi Valea-Tirgulul. 
Şc6la este la Brodocu. Există de la 1875. Localul esto propriotatea comunei, clădit î în 

1872. E de cărămidă, nepotrivit și neîncăpător, dar la; loc sănătos şi lă îndemâna copiilor. Are - 

o sală: (5X4X3) şi două camere pentru învăţător. Curtea (1989*2) are împrejmuirea în stare 

forte rea. Grădină nu e. Şc6la are un venit de 120 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiii din Vatea-Tirgului (2 kil.) pot merge la şedla din Brodocul, unde, peste tot sunt 
53 copil în vîrstă de școlă. 

In cătunele Băltenii-Năchi (4 kil. [87 copii)) şi A Mărăşeni (6 Ri. [39 copii], ar trebui să se 

înfiinţeze câte o şcolă inferidră. 

“ In cătunele Băltenit-Capul-Rădiului (4 kil. 500 m. [22 copii]), Băltenit Deal (5 kil. [23 copii]) 

și Stelan-cel-Mare (8 kil. [25 copii]), ar trebui să se înfiinţeze câte o şcolă: de cătun. 

- 

3). Comuna Chetresci. (Venit: 2.840 lei). Patru cătune: Albescă, Chetrescă, Delescă şi Răduesci. 

Şcâla este la Chetresci. Există de la 1880. Localul este închiriat. E de Bîrne şi vălătuci, 

nepotrivit şi neincapilor dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor din Chetresci şi Răduesci. 

Are o sală: (4,55X4,20X2,23) și trei camere mici pentru învăţător. Curtea (600.7) şi grădina 

(10000) este împrejmuită cu gard de nuele. Şcâla are un venit de 108 lei, din arendarea 

pămîntului. 

Copii din Răduesci (1 kil. 928 m.) pot merge la ședla din Chetresci, unde, peste tot fiind 

92 copii în vîrstă de ședlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

E neapărată nevoie de un local noii. 

La, Delesci (6 kil. 223 m.), fiind 74 copii în vîrstă de şeolă, ar trebui să se înființeze o 

o şcolă inferidră. 

O a doua şeolă inferidră, ar trebui să se înfiinţeze la Albesci (3 kil. 945 m:), unde sunt 

G-+ copii în vîrstă de şeslă. 

4), Comuna Daleni. (Venit: 5.170 lei). Un cătun: Deleni. 

Şcăla este la Deleni. Localul este proprietatea comunei. E de vălăluci, cu totul ruinat, 

nepotrivit și neîncăpttor, dar deși la loc sănătos nu e la îndemâna tuturor copiilor. Are două 

săli: 1 (6X5X2,50), IL (5X3XX2,50), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea este neimprejmuită. 

Grădină nu e. Şesla nu are 'nici un venit. 
Fiind 332 copii în vîrstă de șcâlă, artrebui unal treilea învăţător la școla existentă și să 

se înfiinţeze î încă o şcolă cu trei învăţători. 

E neapărată nevoie de localuri noui. 

5). Comuna Laza. (Venit: „5.810 lei). ; Şepte cătune; Bejinescă, Laza, Lingurari, Oprişiţa, Po- 
lincu, Râșnita şi Sanca. E 

Sc6la, este la Laza. Există de la 1868. Localul este proprietatea comunci,. clădit în 1870. 

E. de birne și vălătuei, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are
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o sală: ($,15Xx5,10x2,60) şi două camere mici pentru învăţător. Curtea (120"+-) şi grădina (1-42) sunt împrejmuite cu gard de nuele (în stare rea). ŞeGla are un venit de 120 lei, din arendarea pămîntului. 
Copiii din Sanca (832 m.) şi Râșniţa (1 ki]. 280 m.) pot merge la școla din Laza, unde, peste tot fiind 319 copit în vîrstă de ŞcOlă, ar trebui două şcole cu câte trei învăţători, dar mai nemerit ar fi ca la şcâla din Laza să mergă numai copiii din Râșniţa şi să se adaoge la acestă școlă cel puţin încă doi învăţători, fiind în aceste două cătune 200 copil în vîrstă de șcOlă şi să se înfiinţeze la Sanca o șcOlă superiGră cu doi învăţători, fiind 119 copil. 
In cătunul Oprişiţa (4 kil. 900 m.), ar trebui să se înfiinţeze o şcâlă superidră cu doi în- văţători, unde ar putea veni și copiii din Lingurari (3 kil. 940 m. de Laza), fiind în ambele cătune 110 copil în vîrstă de șeslă. 
Cei 31 copil din Polincu (3 kil. 800 m.) pot merge la șcâla, ce s'ar înființa la Pușcași (comuna Rădiu). 
De asemenea, cei 7? copil din Bejănesci (3 kil. 650 m.) pot merge la șcâla ce sar înfiinţa la Bălteni (comuna Bredocu). 

6). Comuna Lipovăţu. (Venit: 4.810 leii. Patru cătune: Bulboaca, Corbu, Liporățu și Zizinca. 
Şcola este la Lipoviiţu. Există de la 1864. Localul este închiriat. [E de vălătuci, nepotrivit şi neîncăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (5,66X4,85x2,70) şi o 

cameră pentru învăţător. Curtea (4807) şi grădina (880"*.) sunt neîmprejmuite. Scola are un 
venit de 120 lei, din arendarea pămîntului. | 

Copiii din Corbu (1 Ril.) pot merge la şcola din Lipovăţu, unde, peste tot fiind 283 copii 
"în vîrstă de șcâlă, ar trebui încă dor învățători la şe6la existentă și să se înfiinţeze încă o șeolă 
cu trei învăţători. 

- E neapărată nevoie de localuri noul. 
In cătunul Bulboaca (5 kil.), ar trebui să se înfiinţeze o şeslă inferiră, unde ar putea 

veni şi copiii din Zizinca (4 kil, de Lipovăţu), fiind în ambele cătune 82 copii în vîrstă de șeolă. 

7). Comuna Mânjesci. (Venit: 2.770 lei). Trei cătune: Dobârceni-Rezeşi, Mânjesci şi Secuia. 
ȘeGla este la Mânjesci. Există de la 1882. Localul este proprietatea comunci, clădit în 1874. 

E de vălătuci, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (5,90X5X2,30) şi o cameră pentru învățător, Curtea (361m+) este împrejmuită cu gard de nuele. Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit. 
Copiii din Dobâreent-ltăzeși (1 lil.) pot merge ușor la șcdla din Mânjesci, unde, peste tot fiind 136 copil în vîrstă de: şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. | 
[2 nevoie de un local noi. 
In cătunul Secuia /3 til.), fiind 17 copil în vîrstă de șeolă, ar trebui să se înfiinţeze o o şcolă de cătun. 

8). Comuna Muntenii-de-Jos. (Venit: 7.256 lei). Cinci cătune: Bahuari, Chiţocu, Dobârceni, 
Gura- Munteni şi Muntenit-de-Jos. | 

Prima şcolă este la Muntenii-de-Jos. Există de la 1869. Localul este proprietatea comunei, clădit în 18814. E de vălătuci, nepotrivit, r&ii construit şi ncîncăpetor, dar lac sănătos și la în- demâna copiilor din Muntenit-de-Jos. Are o sală: (74,424), un iatac, o cameră și o bucă- tărie pentru învăţător. Curtea (764mr) este împrejmuită cu gard de spini. Grădină nu e. Şeola are un venit de 120 lei, din arendarea pămîntului. 
La Muntenil-de-Jos, fiind 93 copil în vîrstă de șclă, ar trebui un al doilea învăţător. 
E nevoie de un local. 
In cătunele Dobârceni (2 lil. 200 m. şi comunicaţia grea [43 copil] şi Gura-Munteni (2 lil
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400 m. și comunicaţia “grea [37 copii]) şi Bahna (3 kil. 480 m. 62 copii) a ar: trebui să 'se în: 

Hinţeze câte o şedlă inferidră. 
A doua școlă este la Chiţocu. Există de la 1886. Localul este donat de d. P. s, Topali: 

E de zid, vechii, nepotrivit și ncîncăpător, dar la loc “sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o 

sală: (7, 12X3, 85X2,67) şi două camere pentru “învăţător. Nu e nici. curte, nici: grădină. Scola 
nu are nici un venit. 

Fiind 105 copii în vîrstă :de o şedlii ar trebui un ul doilea învăţător. 
Il nevoie de un local noii. 

9). Comuna Muntenii-de-Sus. (Venit: 4.686 lei). Două cătune: Moara-Grecilor și Muntenii - 
de-Sus. 

Şe6la este la Muntenil- de-Sus. Există de la 1865. Localul este proprietatea comunei, clădit 
în 1865. E de Vălătucă, nepotrivit și neîncăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. 

Are o sală: (6X2,20X2,45) și două camere mici pentru învăţător. Curte nu e.Grădina (1'728m+-) 

este împrejmuită cu gard de nuele. Şedla nu are nici un venit. 
Toţi copiii pot merge la acestă şcolă, unde, peste tot fiind 252 copii în vîrstă de şeslă, 

ar trebui un al doilea învăţător la şeola existentă şi să se înființeze încă o şcolă cu doi învăţători. 

E nevoie de localuri noui. 

10). Comuna Poenesci. (Venit: 3.489: lei). Patru cătune: Hârșoveni, Poenescii- Monastirei, Doe- 
nesck-Stropescu și Valca- Caselor. 

Prima șeolă este la Hârşoveni. Există de la 1893. Localul este oferit gratis de d. Gabriel 

Munteanu. [E de vălătuci, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. 

Are o sală: (1X3,80X2,70 fără) locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Seola nu 
are nici un venit. a 

La Hârşoveni sunt 26 copii în virstă de şcolă. 
Copiii din Broşteni și Valea-Mare (comuna Ivănesci plasa Racova) pot merge mat cu în- 

lesnire la acestă ședlă de cât la şcâla lor. In casul acesta, ar trebui un al doilea învăţător la 
şe6la din Hârşoveni, fiind atunci peste tot 110 copii în virstă de şcâlă; z 

A doua şcâlă este la Poenesci-Monastirei. Există de la 1877. Localul este închiriat. E de lemn, 
lipit: cu pămînt, nepotrivit şi ncîncăpător, la loc.nu tocmai sănătos, dar la: îndemâna copiilor. 
Are o sală: (4,50X4,50X2,23) şi două camere pentru învăţător. Curtea (500”»-) şi. grădina 

(250m.») sunt împrejmuite cu gard. Şedla are un venit de 93.lei, din arendarea: pămîntului. 
Copiii din Valea-Caselor (1 kil. 500 m.) pot merge la șc6la din Poenesci-Monastirei, unde, 

peste tot fiind 119 copii în vîrstă de șc6lă, ar trebui un al doilea învăţător. 

E nevoie de un local noi. | 
In cătunul Poenescii-Stropescu (2 kil.), fiind 25 copii în vîrstă de şcolă, ar: trebui să se în- 

fiinţeze o şedlă de cătun. 

11). Comuna Rădiu. (Venit: 19.582 lei). 'Prei cătune: Balnari, Pușcași şi: Rădiu. 
Şcola este la Rădiu. Există de la 1893. Localul este proprietatea comunei. E de vălătuci, 

nepotrivit și neîncăpător, la loc nestinătos și nu la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,53X381 

X.2,90) şi o cameră pentru învăţător. Curtea, are 756m.. Grădina. nu e. Șc6la nu-are nică un venit. 

La Rădiu sunt 76 copil în vîrstă de şcâlă. 
I: novoie de un local. | 
La Pușcași (5 kil), unde sunt 82 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o școlă 

superidră cu doi învăţători, putând veni acolo şi cei 31 copii din Polincu (comuna Laza). 

In cătunul DBahnari (9 kil.), fiind 40 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui să se înființeze o 
şcolă inferidră.
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12) Comuna Tanacu. (Venit: 7.688 lei). "Trei cătune: DBenesci, Buryhelescă și Tanacu. 
Şeola de la Tanacu există de la 1866. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1865. 

3 de lemn, lipit cu pămînt amestecat cu paie, cu totul ruinat, nepotrivit și neîncăpător, dar la 
loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală (410X5,55X2,41) şi o cameră pentru învăţător. 
Curtea (36%) este împrejmuită cu gard de nuele (în stare rea). Grădină nu e. Scâla nu are nici 
un venit, 

Toţi copii pot merge la acestă ședlă, unde, peste tot fiind 365 copil în vîrstă de şcolă, ar 
trebui încă dot învăţători la șc6la existentă și să se înfiinţeze încă o ședlă cu trei învăţători. 

[2 neapărată nevoie de localuri noui. 

RESUMAT 

Pentru o deplină aplicare a legei asupra învăţămîntului primar, ar fi nevoie de a se în- 
fiinţa în tot judeţul Vaslui: 

21 școle de cătun 
40 cole inferidre cu 1 învățător ; 
20 ședle superidre cu 2 înrăţători. 

1 ședle superidre cu 3 învățători. 

Ar mal trebui să se transforme: 26 şedle inferidre în şe6le superidre cu doi învăţători, 
14 şeole inferidre în şedle superidre cu trei învățători şi 1 școlă superiră cu dot învăţători în 
Școlă superidră cu trei învăţători. 

Astădi avem în acest judeţ 58 școle, din cari: 53 inferidre și d superidre cu doi în- 
v&ţători. 

In Qiua când legea actuală va fi pe deplin aplicată, vom avea 152 şcedle, din cari: 2 de cătun, 53 inferidre, 50 superidre cu doi învăţători și 22 superidre cu trei învăţători. 

F. D.
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„f 22.131 (12.765 băeţi şi 9.366. ete) Statistica actuală. tă de șcălă: Copii în virstă de şeslă:i 10101 (101130 » şi 8971 » ) Statistica din 1891, 

PLASA CERNA-DE-JOS 

67 cătune şi 17 școle. 

Copii in virstă de şcâlă 2.639 (1.631 și lete 1.028) 

1). Comuna Bătășani. (Venit: 1.838 lei). Două cătune: Piclescă şi 'Țăreănesci. 
Scola este la 'Ţărcănesei. Există de la 1886. Localul este proprietatea comunei, clădit: în 

1881. E de birne, acoperit cu scânduri, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la în- 
demâna copiilor. Are o sală: (8X4X3), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nică curte, nici gră- 
dină. Şc6la nu are nici un venit. 

Copiii din Piclesci (400 m.) pot merge cu înlesnire la acestă șeslă, unde, peste tot fiind 
93 copii în vîrstă de ședlă, ar trebui un al doilea învăţător și deci oa doua sală. 

2). Comuna Crăpăturile. (Venit: 1.650 le'), Trei cătune: Măncusa, Popesci şi 'Țepescă. 
Șeola este la “Țepesci. Iixistă de mult. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1840. 

E de lemn, vechii, nepotrivit, neîncăpător, la loc nesănătos și nu e la îndemâna copiilor. Are 

o sală: (7X3, 50X1,90), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (542) este neîmprejmuită. Gră- 
dină nu e. Şc6la nu are nici un venit. 

Aşa cum astădi este aședată șcâla pot veni numai copiii din 'Țepesci şi Măneasa, dar mai 

nemerit ar fi de a se aședa şcola la Popesci, unde a mai fost odată, putând fi ast-fel frecuentată 
de toţi copiii din tâte cătunele. 

Peste tot fiind 152 copii în vîrstă de şeolă, ar trebui încă do! învățători la șela existentă, 

3). Comuna Dejoiu. (Venit: 1.462 1e'). Un cătun: Dejoiu. - 
Şcola este la Dejoiu. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1893. £ de zid, noă, ne- 

potrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (5,25X3,75X2 2,90), 

fără locuință pentru învățător. Nu e nici curte, nici grădină. Șc6la nu are nici un venit. 

La Dejoiu, fiind 13? copil în vîrstă de şedlă, ar trebui un al doilea învățător. 

4). Comuna Dozesci. (Venit: 4.400 lei). Şepte cătune: 'Căţelu, Cuci, Dacă, Dozesci, Paârtă- 
fesci, Stănculesci şi 'Tanislavu. 

Şcâla, este la Dozesci. Există de la 1857. Localul este proprietatea comunct, clădit î în 1893, 

localul fiind donat de preotul V. Constantinescu. E de zid; noi, destul. de bun, la un loc cupri-



JUDEȚUL VÂLCEA 

măria, ncincăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (10X6X3) și o ca- 
meră pentru învăţător. Curtea şi grădina sunt ncîmprejmuite. Şedla nu are acum nici un venit, 
pămintul ce -posedă nefiind arendat. - . e 

Copiii din Cuci (2 Ril.), Stănculesci (1 kil.) și Tanislavu (2 kil. 500 m.) pot merge la şcâla 
din Dozesci, unde, peste tot fiind 201 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea înv&ţător 
la şeola existentă şi să se înfiinţeze încă o șe6lă cu doi învățători. 

E neapărată- nevoie de un local noi. - a . , 
“In cătunul Căţelu (4 kil.), fiind 835 copil în. virstă de șe6lă, ar trebui să se înfiinţeze o 

şc6lă .inferidră. îi - 
2 + Cel:66. copil din cătunele Dancăt (4 il.) și Fârtăţesci (4 kil.) pot merge la şesla ce sar 

înfiinţa la Popesci (comuna Giulesc)). | 

5). Comuna Drăganu. (Venit: 1.900 lei). Două cătune: Drăganu şi 'Tortoesci. . 
Nu este școlă. 
Peste tot fiind 148 copii în vîrstă do școlă, ar trebui să se înfiinţeze o școlă superidră cu 

trei învăţători la Drăganu. - 
Distanţa între ambele cătune este de 2 [il. şi comunicaţia uşoră. 
La Drăganu s'a construit acum un local. 

6). Comuna Găgeni. (Venit: 800 lei). Două cătune: Găgeni şi Gârniţetul. 
Nu este șeâlă. | 
Distanţa între cătune, fiind mal mică de 3 kil. și comunicaţia ușoră, ar trebui să se în- 

fiinţeze de o camdată la Găgent'0 şcolă inleridrăi, fiind. peste tot 88 copii în vîrstă de şeslă. 
E neapărată nevoie de a se clădi un local. 

7. Comuna Giulesci. (Venit: 700 lei). Două cătune: Giaulesci şi Fopesci. 
Nu este șcâlă. i 
Ar trebui să se înfiinţeze la Popesci o şcslă inferidră, unde ar putea veni. și copiii din 

Giulesci. | 
Sunt peste tot 46 copil în vîrstă de șcâlă. 

„Da acâstă ședlă, ar putea veni și ce! 35 copii din cătunele Dancil și Tănislavu (comuna 
Dozesci). 

8). Comuna Măciuca.. (Venit: 3.100 lei). Şâse cătune: Bocșa, DBotoran?, Ciocănari, Măciuea, 
Ovesălu şi Popescl. ME | 

Șe6la este,la Ovesălu. Există de la 1810. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1891. 
E de cărămidă, noi, destul de bun, ncîncăpttor însă, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor 
Are o sală: (7X6X4) şi..o cameră pentru învăţător. Curtea (376=».) este ncîmprejmuită. Grădină 
nu e. Șc6la nu are nici un venit. | , 

Copiii din Bocșa (1 kil., Botorani (2 kil.) și Măciuca (1 kil.) pot merge la şcâla din Ove- 
sălu, unde, peste tot fiind 147 copit în vîrstă de șcâlă, ar trebui încă doi învăţători. 

Cătunele Ciocănari (3 kil.) și Popesci (2 lil. 500 m. și comunicaţia grea), ar. putea forma, 
un noii centru școlar, înființându-se la Popesci o şcslă inferidră. ă 

In ambele cătune sunt-G1..copii în vîrstă 'de şcedlă.. 

9). Comuna Mădulari. (Venit : 2.000 lei). Şâse cătune: Dălşoara, Bănţesci, Dimulesci, Ilălesci, 
Jacovile şi Mamu. | . | CO POR 

Școla este la IHălesci. Există de la 1858. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1886. 
E de:zid, destul de. bun, neîncăpător..însă, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două
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săli: 1 (740X5,10X3,50), 11 (7,40X5,70X3,50) şi două -camere: pentru "învăţător; : "Curtea (600” +) 
este împrejmuită .cu. ard de nuele. Grădină nu e. Şcola nu are nict: un venit. : 

Toţi copiii pot merge la acestă şcslă, unde, peste tot fiind :209. copil în' vîrstă de. şcălă, 
ar trebui un al doilea învăţător la, șeola existentă şi să se înființeze încă o  şoclă cu doi î înv "vețători, 

! - . - N - . 3 

10). Comuna Mărgineni. (Venit: l. 100 lea.) Două cătune: Blazani și Gluges.: E: 
-Șeola este la Glugesci. Există de mult. Localul este proprietatea comunei, construit din 

noă în 1890. E de cărămidă, la un loc cu primăria, neîncăpător, nesistematic, dar: la loc să- 
nătos şi la îndemâna copiilor.- Are o. sală:: (6,15X6,18X3), fără locuinţă pentru: învăţător. Curtea 
(400.7) este neîmprejmuită: Grădină nu e. Şe6la nu are nici un venit. 

Toţi copiii pot merge la acâstă şcelă, unde, peste tot fiind 95 copil în vîrstă de șeslă, ar 
trebui un al doilea învăţător. 

E neapărată nevoie de un local noii. : 

11), Comuna Nenciulesci. (Venit: „1.500 Ic). Două cătune: : Budele şi Seas. 
Nu este la şcolă. 
Comunicaţia între aceste două cătune fiind cam anevoidsă şi distanța de 2 kil., ar trebui 

să se înfiinţeze în fie-care cătun câte o şeâlă inferidră. 
Sunt 90 copii în vîrstă de şcolă la Seasa şi 65 la: Budele. 

* 12) Comuna Nisipi. (Venit: 1.675 lei). Patru cătune: Cioponesci, Gârnicelu, Mijlocu şi 'Teciu. 
Şedla este la Mijlocu. Există de la 1893. Localul este donat de d-nii fraţi Nisipeanu. E 

de lemn, acoperit cu șindrilă, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna co= 
'piilor. Are o sală: (7X5,31X3,10), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (24507) este neîm- 
prejmuită. Grădină nu e. Șcâla nu are nici un venit. 
„Toţi copiii pot merge la acâstă şc6lă, căci distanţele sunt mai mici de” 3 kil. Și i comuni- 

caţiile uşsre. 

Peste tot fiind 98 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învăţător şi deci o a 
doua sală 

13). Comuna Pietroasa. (Venit: 3.009 lei). Tre! cătune: Pietroasa, Sârbii şi Valea-dlare. 
Șeola este la Valea-Mare. Există de la 1889. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1887. E de bîrne, acoperit cu tablă, nepotrivit și neîncăpător, la loc nu tocmai sănătos și nu e 
la îndemana copiilor. Are o sală: (6X5X2), lără locuinţă pentru învățător: Nu 6 "nici curte, 
nici grădină. Şeola nu are nici un venit. 
"La, Valea-Mare, fiind: 166 copii în vîrstă de Şcolă, : ar trebui încă doi învățători, 

E nevoie de un al doilea local. 

Ta “cătunele Pietroasa (3 kil. 650 m. (20 copii) şi Sârbil (o: Rl. ..300 m. [12 copi ar trebui 
'să se înfiinţeze câte o șcâlă de cătun. 

NR Ă . FE . a 

14). Comuna Romanesci. (Venit: 1.362 Id). Două cătune: Balaciu şi: Romanesci, - 
Nu este şcâlă. 

La Romanesci, fiind 22 copii în vîrstă. de scâtă, ar trebui să se înființe o şeslă de cătun, 
"Cei 11 copil din Balaciu pot merge la şc6la din Lupuesci (comuna Roşiile). - 

15), Comuna Roşiile. (Venit: 3.871 Iei) Opt e cătune: „Herăsci, Motroaia , Tupuaa, Păsărai, 
Peotesci, Plesesci,- Osinceni; și Dăfelesci. i 

Şedla este la Lupuesci. Există de la 1867. Localul este proprietatea comunei, clădit î în *
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1893. [i de zid, noi, destul de bun, la un loc cu primăria, neîncăpător însă, la loc săniitos și 
la îndemâna copiilor. Are o sală: (18X10X4), o cancelarie şi o cameră pentru învăţător. Curtea 
(100"») şi grădina (300=»-) sunt neîmprejmuite. Şcola nu are nici un venit. 

Distanţele fiind mal mici de 3 il. şi comunicațiile ușâre toți copii pot merge la acestă 
școlă, unde, peste tot sunt 94 copii în vîrstă de șcâlă. 

Cei 11 copii din Balaciu (comuna Românesc!) pot merge la acestă i școlă. 
E nevoie de a se muta primăria. - 

16). Comuna Rusănesci. (Venit: 1.889 lei). Patru cătune: Afânata, Mavicesei, Omorâcea şi 
hRusănesci. 

Șeola este la Rusănesci. Există de la 1857. Localul este închiriat. E de lemn, nepotrivit 
Şi neîncăpător, la loc sănătos și la îndemâna numai a copiilor din Atânata şi Rusănescl, Are 
o sală: (6X4X2), lără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Sc6la nu are 
acum nici un venit, pămîntul ce posedă nefiind arendat. 

Copiii din Afânata, (2 lil.) pot merge la şesla din Husinescl, unde, peste tot fiind 95 copil 
"în vîrstă de șeolă, ar trebui un al doilea învăţător. 

I neapărată nevoie de un local noii. 

Comuna posedă un local, dar e cu totul ruinat. 
Cătunele Maricesci (3 kil. 250 m) şi Omorâcea (4 kil), ar putea lorma un noii centru 

şcolar, înființându se la Omorâcea o şcolă inferidră. 
In ambele cătune sunt 71 copii în vîrstă de şeolă. 

17). Comuna Stănesci, (Venit: 3.000 lei). Patru cătune: Dărcănesci, Cuculesci, Mijlocu s şi 
Valea- Lungă. 

Școla este Mijlocu. Localul este proprietatea comunei. E de birne, nepotrivit şi neîncă- 
pător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală:(6X4,53X2 ;31), fără locuinţă pentru 
învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Se6la nu are nici un venit. 

Toţi copiii pot merge la acestă șcâlă, unde, peste tot [iind 143 copii în vîrstă de șeolă, 
ar trebui cel puţin un al doilea înv&țător. " TD i e 

I nevoie de un local noii. 

18). Comuna Vârleni. (Venit: 1.300 Ie). Patru cătune: Păcărani, Decean), Linia-din- Deal şi 
Pânrlenă. 

Şedla este la Biicărani. Există de la 1883. Localul este proprietatea comunei,. clădit în 
1982. E de. lemn pe temelie de piatră și acoperit cu şindrilă, nepotrivit și neîncăpător, dar la 
loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,30X5,10X2,35), fără locuinţă pentru învăţător. 
Curtea, (170m:»-) este neîmprejmuită, Grădină nu e. Şe6la nu are nici un venit. 

La Băcărani sunt 53 copii în vîrstă de şcolă. - 
„In. cele-Talte cătune, care deşi sunt situate la distanţe mai mici de 3 kil. att comunicaţia 

cu șc6la anevoidsă din causa multor dealuri și văl şi a lipsei de şosele, ar trebui să se înfiin- 
țeze câte o şcolă inferioră. 

Numărul copiilor în vîrstă de șcâlă din aceste cătune sunt: 48 la Becşani, 68 la Linia-din- 
Deal și 71 la Vârleni. - m a ae 

19). Comuna Zăvoeni. (Venit: 1.400 lei). Trei cătune: Juroștea, Mallarese, şi Zăroeni. 
Nu este școlă. 

Ar trebui să se înființeze lu Zăvoeni o şcolă inferioră, unde ar putea veni și copil din 
Jaroştea. (3 il. [4 copil]) și Măldăresci (2 copii. -: - E 

Sunt peste tot 54 copil în vîrstă de şcâlă.: i . 
rep.
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PLASA CERNA-DE-SUS 

” - 3? cătune 10 “şedle. 
Copii | in virstă de şcolă 2.091 (1.191 băeţi și 903 fete), 

4 

1). Comuna Armășesci (Venit: 700 lei). Un cătun: Armășescl. 
Nu este șc6lă. 
Fiind 71 copil în virstă de scol, ar trebui să se înfiinţeze o şcslă inferidră. 

2). Comuna Bălteni. (Venit: 851 lei), Un cătun: Bălteni. 
Nu este şcolă. 

Fiind 63 copii în virstă de şcolă, ar trobui să se înfiinţeze o şcolă inferidră. 

3). Comuna Brosceni. (Venit: 2.800 lci). Patru cătune: Gitejey, Pochesci, Șerbănescă (sai 
Brosceni) şi Vetclu. 

Şcola este la Șerbănesci. Există de la 1883. Localul este donat de del. Gh. Marinescu. E 
de birne, nepotrivit și ncincăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o 
sală: (10X3X2,50) şi o cameră pentru învăţător. Curtea nu este determinată. Grădina (196.7) 
este împrejmuită cu parmaci. Şe6la nu are nici un venit. 

Distanţele fiind mici şi comunicațiile ușore, toți copiii pot merge la acâstă şcâlă, unde, 

peste tot fiind 198 copii în vîrstă de şedlă, ar trebui încă doi învățători. 

E neapărată nevoie de un local noii și de construirea unui pod peste riul Cerna, pentru 

a înlesni mergerea la şcolă a copiilor din Gâtejei. 

4). Comuna Carmegescl. (Venit: 3.000 lei). Cinci cătune: Bărlărigeni, Drătulesci, Chiricescl, 
Pesceana şi Sucscl. 

Prima șc6lă este la Chiricesci. Există de la 1870. Localul este proprietatea, comunei, clădit, 
în 1890, locul fiind donat de d. Ilie Chiricel. E de zid, noii, destul de bun, neîncăpător însă, 

la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (7,2X6,5X4) şi o cameră [servesce şi de can- 

celarie) pentru învățător. Curtea a (1600%2) « este împrejmuită cu uluci. Grădină nu e. Şe6la nu 
are nici un venit. a 

Toţi copiii — afară de Pesceana — pot :merge la acâstă şcâlă, unde, peste tot fiind 198 

copil în virstă de șc6lă, ar trebui încă doi învăţători. 

E nevoie de un local noi. 

A doua șcâlă este la Pesceana. Există de la 1893. Localul este închiriat p de zid, nepo- 
trivit și neîncăpător, dar la loc sanătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (4X3,50X2,50) fără 
locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină .Şc6la nu are nică un venit, 

La Pesceana sunt 70 copii în virstă de şcolă. 
E neapărată nevoie de un local noil. 

5). Comuna Cireşiu. (Venit:-815 lei). Un cătun: Cireșiu. 
Nu este şodlă. 

Fiind 82 copii în vîrstă de șcâlă, ar trenui să se înfiinţeze o școlă inferidră. 

6). Comuna Ciumagi. (Venit: 800 lei) Patru cătune: Dârtuiu Dunesci, Păsculesci şi Popesci. 
Nu este școlă. : 

Peste tot fiind 101 copii în virstă de şcâlă, ar trebui să se înființeze la Popesci o şcălă 
superioră cu doi învățători, putând veni acolo toți copiii, distanţele fiind mici şi comunicațiile uşore,
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1). Comuna Coeni. (Venit: 863 lei). Două cătune: Coeni și Pesceana. 
Nu este şcoli. a 
„Distanţa între ambele cătune, fiind de 4 kil., ar trebui să: se înființeze, atât la Coeni (46 

copii) cât şi la Pesceana (58 'copil) câte o șceslă inferidră. * *- ? ” 

8). Comuna Copăceni. (Venit: 800 lei). Un cătun: Copăceni, 
Nu este școlă. | a ” | 
Fiind 46 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să so înființeze o şcâlă inferidră. 

9). Comuna Lăpușata. (Venit: 4.311 Iei). Patru cătune: Deresci, AMijaţi, Sărulesci şi Zărnescl. 
Șeola este la Sărulesci. Există de' la 1869. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1868. E de zid, nepotrivit și noîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(8,50X8X3,16) şi două camere pentru învăţător. Curtea (920m.) este împrejmuită cu uluci. Gră- 

_dina face parte din curte. Şe6la nu are nici un vânit. a 
Distanţele fiinde mai mici 'de 3 kil) şi comunicațiile ușăre, toţi copiii pot merge la acestă 

şodlă, unde, peste tot fiind '229 copii în virstă de șc6lă, ar trebui un al doilea învățător Ia şeâla 
existentă, și să se înființeze încă o şcâlă cu doi învățători. Sa 

E nevoie de localuri noui. 

10). Comuna Mădulari. (Venit: 1.806 lei). Un cătun: Mădulări. | 
Școla de la Mădulari există de la 1832. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1861. 

E de zid, nepotrivit şi ncîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o 
sală: (5,95X5,65X2,55) şi o cameră pentru învățător. Nu e nici curte, nici grădină. Şc6la nu are 
nici un venit. 

Fiind 106 copil în vîrstă de șc6lă, ar trebui un al doilea învăţător, 
E nevoie de un local. 

- 11). Comuna Măldărăsci. (Venit: 2.271 lei). Două cătune: Lădesci şi AMăldăresci. 
Șeola.este la Lădesci. Există de la 1882, Localul este proprietatea comunei, clădit în 1879. 

E de lemn, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are 'o sală: 
(2,5X4X2,2), fără locuinţă pentru învăţător. a 

Toţi copiit pot merge la acâstă şcâlă, unde, peste tot fiind 116 copii în vîrstă de şcolă, ar 
trebui un al doilea învăţător. o 

12). Comuna Modoia. (Venit: 807 lei). Două cătune. Groșă şi '4Jodoia. 
Nu este șcslă. | 
Ar trebui să se înființeze la Modoia o școlă superidră cu doi învățători, unde ar putea 

veni și copiii din Groşi. | 
In ambele cătune sunt 91 copii în vîrstă de șcslă. 

13). Comuna Pojogi. (Venit: 858 Ic). Un cătun: Pojogy. | 
Şcola de la Pojogi există de la 1893. Localul este oferit gratis de d. D. Stănciulescu. E 

de lemn, nepotrivit şi ncîncăpător, dar la loc siinătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: 
(457X4542,28) și o cameră pentru învățător. Nu e nici curte, nici grădinii. Șc6la nu are nici 
un venit. " 

Fiind 9 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învăţător, 
Comuna a, construit acum un local.
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14). Comuna Popesci. (Venit: 2.925 Ii). Trei cătune: Fijirba, Moon şi Popesci. 
Şe6la este la Meent. Există de la 1859. Localul este proprietatea comunei, clădit de locuitori 

în 1859. E de nuele, lipit cu pămînt, vechii, nepotrivit şi neîncăpător,.la loc nesănătos şi nu 

la îndemâna copiilor. Are o sală-(6,4X6X2,2), fără locuinţă pentru învăţător, Nu e nici curte, 

nici grădină. Şc6la nu are nici un, venit. 

Copiii din Popesci (2 kil. 150 m.) pot merge la acestă, şc6lă, unde peste tot fiind 149 copii 

în vîrstă de şedlă, ar trebui încă doi învăţători. 
E neapărată nevoie de un local noi, construit în centrul comunei şi anu pe moşia d-lui 

N. Q. Diaconescu, care a şi donat cu forme în regulă, un loc de 5000m-p. „pentru construirea, 

unui local de şcslă. 

La Fijirba (8 il. 500,m.), fiind 26 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze o - 

şcolă de cătun. 

15). Comuna Rozscl. (Venit: 1.112 Iei). Trei cătune: Ciocâ/tey, Pesceana "şi Ioesci. 

Sedla este la Ciocâltei. Există de la.1893. Localul este oferit gratis pe timp de dani. E 

de Jema, la un loc cu proprietarul, nepotrivit, neîncăpător şi nu la îndemâna copiilor. Are două 

săli:. 1 (5X5X2) I1.(6X6X2), fără. locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Sc6la 

nu are nici un venit. . 

Copiii din Roesci (1 il. 500 m.) pot merge la cola din Ciocâltei,. unde, peste tot find 

102 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

E nevoie de un local noit. 

La Pesceana (5 kil.), fiind 91 copi! în vîrstă de școlă, ar trebui să se înființeze o şcolă 

superiGră cu doi învățători. . _ - 

16). Comuna Uimetu. Venit: ora lei). Un cătun: “Ulmetu. 

Nu este şeslă. . . . Ma 

Fiind 68 copii în vîrstă de şeslă, ar trebui să se înființeze o şcâlă inferi6ră.. 

17). Comuna Urşi. (Venit: 800 lei). Ua cătun: Urşi. 

Şcola de la Urşi există de la 1889. Localul este donat de d. N. Bengeanu, fără torme. E 

de birne, nepotrivit și neîncăpător, dar deși la loe sănătos nu e la îndemâna copiilor. Ar6 o 

sală (5,8X5,5X2,5), fără locuinţă pentru învăţător. ? Nu e nici curte, nici grădină. Școla nu are 

nici un venit. 
Sunt 81 copil în virstă de școlă. 

E nevoie de un local noii, construit în centrul comunei, pentru a fi mai la îndemâna copiilor.
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PLASA COZIA 
35 Cătune și 13 Secole. 

Copii în vîrstă de şeâlă 1.678 (1.006 băieţi și 672 fete) 

1). Comuna Bogdănesci. (Venit: 1.090 lei). Un cătun: Bogdăneser. 
„Şedla de la Bogdănesci .există de la 1840. Localul închiriat. E de zid, nepotrivit şi neîn- încăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (6,52X4,75X2.95), fără locuinţă * pentru învăţător. Nu e nici .curte, nici grădină.: Şe6la nu are nici un venit. 
La, Bogdănesci, fiind 99 copil în vîrstă de ŞcOlă, ar trebui un al doilea învăţător. E neapărată nevoio de un local not. | 

2). Comuna Brezoiu. (Venit: 2.000 lei). Un cătun: Brezoiu. 
Şc6la de la Brezoiu există de la 1859. Localul este donat de d. Carol Novac. E de scân- duri de brad, nepotrivit și nu tocmai încăpător, dar deşi la loc sănătos nu e la îndemâna co- piilor. Are o sală (5,35X4,10X2,63) şi două camere pentru învăţător. Curtea, la un loc cu grădina (13242) este împrejmuită cu scânduri. Șcăla nu are nici un venit. 
Sunt 47 copii în vîrstă de școlă. a 

| E nevoie de un local noii, construit lângă biserică, unde locul e sănătos şi mai. la înde- mâna, copiilor. 

3). Comuna Bujoreni. (Venit: 2.433 lei). Cinci cătune: Bujoren), Lunca, Malul- Alb, Mosooasa și Ole. | 
Șodla este la Olteni. Există de la 1881. Localul esto proprietatea comunei, clădit în 1862. E de cărămidă, în paiantă, vechii, ruinat, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la în- demâna copiilor, Are o sală (9,3X5,5X2,1), fără, locuinţă pentru învăţător, Curtea (1540=P) este neîmprejmuită. Grădină nu e. Șc6la nu are nici un venit, o 

„Copiii din Bujoreni (1 il. 500 m.) şi Malul-Alb (2 kil.) pot merge la şcâla din Olteni, unde, peste tot fiind 118 copii în vîrstă de școlă, ar trebui unal doilea învăţător, 
E nevoie de un local noi. 
In cătunul Lunca (3 kil.), fiind 19 copii în virstă de șcâlă, ar trebui să se înființeze o șc6lă de cătun. | 
In cătunul Mosoroasa (5 kil.), nu sunt de cât 6 copil în vîrstă de şcolă. 

4). Comuna Câineni. (Venit: 2.530 Iei). Un cătun: Căineny. 
Şcola de la Câineni există de mult. Localul esto proprietatea comunci, clădit în 1889. £ de zid, noi, nesistematic, dar încăpător, la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: (8,50X16,50X3) şi o cameră pentru învâţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şcâla nu are nici un venit. 

| 
Sunt 58 copii în vîrstă de școlă. 

5). Comuna Călimănesci. Patru cătune: Călimănesci, Guru- Văir, Seuca şi Țigănia. „_Sedla este la Călimănesci. Există de la 1836. Localul este proprietatea comunci, clădit în 1889. E de cărămidă, destul de.bun, neîncăpător însă, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două săli: I (7X7X4), IL (6X7X4), o cancelarie și o cameră pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Ședla nu are nici un venit. 
Copii! din Seaca (2 kil) pot merge la şesla din Călimănesci, unde, peste tot fiind 179 copil în vîrstă de șc6lă, ar trebui încă doi învăţători.
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E nevoie de un al doilea local. 
Cătunele Gura-Văii şi 'Țigănia, ar putea forma un noii centru şc6lar, înființându-se o şoolă 

superidră cu doi învăţători la Gura-Văii. 

In ambele cătune sunt 90 copii în vîrstă de șcâlă. 

, 
4 

9, Comuna Călinesci. (Venit: 1973 lei). Cinci cătune: Călinesci, Corbu, Golotren), Proenă 

şi Țuţulescă. 

Școla este la Călinesci. Există de lu 1859. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1883. 
E de birne, nepotrivit, destul de încăpător, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(7X4X(2,20) şi o cameră „pentru învăţător. Curtea (86m») este împrejmuită cu şipci. Grădina are 
50”. Sela nu are nici un venit. 

La Călinesci sunt 35 copii în vîrstă de şcălă. 
La Proeni (3 lil. 500 m), ar trebui să se înfiinţeze o şcâlă de cătun, unde ar putea veni 

şi copiii din Corbu (4 kil. 300 m. de Călinesci). 

In ambele cătune sunt 19 copii în virstă de şcâlă. 
La Golotreni (? kil.) şi 'Țuţulesci (3 lil. 700 m.), nu sunt decât 5 copii în virstă de școlă 

1). Comuna Cheia. (Venit: 1.716 lei). Două cătune: Cheia şi Gurguiuta. 
Şc6la este la Cheia. Există de la 1836. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1836. 

E de birne, vechiă, nepotrivit, încăpător, la loc:sănătos și la îndemâna copiilor din Cheia. Are 
o sală: (7X(6,50X%3) şi o cameră pentru învăţător, 3 Nu e nici curte, nici grădină. Școla nu are 

nici un venit. 

La Cheia sunt 76 copii în vîrstă de șcâlă. 

Cei 14 copii din Gurguiata (8 lil.) pot merge la şcola ce s'ar înființa la Comanca (comuna 
Muereasca-dle-Sus). 

8). Comuna Malaia. (Venit: 3.394 lei). Patru cătune: Ciwagetu, Malaia, Săliștea şi Voincasu. 

Şedla este la Malaia. Există de la 1875. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1890. 

LE de birne, acoperit cu şindrilă, noi, sistematic, încăpător, la loc sinătos şi la îndemâna co- 

piilor. Are o sală: (7X6X3) şi o cameră pentru învăţător. Curtea este neimprejmuită. Grădină 
nu €. Şe6la nu are nici un venit. | 

Cei 11 copii din Săliștea (3 kil.), a» » putea merge la șc6la din Malaia, unde, peste tot sunt 
33 copil în vîrstă de școlă, 

La Voineasa (2 lil.), fiind 22 copii în “vîrstă de școlă, ar trebui să se înființeze o şcolă 

de cătun. 
La Ciungetu (9 il.) sunt numai 6 copii în vîrstă de şeolă.. 

9). Comuna Muereasca-de-Jos. (Venit: 800 lei). Un cătun: I/uereasca-de-Jos.. 
Şedla este acum închisă din lipsă de local, cel existent fiind forte mizerabil şi neîncăpător. 
Fiind 88 copii în vîrstă de şeâlă, ar trebui să se clădească cât mai curând un local şis- 

tematic şi încăp&tor. 

_Şeola va fi inferioră. 

10). Comuna Muereasca-de-Sus. (Venit: 1.250 lei). Două cătune: Cumuneca şi Muereasca-de-Sus. 

Şcola este la Muereasca-de-Sus. Există de la 1848. Localul este proprietatea. comunei. LE 

de nuele, lipit cu pămînt, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. 
Are o sală: (5X4X2,50), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea forte mică este împrejmuită. Gră- 

dină nu e. Şeola are un venit de 100 lei, din arendarea pămîntului.
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La Mucreasca-de-Sus sunt 87 copii în vîrstă de şcolă. 
La Comanea (11 kil. [35 copil], ar trebui să se înfiinţeze o şcolă inferidră, unde ar. putea 

veni şi copiii din Gurguiata (comuna Cheia [14 copii) și cei din Tisa (comuna Olănesci [5 copii]). 

11). Comuna Olănesci. (Venit: 2.690 lei). Patru cătune: Livadia, Mosoroasa, Olinesci şi Tisa. 
Şcdla este la Olănesci. Există de la 1858. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1890. 

[E de birne, la un loc cu primăria, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna 
copiilor. Are o sală: (6X5,5X2,6), fără locuinţă pentru învățător. Nu e nici curte, nici grădină, 
Şc6la nu are nici un venit. 

La Olănesci, fiind 104 copit în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învățător. 
E neapărată nevoie de un local noă. | | 
La Livadia (3 kil. şi comunicaţia grea), nu sunt de cât 13 copii, pentru că sar putea în- 

fiinţa o școlă de cătun. E 
Cei 5 copii din Tisa (4 lil.) pot merge la şcâla ce sar înfiinţa la Comanca (comuna Mue- 

reasca-de-Sus). 
“La Mosoroasa (4 kil) sunt numai 10 copii în virstă de Școlă. 

12). Comuna Păușassi-Măglași. (Venit: 3.200 lei). Două cătune: Păușesci-Măglași şi Chiciora. 
Șodla de la Păuşesci-Măglași există de la 1850. Localul este închiriat, Ii de biîrne, nepo- 

trivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (6X5,5X5,5), fără 
locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Scola nu are nici un venit. 

Fiind la Păuşesci-Măglași 346 copii în virstă de șc6lă, ar trebui încă doi învăţători la şcola 
existentă şi să se înființeze încă o ședlă cu trei învățător. 

E nevoie de localuri noui. | 
Cei 24 copil din Chiciora (1) pot merge la șc6la din Sărăcinesci (comuna Sărăcinesci). * 

13). Comuna Robesci. (Venit: 1.600 lei). Două cătune: Săirăcinesci și Robesci. 
Școla de la Robesci există do la 1868. Localul este închiriat. [ de cărămidă şi piatră, 

nepotrivit, neîncăpător şi nu la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,50X3,50X2,50) şi o cameră pentru 
învățător. Nu e nici curte, nici grădină. Ședla nu are nici un venit. 

La Robesci sunt 31 copii în virstă de şcâlă. 
E nevoie de un local noă. - o 
La Sărăcinesci (3 kil), fiind 34 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui să se înliinţeze o șcâlă 

inferidră, - - : | | 

14). Comuna Sărăcinesci (Venit: 1.238 lei). Un cătun: Sărăcinesci. 
| Școla de la Sărăcinesci există de la 1848. Localu leste proprietatea comunei, clădit de ac- 
tualul învăţător N. Popescu în 1886. E. de zid şi nuele, la un loc cu primăria, nepotrivit şi ne- 
încăpător; dar la.loe sănitos şi la îndemâna “copiilor. Are o sală:. (6X5,5X5,5), fără locuinţă 
pentru învăţător. Curte nu e. Grădina (744) este neîmprejmuită. Şc6la nu are niciun venit, 
grădina și pămîntul ce posedă, fiind arendate de sub-prefectură. 

Copiii din Chiciora ([2 kil.] comuna Păușesci-Măglași) pot merge la acâstă şcâlă, unde, 
peste tot fiind 99 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea înveţător. - 

IE, neapărată nevoie de un local noă. 

    

(1) Numărul acestor copii s'a trecut într'o singură cilră cu cei din comuna Săricinesci,
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PLASA HOREZU 

34 cătune şi 16 şcâle. 
Copii în virstă de școlă: 2.796 (1.610 băieţi şi 1.186 fele) 

EN Comuna Bărbătesct. (Venit: 1.500 let). Un cătun: Bavbătescl. 
Şc6la este la Bărbătesci. Localul este proprietatea comunei. E de lemn, la un loc cu pri- 

măria, nepotrivit şi neîncăpător, la loc nu tocmai sănătos, dar la îndemâna copiilor.:Are o sală: 

(6,1X5,4X2,2), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Școla nu are nici 
un venit. . 

Fiind 181 copii în vîrstă de şodlă, ar trebui încă doi învăţători. 
E neapărată nevoie de un local noi. 

2). Comuna Bodesci. (Venit: 900 lei). Un cătun: Bodesei. 
Şc6la de la Bodesci există de mai'nainte de 1859. Localul este proprietatea comunei, 

clădit în 1865. E de birne, la un loc cu primăria, nepotrivit și neîncăpstor, dar la loc sănătos 

şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (5,30X5,65X2,16) şi o cameră pentru învăţător. Curtea 
(119) este neîmprejmuită. Grădina, (12”») este împrejmuită cu gard de nuete, Şeola nu are 

nici un venit. 
Fiind 191 copii în virstă de şcălă, ar trebui cel puţin încă doi învăţători. 

E neapărată nevoie de un local noi. 

3) Comuna Cârstănescl. (Venit: 400 lei). Două cătune: " Bogdănesci şi Cârstănesci. 

Nu este şeolă, . 
Distanţa între ambele cătune fiind de 1 kil. și comunicaţia fiind uş6ră, ar trebui să se 

înființeze, la Cârstănesci. o şodlă superioră cu. doi învăţători. 

În ambele cătune sunt 100 copii în vîrstă de şcolă. 

4). Comuna Costesci. (Venit: 4.150 le)). Cinci cătune: Cosfesci, Aeyrescă, Pelreni, figănia 

şi Văratici. 
Scdia este lu Costesci. Există de la 1862. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1862 

E de lemn, vechii, mizerabil, mepotrivit şi neîncăpttor, dar deşi la loc sănătos nu e la înde- 

mâna coșiilor. Are două săli: 1 (6,20X5,80X2,20), II (5,80X5X2,20) şi o cancelarie, fără locuinţă 

pentru învtţător. Nu e nici curte, nici grădină. Șe6la are un- venit de 340 lei,. din arendarea 
pămîntului. 

Copii din Văratici (1 kil. 500 m.) pot merge la şcâla din Costesci, unde, peste. 4 tot fiind 
255 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui, fiind deja doi învăţători. la şcola existentă, să se înfiin- 

țeze încă o şcolă cu doi învăţători. 
E. nevoie de localuri noui. | “ 
In. cătunele Negresci (3 lil. [46. copii), Petreni (3 kil. [61 copii]) şi Tisinia (3 lil. 47 

copii]), ar trebui să se înfiinţeze câte o şcdlă inleridră.. 

Comunicaţia acestor trei cătune cu cătunul Costesci,. este fărte anevidsă din causa riurilor, 

dealurilor și văilor. 

5). Comuna Folesci-de-Jos. (Venit: 1.000 lei). Un cătun: Folesci-de-Jos. 
Şedla de la Folesci-de Jos există de la 1867. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1885. E de lemn, nepotrivit şi neincăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală:
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(6,50X4,50X2,30) şi o cameră pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şcola nu are nici un venit. 

“Fiind 118 copil în vîrstă de șcdlă, ar trebui un al doilea învățător, 

6). Comuna Folesci-de-Sus. (Venit: 1.600 lei). Un cătun: Polescă de-Sus. 
Şeola de la Folesci-de-Sus există de la 1882. Localul este. proprietatea comunei, clădit în 1881. E de zid, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sinătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (6X7X3) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (5000m»:) este neîmprejmuită. Grădina (1250m.») este împrejmuită cu gard de nuele. Ședla aro ca venit arenda a 17 pog6ne pămînt. Fiind 143 copil în vîrstă de șcOlă, ar trebui încă doi învățători. 
E nevoie de un local noi sai să se mărâscă actualul. 

1). Comuna Fometesci. Venit: 993 lei). Un cătun: Fometescă, 
Şce6la de la Fometesci nu funcţioneză, localal început în 1899, nefiind încă terminat. Lo- calul este proprietatea comunei. E de bîrne, acoperit cu șindrilă, nepotrivit şi neîncăpător, de ore-ce se va muta și primăria, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Sălile nu sunt încă se- parate. Nu e nici curte, nici grădină. Șe6la nu are nici un venit. 

„Sunt 50 copii în vîrstă de şedlă. 
Ar fi de dorit ca localul să se termine cât mal curînd și să se lase numai pentru şeslă, primăria mutându-se într'un alt local. 

8). Comuna Măldăresci. (Venit: 1.800 let). Două cătune: Aădărescii- de.jos şi AMăldărescix-de Sus, Șela este la Măldărescir-de-Sus. Există de la 1883. Localul este donat de d. Toma Ma- dilescu, fără forme. E de zid, nepotrivit, încăpător, dar „deşi la loc sănătos nu e la îndemâna copiilor. Are două săli: I (8X7X2,50), 11 (9X7X2,50), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Sc6la nu are nici un venit, 
La Măldărescil-de-Sus, fiind 93 copii în virstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. La Măldăreseil-de-Jos (3 kil. şi comunicaţia grea), fiind 38 copil în vîrstă de şeolă, ar irehui să se înființeze o școlă inleridră, 

9). Comuna Oteșani. (Venit: 1.500 lei). Un cătun: Oreşani. : Șeola de la. Oteşani există câm de pe la 1859. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1890. E de cărămidă și piatră, noi, destul de bun, neîncăpător însă, la loc sănătos și la în- demâna copiilor. Are o sală (7X5X3,10) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (7592) este ne- împrejmuită. Grădina (414”») este împrejmuită cu gard. Şesla nu are nici un venit. 
Fiind 200 copii în vîrstă de şc6lă, ar trebui un al doilea învăţător la şc6la existentă și să se înființeze încă o şcâlă cu dot învăţători. 
[, nevoie de un al doilea local. 

10). Comuna Racoviţa. (Venit: 630. Iei). Un cătun: Rucoziţa. r_. | 
Școlă de la Racoviţa există de la 1848, închisă și redeschisă la 18514. Localul este pro- prietatea comunei, clădit în 1818. £ de lemn, vechiii, nepotrivit, și neîncăpător, la loc să- nătos, dar nu tocmai la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,20X5,03X2,40), fără locuinţă pentru învățător. Curtea (625.»:) este neîmprejmuită. Grădina (411»7) este împrejmuită cu gard. Şcola are un venit de 140 lei, din arendarea pămîntului. 
liind 107 copii în virstă de șe6lă, ar trebui. un al doilea învăţător. 
E. nevoie de un local noi. :



JUDEŢUL VALCEA 

11). Comuna Râmesci. (Venit: 2.241 lei). 'Prei cătune: Corrigesci, Romani şi Urşani. - 
Şc6la este la Covrigesci. Există de la 1882. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1881. E de lemn, nepotrivit şi ncîncăpător, dar deși la: ioe sănătos nu e la îndemâna copiilor. 

Are o sală: (5,40X4,60X2,17), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici gradină. ȘcOla 

nu are nici un venit. | | 

La Covrigesci sunt 79 copii în vîrstă de şeâlă. 
E nevoie de un local noi. 
In cătunul Romani (2 lil. 800 m. și comunicaţi a grea), fiind 37 copil î în virstă de șeolă, 

ar trebui să se înfiinţeze o şcolă inferioră.: 
De asemenea, în cătunul Urșani (4 kil., fiind 20 copii în vîrstă de școlă, ar trebui să. se 

înfiinţeze o șcâlă do cătun. 

1). Comuna Recea. (Venit: 1.640 lei). Două cătune: Marița și Recea. 
Şcâla este la Recea. Există de la 1870. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1873. 

E de lemn, la un loc cu primăria, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna 
copiilor. Are o sală (6,60X6,50X2,55), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici gră- 

dină. Şeola nu are nici un venit. | 

La Recea, fiind 101 copii în vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

E nevoie de un local noi. 
In cătunul Marița (peste 3 lil), fiind 44 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înființeze 

o şcolă inferioră. 

13). Comuna Romani. (Venit: 2.492 lei). Un cătun: Jomani. 
Şșc6lă este la Romani. Localul este proprietatea comunei, clădit prin subscripţie. E de lemn, 

nesistematic, încăpător, la loc nesănătos, dar la îndemâna copiilor. Are o sală : |6,70X5,50X2,55) 

şi o cameră pentru învăţător. Curtea, la un loc. cu grădina este împrejmuită. Şc6la are ca venit 

arenda pămîntului. 

Sunt 64 copil în vîrstă de şcâlă, 

14). Comuna Slătioara. (Venit: 2.241. lei). Cinci cătune: Gorunesci, Gresarea, Mogesci, Olari 
Şi Potreşul, - 

Şedlă este la Olari. Există, de la 1859. Localul este propriotatea comunei, clădit în 1890 

„CU ajutorul d-lui C. C Săraru. E de zid, noii, destul de bun, însă neîncăpător, la loc sănătos 

şi la îndemâna copiilor. Are două săli: I- (8,3X6,8X3,4), IL (6,5X6,8X3,4). o cancelarie și patru 

camere pentru învăţător. Curtea (6602--) este neîmprejmuită. Grădină nu e. Şcola nu are nici 

un venit. 

Copiii din Mogesci (2 lil.) şi Potreșul (2 il) pot merge Ja şcola din SIitioara, unde, pesto 

tot fiind 132 copii în vîrstă de șcdlă, ar trebui un al doilea învăţător. 
La Goruesel (3 kil. 500 m), ar trebui săse înfiinţeze o șeolă inferioră, unde ar putea veni 

şi copiil din Gresarea (4 lil. 500 m. de Olarl). 

In ambele cătune sunt 73 copil în vîrstă de șeolă, 
.. m 

15). Comuna Stroesci. (Venit: 1.172. lel).. Două cătune: Dianu și Stroeșal.. 

Şc6la este la Stroesci, Există pentru a. doua 6ră de la 1886. “Localul este proprietatea co- 
mune), clădit în 1884. E de zid, aprope sistematic, neîncăpător, dar.la loc stiriătos! și- la îndemâna 

copiilor. Are' o sală:' (5,90X5 35X3) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (8331) este neîmprej- 

muită. Grădină nu ce. Şc6la nu are nici un venit. 

La, Stroesci, fiind 143 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui încă, dor învaaton 
E nevoie de un local noi. 
La Dianu (2 kil. şi comunicaţia grea), fiind 31 copil în vârstă de şcălă, ar trebui să se 

înfiinţeze o şcolă inferidră. n
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16). Comuna.-Tomșani. (Venit: 1.532 lei). Patru cătune: Bogdănesci, Mestecăniş, Modăreeni 
şi Tomșani. - e e aa o 

Şc6la este la Tomșani. Există de la 1879. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1881. 
E de-Dirne, nepotrivit şi ncîncăpător, dar deși la loc sănătos nu e la îndemâna copiilor. Are o 
sală (7X5,50X3), fără locuinţă pentru învăţător. Nu-e nici curte, nici grădină. -Şc6la nu are nici 
un venit. | 

Toţii copiii—afară de cei din DBogdănesci—pot merge la acestă şcolă, unde, peste tot sunt 
83 copii în vîrstă de şcâlă. -. e DI a De 

La Bogdănesci (3 kil.), fiind 17 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înființeze o șeolă 
de cătun. - ME Ia i - 

17). Comuna Vaideeni. (Venit: 2.536 lei). Un cătun: Vaidecni. - EI 
Școla de la Vaideeni există cam de pe la 1872. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1889. E de zid, destul. de bun, neîncăpător însă, la loc sănătos.și la îndemâna. copiilor. Aro 
„rel săli: 1 (7X4,80X3,46), IL (6,93X5,90X3,46), LI (6,93X5,57X3,46) şi trei camere pentru învă- 
țător. Nu e nici curte, nici grădină. Sc6la nu are nici un venit, 

Fiind 344 copii în vîrstă de șcedlă, ar trebui, fiind deja trei învăţători la ședla existentă, 
să se înființeze încă o ședlă cu trol învăţători. | 

PLASA MIJLOCU 
35 călune şi 1 şcole 

Copii în vurstă de șcedlă 1.342 (725 băieţi și CLT fete.): 

1). Comuna Ciortesci. (Venit: 1.100 lei). Două cătune: Jecea şi Olteţu. 
Şedla este la Mecea. Există de la 1893. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1893. 

IE de zid, noii, nepotrivit şi neîncăpttor, dar la loc siinătos şi la îndemâna numat a copiilor din 
Olteţu. Are o sală: (6X4,9X2,7), fără locuinţă pentru învăţător, Nu e nici-curte, nici grădină. 
Şe6la nu are nici un venit. | | 

La Mecea sunt 84 copii în vîrstă de șcâlă. 
E neapărată nevoie de un local noi. 
La Olteţu (8 kil. 60 m.), fiind 82 copi în vîrstă de școlă, ar trebui să se înființeze o 

școlă inferioră. i ă o Si 

2). Comuna Gănesci. (Venit: 1.653 lei). Șepte cătune: Dălănesci, Băişoiu, Biserica, Ciobănesci, 
Drăgoescă, Făurescă şi Păsătesci. 

Șc6la, de la Biserica este acum închisă. . A 
Distanţele între. tâte cătunele, fiind ma! mici de 3 kil. ȘI comunicațiile fiind ușoră, toţi 

copiii pot merge la șc6la de la Biserica, cari ar trebui să se deschidă cât mat curând. 
Acestă şc6lă, ar trebui să aibă doi învăţători, peste tot fiind 108 copil în vîrstă de școlă. 
E nevoie de un local noii. a 
Există astăqi la Biserică un. local, dar ncîncăpător şi cu totul ruinat: to 

3) Comuna Lăcusteni. (Venit: 892 lei). Tre! cătune: Contea, Lăcusteni şi Risipifi. 
Școla de la Lăcusteni a fost deschisă la 1850 şi închisă pînă acum de la 1881. -
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Distanţele fiind mici și comunicațiile ușâre, toţi copiii pot merge la -şcola (cu doi înveţători) 
de la Lăcusteni, cari ar trebui să se deschidă cât mai curând, fiind peste tot 135 copiri în- vîrstă 
de şcâlă.. . - . 

E nevoie de un local noi. 

Astădi există un .lozal noă ]a Lăcusteni, dar « e ncîncăpător și cu.totul” ruinat: 

4). Comuna Pârâenil-de-Jos (Venit : 680 lei). Un cătun: Pârâenii-de-Jos. 
Nu ce şcolă. 

Fiind 66 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o şcălă inferiră. 
i 

i 

5). Comuna Pârâenil- de- -Mijloc. (Venit: 500 lei). Un cătun: Pârdenk- de-Aijloc: 

Nu e şcolă. 

Fiind 54 copii în virstă de şcâlă, ar trebui să se înființeze o şceolă inferidră. 

6). Comuna Pârâenii-de-Sus.. (Venit: 240 lei). Un cătun : Pârdeny-de- Sus, 
Nu ce școlă. Sa i 
Fiind 20 copii în vîrstă de şceolă, ar trehui să se infințeze o şcâlă de cătun, în cas con- 

trariă pot merge la una din șcslele ce sar înfiinţa în comunele Pârâeni-de-Sus și de Mijloc. 

7. Comuna Părăușani. (Venit: 623 1e%). Cinci cătune: Bodea, Croitori, Istrătesci,  Părdușani 
şi Plăvaia. 

Nu e școlă. 

Ar trebui să se înfiinţeze o școlă inferidră la Croitori, unde ar putea veni toţi copiii din 

tote cătunele. | 
Sunt peste tot 78 copii în vîrstă de şeâlă. 

3) Comuna Pleșoiu. (Venit : 480 lei). Un cătun: Pleșoiu. 
Nu e școlă. | 
Fiind 62 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o şeolă inferioră. 

La Pleşoiu există un local, dar ncîncăipător. | 

9). Comuna Săscioara. (Venit : 1.450 lei). Un cătun: Săscioara. 
Şcâla de la Săscioara există de la 1830 şi a fost închisă și deschisă de mai multe ori. 

Localul este donat, fără forme. E de lemn, nepotrivit şi neincăpător, dar la loc sănătos şi la 

îndemâna copiilor. Are o sală: (6,50X3X2), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (773) și 
grădina (696.2) sunt neîmprejmuite. Şc6la nu are nică un venit. 

In present cola, este închisă, neavând învățător. 

Fiind 99 copii în virstă de şcolă, ar trebui să se deschidă școla cât mai curând şi să aibă 

doi învăţători. 

E nevoie de un local noi. 

10). Comuna Șerbănesci. (Venit: 1.190 lei). Două cătune:  Gâmpenă și Bugiulescă, 
Șc6la de la Câmpeni este acum închisă. 
In ambele cătune fiind 75 copii în vîrstă de școlă, ar trebui ca șcâla '(inferidră) de la 

Câmpeni să se deschidă cât mai curând. 

La Câmpeni există un local, dar, neîncăpător. 
>
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11). Comuna Tetoiu. (Venit: 1.150 lei). Frei cătune: RBăraiu, Aondocesci şi 'Ietoiu. 
ŞeGla este la Tetoiu. Există de la 1868. Localul este donat ded. A. Pericţeanu, fără forme. 

[ de lemn, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Arc o sală: 
(6,7X4,2X3,1) și o cameră pentru învăţător. Curtea (360"+».) este împrejmuită cu parmaci. Grădină 
nu €. Școla nu are nici un venit. 

“Toţi copiii pot merge la acestă șeolă, unde, peste tot fiind 136 copii în vîrstă de şeolă, 
ar trebui un al doilea învăţător. 

12). Comuna Tina. (Venit: 562 lei). Un cătun: Ziua. , 
SŞcola de la 'Tina există de la 1880. Localul este donat de d. V. Pleşoianu, fără forme. LE 

de cărămidă, nepotrivit și neîncăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(5,70X4X2,25), lără locuinţă pentru învăţător. Curtea (504m2:) este împrejmuită cu uluci de stejar. 

Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit. | 
Sunt 75 copil în vîrstă de școlă. 

13). Comuna Văleni. (Venit: 1.226 lei). Un cătun: Văleni, 
Nu este școlă. | 
Viind 101 copit în vîrstă de şcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o şcolă superidră cu doi înveţători. 
La Văleni există un local, reparat în 1893, dar ncîncăpâtor. 

14). Comuna Veaca. (Venit: 530 lei). Un cătun: Peaca, 
Nu este şcâlă. 
Liind 36 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui să se înființeze o școli inferidră. 

15). Comuna Zătreni. (Venit: 1.510 lei). Cinci cătune: Biserica, Dobrescu, Qara, Mănicea, 
Şi Stanomir, = a A 

Şcola este la Biserica. Există de la 1891. Localul este donat de d.ra Maria Boicescu, fără 
forme. E de zid, noii, destul de bun, încăpitor, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două 
săli: (7,90X7,03X3,10), II (4,20X7,03X3,10) şi o cameră pentru învăţător. Curtea, la un loc cu gră- 
dina (616*P) este împrejmuită cu uluci. Școlă nu are nici un venit. | 

Distanţele fiind mat mică de 3 kil. și comunicațiile ușre, toţi copiil pot merge la acestă 
școlă, unde, peste tot sunt 130 copil în vîrstă de școlă și unde acum sunt dor învățători, - 

PLASA OCOLU 

37 cătune şi 12 şcole 
Copii in virslă de şcolă 2.275 (1.253 băeţi și 1.022 fete.) | 

1). Comuna Bârlogu. (Venit: 967 Ic). Un cătun: Bârlogu.. 
„Nu este șcâlă. 
Fiind 81 copil în vîrstă de școlă, ar trebui să se înființeze o școlă inferidră. . .
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» Mijlocu. .[| 35| 14| —| —! 125 n 319 i 198 sui 33 a 50 1 155) 617| 1.342] 1] —| —| —]| 1| — 1] 309 
_ | 

» Ocolu. . [| 37] 12] 12! 19 sul ai 31; 244 155 397 504 65 21 2 1.253 1.022] 2.275] — —| —| = —| —| | 673 
A ' | | ă 

> Oltu-de-Jos! 59; 14 9 —! "00 80 518| 585| 413| 592| 94 sii % ” 1.8:)01.341| 3.2314 —| —| 2) 1 2 1 3] 831 

» Oltu-de-Sus| 52] 12] 6 _ 199| 73 31 5oa] 299| sssl sl z0l 25 6l1.asar.o37 29] ol 21| 2] 2] as] 72 
4 | pi 

Total general - oua dul zi sosi o oa 29.2, 934 71 seu 327 Wa zoo 360) 22.131] 13 : 4 3117] 13| 30/16 196, 
| pp al |                           
    
   



  

  

  

  

  

  

  

  

    

      

    

  

  
  

  

      
    

  

  

  

          
    

  

              

      

  

      
  

  

        
  

  
    

  

    

  
          

  

NUMELE COPIILOR DE ROMÂNI IMPĂRȚIȚI IN ȘESE CATEGORII 
= ' 1 

Ş 3 Copir tea Copil mal arcepil da, Copii | Copil car! | TUTĂLUI, 
2 | geâla acum || mari de pă- || mar mari) a aşell  primese 

, , =183 indatoraţi orl-care arfi || riuți Ro- cari nu amânaţi | tnstrucţiu- | acestor 

„| COMUNA CĂTUNUL | [| ema ema ee | meeuemreza | sementeză | sati | nea în sesccategorii 
= = = tunul de aeâla oricare ar || EXCluşi |acest cătur | din urmă 
p >> 3 şcolă distanţa 

3 3|5|z = IZEI = Z 

4 S|R|S|ei ţa ăAl|e|Ala | SlelA|e|a= 

Plasa Cerna-de-yJos | 1 | | | | | 

1| Bătășani Țârcănesci . 2) 1] — — 36| —| 18 13 12| 1 9 4 — — 15 18 93 

9 Crăpăturile „.|Ţeposă.. . . 3 1 1 | „29 — 84 50 13, 18 1 3] 2 1) SU 12 132 

3] Dejoiu Dejoiu. ... d a] =] —i ao = 6 cot — i a] a | 7 6i cul 137 
41| Dozescr. . . .| Dozeser'. . . a a 2 aa | 2] cs] azi cal as) o] a 1! 161| 141| 302 
5| Drăganu Drăganu. .. | 2] —| — - | =] d sa sol al ol o —l mi] aa 148 
6| Găzenr ... Găgeni. . 2) — —| —1 8: —l 36| 43| — -] 1 —| — — 45| 33; 88 

1] GiulescI. . Popesci .. . 2 —| — - -| — 13 1) 4 6 - 1 6 1] 93! a 46 

3] Măciuca. . . .]| Ovesălu . G| 1 14) 5] 56 1 31 1 1S 19 — - — _ 179: 28 208 

9] Mădulari .. .] Ilălesci. GI 1 5 _ 55 3] 46 48| 928 22 1 — 3 —| 136 173 209 

10] Mărginenr. . .| Glugesci. . . 2 1]: — i j2) 13 10 sala 5 3 —l 7 98 93 

11; Nenciulosci . .| Seasa ..., 9 = la | — 4; 54| 82 7] 2 1] 3 — sal 72! 15 

12 Nisipr. . .. . Mijlocu. . a = ial 2 1 14 2 1 —| — = 07] au o 
13| Pietroasa . . .| Valea-Mare. » 3| 1] GG — 3] — 4 31 9 15 10 i 1] —] 138 60 198; 

14 Romanesci . Romanesci . . 2] 8 — — 18 12| — | 70 21 12 33 

15| Roșiile . Lupuesci . . S| 1] =] = 66 —l — 2 —| = — -! — 1] 06 25. 9 

16] Rusănesci. , .| Rusănesci . » 3] 1] —| —] 27 1 17| 97] 31 n 78| — -! 5878, 166 

17] Stânesei. . . „| Mijlocu. | a] —— 8 1) 19 sa 19 12| 9 1 —| —] 85 58) 143 

1s| Vârlenr . .. .| Băcărant. : . A a] 33; —] 51 ei 22 40] "aj 58] aj aj 9 —l 189 or! 240 
19| Văvoenr. . . .Î Zăvoenr . » a 2 o -] aa sl ul aa 2 i-l 2 ul 3 

Total . GI] 13| 6. 7 D64 al a) sori! 429 aeol 10 cei sg| ora 

i i | N MR | 
Plasa Cerna-de-Sus 

1| Cireşu Cireșu, ... 1 —| — — 13 — 20 24 G 13 Bi l 1 -i sl 38| 82 

9] Armășesci. . .[ Armășesci , . 1 | | 18| 1 16 28| 1] 2] —| —! 35| 36| 7 

2| Bălteni . Bălteni... 1| —| — — 16 — 22 m cu a 2] — 1 85) 23| 63 
3] Brosceni  . .| Şerbiănesci. » | 1] — — d 2 76 s8! — — 1| =] — si uol ss 108 

|] Cermegesci . - | Chiriceser | 3 — — GO | 15 18) ij 6 1] — — — 117| SI] 198; 
“| y Pesceana Dao ass se 26| —| 1] =] 2] 34| 36| 70 
6] Ciumagi. Popescă . . + | — — = 1| = 9 150 36| — — 1 — GI| 30 101 
| Cocni. Coen .... 2 —| — — d 8-9 i 35) 38| —| =] >] = 59 4 104, 

Copăceni . . .| Copăceni. . . 1] al — —| 20 92| —| —| — _| 24| 22 ag 

9] Lăpușata . . «| Sărulesci, .. 41| 1 — 89 14| 30 15; 12| 65] 3 cl a - 136, 93 29 

10| Mădulari . Mădulari, .. 1) 23| —|— 93 — 12 21. 920! 92| hi 1] — — 62, 44 106, 

"11| Maăldăresct, . . | Lădesei .., 2) 1 —| = aj — 19, 10: 8 3 2 | - —, î9 46; 116 

12] Modoia . . . .| Modoia. .. . 20310, i a — = 03) = 57 34 ou 
"19| Pojogi. ..... Pojogi . .. 1 1] —]| —| 22 —| 17 50, 10 1 1 —| 1] l, dl| 149 56, 

14 Popesti . .. Meenl ...., 3] 1] — — 19! 10 30, 33 18 22 14 6| 1 l 102; 73 1% 

15| Roesci Ciocâltei . . . 3] 1] —| — 50 —[ 10 î] 53 “6 —| =] = — 113, s3 19, 

36] Ulmetu..., Ulmetu. ., 1] => — !j —| — —| 34 30 — —i — —i 38; 30 68, 

1] Uri o. . NUrŞI e e... 1 1| —i — 9 4 23| 27, 2 7 si al —| —i 43, ul 8 
7 Ț 

Total sI uj 1 — ua au! aaa! 315, ao i 31 22! : 71.194 d09/2.094) 
I Hu la u



      
  

  

Namărul cepiilor străini împărțiți îu două categorii 
  

  

  
  

. Copii cari urmăză şedla acum 
  

  

    
        

      

  
  

  

  
  

  

  

    

          

  
        

  

  
i 

| 
! 

| 
? 

= Câţt copil 

încap După statistica anului 1893—9-1 
Copil străini cari tn şc6lă 

Copil străinI cari || sunt fa virstă da „LOTALUL „2 SI , urmeză şedla şcolă numărând. ||“ or două sate: 28 Copil înscrişi Copil presenţi Copit presențr , ori! de cc Za i acura şi pe celamânațt g& de e pi E 3 + la Septembrie în luna în luna Maiă | OBSERVAȚIUNI , 
sat excluși SE 1893 Decembrie, : - 

S3 55 x 
ss | 

= || le lelelezl:i [= zlz|oelz|z 3 > | 85| | legile lslsss |sisIslgleizlelslg S|= A le |ălalsțass |ălsielălelelzlele 

3 Ț 

== —| —| 60 | 3 — 53| 50, —| 50 43 —| 42 | 
_ ME A d 2 | - ă Form. F nu conţine date statistice! nai ' _ 40 . 40, .— 19 TI 10; —| 10 pe ecembrie. ji a ! U IE |] 2 ș _ a « al „| Form. P nu conţine date sta istice — | 50 i — 34 — st 13 13 po Septembrie. i 
= = [00 | 65) —[ 65] aa —| asi 20) =] 20 | 
— —i -— =] =] = -- —|  — _ —|  — —| —| —| —| Nu este ge6lă. 

— — — — >] — — | 2 —| = — dem , 
— — ” = — — == = = — —| Idem i 

a - =] — 80 | 60| 2) 62] 80| 2 s2 SI 1] 45 
— = | = =] 50. | 56) aj srl 53| a] sl ao a 6 

: =n.. < « a Forma. F nu conţine date statistice T Ei ITI = 50 —| —| —| 384 —| 38| 28| —] 28 po Septembrie. k , 
— — — —i ll —] = — —| = = | Nu este geetă. 

== = GL- | 84| 2| 36| 82 2 34| 80) 1| ai 
=== GO | 17 —| 17] 36 —| 86 9 — o]. 
co | 2 — | 2] = — — = 22 = Idem 

| . | 
| = = =| _ In Septembrie scâla a fost inci ă — i — 7] — || — 80 = 54| - Di] 20, — 2 din lipsă de iuvățător,. . » 22 — — | = 410 |] —  —| 26 1| —| Ședla tn Septembrie a fost loenisă. | |, Ş 

— — — = = 45 39 1 40 39 1 40, 24| 1| 9 

a | = = so. sul 2 58] 56| a] 57| 16: a] 1 , 
Lă 

, 
a .— i — ===] — —| == li _ —| —] Nu es'e şeora. 

| : 
se [= -| | | 2 2 2.2 

| | | 

_ —! _ N] 2 _ — — — = ml al — Nu esta șcâlă, 

| ll 2 | [= 2 ide | 7 ă 
— — — >] — — pi — —| — —| —| —| — Idem 

— — — = —] =] — 10 G7| 2 69 58| 2 60 ÎI — dd ' ; 
| = | | | 65 | ar 38| 86| 60, cj 66] az] ai a6 
— „i — 2] 2 2 25 ll — —| 22| 1] 23| 17| 1| 18| Șeola sta inființat ta Noembrie. _ _i _ _l | i 2 _ PI A — = — _ —| —| —| Nu este şeoră. . 
— —, — _- - —|  — — —| — —| —| -] —| —j —| dem - i 

În — intai — Îi beta Îi bani ai Îi | ÎN — — — _ — - dem | 
( . | os] a 

— —i — — == — 109 37| 3 40 72) 9] "75| 27|] 3] 30|. i i ; ! = jo oa o] al aa] —[ aul as —| as ! | _ . zi : . il a [ao —| ao sot | 351 a | ae ; | | 
— —: — —i——| — — —| — — —| — — —|— — Idem 

— —j — — | > — — o TI “| —- —j —] Form. F nu conţine date statistice. 
— — — al — 173! 33! 100| —| — —| 92 3| 33| Form. 'p nu conţine date statistice | | - “I pe Decembrie. 
— i — — | = — 50. — i 31| = 84! 98 3! 31| Form-'F nu conţine « dato statistice 

i | | - | pe Septembrie. 

” —i —. i = — TI 7] —| —| —| —! —] Nu este şeolă 
—- - — == — 60 251 1 26) 20 1 24 ai] aj 12 

[| ŢI 
— — — iz = 164 Sl — i ! 

i | i d ,                              



    

  

_NUMELE COPIILOR DE ROMÂNI IMPARȚIȚI IN ŞESE CAT 
  

    

  

  
  

          
  

      
  

  

  

    
  

  
  

  

  
      

  

  

  

  
          

  

    

    

  

    

  

  

  
  

  

  

          
  

                  
  

  

| EGORIL_ = 
3 || com trait de „Etna Copii | Corea "TOTALUL 

| 2 |: |indatoraţra! ori-carearii|] zinți Ro- |icare nu fre laMânaţi instrucţiu- acestor 
ş - COMUNA CĂTUNUL | 5 & mat vas deteuala c9.|| mot cart [| cuenteză sa afară de [| păsecateggorii 
E , E 5 | un an “taie 1628 şcola ori care ar£ XCLUȘI || scesteătun || din urmă 

| Plasa Cozia | 
| 1| Bogdănescă. .| Bogdănesci 1 1] — — 5 na 3 | —| 173; 27| 9 
| a _Brezoiu . Brezoiu . M- 1 3 — 17 5] 8 9 — -— = 5 —| = 28, 19, ji 
3 Bujoreni . . . | Olteni „s.a i — 10) i — — 3 50| 7] 6 | — 8 co 13) 

4] Câineni. . Câineni . aa zi i a al a al ai ol li gal om ss 
5] Călimănesci. Călimănesci . 4 1] — = 07 23 27 a 13 a _ _ | — rasi 131 = 

6| Călinesci Călinesci oa] — | a : 2 ja | — si 24 5 
1] Cheia, . Cheia, aa — — >, 2 4 : —! 1] cui 20 0 
|. Malaia. | Malaia .. 4 3] —| = 120| 4] 6 83| 201 18| —i — —i —i 36: 35 61, 
9| Mucreasea-d.-]. | Muereasea-4-]. | a| —l — = — _ sul 22] _| _| — ] 4 — soi 33 8 

10 » » Sus] ». » Sus] 2] a] — — E - 28 23 d 16 | = = 80 30| 122 
11] Olănesci Olănescă 41 1] 6 —| 54 — 10 “ 8 : 5 — 4 — si 48 152 

12] Păușescii-Măg. | Piuşesci-Măg. 2) 1] — — 39 1 — 7 iul Isa —| =] 20  — 202 144 i 
13| Robesci . Robesci. 2 1] — -| 18| 5 6) 11| 4 18| 2 66| —| —| 30 35| 65 
14| Sărăcinesci . Sărăcinesci 11 3 _| 32 2 | = sul 25) 2, 1 —_l  — el 31| 9) 

Total . 35| 13] 18 - 466 si 0 163 a ua 36 a . an zor 

Plasa Horez 

1] Bărbătesci . . | Dărbătescr, 1 1 — = 2 i 8 0; LI : — — 101,80 151! 
2] Bodesci . Bodesci, 1 a] — — 201 80) 08] i % : 2 2 - 110, SI, 101 
3 „Cărstănesc! . Cârstănesci 2) 1 = — — 13 3 -4G 30 1 3 1| —j GA] 3 1%, 
4| Costesci Costesci 5 aj —| 70 7] 97 108 32) at 19 1 5 236. 178 09 
5| Folesci-de-Jos | Folesci-de-Jos 1]. 1] =] —i 36| 2] 17] 301 9 6! 2 1] — —l il 9 ai 
|» » Sus > >» Sus | a] a] a | asi = 2 lo cs — | == asi G8! 143 
1]. Fometesci . . .| Fometesci . | === 5 - — J 20! 2 1 —| — = 0 i 50 
8 Miildăresci . . [Măldăresci-d.-S. | 2] 1] —| —] 34 1] 33 20 al 18 2 a ! 9635 131 
9| Oteşani. . . | Oteșani. | 1] — — 50 3 s 16 sol 68; 7 21 a —| tal 89 200! 

10| Racoviţa + . . | Racoviţa 11| —| = az si , 16 2 I a =) 107 
1). Râmesci . . .| Covrigesci. 3 31| 2] — 29| — 19, 21 x) 23 ! 7 10 1 15, 8 136: 
12|. Recea ... .| Recea . 21| = — “e, Y 2 i 19 381 15 3, —j — 52 % 118 
13| Romani Romani a af ol as 10 — — 5 6, i > 39 20, oi 
14| Slătioara Olari 5| a] = 2 27 i 2 GI] 6 8 1 — 108 9, 203! 
15] Stroesci Stroesă . 2 1] —| —| 37 1 x: 65] 10 95] 19] al —' aj 83! vii 174 
16| 'Tomşanr. Tomșani. . 1 a] = | a —| a | 205) a sa J cr sal 100 
11] Vaideeni Vaideeni . | a] a — a : 9 2 — - 4 i 3 —| 216, 128 344 

Total 34| 16] ai —| cos! 108|. 416 16) azil se | sori  : | 81.610 18623 G al. AS, 11, — 668 1084 ara 286] o sI 5 16104. 76



    

  

"Numărul copiilor străini împărțiți în donă'categoril 
  

    

    

    

      

Caş copil - Copil care urmăză şcâla acum. 
  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

    

  

            

    

      

  

  

    

  

          

  
i 
1 

l 

| 
| 
| 

Copii staăiut cart ta cata o După statistica anului 18593 —94 

Copil străint cazi |! sunt în vizstă de || TOTALUL 
urmeză școlă || şoâla numărând || Celor două cate- [> Copil înscrişi || Copii presenţi || sr presențt 

acum şipe ceramânați || S07i! de copi | 525 la Septerabrie sa Muza alu OBSERVAȚIUNI 
saă excluşi „Btrăink s £ ş = Decembrie ' 

== = | zisă |= == == = 

Li | 
a = 55 | 25 25] 87 14 = 14 
aa = Ma ss) 0 ol 27|-2! 9 18 8 2% 
2 _] 2 40 9l 24 1 10 —| 10 
— - — 1 — 1 1 5 | 7 6 25 8.8! 2 8 38 
3 3 1 = i 37| 122 |-59| 27 G4 58! 11| 69 
3 = aia 20 | 31| 6! 30| 29| 7 27| 3] 30 
3 _| — — == = 50 | z1| 7 36 18 1 19 
_ =: _ 2 2 2 40 _ 13 1 d] 18 Corr & nu conţine date statistice pe 

— _ .- — —| = — — — — —| —| — cola este inchisă. 

— — — - —| = = 27 | aa 45 20, —| 20 
— - —| == = 70 | 0 32 13 —| 13 
=== az si 21| 2 
| — —| =] = 30 | 35 15 u| — au 
Ia 2 s1 48 232| 95 

sol GI d sul so 7 | ol — | 2 = 
| | | | | 

= — = = Gt 22 42: 34 1 35 

—_— -! —; _ — 10 | 32! 33 8 — Ss 
LI Ia _ | _ 

i | — 7] = 
| ] _ i 100 9% î 5] o Form. F. nu conţine date statistice ps — — — po = 40 — — 39| 3! 88| septembrie și Decembrie. 

— — =: — | 2 2 13 _ 37 15| —| 15] Iderma pe Septembrie, 

— — — —| zi 2 _— a — __| —! —|Scâla nu este încă deschisă. 

— ol [ar 29 18| —| 18 
a | =] = = so | s2 3 36 18| 3 16 
= ==so [aa as 20 7 1] 6 
— — Ia 40 | 20! 3 20 :3 2 25 
— — — — — = = — | 57] 1 53 16| 38 19 

o —i = > 50 19 7 19 5 : 8 
| os a 52 29| 2 31 
= = Go | ac + 16 29| 1] 23 
— — — _ 2 80 | 0. 1 32 15| —| 15 
a - — d ji 160 | 110 103 s2| 9 si 

! [i | . 
” 1 Ia a 2 os | - | — - = 

ii ! N ” ” “i |              



  

  

  

  

"NUMELE COPIILOR DE ROMANI IMPARȚIȚI IN ȘESE CATEGORII |     
  

  

  

  

      
  

  

  

  

  

  
  

  

  
      

  

  

  

  

  

  

    
            

      

    
  

    

  

      
  

    

  
  

  
  

  
  

3 | cum | malo | emteei | o ema] rozatuu 
| Ă 5 | 3 |naatorapra Srcare se riţr om, cana amânaţi | inttrucţit | „cestor șese 

=] COMUNA | CĂTUNUL [5 | E [mem | ce ace “eee | ital e etuga | atita |“ catezori 
= 3|£ seola | şecla || A distanța) L_ acest cătun 

S Ş Ş =|olzlolzlolzlolzlolzlol=loelz 
Z Z|zlelelslelelelisislzlolaleIsI|eIz 

: Ra Fra = E | ia Eu a Pa a | za Ta = 

Plasa Olteţu-de-yJos | | 

1 Dăbeni Băbeni. 2 — 1 — 3 1] 22 16| 19 101 1 i — — GG, 27 93 

2| Bâlcesci. Bâlcesci ... |; 3 1] 3 — „37 TI 26: “i 18 a d 12| — - 90 63 173 

3] Benesci . Benestă . | a j - 63| pe EI 5 y — 3 - — 35 31 64 

1| Carlogani. . .[Gârlogani. -. | 2] —| a] = — — 19 a 16 i S 7] 18 ai 62 ij 113 

5] Diculesci . . .]| Diculesci. .,. 2 1] — | 92 2 22 23| 13 16| 3 _ — — GO  4p 104 

6| Făuresci . Făurosci , . SI 2 — 69 - în E 27 a 12 “ d - 183| 117| 300 

7] Frăția... .. | Stoicesci. . | 2] i] — A 31 7) „13 13 13| 17] — — G| 461 107 

$| Ghioroiu . . .| Ghioroiu. . . | a a — 35 - 23 66:59! 15) 25 35] --| —! 234] aa7] 281 

9) Gorunesci. Gorunesci .. 3] — — -! — - i si a 2 2 - 7 ! 95| 8] 182 

10) Laloșu ... .| Laloșu „3 a] — -| 6 10 357 39, 9! i _ — 120 75| 195 

11| Otetelişu.. . .| Otetelişu. ... 3] a] — = 31 i usi 31 i, A i - 115| 54! 169 

12] Poenari Poenari ... 1 1] —| — —] 8 2 205| 25 2 d a Mi co GG! 126 

13| Prejoiu . . . .| Prejoiu 2 | i il 9 si-i 3 36| 3 _ 29 17| 46 

14] Ştirbesci Căznesci .. | ai a] al J 2 1 0 ul 25 ai 13 10 — | 86) S1| 167 

15| Vasilaţi. . . .| Vasilaţi .. . A a 3 _ a4| _| as 5 al al 1 s | _l ce] 95. 157i 
Total. .| 34| 10 15i 1] 358 24 100, 523) 17) 354 2 i 36| 211.208 1.011).230, 

Plasa Olteţu-de-Sus 

1] Alunu Alunu .. . 3 1] —| —|- 35 d 3t'. 39 H, 5! 10, 5; — — 90: 54 | 

2] Băesci. . Dobrieca. .. | | 1] 3 -| 14| — 89 9 7 _ | cal 78) 

3] Berbesci. Borbesci. | 1] a] = oa | — - ul: si — _ zi za ol 

4| Colţescă. . Colţesci ... | a] —| =] — 2 _ 63 si 2 16 A 3! 2 — s5| Gi sol 

5| Grădiştea . . ..| Grădiştea 2 a — = a J 2: o 17 16 l —! —| = at sl 

G| Greci. ...|Grea-.. 1 = i = - 17 a “g 8 — —| 7 3 a 30 cl 
7] Mateesci, . . .| Mateesci | a] 2 = 20 0] 33 2 “g 9 6 a! A] _ 3 72 15 

5] Milostea Milostea. sa] 3] 2 oz a 3 a i sg Ș GI — , asi 40 sl 

9] Obislavu Obislavu . . | | 2 2 -| cl su —! - 1 2 — — 70 53 RI 
10| Sinescă ... Sinesci | | = = — 32 a d 3 1 = 2 33) sl sl 

11| Stăveser .. | Tirgu: . Ga | = ai oi 23 3 3| 11| ai — | 63) 23 ol 
12] “Terenja . Mijlociu . | =] | = = 2 zi lol si si și 3 ă 35,20 si 
13| Turcescă: . ...| Turce. : . 1 a — — li si z: 13) A = — _h 63.35 ur3i 

14| Zaubca. . 7gubea . . | 2] 2 2 = _ ul 10 l j - șI 2 aa pi a 

"Total. | 30| s ș — 280 zi Bit) 26) a) 116) 67 12) aa 3, sasi 319'1.387]      



        

  

  

  

  

  

  

  

  
      

    

  

  

  

    

  

      

  
  

              

  
  

              

  

    

                

    
  

              

  

  

Numărul copiilor străiul împărţiţi în donă categorii Cast copil - Copil “cari ri urmeză la şeâla acum | 
incap bupă statistica anului 1393—94 | | . Copil străini car! tn geâlă - = = ; FI Copil străini cari | sunt în virstă de TAL ” - . N i urmâză şcâla |Işcâla numărână || CC oi PA cate- = ae Copil inserişi Copil preseniI Copil presenţi . : ! | 

„acum, şi pe cel amânaţi Boril ce copil s3 3 la Septembrie în luna în luna Maid OBSERVATIUNI ; | 
sati excluși străini . 2 Azi 1833 - Decembrie . : , i j 

. : DE : : . . | = mâss : za o = o “a o | 3 * la o[zl=lo ls lz : 
O = 9 > O.| 3 = &3 9: [3 S o 3 Pzi ŞI = * = = 3 9 209 = . = a o : LE [E ă | [se |E|sst [ălEle | |e [E |3|E|E 

| 
: | IL] | | | RI ! ] ul ' | : | = —| — li —| —| — — —| = a | Nu esta geczz, | 

| ! , | î : . ! i II — —| —| | = | 200 [| 5) aa) 59, asi a 52| 42| 8, ă0 4 i 
DE a a m === as a sia] a al a! ao II i 

1 . - i “ . i — —|| — — = = — al = — _ — _| —| Iaem. ! N 
1 4 “ ! . : | | : : pi 2 2 dac bol og 30, 20| i 20| 14! -8 17 : SI 
i . “i ! : i | = 42 | 27] —| 27 40| — ul 20. —: 20 
| | i | i o | o fa = a aaa ca as a 
| Ă i | i : | ij al = 52 | â1| 2 56! 59 1 68! 57 1, 58 PE | | : _ . ; | — —| -- aaa 2 50 PI RI DRIEI | J _| — — 2]  Şedla este acum închică, | | i . . ă , . | ! ! „i — — — il — 43 34 3 3 42 1 40 46) d 15 ' : 
! i :i | : ! i > — —| o. | = 2 | 48| 1] 49| 33 1; il os — 28 PE 

ij “ Pi — —h — [ia 2 2 — =] 22| = i = = Tdem. : , 

— - — — | — — | — = — _ i — _| —] Nu este geâlă. i 

DR i —| | == 22 Vor a os] sol 1. sr] 19 Ă 13 - 
- - | Io | | „Yorm. F. nu conține date statiatice: DT, DT T _| — _| = DT = _ DT —| — —_19 _ 19 pe Septembrie, Dn ai ! AA e TI II i i lui ' 

— — — N — 50 33 1] 34| —| —1 — 34 3: 37| Form. F. nu conţine dtae statistice 
| | | | pe Decembrie. 

— — — —| = — — 49 39!  1| 40| 30 — i! 24| —j 24 : | | MR — — —| = = = 20 | el aa) as sol si ss! 26 3, 8i 
— 2] — = = — - = ll — —] = =] : —]. Sosla este închisă. * 

— — —| —| —| = | 240] 21 a] 22| 42] 21 aa 26| - 1; o | 
— — = => — — —| — _ - —_ — = —| —[ Nu este gediă. 

„] | A SI, | - — — —| = 2 50 | 46 6 sa 38| 7i 46| 22] —| 2 j 
, i = . as ] of Form. F, nu conţine date statistice. 

= — — | =] = —]| : 50 | — — 92 3) 35 26 —| 26 pe Septembre. şi 
— _l — i] - — — | 2 2 =] = —| | 22 Nu este şcolă, 

— _l — — aa = — —| | = —| —| —.] Sc6la este inchisă, - 
| . pa : . : Ă . 

= lao | as af sa a) a i 20 a aa 
i _ 2 a 2 — — = = = A = —| — Nu este şcâlă 

. 1 „|! Li | , : ii .: i - | | | aa : 4 39|: Form. F. nu conţine date statistice! 
—| —|. E În Mi N Ei 45 35 4 39 38 4 42 pe Septembrie. ți 

| 
: [i - _ _ —|.— ===] — — —l —| = = —| = = =] = Xa este şcolă. 

— — = | = —| = 360 — —'-— o =] —| — i | | II N A E       
  
|   E 

UI] 
|



  

"NUMERUL COPIILOR DE ROMÂNI ÎMPĂRȚIȚI IN ȘESE CATEGORII |   
  

        
  

                
  

  
  

  

    
    

  

  

  

      
  

  

    

  

              

  

      

    

  

  
  

  

    

  
  

  
    

  

  
  

  

  

  
                

copia | Esta [Sent mit Benea] cop [emteaei ouLur, 
5 | |măstoraga drac ara rinți Ro- || MAL Par) amânați [intre | tor 

3] COMUNA | CĂTUNUL [38| [ae | Gemetete le rece etica | SAE ate | e teoria 
Ş ze tctia e teză geâla Vaiaaața | excluşi [acest se ; o 

. Ea Fa ca je e Ea || AR = Fa Sa: | 2 PR |: 22 = 

| DI] 
Plasa Mijlocu | | | 

1| Ciortesci . . .[Meca .... 2 a —| — 2 - 22 18 34 15 3 i 22 — 102| 64| 166, 

21 Gănesci Biserica .., î| =] — = — — 40 5 16, 10 1 6 — 4 34 108 

3] Lăcusteni. . Lăcusteni . + 3] = — —, —| —| 35] 40 5, 2 6 5 1] 1 Go, 19 135 

4 pârâeniizde-dos. | Părăenide-dos | 1] —| —| —/ —| —] a2| as] act 0] al 2] a] —] ao! a6! co 
5] Pârâenii-de-Mij. ! Pârâenii-de-Mij. | 1] —] — -| | 2] a 18 11) 3 | 1] — zol 2 o 

6] Pârâenii-de-Sus | Pârâenii-de-Sus 1 —| —| - 2 - 12 i i — | = = — 4 20 

1] Pârâuşani. . .| Croitori . . . d = — 6 — 1? 31, 7 “ — | — — 30 «si 18 

8] Pleşoiu , . . .| Pleşoiu. Ma 1 : 13 15, G s — = 1 : 32 81| 68 

9] Săscioara. Săscioara Ul — — 37 a, 30 1 : 6 — da] 43 i) 

10| Şerbănesci. . .| Câmpeni. . . 2 —| — —| = — 17 Hi; 18 ai ! — — 38, 37| 75 

11| Tetoiu .. . .| Tetoiu.. .- 3) a] — — 361| 19 20, 14 20 1| — — 10| GI] 136 

12) Tina... Tina. .... Aa aa cj e 2 12 3 — = 13 i a ti î5 

„13| Văleni .. ..| Văleni. . 1 = == —| 88 34| 12 15 2 — —| -—| 52 49 101, 

14| Veaca Venea. | Aj [| d | 2 1] 51| —| —|.— — 2 15,86 

15| Zătreni . . . .| Biserica . . . 5] a] 1 — 33] al 25] 26] 18. 2] 4 _| — _| dl 55 130 

Total. | 35| 3 —| —] 125| au sia sr: 198 i) ii n 50 i 128 cr Late 

Plasa Ocolu 

1 Bârlogu « . Birlogu . « 1] | | 027 931 18 Dj n 81 2 9 32 sI| 

2] Bârsesci .. .| Bârsesci. . e 2] - 3 _i 7 _| 11 g 40 33 — _ A _] GI 41| 102 

3| Baârzescă. . . | Bârzescă . . » 1| —| - — =] 2 aa] 20] aa] aa] [al 1 _ 29 39 68 

4] Bunesei. . . .] Bunesci . . . 1| | — - 32 Ț 23 2 12 8 —| =] — _ GI] 31 a 
5| Cacova. . . .| Cacova... . a a = = 32 3 — _| o a0 mi 2] Îl al 9! 102! 

6| Căzănesci. . .] Căzănesci . . d al — _ 2] -| _ _ 11 45 _] _ 4 j sal sl zl 

1] Dobriceni Dobriceni . + 2 1 a _ 27 RI _ _l 31 70 18 12 _| _l i ss! 162 

5| Govora . . . .] Gurişoara . . 4 1 2 d Cici E, î aa 59 cal 3 1 1| — 149| 129| 278 
Păușescii-Otășeu]| Ursănesci . . |. ş| | -- _ 33 A 13 18 80 s G i 51| 131] 109 aul 

10] pietrariale-Jos, | Pictraridesdos | 1] a] —| —1 i 1 42 30, —| ai] | 2 80 am] 138 
n «a Sus e « Sus] al 1] — - sa: o] 26| cel 20 a 9 2 —| —4 107] 110! 7 

„12| Şerbânesei. . .| Lunea... - | | a]: al —|: 39 a 25) 20 19 ze] o 3 — _ "90 ao 166 
13| Stoenesci . . .| Mogoșesci . . 2 1 | _l 60;' —l 20 sal == 0 2 — _ 9 oi 149 

x Titireciu. . . .| Titerciu . . . 3 1] — - 5l| 2 9 si 10: 23| — 4 — - 70 zl 131 

15] Viădesci. . . .| Viădesei. . . s| 1] —| —| 38 ! 27| 60| 37 a6| 1 2: 1 104 9 183 

16| /meuratu . Zmeuratu , . 1 = ===] = _l 22 33 1 _i 9 ji 32 aul 66! 

Total, . .| 37| 12] 12 9) 514 sii ou 390) 397 soi căi 92. oi ooz ez 
i i li ;! | | !



    Numărul copiilor străini împărţiţi în donă categoril 
  

    Copil străint cari 

Copil strkint cari || sunt în virstă de 

urmeză şc6la sc6lă numărând 

acum şipe celamânaţi 

  

TOTALUL 

celor două cate- 

guril de copil 
      

    

            

N
u
m
ă
r
u
l
 

de
 

co
pi
l 

CANI copil 
încap 

în şe6lă 

u
m
 

cs
tg
 

as
tă
qI
 

ce
 

po
t 

în
că
pe
a 

în
 

câ
lă
 

aş
a 

c 

Copii care urmâză şcâla acum. 

După statistica anului 1893 — 94 
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Sc6la sta deschis în Noembrie. 

Scâla este acum închisă. 

Jdem. 

Nu este șeslă. 

Idem, 

Idem. 

1dem. 

1dem. 

Scola este acum închisă. 

Idem. 

Sc6la a fost deschisă în Septembrie! 

Nu este şeâlă. 

1dem. 

Nu este șeclă. 

1dem. 

Idem. 

„dem, 
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cc “| 01 | ÎUNUMELE COPIILOR DE ROMANI IMPARȚITI IN ȘESE CATEGORII 

5 Ă Copil cari | Copil ma! | Copir (n Copit cari | 
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2). Comuna Bărsesci. (Venit : 1.350 lei). Două cătune: Bârsesei și Ruleta, 
Nu este șcâlă. o 
Ar trebui să se înfiinţeze la Bârsesci o şeolă superidră cu dot învăţători, unde ar putea veni 

și copiil din Buleta, distanţa fiind forte mică şi comunicaţia ușoră. 
Peste tot sunt 102 copii în wirstă de școlă. 

3). Comuna Bărzesci (Venit: 712 Iei). Un cătun: Dârzesci, 
Nu este şcolă, 
Fiind 68 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o şcolă inferidră.: ” 

4). Comuna Bunesci. (Venit: 1.037 lei). Un cătun: Bunesă. 
Şedla de la Bunesci există de la 1890. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1889. 

E de zid, la un loc cu primăria, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna 
copiilor. Are o sală: (5,88X4,87X2,69), şi o cameră pentru învăţător. Curtea (2062) este împrej- 
muită cu gard de mărăcini şi şipei. Grădină nu e. Șc6la nu are nici un venit. 

Fiind 98 copil în vîrstă de şcslă, ar trebui un al doilea învăţător. 
E neapărată nevoie de un local noii. 

5). Comuna Cacova. (Venit: 7.540 Ici). Un cătun: Cacora. 
Ședla de la Cacova există de la 1850. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1850. 

E de lemn, vechiii, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are 
o sală: (5,30X5,20X2,08), fără locuinţă pentru învățător. Nu e nică curte, nici grădină. Şc6la nu 
are nici un venit. 

Fiind 102 copii în vîrstă de şeslă, ar trebui un al doilea învăţător. 
E nevoie de un local noi. 

6). Comuna Căzănesci. (Venit: 1.500 lerj. Un cătune: Căzănesc. . 
Şeola de la Căzănesci există de la 1892. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1892 

Î: de zid, în paiantă, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are 
o sală, fără locuință pentru învăţător. Curtea (1.300”») este neîmprejmuită. Grădină nu e. Sc6la 
nu are nici un venit. : | 

Sunt 79 copil în vîrstă de şeslă. 

1). Comuna Dobriceni. (Venit: 1.300 lei). Două cătune: Buduvescă şi Dobriceni. 
Şedla este la Dobriceni. Există de la 1860. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1858. 

li de biîrne, vechii, nepotrivit şi neîncăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o 
sală: (6,45X4,30X1,87), fără locuinţă pentru învățător. Nu e nici curte, nici grădină. Şe6la nu are 
nici un venit. 

Distanţele fiind numai de 1 kil. și comunicaţia uşsră, toţi copiii pot morge la acâstă şceolă, 
unde, peste tot fiind 162 copil în vîrstă de şeolă, ar trebui încă doi învăţători. 

E nevoie de un local noi. 

x 

8). Comuna Govora, (Venit: 2.600 lei). Patru cătune: Curăturile, Gătejescă, Gurişoara şi Prajila, 
Şcola este la Gurişora. Există de la 1864. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1887. 

[ de zid, nepotrivit şi neîncăpător, dar lă loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are “două săli: 
1 (7X5,40X2,50), 11 (5,40X4X2,50), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (750) este împrejmuită 
cu uluci. Grădina (7507) este împrejmuită cu gard. Şe6la nu are nici un venit.”
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Distanţele fiind mici și comunicațiile ușore, toţi copiii pot merge la 'acestă șeolă, unde, 
peste tot fiind 278 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui fiind, deja doi învăţători la școla existentă, 
să se. înfiinţeze încă o școlă cu doi învăţători. 

9). Comuna Păușesci-Otășeu. Venit: 2.000 1ci). Patru cătune: Barcancle, Fâlrâci, Ursănesci, 

şi Păleni. 
Șcâla este la Ursănesci. Există de mult. Localul este închiriat. E de zid, nepotrivit şi ne- 

încăpttor, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (4,50X4,50X2,66), fără locuinţă 

pentru învăţător Nu e nici curte, nici grădină. Şeola nu are nici nn venit. 
Distanţele fiind mai mici de 3 kil. și comunicațiile uşore, toţi copiil pot merge la acestă 

șclă, unde, peste tot fiind 250 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învăţător la școla 

existentă şi să sc înființeze încă o şeolă cu doi învățători. 
E nevoie de localuri noui. 

10). Comuna Pietrarii-de-Jos. (Venit: 1.100 lei). Un cătun: Pictrarii-de-Jos. 
Şcâla de la Pictrarii-de-Jos există de la 1889. Localul este proprietatea comunci, clădit în 

1888. E de lemn, nepotrivit şi neîncăpător, la loc nesănătos și nu la îndemâna copiilor. Are o 

sală: (6,1X5,5X2,5) şi o cameră pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şe6la nu are 

nici un venit. 

Fiind 133 copii în vîrstă de şeolă, ar trebui un al doilea învăţător. 

11). Comuna Pietrarii-de-Sus. (Venit: 1.814 lei). Un cătun: Pietrarir-de- Sus. 
Şedla de la Pietraril-de-Sus există de la 1880. Localul este proprietatea comunci, reclădit 

în 1886. E de bîrne, nepotrivit, la un loc cu primăria, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la în- 

demâna copiilor. Are o sală (7,30X5X2,32), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (207m.7-) este 

împrejmuită cu gard, însă nu totă. Grădină nu e. Şcola nu are nici un venit. 

Fiind 217 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea înveţător la școlu existentă și să 
se înfiinţeze încă o școlă cu doi învățători. 

E, nevoie de localuri noul. 

12). Comuna Șerbănesci. (Venit: 3.872 lei). Patru cătune: Busduganu, Cernelele, Lunca şi 

Serbnesci. 

Şosla este la Lunca. Există de la 1830, regulat de la 1870. Localul este proprietatea co- 
munci clădit de obştea locuitorilor în 1830. E de gard, lipit cu pămînt, nepotrivit şi neîncăpător, 
dar la los sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (5X4,60X.2,20), fără locuinţă pentru în- 
v&ţator. Nu e nici curte, nici grădină. Scola nu are nici un venit. 

Distanţele fiind mici şi comunicațiile ușore, toţi copiii pot merge la acestă șcslă, unde, 

peste tot fiind 166 copil în virstă de şeolă, ar trebui încă dot învăţători. 
E nevoie de un local noi. 

13). Comuna Stoenesci. (Venit: 1.250 lei). Două cătune: .Mogoșesci și Stocnescl. 
Scdlu este la Mogoşesci. Există de mult. Localul este oferit gratis de învăţător. E de birne, 

nepotrivit şi ncîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (7,3X5,6X2,8), 
fâră locuinţă pentru învăţător. Curtea (635m») este împrejmuită cu uluci. Grădină nu e. Scâla 

nu are nici un venit. 

Toţi copiii pot merge la acâstă școlă, unde, peste tot fiind 149 copii în vîrstă de şcolă, ar. 
trebui încă doi învăţători. 

E nevoie de un local noii.



JUDEŢUL VÂLCEA 

14). Comuna Titireciu (Venit: 1.243 lei). Trei cătune: Firesci, Teiuşiu şi 'Titireciu. 
Şc6la este la Titireciu. Există do la 1881. Localul este donat de d. G. Bărăitar. E de zid, 

nepotrivit şi neîncăpător, dar deşi la loe sănătos, nu e la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: 
(6,67X5,93X2,50), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (224m>2) este împrejmuită cu uluci. 
Grădină nu e. Şedla nu are nici un venit. | 

Distanţele fiind mai mici de 3 kil. și comunicațiile uşâre, toţi copiil pot merge la acestă 
_ŞCOlĂ, unde, peste tot fiind 141 copii în virstă de şcoli ar trebui cel puţin un al doilea învăţător 

E nevoie de un local noi. ” 

15). Comuna Vlădesci. (Venit: 1.653 Iei). Opt cătune: Dosul, Fundătura, Trușculesck, Pleașa, Țânţulesci, Trudinu, ” Palea- Ursului şi Vlădesci. 
Şodla este la Vlădesci. Există de la 1836. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1857. E de gard, lipit cu pămînt şi acoperit cu şindrilă, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (8X4X2), fără, locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Sc6la nu are nici un venit. | 
Deşi comunicaţiă este puţin ancvoiâsă din causa. rîului Râmnicu — peste cari ar trebui pod — şi a posiţiunei delurâse, dar având în vedere nume&rul de copii puţin însemnat, toţi copiil pot merge la acâstă șeâlă, unde, peste tot fiind :183 copii în vîrstă de şcdlă, ar trebui încă doi învăţători. | 
IE: nevoie de un local noă. 

16). Comuna Zmeuratu. (Venit: 763 loi). Un cătun: Zmeuratu, 
Șela de la Zmeuratu a fost deschisă în 1860 şi închisă pînă în present de la 1893. 
La Zmeuratu fiind 66 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să se deschidă şcâla (inferioră) cât 

mai curând. ” 
Astădi există un local, dar vechiii, nepotrivit şi neîncăpător. 

PLASA OLTEȚU-DE-JOS 
31 cătune şi 10 școle. | 

Copii în virstă de șcâlă: 2.279 (1.268 băeţi și 1.011 fete), 

„)- Comuna Băbeni. (Venit: 1.300 lei). Două cătune: Băbeni şi Dârzani. 
Nu e șcâlă. | 
Distanţa între cătune fiind de 500 m. şi comunicaţia ușdră, ar trebui să se înființeze la Băbeni o şc6lă superidră eu doi învățători, în ambele cătune, fiind 93 copii în vîrstă de şcdlă. 

2) Comuna Bălcesci. (Venit: 6.830 lei). Trei cătune: Bălcesci, Bălecței şi Ulicioiu. 
Şedla este la Bălcesci. Există de la 1840. Localul este proprietatea comunei. E de zid, destul de bun, încăpător dacă se mai face o sală, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (7,70X5,50X3,50), 11 [6,30X5,50X3,50) şi două camere pentru învăţător. Curtea la un loc cu grădina are 1174m.. Şcla nu are nici un venit. 
Distanţele fiind mici şi comunicațiile uşâre, toţi copii! pot merge la acestă șc6lă, unde peste 'tot fiind 173 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al treilea învățător,
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3). Gomuna Benesci. (Venit: 500 lei). Un cătun: Benescă.. . 
Sela de la Benesci există de la 1834. Localul este donat de d. Gr. Oteteleşeanu, clădit 

fiind în 1786. E de zid, acoperit cu şindrilă, vechii, ruinat, nepotrivit, încăpător. însă, la loc 

nesănătos, dar la îndemâna copiilor. Are două săli: (6,20X5X3,35), IL (5.95X5,19X3,35) şi o cameră 
(în stare rea) pentru învăţător. Curtea (2090*P) este neîmprejmuită. Grădină nu e. Şcdla nu 
are nici un venit, 

Sunt 66 copi! în vîrstă de școlă. 

). Comuna Cârlogani. (Venit: 780 ler) Două cătune: Băroiu și Cârlogani. 
Su e șeolă. 
“Ar trebui să se înfiinţeze la Cârlogani o şcâlă superidră cu doi învăţători, la care ar putea 

veni și copii! din Băroiu, distanţa fiind mică și comunicaţia uşoră. 
In ambele cătune sunt 113 copii în vîrstă de școlă. 

5). Comuna Diculesci. |Venit: 1.300 lei). Două cătune: Budesci şi Diculesci. 
Școla este la Diculesci. Există de mult. Localul este proprietatea comunei, clădit cam pe 

la 1836. I de Dirne, pe temelie. de zid și acoperit eu scânduri, vechiii, nepotrivit, mizerabil, dar 
Ja loc sănătos şi la îndemâna copiilor, Are o sală: (6X5X2, 50), fără locuinţă pentru învăţător. 
Curtea, (1932m:P) este neîmprejmuită. Grădină nu e. Şe6la nu are nici un venit. 

Copii din Budesci (500 m.) pot merge uşor la șcâla din Diculesci, unde, peste tot. fiind 
104 copil în vîrstă de șeolă ar trebui un al doilea învăţător. 

E, neapărată nevoie de un local noii. 

6). Comuna Făuresci. (Venit: 2.983 Iei). Patru cătune: Doghia, Făuvesci, Alilescă "şi Preotesci. 

Șeola este la Făuresci. Există de mult. Localul este proprietatea comunei, clădit de obştea 
locuitorilor cam pe la 1815. E de cărămidă, acoperit cu stuf, vechii, mizerabil, nepotrivit şi 

ncîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (7X6X2,50), fără locuinţă 

pentru învăţător. Curtea, [600%») este neîmprejmuită. Grădină nu ce. Şcola nu are nici un venit. 

„Copii! din Milesci (1 kil. 500 m.) pot merge uşor la şc6la din Făuresci, unde: peste tot 

fiind 228 copii în vîrstă de şeolă, ar trebui un al doileă învăţător la şcola existentă şi să se în- 
fiinţeze încă o şcolă cu doi învăţători. 

I: nevoie de localuri noul. 

In cătunele Boghia (3 il. 500 m. „BS copil] şi Preotesci 4 il. [34 copil], : ar "trebui să se 
înființeze câte o şcâlă inferidră. - 

Aceste două cătune, ait comunicaţia grea cu cătunul ăuresci, piedică fiind riul Olteţu. 

7). Comuna Frăţila. (Venit: 900 lei). Două cătune: Frățila și Stoicesci. 

Școla este la Stoicesci. Există de la 1836. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1836 
E de birne, vechii, ruinat, nepotrivit și ncîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. 

Are o'sală: (5,31X6X2,35), fără locuinţă pentru învăţător, Curtea (196) este neîmprejmuită. 

Grădină nu e. Şeola nu are nici un venit. : 

Toţi copii! — deşi comunicaţia este puţin anevoidsă în timpurile ploidse, când se umilă 
apele peste cari nu sunt poduri — pot merge la. acestă şcolă, unde, peste tot fiind 107 copit în 

virstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător, dar mal nemerit ar fi de a se lăsa școla de la 

Stoicesci, unde sunt 53 copil, aşa cum se găsesce şi de a se înființa la Frăţila, unde sunt 54 copil, 
o șcâlă inferioră. 

8) Comună Ghioroiu. (Venit: 1.830 lei). Un. cătun: Ghioroiu. 
Şedla de la Ghioroiu există de-la 1831; a fost” mai târg închisă .şi apol redeschisă la



JUDEȚUL VALCEA 

1872. Localul este proprietatea, comunei, clădit în 1834. E de cărămidă și lemn, vechii, nepo- 
trivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna 'copiilor. 'Are 5 sală: (9X5,6X3), fără lo- 
cuință pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şcola nu are nici un venit. | 

Fiind 281 copii în virstă de şeslă, ar trebui încă doi învăţători la şcâla existentă, şi să se 
înfiinţeze încă o șcâlă superidră cu trei învățători. 

E nevoie de localuri nout, -- : , ? 

:9). Comuna Gorunesci. (Venit: 1.200 leij. Trei cătune: Bărcănesci, Gorunesci şi Oculescl. 
Școla este la Gorunesci, a fost deschisă la 1810 și a funcţionat pînă la 1881, de când a rămas închisă. | | a e 
Distunţele fiind mici și comunicațiile uşăre, toţi copiii pot merge la șc6la de la Gorunesci, care șe6lă, ar trebui să'se deschidă cât mai curând: |: | 
Peste tot fiind 182 copii în virstă de şcâlă, ar trebui ca acestă școlă, când se va, deschide, să aibă trei învăţători. a a a ae 
La Gorunesci, există astădi un local, dar neîncipttor; ar trebui deci unul noi. 

10). Comuna Laloșu. (Venit: 2.892 lei). Patru cătune: Dobriceni, Laloşu, Mologesci şi Portărescl. 
" Şc6la este la Laloşu. Există de la 1810. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1891, 

lemnăria fiind dată de d-na, Ecaterina Lahovari. E de lemn, nepotrivit, la un loc cu primăriă,; 
ncîncăpător, dar deşi la loc'sănătos nu e tocmai lă îndemâna copiilor. Are o sală: fără locuinţă 

„pentru învăţător. Curtea este fârte mică. Grădina (400”») este împrejmuită. Şc6la nu aro nici 
un venit. - | 

Copiii din Portăresci (2 kil.) pot merge la șeâla din Laloşu, unde, peste toi sunt 89 copil 
în virstă de şcâlă. ” 

„E neapărată- nevoie de un local noă. . AR 
„In cătunele Dobriceni (4 kil. [36 copii]) şi Mologesci (3 Kil, 500 m. [70 copii]), ar trebui 

să se înfiinţeze câte: șcâlă inferidră. | Me 

11). Comuna Otetelișu. (Venit: 2.039 lei). Trei cătune: Oltețu, Oletelișu şi int. , 
Ședla este la Otetelișu. [Există de la 1857. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1830 şi refăcut în 1881. E de birne, nepotrivit și neîncăpător,-dar la Joc sănătos și la îndemâna 
copiilor. Are o sală: (7,40X5,75X2,50) şi o cameră pentru învățător. Curtea (1156m.») este îm- 
prejmuită cu. parmaci. Grădină nu e. Şc6lu nu are nici un venit. | E Pa 

Distanţele fiind mai mici de 3 kil. şi comunicațiile ușore, toți copii: pot merge la acestă 
şoolă, unde, peste tot fiind 169 copil în vîrstă de școlă, ar trebui încă. doi învățători. 

E nevoie de un local noii. : 

12). Comuna Poenari, (Venit: 902 lei): Un cătun: Poenari. 
In acâstă. comună a fost şcolă de la 1870 pînă la 1878. | | | | 
Fiind 126 copii în vîrstă de șeslă, ar trebui să se înființeze o şcâlă superi6ră cu doi învăţători 
Există un local dar vechiii, ruinat, nepotrivit și neîncăpător. o 

13). Comuna Prejoiu. (Venit: 700 lei). Două cătune: Prejoiu și Săliștea. 
Nu este școli. NR a In ambele cătune fiind 46 copii în virstă de şcolă, ar trebui să se înființeze o şedlă inferidră. 

.ă .. 

1). Comuna Ştirbesci. (Venit: 1.131 .lef). Trei cătune: Căzănesci, „Herăsci şi Șlirbesci. 
Școla este la Căzănesci. Există 'de la 1836. Localul este! proprictateă 'comunci, clădit în
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1830. E de cărămidă, vechii, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemână co- 

piilor. Are o sală: (6,2X5,2X2,5), lără locuinţă pentru învăţător. Curtea (152) este împrejmuită 
cu uluci. Grădină nu e. Şe6la nu are nici un venit. 

Distanţele fiind mai mici de 3 kil. şi comunicațiile uşsre, toţi copiii pot merge la acestă 
şc6lă, unde, peste tot fiind 167 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui încă dot învăţători. 

E nevoie de un local noă. 

15). Comuna Vasilaţi. (Venit: 1.010 lei). Un cătun: Vasilugi. 
Şeola de la Vasilaţi există de la 1893. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1893. 

E de lemn, nepotrivit și ncîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(12X3,65X2,38) şi o cameră pentru învăţător. Curtea are 712». Grădină nu e. Sc6la nu are 
nici un venit. 

liind 157 copil în vîrstă de școlă, ar trebui încă doi învățători. 
| nevoie de un local noă. 

PLASA OLTEȚU-DE-SUS 

30 cătune 8 șeole. 

Copii în virstă de şcolă: 838 (838 băieţi şi 519 fete. 

1). Comuna Alunu. (Venit: 1.558 lei). Trei cătune: A/unu, Dădescă şi Igoiu. 
Şcola este la Alunu. Există de la 1842. Localul este propietatea comunei, clădit în 1810 

şi reparat în 1887. E de zid, nepotrivit, vechiă, ruinat şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la 
îndemâna copiilor. Are o sală: (7X4,85X2,85) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (140.7) este 
neîmprejmuită. Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit. 

La Alunu sunt 70 copii în vîrstă de școlă. 
In cătunul Igoiu (3 lil), ar trebui să se înfiinţeze o șcâlă inferisră, unde ar putea veni 

și copiil din Bădesci (1 kil. de Alunul). 
In ambele cătune sunt 74 copii în vîrstă de şeslă. 

2). Comune Băesci. (Venit: 972 lei). Trei cătune: Dobricea, Străchinescă şi 'Lulburea. 
Şedla este la Dobricea. Există de la 1891. Localul esto proprietatea comunei, clădit în 1831. 

E de cărămidă, aprâpe sistematic, încăpttor, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(3X6X2,80), fără locuinţă pentru înveţător. Curtea (1012m-:) este ncimprejmuită. Grădina (100.7) 
este împrejmuită. Şcola nu are nici un venit. - 

Copiil din 'Turburea (2 kil.) pot merge la acestă școlă, unde, peste tot sunt 69 copil în 
virstă de şcolă. 

In cătunul Străchinesci (3 kil. şi comunicaţia grea avend a trece printr'o pădure), nu sunt 
do cât d copii în virstă de școlă. 

3). Comuna Berbesci. Un cătun: Derbesci. 
Şecola de la Berbesci există de la 1892. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1892. 

[E de lemn, nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o
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sală: (7X6X3) şi o cameră pentru învățător. Curte nu ce. Grădina are (Ur):s Şc6la nu are nici 
un venit. 

Fiind 98 copil în vîrstă de şcdlă, ar trebui un al doilea învățător şi deci oa doua sală. 

4). Comuna Colţesci. (Venit: 2.060 lei). Un sătun: Colfesei. 
Șeola de la Colţesct a fost înfiinţată la 1838 şi a funcţionat pînă la 1881 de când a 

rămas închisă. 
Viind 149 copii în virstă de şcolă, ar trebui să se deschidă şesla cât mai curând și să 

se clădească un local, cel cari există, fiind vechii, nepotrivit şi neîncăpător. 
Acâstă col, ar trhui să aibă trei învăţători. 

5). Comuna Gradiștea. (Venit: 1.825 lei). Două cătune: Grădiştea şi Valea-Grădiștei. 
Şeola este la Grădiștea. Există, de 1872. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1872. 

E de zid, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o 
sală: (6X5X2,65;, lără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Școla nu are nici 
un venit. 

Distanţa între ambele cătune, fiind de 2 kil. și comunicaţia ușdră, toţi copiii pot merge 
la acestă școlă, unde, peste tot fiind 115 copii în virstă de şeslă, ar trebui un al doilea învă- 
țător şi deci o a doua sală. 

6). Comuna Greci. (Venit: 600 lei). Un cătun: Greci. 
Nu e şcolă. 
Fiind 63 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o scâlă inferidră. 
Există un local, clădit de locuitori în 1893, destul de bun, încăpător (avend două săli) la 

loc sănătos şi la îndemâna copiilor. 

1). Comuna Mateesci. (Venit: 1.212 lei). Un cătun: Muteesci. 
Șeola de la Mateesci există de la 1889. Localul este proprietatea comunei, clădit prin 

subscripţie în 1889. E de zid, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc stnătos şi la îndemâna co- 
piilor. Are o sală: (6,37X5,20X2,62) şi o cameră pentru învățător. Curtea (187m»-) şi grădina 
(195=.7) sunt împrejmuită cu gard de nuele. Șc6la nu arenici un venit. 

Fiind 135 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător și deci o a două sală. 

8). Comuna Milostea. (Venit: 1.822 lei). Un cătun: Milostea. 
Ședla de la Milostea există de la 1893. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1893. 

E de lemn, nepotrivit, încăpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (10X5X2,45), 
fără locuinţă pentru învățător. Curtea, (140.2) este împrejmuită cu gard de nucle. Grădină nu e. 
Şc6la nu are nici un venit. 

Sunt 78 copii în virstă de şcâlă. 

9). Comuna Obislavu. (Venit: 1.636 lei). Un cătun: Olisluvu. 
Nu este şeslă. 

Fiind 123 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui să se înființeze o șc6lă superidră cu doi 
învățători. 

10). Comuna Sinesci. (Venit: 1.115 lei). Un cătun: Sinesei. 
Școla nu este deschisă, nefiind local, cel existent liind cu totul ruinat. | 
Fiind 82 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui să se clădâscă un local sistematic şi încăpător : 

Și să se deschidă şcola [inferiâră) cât mai curend.
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11). Comuna Slăvesci. (Venit: 2.500 Iei). Şese cătune: Alezesci, Bădiţot, Dealu, Soretu, Strâmba 
şi Tirgu. + . . 

Școla este la Tirgu.. Există de mult. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1886. E 
de. lemn, nepotrivit și -ncîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: 
„(740X5,50X2,60) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (181m») și grădina (216"»-) sunt împrej- 
muite cu uluci. Șc6la nu are nici un venit. Da . 

Toţi copiii pot merge la acestă șeclă, unde, peste tot sunt 90 copii în virstă de șcâlă. 

12). Comuna Terenja. (Venit: 1.414 lei). Şepte cătune: Dealul-Disericei, Dobricea, Alijlocu, 
Syubea, Urzica, : Valea- Stejarului şi 'Terenja. 
„Nu este şedlă. a 
„„Ar trebui.să se. înființeze o şeolă inferidră la Mijlocu, unde ar putea veni toţi copiii, 

fiind peste tot SL copil în vîrstă do şcolă. o | 
Există un local, nepotrivit şi nu tocmai încăpător, avend o singură sală (8X6X2,70). 

13). Comuna Turcesci. Venit: 1.810 lei). Un cătun: 'Purcescă. 
Scola de la 'Turcesci există de la 1880. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1880. 

IE de lemn, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(5,20X4,30X2,10) și o cameră pentru învăţător: Curtea (160”7) și grădina (260m:P) sunt împrej- 
muite cu gard de nuele. Şedla nu are nici un venit. 

Fiind 113 copii în vîrstă de șc6lă, ar trebui un al doilea învăţător. 
E nevoie de un local noă. 

14). Comuna Zgubea. (Venit: 800 lei). Un cătun: Zgubea. | 
Nu este șcâlă. 
Fiind 43 copii în vîrstă de şceolă, ar trebui să se înființeze o şolă inferidră. 
Există un local clădit în 1894, încăpător, dar nesistematic, având o singură sală (5,30X.4,50X2,50). 

"PLASA OL:TU-DE-JOS 

59 Cătune şi li Scole 
Copiii în virstă de școlă 2.231 (1.890 băieţi şi 1.341 fele). 

1). Comuna Amărăsci: (Venit: 1.200 lei). Cinci cătune: „Amărăscă, Guşoeni, Padina, Palunga 
şi -Verdea. * Ra a | . , 

Şcola este la Amărăsci. Există de mult. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1882. 
I: de zid, destul de bun, ncîncăpător însă, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două săli: 

: 1 (740X4,95X3,35), II |7,10X4,95X3,35) și o cameră pentru învăţător. Curtea (9617) este îm- 
prejmuită cu șanț. Grădină nu ce. Şeola nu aro nici un venit. 

Toţi copiil—afară de Verdea—pot merge la acestă şcolă, unde, peste tot fiind 251 copii în 
virstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învăţător la șcâla existentă şi să se înfiinţeze încă o 
școlă cu doi învăţători. 

La .Verdea.(3 kil. 379.), fiind 16 copii în .virstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze o şcâlă 
do cătun.
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2). Comuna Călina.. (Venit: 9 332 lei). Un cătun: Călina. a : 
Şcâla de la Călina există de la 1871. Localul este proprietatea comunei, “cladit în 1893. 

E de zid, noă, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(8,57X6, 24X2 190) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (300m.») este neîmprejmuită. Grădină 1 nu'e, 
Șc6la are un venit de 204 lei, din arendarea pămîntului. 

Find 164 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui încă doi învățători. 
E nevoie de un loial noii, 

3). Comuna Creţeni. (Venit: 1.800 lei). Patiu cătune: Curcadiesci, Creţeni, Aăgurenă şi Mrenescă, 
Şcola este la, Mrenesci. Există de la 1881. Localul este închiriat. şi se află situat între că- 

tunele Creţeni şi Mrenosci. E de lemn, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la înde- 
“mâna copiilor. Are o sală (9XX4X2), fără locuinţă, pentru învăţător. Curtea (11002) este împrej- 
muită cu uluci. Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit. 

Toţi Copiil—afară de cei. din Carcadiesci—pot merge la acestă şcâlă, unde, peste tot fiind 
254 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător la șc6la existentă şi să se înfiin- 
țeze încă o şclă cu doi învățători. 

IE nevoie de localuri noui. 
La Careadiesci (9 lil. ) fiind 19 copil în virslă de şoolă, ar trebui să se înfiinţeze o şcâlă 

de cătun. 

6). Comuna Fumureni. (Venit: 1.155 lei). Un cătun: Fuiureni. 
Şodla de la Fumureni există de la 1887. Localul este închiriat. E de lemn, nepotrivit şi 

neîncăpător, dar la la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (1X3X2,22) şi o cameră 
pentru învăţător. Curtea (198»7.) este împrejmuită cu gard de nuele. Grădină nu e. Șc6la nu are 
nici un venit. 

Sunt 86 copii în vîrstă de șcâlă, 
E. nevoie de un local noi, 

5). Comuna Glăvile. (Venit: 4.358 Lei). Opt cătune:: Aninoasa, Bătărăsci, Drăbiori, Olteanca, 
Pesceana, Sânculescă, Urscia şi Voiculeusa. 

| $cola este la Pesceana. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1863, locul fiind donat 
de d. Î. Vlădescu. E de zid, vechii, nepotrivit şi neîncăpător, dar deși la loc sănătos nu e la 
îndemâna copiilor. Are o sală: (751X6, 17XX2,45), fără locuinţă pentru învățător. Curtea are 1064m»-. 
Grădină nu e. Şedla nu are nici un venit. 

Copiii din Brăbioru (2 lil. 480 m., pot merge la șc6la din Pesceana, unde, peste tot sunt 
85 copii în vîrstă de șcâlă. - 

E nevoie de un local noi. 
La Aninoasa (4 lil. şi comunicaţia grea), fiind 49 copil în „vâstă de şcâlă, ar trebui să se 

înființeze o şcâlă inferidră. 
In cătunul Voiculeasa (3 kil. 780 m.), ar trebui să se înființeze“o şcdlă: inferidră, unde ar 

putea veni şi copii din cătunele Olteanca (3 kil. 840 m. „de Pesceana) ș şi Sânculesci (2 kil 860 m, 
de Pesccana.) 

In aceste trei cătune sunt 58 copii în vîrstă de Şestă.. : 
In cătunul: Ursoaia (5 kil.), ar trebui să se înfiinţeze o şeslă de can, unde ar putea veni 

şi copiii din Bătărăsci (3 Kil. 580 m. de Pesceana). 
In ambele cătune sunt 26 copii în vîrstă de şc6lă. 

« 

6).- Comuna Gușceni. (Venit: 4.855 lei).:Şese cătune: 'Butary, Burdălesci, Dealul-Mare, Episcopia, 
Spârlenă şi Stăngulesci.
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Șoola este la Spârleni. Există de mult. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1893, 
E de zid, noi, nesistematic şi neîncăpător, dar deși la loc sănătos nu e la îndemâna copiilor. 
Are o sală: (9X5X3,51), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Sc6la are un 
venit de 80 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiil din Butari (2 kil.) și Dealul-Mare (2 lil.) pot merge la șe6la din Spârleni, unde, peste 
tot fiind 165 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui încă doi învăţători. 

E nevoie de un local noă. 
In cătunul Stăngulesci (4 kil.), ar trebui să se înfiinţeze o şedlă inleridră, unde ar putea 

veni şi copiii din Burdălesci (3 kil. de Spârleni) şi Episcopia (6 kil. de Spârleni). 
In aceste îrci cătune sunt 87 copii în virstă de şceâlă. 

7). Comuna Izvoru. (Venit: 1.200 lei). Un cătun: Zzroru. 
Nu este şcolă. | 
Fiind 96 copii în vîrstă de şcâli, ar trebui să se înfiinţeze o şcâlă superidră cu doi învăţători. 

8). Comuna Lungesci. (Venit: 1.307 lei). Un cătun: Langesel. 
Nu este şcolă. 
Fiind 124 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o şcolă superidră cu doi învăţători 

9). Comuna Mitrofani. (Venit: 1.442 lei). Un cătun: Mitrofani. 
Nu este şeâlă. 
liind 100 copit în vîrstă de şceslă, ar trebui să se înființeze o şe6lă superidră cu doi 

învăţători. 

10. Comuna Nemoiu. (Venit: 5.147 lei). Cinci cătune: Cetăţuia, Cupul-Piseu lui, Coman, Me- 
reșesci şi Racu. 

Scdla este la Coman. Există de la 1846. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1886. 
E de zid, nepotrivit şi ncîncăpttor, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are două săli: 
1 (6.5X5X4), IL (6,6X5X4), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (360m») este împrejmuită cu 
șanț. Grădină nu e. Scola nu are nici un venit. 

„Copiii din Capul-Piscului (1.kil. 500 m.) şi Mereșesci (1 kil. 500 m.) pot merge la acestă 
şe6lă, unde, peste tot fiind 175 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui încă do! îvăţători şi deci o 
a treia sală. 

In cătunele Cetăţuia (3 kil. 500 m.) şi Racu ($ kil.) nu sunt de cât 6 copii în virstă de şcolă 

11). Comuna Prudeni. (Venit: 3.000 lei). Două cătune: Dăescă şi Tătăroaica. 
| Școla este la Dăesci. Există de la 1880. Lecalul este proprietatea comunei, clădit în 1893. 
E de zid, noi, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(12X8X3,50), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (1200n-») este împrejmuită. Grădină nu e. 
Şc6la nu aro nici un venit. . 

Toţi copiii. pot merge la acâstă șcdlă, unde, peste tot fiind 142 copil în virstă de şcolă, 
ar trebui încă doi învățători. . | 

I nevoie de un local. 

12). Comuna Râmesci. (Venit: 1.200 lei). Un cătun: Jâmesci. 
Șeola de la Râmesci există de la;1818. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1848. 

E de lemn, vechii, ruinat, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor.
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Are o sală: (7X5,70X2,65), lără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şcola 

aro un venit de 102 lei, din arendarea pămîntului. 
La Râmesci, fiind 128 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea înv cțător, 
E ncapărată nevoie de un local noi. 

13). Comuna Stănesol. (Venit: 1.242 lel). Trei cătune: Runcu, Stănesci şi Tighinu. 
Nu este școlă. 

Ar trebui să se înfiinţeze o şc6lă inferidră la Stănesci, unde sunt 68 copii în vîrstă de școlă. 

De asemenea, în cătunul Runcu (t lil, ar trebui să se înfiinţeze o şceâlă de cătun, unde 
ar putea veni şi copiii din Tighina (6 kil. de Stănesci şi 2 de Runcu). 

In ambele cătune sunt 28 copii în virstă de şcâlă. 

14). Comuna Ştefănesci, (Venit: 2.500 lei). Şese cătune: Cundeesci, Dobruşa, Peteulescă,  Șanţu, 
Șeola şi Șerbinesci. 

Şcâla este la Şc6la. Localul este închiriat. 

Copii! din Dobruşa (1 kil.) pot merge la acestă șcălă, unde, peste tot fiind 135 copii în 
vîrstă de șc6lă, ar trebui un al doilea învățător. 

E neapărată nevoie de un local noii. 

In cătunul Șerbănesci (2 kil. și comunicaţia anevoi6să), ar trebui să se înființeze o şceslă 

interidră, unde ar putea veni şi copiii din Condeesci (1 kil. de şe6la şi comunicaţia de asemenea 
anevoi6să). 

In ambele cătune sunt Go copii în virstă de şedlă. 

Pentru cei 27 copil din cătunele Petculesci (2 kil.) şi Şeanţu (2 kil.] a căror comunicaţie 

este ancvoi6să, ar trebui să se înființeze la Petculesci o şcâlă de cătun. 

15). Comuna Şușanii-de-Jos. (Venit: 1.746 lei). Două cătune: Stoiculescă şi Șușanii-de-Jos. 
Nu este șcâlă. 

In ambele cătune fiind 118 copii în virstă de şcolă, ar trebui să se înființeze la Suşanir- 
de.Jos o şcâlă superidră cu doi învăţători. 

16). Comuna Şușanii-de-Sus, (Venit: 1.000 lei). Un cătun: Șușanii-de Sus. 
Școla este la Şuşanii-de-Sus. Există de la 1831. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1833. E de zid, vechii, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. 

Are o sală: (6,50X4,87X2,33), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (2.600m-7) este neîmprejmuită. 

Grădină nu e. Se6la nu are nici un venit. 
Fiind 116 copii în vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător. . 
E nevoie de un local noi. | 

17). Comuna Sutesci. (Venit: 3.237 Iei). Cinci cătune: Boroșesci, Mazili, Pelroasa, Sutesci și Verdea. 

Şc6la este la Sutesci. Există de la 1891. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1891. E de 

cărămidă, acoperit cu tablă, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două 
săli: I (7,5X5,6X4), II (7,5X5,6X4) şi două camere pentru învăţător. Curtea (373%), şi grădină 
(3969".7:) sunt imprejmuite. Şc6la nu are nici un venit. | 

„Copiii din Boroşesci [900 m.) şi Mazili (500 m.) pot merge la șesla din Sutesci, unde, peste 
tot fiind 183 copii în virstă de şcâlă, ar trebui încă doi învăţători şi deci o a treia sală. 

Cătunele Petroasa (2 lil. 100 m. [25 copii]) şi Verdea [2 kil. 860 m. [28 copii]), ar putea 
forma un noii centru școlar, înființându-se întrunul din aceste două cătune, o școlă inferidriăi,.
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18). Comuna. Ușurei. (Venit: 885 lei). Un cătun: .Ușurey. 
Nu este şcâlă. a 
Fiind 103 copii în virstă de șeâlă, ar trebui să se înființeze.o şcolă superidră cu doi învățători 

„:19) Comuna 'Voicesci. (Venit: 1.300 1e'). Două cătune: Voicescit-din-Deal şi Poicescil-din- Vale. 
Școla este la Voicescir-din-Deal. Există de la 1884. Localul este închiriat. E de birne, ne- 

potrivit, neîncăpător, dar la loc 'sănătos şi la îndomâna copiilor. Are o sală: (£,45X4,75X2,20) și două, camere mici pentru învăţător. Curtea (1380".7) este împrejmuită cu uluci. Grădina (2064) 
este împrejmuită cu uluci şi gard de nuele. Școla are un venit de 385 lei, din arendarea pămîntului. 

Toţi copiil pot merge la acestă şcolă, unde, peste tot fiind 108 copii în vîrstă de şeslă, 
ar trebui un al doilea învăţător. | 

E neapărată nevoie de un local noă. 

20). Comuna Zlătărei. (Venit: 2.029 ci). Trei cătune: Dobruşa, Vrăjitoră şi Zlătărei. 
ŞeGla este la Zlătărei. Există de la 1892. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1892, 

E de zid, nepotrivit și ncîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor din Zlătărei- Are o sală : (1,35X4,95X3.25), fâră locuinţă petitru învățător. Curtea (400.2) este ncîmprejmuită. „Grădină nu e. Șe6la aro ''un venit de 262 “Ie, din arendarea pămîntului. 
La, Zlătărei, fiind 197 copii în vîrstă de şcslă, ar trebui un al doilea învăţător. 
In cătunul Dobrușa (4 kil), find 52 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o 

şeolă inferidră. 
In cătunul Vrăjitori (8 kil.), fiind 13 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui să se înfiinţeze o 

școlă de cătun, o ” NR 

PLASA OLTUL-DE-SUS 

52 cătune și 12 şcole 
Copii in virstă de şcolă: -2.390 (1.353 băeţi și 1.037 fete). 

-1). Comuna Auresci. (Venit: -700 lei). Două cătune: Aurescă și Silea. 
Nu -este șc6lă.: E 
In ambele cătune, fiind peste tot 102 copil în vîrstă de șcâlă, ar-trehui să se înfiinţeze o. şcolă superidră. cu dot învăţători la Auresci, unde a mai existat șcâlă de la 1888 pînă la 189, când s'a desființat, 

2). Comuna Băbeni. (Venit: 2000 lei). Patru cătune: Bonciu, Râioasa, Român şi Ungureni. 
Școla este la Ungureni. Există de mult. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1880, 

E de zid, destul de bun, încăpător dacă se ma! face o sală, la loc sănătos şi la îndemâna co- piilor. Are două:săli: 1 (7X6X4), 1 (76X4) şi două camere pentru. învăţător. Curtea (115m») 
este ncimprejmuită. Grădină nu e. Șeola are un venit de 95 lei, din arendarea pămîntului. 

Copiii din Români (1 kil.) pot. merge uşor la șc6la din Ungureni, unde, peste tot fiind 
155 copil în vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător. A a 

In cele-lalte -două cătune (3. kil.).nu sunt .de „cât 7 copil în virstă de şeolă, cari ar putea merge la șc6la din Ungureni, comunicaţia fiind ușoră.
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3). Comuna Dăesecl. (Venit: 1.250'lei).:Cincă cătune: Cătunul Vecliit, Curtea, vănesci, Saioci 
și Valea-Caselor. 

Șeola este la Curtea. Localul este "este proprietatea Statului, ţinut cu chirie E de cără- 
midă, nepotrivit, neîncăpător, la loc sănătos, dar nu la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: 
(5,73X4,40X2,57), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (810*.2) este .neîmprejmuită. Grădină 
nu €. Şc6la nu are nici un venit. - 

Copiil din Cătunul-Vechii (2 lil.) și Ivănesci (1 kil) pot merge la şeăla din Curtea, unile, 
peste tot sunt 87 copii în vîrstă de Şe6lă. 

E nevoie de un local noii. 
In cătunul Valea-Caselor (3 il), fiind 20 copii în vîrstă de ședlă, ar trebui să sc înfiin- 

țeze o şcolă de cătun. + 
In cătunul Saioci (5 kil) nu sunt de cât 8 copii în vîrstă de școlă. 

4). Comuna Fișcălia. (Venit: 1.575 le)). Trei cătune. Fişcălia, Răscăeți. şi 'Țăcăliile. 
Șeola este la Fișcălia. Localul este închiriat. E de cărămidă, nepotrivit și neîncăpăitor, dar 

la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (5,86X4,46X2,48), fără locuinţă pentru în- 
văţător. Curtea (1280) este împrejmuită cu uluci. Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit. 

Distanţele fiind mică ȘI comunicațiile uşore, toţi copiil pot merge la acestă şeolă, unde, 
peste tot fiind 124 copil în vîrstă de şeolă, ar trebui un al doilea învățător. 

I, nevoie de un local noii. 

v. 

5). Comuna Frâncesci. (Venit: 1.778 lei). Treci cătune: Trrâncescă, Mătăețu şi Dadureţu. 
Școla este la l'râncesci. Există de la 1845. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1871. E de nuele, acoperit cu şindrilă, mizerabil, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos 
şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (5,35X5,60X2,10) şi o cameră pentru învățător. Curte 
nu €. Grădina (16467) este ncîmprejmuită. Şc6la nu are nici un venit 

Copiii din Mălăeţu (646 m.) — fâcendu.se pod peste rîul Bistriţa — pot merge la şcâla din 
I'râncesci, unde, peste tot sunt 76 copii în vîrstă de şcolă. 

E nevoie de un local noă. 
In cătunul Pădureţu (2 kil. 774 m. şi comunicaţia grea, având a trece printr'o pădure), 

fiind 31 copii în vîrstă de şeâlă, ar trebui să se înființeze o şedlă inferioră. 

6). Comuna Genuneni. (Venit: -1.000 Il), Patru cătune: Genuneni, Moșteni, Na egresci Și Schitu. 
Şcola este. la Moșteni. Există de la 1865. Localul este clădit de locuitori în 1891, locul 

fiind donat do def. G Popa Gheorghe. E de. birne, nepotrivit şi. nîncăpător, la. loc nesănătos, 
dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,30X5,12X2,50), fără locuinţă pentru Învățător, Curtea 
(21562) este neîmprejmuită. Grădină nuc. Șe5la nu: are nici un venit. e ai 

Toţi copiii — afară de cei din Negresci - pot merge. la acâstă şcălă, unde, peste: tot: tind 
119 copii în vîrstă de şoolă, ar trebui un al doilea învățător. 

E nevoie de un local noă. 
In cătunul Negresci (3 Lil. 400 m.), fi fiind 14 , copil în „vîrstă de scolă, a ar trebui să se în- 

fiinţeze o > cola de cătun. - E - - | dc 

-7). Comuna lonesci- Mincului. (Venit: 2870 19) Patru cătune: Bucgan, Totesci, “Guguianea 
şi Obeni. 

Şcola este la Obeni. Există de la 1859. Localul este închiriat, E de bîrne, tencuit: cu var, 
nepotrivit şi neîncăpttor, dar la loc sănătos şi-la îndemâna ' copiilor. Are o sală: (8,65X3, 22X1 „90) 
fără locuinţă pentru-înv&ţător.: Nu e nici « curte, nici A grădină, “ŞeGla: nu are nică un venit: 

.
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Toţi copiii pot merge la acestă șeslă, unde, peste tot fiind 139 copii în vîrstă de şcolă 
ar trebui un al doilea învăţător. 

[E neapărată nevoie de un local noi, construit: mai spre cătunul Bucșani. 

8) Comuna Marcea. (Venit: 3.043 lei). Trei cătune: Jonesci-Gorora Jarcea și Prodănesci. 
„“Scola este la Marcea. Există de la- 1860. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1890. 

[: de zid, noii, nepotrivit şi neîncăpttor, dar la loc sănitos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(7,50X(6,30)X33,55), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea şi grădină sunt neîmprejmuite. Şe6la 
are un venit de 210 lei, din arendarea pămîntului. ” 

Copiii din Prodănesci (1 kil.) pot merge uşor la școla din Marcea, unde, peste tot fiind 98 
copii în vîrstă de șcdlă, ar trebui un al doilea învățător. 

E nevoie de a se mări localul. 
In cătunul Ionesci-Govora (2 kil.), fiind 69 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înfiin- 

ţeze o şc6lă inferidră. cc | 

9). Comuna Mihăesci. (Venit: 3.520 lei). Opt cătune: Avsanca, Capul-Dealului Măgura, Mi- 
hciesci, Negrenk, Rugetu, Stupărciă şi “Tătărani. | 

Şeola este la; Mihăesci. Există de la 1832. Localul este închiriat. E de cărămidă, nepotrivit 
şi ncîncăpător, la loc sănătos, dar nu la îndemâna copiilor. Are o sală (5,94X4,34X2,63) şi două 
camere mici pentru învăţător, Curtea (150m-:) este împrejmuită cu uluci. Grădină nu e. Şedla 
are un venit de 200 loi, din arendarea pămîntului. . 

Toţi copiii — afară de coi din Capul-Dealului, Stupărei şi Tătărani — pot merge la acestă 
șc6lă, unde peste tot fiind 229 copil în vîrstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător la șcâla 
existentă și să se. înființeze încă o şcdlă cu doi învățători. | | 

Comuna a construit acum un local. | 
Cătunele Capul-Dealului (3 kil. 500 m.) şi Tătărani! (3 Ril. 500 m), ar putea forma un noi 

centru școlar, înființându-se ! într'unul din aceste cătune o şcOlă inferidră, fiind peste tot 58 
copii în virstă de șcâlă. 

In cătunul Stupărei (3 lil. 250 m), fiind 20 copii în vîrstă de şc6lă, ar trebui să se în- 
fiinţeze o șcslă de cătun. 

10). Comuna Monastireni. (Venit: 1.745 lei). rel cătune: Coșani, Desvobifă şi udăria. 
" Șecola de la Coşani a fost desființată la 1889. | o 

Ar trebui să se înfiinţeze la Coşani o şcolă inferioră, unde ar putea veni și copiil din Ru- dăria (1 kil), fiind în ambele cătune 79 copii în vîrstă de şceolă, | 
In „cătunul Desrobiţi (1 kil. 340 m. şi comunicaţia grea din causa riului Otăşei), fiind 65 copii în vîrstă de școlă, ar trebui să se înfiinţeze o șcâlă inferioră. | 

11). Comuna Orlesci. (Venit: 2.614 lel). Trel cătune: Pricopoaele, Scăioși şi Valea-Disericei. 
Școla este-la Valea-Bisericei. Există de la 1889. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1889. E de cărămidă cu var, destul de bun, neîncăpător însă, la lee sănătos și la îndemâna 

copiilor. Are o sală: (3,50X3,50X2) şi o cameră pentru învăţător, Curtea la un loc cu grădina (676) este împrejmuită. Şc6la nu are nici un venit. 
“La Valea-Bisericel, fiind 137 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător. 
E nevoie de un local noi. NS „In cătunul Pricopoaele (3 kil.),-fiind 163. copil în vîrstă de şedlă, ar trebui să se înfiinţeze o școlă superidră cu trei învăţători. | 

| In cătunul Scăioși (3 kil.), fiind 30 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze cel puţin o şeolă de căiun.



Pa 

JUDEȚUI, VÂLCEA 

19). Comuna Scundu. (Venit: 3.000 lei). Trei cătune: Biejant, Fundu Scundului și Păduveţi. 
Şedla este la Pădureţi. Există de la 1889. Localul este proprietatea comunci, clădit în 1889. 

E de cărâmidă cu var, destul de bun, încăpător, la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. 
Are o sală: (6X6X4) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (11477) este împrejmuită cu uluci. 

Grădină nu e. Șe6la nu are nici un venit. 

Copiii din 'Blejani pot merge la acestă şcolă, unde, pesto tot sunt 51 copii în virstă de şcolă. 

In cătunul Fundul-Scundului, (3 Kil.), fiind 18 copii în vîrstă de ședlă, ar trebui să se în- 
fiinţeze o școlă de cătun. 

13). Comuna Şirineasa. (Venit: 3.710 lei). Trei cătune: Ciorăsei, Șirincasa şi Slăvițesci. 
Ședla este la Șirincasa. Există de la 1855. Localul este proprietatea comunei. E de lemn, la 

un loc cu primăria, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o 
sală : (5,3X4,2X2,2), fară locuinţă pentru învăţător. Curtea (510m».) este neîmprejmuită. Grădină 
nu €. Şe6la nu are nici un venit. 

La Şirineasa, fiind 133 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător. 
E ncapărată nevoic de un local noă. 
In cătunul Ciorăsci (3 kil. 300 m.), fiind 114 copii în vîrstă de șeolă, ar trebui să se în- 

fiinţeze o şcâlă superidră cu doi învețători. 
In cătunul Slăviţesci (5 kil), fiind 18 copii în virstă de șc6lă, ar trebui să sc înfiinţeze o 

școlă de cătun.. 

14). Comuna Surpatele. (Venit: 1.260 lei). Două cătune: Mosneni şi Surpatele. 
Şedla de la Surpatele a fost deschisă la 1820 şi a funcţionat pînă la 1893 când s'a închis 

din causa lipsei de local. 

Distanţa între ambele cătune fiind numai de 286 m. şi comunicaţia ușoră, ar trebui să se 

clădescă la Surpatele un local și să se deschidă cât mai curend şcola (cu doi învăţători), fiind 
peste tot 96 copii în vîrstă de școlă. 

14). Comuna Zăvideni. (Venit: 2.200 lei). Două cătune: Rălufoaia și Părbueeni. 
Ședla este la Băluţoaia. Există de la 1891. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1891. E de lemn, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două 
săli: I (7,50X4X3), II (4,25X3X3), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (600.7) este neîmprej- 

muită. Grădină nu ce. Şedla nu are nici un venit. 

“Toţi copiii pot merge la acestă șeolă, unde, peste tot. fiind 130 copii în vîrstă de şeolă, 
ar trebui un al doilea învăţător. 

E nevoie de un local noi. 

- y 
ÎL
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RESUMAT 

Pentru o deplină aplicare a legei asupra înveţămîntului primar, ar trebui sp se înfiinţeze 
în tot judeţul Vâlcea: 

22 școle de cătun 
62 școle înferidre cu 1 învățător ; 
32 şedle superidre cu 2 înrtţători. 

1 şcole superidre cu 3 învățători. 

Ar mai trebui să se transforme: 51 şcâle inferisro în șeole superidre cu doi învățiitori 
25 șe6le inferidre în şe6le superidre cu trei învăţători și 2 școle superidre cu doi învățători în şc6le superi6re cu trei învăţători. 

Astăgi avem în acest judeţ 112 şcâle, din cari: 102 inleridre, 5 supcrisre cu doi înv. 
țătorişi 5 superidre cu trei învățători. 

In (iua când legea actuală va fi pe deplin aplicată, vom avea 235 șc6le, din cari: 92 de 
cătun, 88 inferiore, 86 superidre cu doi învăţători şi 39 superidre cu trei învăţători, 

F.D.
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| 26.284 (14.410 băieţi şi 11.874 fetc). Statistica. actuală. 

Copii în virstă de șeâlă: | oo cos (12.188 -» și 10.716 » ). Statistica din 1891. 

PLASA CÂLNISCEA 
"29 cătune şi 16 școle 

Copii în virstă de şeâlă 3.465 (1.933 băeţi şi 1.512 fete.) 

1). Comuna Chiriacu. (Venit: 7.421 lei). Două cătune: Chiriacu și Moștenă-Călărăşani. 
Şela este la Chiriacu. Există de la 1860. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1868. E de cărămidă, încăpător dacă se mai clădesee un local la loc sănătos și la îndemâna 
copiilor. Are două săli: I (7,55X5,15X3,16), IL (5,10X4,87X3,16) şi două camere pentru  învăţă- 
tor. Nu e nici curte, nici grădină, ŞeSla nu are nici un venit. | | 

La Chiriacu, fiind 276 copii în vîrstă de șcdlă, ar trebui fiind, acum doi învățători la școla, 
existentă, să se înființeze încă o șcâlă cu doi învăţători. | 
„In cătunul Moşteni-Călărășani (6 kil.) [26 copii]), ar trebui să se înfiinţeze o șc6lă inferidră, 

unde ar putea veni și copiil din cătunul Buciumeni (27 copii) din comuna: Bălănoaia, plasa 
Marginea. | 

2. Comuna Ciolanu-Pangăl. (Venit: 2.000 lei). Uu cătun: Cioanu-Pangăl. 
Șeola de la Ciolanu-Pangăl există, de la 1861. Localul este închiriat. E de gard, nepotrivit şi 

neîncăpător. Aro o sală: (5X4,5X3), Lără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. 
Șe6la. nu are nici un venit. | 

La Ciolanu-Pangăl, fiind 93 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învățător. 
[E de ncapărată nevoie construirea unui local pe locul destinat de.comună, loc sănitos și 

la îndemâna copiilor. i 

3. Comuna Cucuruzu. (Venit: 5.500 lei). Un cătun: Cucunuzu. 
Ședla de la Cucuruzu există de la 1872. Localul este: proprietatea comunei. E de gard, ne- 

potrivit și neîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (5,85X3,90X3), fără locuinţă pen- 
tru învăţător. Curte nu e. Grădina are 650»7.. Şedla nu are nici un venit. aa 

La Cucuruzu, fiind 341 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui încă doi învăţători la şedla 
existentă şi să se înființeze încă o șcâlă cu trei învăţători, a 

E neapărată nevoie de localuri noui..
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4). Comuna Drăgănesci. (Venit: 7.000 lei). Un cătun: Drăgănesci. 
Școla de la Drăgănesci există de la 1874. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1873. 

E de zid, la un loc cu primăria, nepotrivit și neîncăpător, dar la, îndemâna cnpiilor. Are o sală: 
(6X5X2,58) şi o cameră pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şe6la nu are nici un 
venit. | - 

La Drăgănesci, fiind 362 copii în vîrstă de șcdlă, ar trebui încă doi învăţători la șcâla 
existentă şi să se înfiinţeze încă o școlă cu trei învățători. 

E neapărată nevoie de un local noii. 

5). Comuna Grosu. (Venit: 6.374 lei). Două cătune: Grosu şi Sehitu-Poenari. 
Șeola este la Grosu. Există de la 1870. Localul este proprietatea comunei. E de zid, ncîn- 

căpător, dar la îndemâna, copiilor. Are o sală: (8X5X3) şi două camere pentru învăţător. Curtea 
o forte mică. Grădină nu e. Șc6la nu are nică un venit. 

Copiii din cătunul Schitu-Poenari 4465 m.) pot merge cu înlesnire la șc6la din Grosu, unde, 
peste tot fiind 170 copii în vîrstă de șeolă, ar trebui încă doi învăţători. 

I nevoie de un local. - 

6). Comuna Letoa-Veche. (Venit: 5.760 lei). Un cătun: Letea: Peche. 
Șeola de la Letea-Veche există de la 1886. Localul este donat de d. Alex. Filipescu. E 

de zid, noii, destul de bun şi încăpător dacă se mai clădesce un local, la loc sănătos şi la 
îndemâna copiilor. Are o sală: (10X6X4) şi trei camere pentru învăţător, cari acum sunt o- 
cupate de persone străine. Curtea (19607) este împrejmuită cu scânduri. Grădină nu e. Sc6la 
nu are nici un venit. 

La Letea-Veche, fiind 187 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui încă doi învăţători. 
' 

7). Comuna Măgura. (Venit: 12.838 lei). Şease cătuno: Bran, Găvănesci, Gurueni, Măguru- Du- 
doiasca, dlăgura-Lăceanca şi Vitănesci. - | 

Școla este la Măgura-Lăceanca. Există de la '1862. Localul este donat de def. Elena Castriș, 
E de zid, vechii, forte ruinat şi neîncăpător, la loc nu tocmai sănătos, dar la îndemâna copiilor. 
Are trei săli şi două camere pentru învăţător. Curtea (552-) şi grădina (210*»)) sunt împrejmuite 
cu gard de scânduri, dar forte ruinat. Şedla nu are nici un venit. : 

Copiii din cătunele Bran (800 m.) şi Măgura-Budoiasca (1 kil.) pot merge cu înlesnire la 
școla din Măgura-Lăceanca, unde, peste tot fiind 211 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui, fiind 
doi învăţători la şe6la existentă, să se înfiinţeze încă o şeslă cu doi învăţători. 

Ii neapărată nevoie de a se repara localul și de a se construi un al doilea. 
In cătunul Găvănesci (6 kil. 105 m.), ar trehuisăse înfiinţeze o șe6la cu doi învățători, unde 

„ar putea ușor veni și copii! din cătunul Vitănesci (4 kil. 785 m. de Măgura-Lăceanca). 
In ambele cătune sunt 112 copil în vîrstă de șcâlă. | 
O a doua șc6lă cu doi învățători, ar trebui să se înfiinţeze în cătunul Gurueni (3 kil. 168 m), 

unde sunt 112 copil în vîrstă de șcâlă. 

8). Comuna Naipu. |Venit: 4.100 lei). Un cătun: Naipu. | 
Șe6la de la Naipu există de la 1868. Localul este închiriat. E nepotrivit şi neîncăpător, 

dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (4X3X2), fără locuinţă pentru învățător. - 
Nu e nici curte, nici grădină. Şcâla nu are nici un venit. 

La Naipu, fiind 201 copi! în vîrstă de şcâlă, ar trebui un doilea învăţător la şcola exis- 
tentă şi să se înfiinţeze încă o şeslă cu dot învățători. i 

I: neapărată nevoie de un local noii.
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9). Comuna Prunaru. (Venit: 3.475 lei). Două.cătune: Carapancea şi Prunaru. : 
Şeola este la Prunaru. Există de la 1870. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1810. E de gard, lipit cu pămînt; nepotrivit, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna co- 
piilor. Are o sală: (4,3X3,8X2,2) şi o cameră pentru învăţător. Nu e nici curte,-nici grădină. 
Șe6la nu are nici un venit. ! 

La Prunaru, fiind 99 copii în vîrstă de şclă, ar trebui unal doilea învățător. 
E nevoie de un local noi. A - 
In cătunul Carapancea (5 kil., fiind 24 copii în vîrstă de școlă, ar trebui să se înființeze 

o şcâlă de cătun. 

! , 

10). Comuna Răsuceni. (Venit: 7.746 lei). Trei cătune: Asan-Aga, Răsucenil-de-Jos şi Răsuceniy- 
de-Sus. : a | 

Şcola este la Răsucenii-de-Sus. Există de la 1875. Localul este donat de d. arendaş C. 
Panchidis. E de zid, în paiantă, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are 
două săli: 1 (5,6X4,72X2,65), II (4,72X3,55X2,65) şi două camere pentru învăţător. Nu e nici 
curte, nici grădină. Şedla nu are nici un venit. 

Copiii din cătunnl Răsucenil-de-Jos (1 kil.) pot merge cu înlesnire la şedla din Răsucenii- 
"de-Sus, unde, peste tot fiind 293 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui un al treilea învăţător la șcâla, 
existentă și să se înfiinţeze încă .0 șeâlă cu tre! învăţători. o 

In cătunul Asan-Aga (3 kil. 680 m. şi comunicaţia împedieată de apa Câlniştea), fiind 128 
copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui să se înființeze o şcâlă cu doi învăţători. 

11). Comuna Târnova-de-Jos. (Venit: 6.000 lei). Trei cătune: Comoara, 'Târnova-de-Jos şi 
Tunaru. 

Prima șcâlă este la Comoara. Localul este închiriat de la Stat. E de lemn, lipit cu pămînt 

şi acoperit cu șindrilă, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are, 
o sală: (4X3X2), fără locuință pentru învăţător. Curtea (45) este împrejmuită cu scânduri 
Grădină nu e. Şcola are ca venit arenda pămîntului, a cărui suprafață e de 17 pogâne. 

La Comoara, sunt 84. copil în vîrstă de șcâlă. 
E nevoie de un local noii. 

A doua şedlă este la Târnova-de-Jos. Există de la 1861. Localul este proprietatea comunet, 

clădit în 1860. E de zid, acoperit cu tablă, vechii, ruinat, nepotrivit şi neîncăpttor, dar la loc 

sănătos. Are o sală: (6X5X2,5), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (50.2) este împrejmuită 
cu scânduri. Grădină nu e. Școla are ca venit arenda pămîntului, a cărui suprafaţă e de 17 
pog6ne. | | | 

| Copiii din cătunul 'Tunaru (1 lil. 59 m.) pot merge cu înlesnire la şcâla din 'Târnova-de-Jos, 
unde, peste tot fiind 162 copil. în vîrstă de şcâlă, ar trebui încă doi învățători. 

E nevoie de un local noi. 

_12). Comuna Târnova-de-Sus. (Venit: 5.508 lei). Un cătun: Târnoza-de- Sus. 
Șc6la este la Târnova-de-Sus. Localul este închiriat. E de gard, mizerabil și neîncăpător, 

„dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (5X3X2,25), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea, (400=-) 
este împrejmuită cu scânduri. Grădină nu e. Șo6la nu are nici un venit. 

La "Târnova de-Sus, fiind 142 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui încă doi învățători. . 
E neapărată nevoie de un local noi. 

13). Comuna Toporu. (Venit: 11.010:lei). Un cătun:. Zoporu. Sa 
Şe6la de la Toporu există de la 1869. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1869.
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E de zid, nepotrivit și neîncăpttor, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (5X9X3), fără locu- 
ință pentru înveţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şcola nu are nici un venit. 

La 'Toporu, fiind 154 copii în virstă de școlă, ar trebui încă doi învăţători. 
E nevoie de un local noii. 

14). Comuna Trestenicu- u-Popescl (Venit : 3.500 lei). Două cătune: 'Zrestenicu- Popesci şi 'Ires- 
tenicu- Lomulesci. 

Şc6la este la Trestenicu- Tomulescl, Localul este cumptrat de comună în 1879. E de gard, 
nepotrivit, neîncăpător, la loc nesănătos și nu e la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,70X3,30 
X1,90), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şe6la nu are niri un venit. 

Copiii din cătunul 'Trestenicu-Popesci (1 kil. 886 m.) pot merge la șc6la din 'Trestenicu- 
'Tomulesci, unde, peste tot fiind 160 copii în vîrstă de școlă, ar trebui încă doi învăţători. 

E neapărață nevoie de un local noi. - 
| Ar fi nemerit de a se aşeda șcâla în comuna de reședință, unde ar fi maj la îndemâna 
copiilor. IE ” 

15). Ccmuna Trestenicu-de-Sus.:(Venit: 4.189 lci). Două cătune: Ludăneasca şi Trestenicu-de- Sus. 
"Şeola este la 'Trestenicu-de-Sus. Localul este proprietatea Eforiei Spitalelor Civile. E de 

zid, nepotrivit neîncăpător și nu e la îndemâna copiilor. Are o sală; (5,75X3,61X2,35), fără 
locuință pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. $c6la nu are nici un venit. 

Copiii din cătunul Ludăneasca (2 kil. 500 m.) pot merge la şela din Trestenicu-de-Sus, 
unde, peste tot fiind 128 copil în virstă de şedlă, ar trebui un al doilea învățător. 

E neapărată nevoie de u se construi un local noi în centrul comunei, unde locul e să- 
mătos și mal la îndemâna copiilor. 

PLASA CĂLUGĂRENI 

38 cătune şi 20 șcele. 
„Copii în virstă de şeolă: 4.385 (2.366 băieţi şi 2.019 fete) 

1). Comuna Adunaţii- Copăceni. (Venit: 4.365 lei). Două cătune : Gogoșari și Pârlita. 
„Şedla este la Gogoşari, Există de la 1882. Localul este proprietatea comunei, clădit de d. 

St. Petrovici Armis în 1879. E de zid, în paiantă, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos 
şi la îndemâna, copiilor. Are o sală : (6,5X3,5X2,1), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (520%. 
este împrejmuită cu scânduri. Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit. 

Copiii din cătunul Pârlita (1 lil. 800 m) pot merge la șeola din Gogoșari, unde, peste tot 
fiind 168 copii în vîrstă de șclă,-ar trebui î încă doi învăţători. 

E nevoie de un local noi. 

2). Comuna Bălăria.. (Venit: 5.318 Iei). Patru cătune: Bălăria, Chiţa, Gorneni şi Stâlpu. 
Şeola este la Bălăria. Există de la 1830. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1886. 

E de nuele, lipit cu pămînt, la un loc cu primăria, nepotrivit şi neîncăpttor, dar la loc sănătos 
şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (6X4X2,50), fără locuinţă pentru înv&țător. Curtea (1080m7) 
este neîmprejmuită. Șe6la ar ave a loc pentru grădină, dar este neimprejmuit. Şcola nu are nici 
un venit. : ME pp po :
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La Bălăria, fiind 194 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui încă doi învățători. 
E neapărată nevoie de un local noi, . i | - 
In cătunul Gorneni (4 il. 500 m.), ar trebui să se înfiinţeze o șcâlă cu trei învățători, „unde ar putea veni şi copiii din cătunele Chiţa (4 lil. 500 m. .de Bălăria) și Stâlpul (3 Lil. 500 

m. de Bălăria). ! | 
„Peste tot sunt 150 copii în vîrstă de şeolă. 

3). Comuna Cămineasca. (Venit: 5.481 lei). Două cătune: Bila şi Cămineasca. 
Prima şc6lă este la Bila. Există de la 1889. Localul este închiriat. E de gard, lipit cu pă- 

mint, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos și.la îndemâna, tuturor copiilor. Arc o sală:. „104X4,2X2,5), fără locuinţă pentru învăţător.: Curtea (12002. este ncimprejmuită. Grădină nu e. 
Şeola nu are nici un venit. 

La Bila, fiind 204 copii în vîrstă de șcdlă, ar trebui un «al doilea învăţător la șcâla :exis- 
tentă şi să se înfiinţeze încă o şcolă cu doi învățători. 

E neapărată nevoie de un local noii. „- - 
A doua șcâlă cste la Cămineasca. Există de la 1858. Localul este proprietatea comunei, 

clădit în 1880. E de gard, lipit cu pămînt, nepotrivit şi. neîncăpător, dar la loc sinătos Şi la, 
îndemâna copiilor. Are o sală: (8X3,5X2,5), fără, locuinţă pentru învățător. Curtea (1350) este 
neimprejmuită. Grădină nu e. Şcâla nu are nici un venit. | | 

La Cămincasea, fiind 111 copii în vîrstă de şcOlă, ar trebui un al doilea învăţător. 
E neapărată nevoie de un local noi. - 

4). Comuna 'Copaciu. (Venit: 4.447 lei). Două cătune: Copaciu şi Crovu. - 
Şe6la este la Copaciu. Localul este închiriat. E de gard, lipit cu pămînt și acoperit cu stuf; 

nepotrivit şi neîncăpător, dar la îndemâna, copiilor. Are o sală (7X4X2), fără locuinţă pentru 
învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Sc6la nu are nici un venit. | 

Copiii din cătunul Crovu (450 m.) pot merge la șcsla din Copaciu, unde, peste tot fiind 
299 copil în vîrstă de șcâlă, ar trebui încă doi învăţători lu şeâla existentă şi să se înfiinţeze 
încă o școlă cu trei învăţători. 

E neapărată nevoie de un local noă. 

5). Comuna Dărăsci. (Venit: 6.706 lei). Trei cătune: Dărăscii-de-Jos, Dărăscii-de- Sus şi Pâslari: 
Șeola este la Dărăscil-de-Sus. Există de la 1860. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în 1881. E de gard, lipit cu pămînt şi acoperit cu trestie, nepotrivit şi neîncăpător, dar la înde- 
mâna copiilor. Are o sală (9,60X3,652,50), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici 
grădină. Şce6la nu are nici un venit. O Aa 

Toţi copii! din tâte cătunele pot merge la șcâlă. - | | ae Ma 
Peste tot fiind 273 copii în vîrstă de șcedlă, ar trebui un al doilea învățător la șc6la, exis- 

tentă, şi să se înființeze încă o șcâlă cu doi învăţători. - 
PF, ncapărată nevoie de localuri noui. 

6). Comuna Epuresci. (Venit: 12.927 lei). Două cătune: Epuresci și Mihak-Bravul. 
Şc6la este la Epuresci. Există de la 1888. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1888. 

IE de gard, lipit cu pămînt, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. 
Are o sală (10X4X2,54), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea are 6267, Grădină nu e. Şe6la. 
nu are acum nici un venit, pămîntul ce posedă nefiind 'arendat. a 

Copiii din cătunul Matei-Basarab (2 kil. 960 m.) pot merge la şesla din Epuresci, unde,
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peste tot fiind 375 copil în virstă de ȘcOlă, ar: trebui încă doi 
să se înființeze încă o șcâlă cu trei învăţători noul, 

E neapărată -nevoie de localuri. 

învăţători la 'şcâla existentă şi 

7). Comuna Ghimpați. (Venit: 4.977 lei). Un cătun: Ghimpați. 
Şc6la este la Ghimpați. Localul este ) n impaţi 

d Si închiriat. E de gard, lipit cu pămînt şi acoperit cu şindrilă, nepotrivit și ncincăpător, dar la, îndemâna, copiilor. Are o sală: (3,70X3,90X2,25), fără locuinţă pentru înv&ţător. Nu e nici Curte, nici grădină. Șcâla nu are nici un venit. La Ghimpați, fiind 188 copii în vîrsta de şcolă, ar trebui încă doi învăţători. - E neapărată nevoie de un local noi, 

8). Comuna Mihălesci. (Venit: 8.0 
Aihălescix-de- Sus. | 

Şedla este la Mihălescit-de-Sus. Există 
de d. Mich. Xanto în 1883. E de cărămidă, 
loc sănătos nu e la îndemâna copiilor, Are 
Nu e nici curte, nici grădină. Scâla nu are 

Copiii din tâte cătunele—afară de Băn 

00 lei). Patru cătune: Bănesci, Costienă, Mihălescir-de-Jos şi 

de la 1860. Localul este proprietatea comunei, clădit 
cam ruinat, nepotrivit şi neîncăpător, dar deşi la 
o sală (7,50X6X2,80) şi o cameră pentru învăţător. 
nici un venit. 

, e esci—pot merge la şcsla din Mihălesci-de-Sus, unde, peste tot fiind 345 copii în vîrstă de Șc6lă, ar trebui încă dol învățători la școla existentă și să se înființeze încă o șcâlă cu trej învăţători. 
Ar fi nemerit a se așeza şcla, în cătunul 
E neapărată nevoie de un loca] noii. 
In cătunul Bănesci (6 kil.), 

șc6lă inferidră, 

Costient, fiind acolo mal la îndemâna copiilor. 

fiind 40 copil în vîrstă de şodlă, ar trebui să se înfiinţeze o 

9). Comuna Novaci. (Venit: 2.283 lei). Un cătun: Nova. 
Șc6la, de la Novaci există de la 1880. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1880. E de nuele, lipit cu pămînt, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna co- piilor. Are o sală (4,6X3,6X2), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (11407) este neîmprejmuită. Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit, : La Novaci, fiind 126 copii în vîrstă de şeslă, 
E neapărată nevoie de un local noi. 

3 . 

ar trebui un al doilea învăţător. 

10). Comuna Pangălesci. (Venit: 3.184 lei). Un cătun: Pangălesai. i Şedla, este la Pangălesci. Localul este închiriat. E de nuele lipite cu pămînt, nepotrivit şi neincăpător, dar la îndemâna copiilor. Are o sală (7X4,502,50), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (928m.r.) este împrejmuită cu gard. Grădină nu e. Şc6la nu are acum nici un venit, pă- miîntul ce posedă nefiind arendat, ” La Pangălesci, fiind 133 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învățător. E neapărată nevoie de un local noă. 

11). Comuna Popesci. (Venit: 2.367 lei). Un cătun: Popescă. | Ședla de la Popesci există de la 1875. Localul este închiriat. E de gard, lipit cu' pămînt, 
nepoirivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (4,5X3X2,25), 
fără locuinţă pentru învăţător. Nu e uiei curte, nici grădină. Șc6la nu are nici un venit. 

La Popesel, fiind 144 copii în vîrstă de ŞcOlă, ar .trebui încă doi învăţători. 
E neapărată nevoie de un local noii, clădit pe locul ce posedă comuna anume pentru şcslă.
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12). Comuna Singureni. (Venit: 3.000 lei). Un cătun: Singureni. 
Ședla de la Singureni există de la 1872. Localul este proprietatea d-lui Gr. G. Cantacuzino. 

E de zid, destul de bun, neîncăpător, la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: 
[5,65X4X2,36), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (448) este împrejmuită cu gard. Grădină 
nu e. Şc6la nu are nici un venit! 

La. Singureni, fiind 162 copil în vîrstă, de şcâlă, ar trebui încă doi învățători. 
E neapărată nevoie de un local not. 

13). Comuna Stănesci-Chirculesci. (Venit: 2.3Y6 lei). Două cătune: Chirculesci şi Stănesci. 
Ședla este la: Stănesci. Există de la 1873. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1872. 

„E de gard, aprâpe în ruină, nepotrivit și neîncăpător, dar la îndemâna tuturor copiilor. Are o 
sală: (5X4,70X2,30), fără locuinţă pentru învățător. Curtea (412) este neîmprejmuită. Grădină 
nu e. Şc6la nu are nici un venit. a 

Copiii din cătunul Chirculesci -— fârte aprâpe de Stănosci — pot merge uşor la şcâla din 
Stănesci, unde, peste. tot fiind 132 copii în vîrstă de șcâlă, ar. trebui un.al doilea învăţător. 

E neapărati nevoie de un local not. 

14). Comuna Stoenesci. (Venit: 9.780 lei). Un cătun: Stoenesci. 
SŞcola de la Stoenesci există do la, 1858. Localul este închiriat, E de gard, lipit cu pămint, 

nepotrivit şi neîncăpttor, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (5X3X4), fără locuinţă pentru 
învăţător. Curtea (2002) și grădina (250=»:) sunt împrejmuite cu gard. Şedla nu are nici un venit. 

La Stoenesci, fiind 221 copii în virstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învăţător la șc6la 
oxistentă şi să se înființeze încă o şclă cu dot învăţători. 

E neapărată nevoie de localuri nou. 

! 15). Comuna Strâmba. (Venit: 13.282 lei). Trei cătune:Crângurile, Strâmbu-de..Jos și Strâmba- 
de-Sus. 

ŞoGla este la Strâmba-de-Sus. Există de la 1875. Localul este donat de d. I.. Marinescu, 
arendaşul moşie! Strâmba-de-Sus. E de zid, în paiantă, la un loc cu primăria, nepotrivit şi ne- 
încăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (5X4X2,25), fără locuinţă 
pentru învăţător. Curtea (10367) este neîmprejmuită. Grădină nu e. Şe6la nu are nici un venit. 

Copiii din cătunul Strâmba-de-Jos (250 m.) pot merge cu înlesnire la şedla din Strâmba- 
de-Sus, unde, peste tot fiind 227 copii în vîrstă de şceâlă, ar trebui un al doilea învăţător la 
şcola existentă şi să se înființeze încă o şcâlă cu doi învăţători. 

[i neapărată nevoie de un local noi. 
In cătunul Crângurile (6 kil. 750 m.), fiind 100 copii în virstă de şcdlă, ar trebui să se în- 

[iinţeze o şedlă, cu doi: învățători. 

16). Comuna Tangâru. (Venit: 13.134 lei). Trei cătune: Mirău, Potru-Rareş şi Tangâru. 
Prima şeolă este la Mirău. Există de la 1892. Localul este închiriat. E de gard, lipit cu 

pămînt, nepotrivit şi neîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (5X3X3), fără locuinţă 
pentru învățător. Nu e nici curte, nici grădină. Şc6la are ca venit arenda a 17 pog6ne pămînt. 

La Mirău, fiind 91 copil în vîrstă de șoslă, ar trebui un al doilea învățător. 
E neapărată nevoie de un local noii. | . | 
A doua şedlă este la Tangâru. Există de la 1864. Localul este închiriat. E de gard, lipit 

cu pămînt, nepotrivit şi neîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (5X.42,58), fără lo- 
cuință pentru învăţător. Curtea (150n») şi grădina (2002) -sunt împrejmuite cu gard. Şc6la 
are ca venit arenda a 17 pogâne pămînt.
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La Tangâru, fiind 172 copii în vîrstă de şcslă, ar trebui încă doi învățători. 
"E neapărată nevoie de un local noi. 

In cătunul Petru-Rareş (10 kil.), fiind 95 copit în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înființeze 
o şc6lă cu doi învățători. 

17). Comuna Uzunu. (Venit: 7.546 lei). Cinci cătune: Buturugari, Călugăreni, Crucea-de- Piatră, 
Moșteni și Uzunu, . 

Prima, șc6lă este la Călugăreni. Există de la 1875. Localul este proprietatea comunci, 
clădit în 1875. E de gard, lipit cu pămînt, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la în- 
demâna copiilor. Are o sală: (10X5,2X2,3) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (100022) este 
ncîmprejmuită. Grădină nu e. Şcâla nu are nici un venit. 

Copiii din cătunele Moșteni (2 kil. 580 m.) şi Crucea-de-Piatră (1 kil. 500 m.) pot merge 
la șc6la din Călugăreni, unde, .peste tot fiind 258 copil în virstă do şedlă, ar trebui un al doilea 
învățător la şedla existentă şi să se înfiinţeze încă o șcâlă cu doi învăţători. 

A doua şcâlă este la Uzunu. Există de la 1856. Localul este închiriat. E de zid, nepotrivit 
şi neîncăpător. Are o sală: (442), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici gră- 
dină. Ședla nu are acum nici un venit, pămîntul ce posedă nefiind arendat.. 

"La Uzunu, fiind 151 copil în vîrstă de şcslă, ar trebui încă dot învăţători. 
E .neapărată nevoie de un local noi. 
In cătunul Buturugari (3 lil. și comunicaţia grea), fiind 26 copii în vîrstă de şeslă, ar 

trebui să se înființeze o şcâlă de cătun. 

PLASA CLĂNIȚA 

26 Cătune și 14 Secole 
Copiii în virstă de școlă 2.999 (1.676 băicţi și 1.323 fete), 

1). Comuna Băbăiţa. (Venit: 3.122 lei). Două cătune: Băbăița și Călugărița. : 
" Şedla este la Băbiiţa. Există de la 1817. Localul esto proprietatea comunei. E de gard, 

vechiu, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: 
(6X5,1X2,6), fără locuinţă pentiu învăţător. Curtea (10022) este neîmprejmuită. Grădină nu e. 
Şc6la nu are nici un venit. . 

La Băbăiţa, fiind 163 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui încă doi învăţători. 
E neapărată nevoia de un local noi. | 
In cătunul Călugărița (5 kil. 320 m.), fiind 31 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să se în- 

fiinţeze o șeslă inferi6ră. ” 

2). Comuna Bâţcoveni. (Venit. 2.248 lei). Un cătun: Bâjcoreni. 
Șesla de la Bâţeoveni există de la 1861. Localul esto cumpărat do comuni. E de nuele, 

lipit cu pămînt, vechii, nepotrivit și ncîncăpător, dar la loc sănătos" şi la îndemâna copiilor. 
Are o sală: [5,90X3,65X2,15), fără locuinţă pentru înv&ţător. Nu e nici curte, nici grădină. Sedla 
nu are nici un venit. 

La Bâţeoveni, fiind 131 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 
E neapărată nevoie de un local.
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3). Comuna Blejesci. (Venit: 10.717 lei). Două cătune: Baciu şi Neamţu (Blejescl). 
Prima şce6lă este la Baciu. Există de la 1892. Localul este închiriat. E de sard, lipit cu 

pămînt, nepotrivit și neîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (5X3X2), fără locuinţă 
pentru învăţător. Curtea (1002) este împrejmuită cu gard și cu scânduri. Grădină nu e. Şcola 
nu arc nici un venit, | 

La Baciu, fiind 110 copii în vîrstă do ședlă, ar trebui un al doilea învăţător. 
E neapărată nevoie de un local noă. IE 
A doua şcolă este la Neamţu (Blejesci). Există de la 1867. Localul este închiriat. E de zid, 

în paiantă, nepotrivit și neîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (6X4X2,20), fără 
locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Șc6la nu are nici un venit. 

La Neamţu, fiind '225 copii în vîrstă de ședlă, ar trebui un al: doilea învăţător la. şcola, 
existentă și să se înființeze încă o şcâlă cu doi învăţători. 

E neapărată nevoie de un local noii. 

4). Comuna Crevenicu-Mare. (Venit: 3.605 lei). Trei cătune: Coşoaia, Crevenicu-Alare şi Cre- 
enicu- hădulesci. - 

Şedla este la Crevenicu-Mare. Există de la 1887. Localul este proprietatea comunci. E de 
zid, acoperit cu tablă, destul de bun, ncîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna 'copiilor.. 
Are o sală: [7X4X38,50) şi două camere pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Scola 
nu are nici un venit. -- 

Copiii din cătunul Crevenicu-Rădulesci (2 lil.) pot merge la șc6la, din Crevenicu-Mare, 
unde, peste tot fiind 181 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui încă doi învăţători. 

E nevoie de un local. 
In cătunul Coșoaia (8 lil), fiind 66 copii în vîrstă de șeGlă, ar trebui să se înfiinţeze o 

şcolă inferidră. | 

5). Comuna Flămânda. (Venit: 15.274 1ci). Două cătune: Călugăru şi Flămânda. 
Prima ședlă este la Călugăru. Există de la 1870. Localul este proprietatea cătunului, clădit 

în 1860. E de gard, vechiii, ruinat, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna 
copiilor. Are o sală: (6X5,50X(3) și trei camere pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. 
Şc6la nu are nici un venit. 

La Călugăru, fiind 164 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui încă doi învățători. 
E neapărată nevoie de un local. | 
A doua, șe6lă este la Flămânda. Localul este închiriat. E de zid, nepotrivit ȘI neîncăpătur, 

„la loe nu tocmai sănătos, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (5X4X13,50), fără locuinţă pentru 
învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şcola nu are nici un venit. 

La Flămânda, fiind 165 copii 'în vîrstă de şodlă, ar trebui încă doi învățători. 
“E neapărată nevoie de un local noi. 

6). Comuna Frăsinetu. (Venit: 6.000 lei). Două cătune: Chiţuleasca și Frăsinetu. 
Șc6la este la Frăsinetu. Există de la 1857. Localul este proprietatea comunci, clădit în 

1887. E de gard, lipit cu pămînt, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna 
copiilor. Are o sală: (7)4,30X(2,45), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea este neîmprejmuită. 
Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit. 

Copiii din cătunul Chiţuleasca (1 kil. 500 m.) pot merge cu înlesnire la școla din Frăsinetu, 
unde, peste tot fiind 220 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învăţător la școla e- 
xistontă şi se se înființeze încă o şeslă cu doi învăţători. 

I nevoie de localuri.
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1). Comuna Gălătenii-Moșteni. (Venit: 9.000 lei). Patru cătune: Gălătenii- Moșteni, Grădişteanca, 
Mitropolia şi Soricesci. 

Șeola este la Gălătenii-Moşteni. Există de la 1864. Localul este închiriat. E de zid, la un 
loc cu primăria, nepotrivit şi neîncăpător, la loc sănătos, însă nu e la îndemâna tuturor co- 
piilor. Are o sală: (4,2X4,8X2,3), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. 
Şcdla nu are nici un venit. 

La Gălătenii-Moşteni, fiind 166 copii în vîrstă de școlă, ar trebui încă doi învăţători. 
E ncapărată nevoie de un local noii, construit pe malul stâng al pîriului Clăniţa, fiind 

ast-fel mai la îndemâna copiilor. 

In cătunul Mitropolia (3 kil.), ar trebui să se înființeze o șc6lă cu doi învăţători, unde ar 
putea veni şi copiii din cătunul Grădişteanca (1 kil. 500 m. de Gălătenit-Moşteni și comunciaţia grea). 

In ambele călune sunt 123 copii în virstă de şcâlă. | 
O a,doua şcolă cu dol învăţători, ar trebui să se înființeze în cătunul Soricesci (3 kil. 800 m.) 

unde sunt 134 copii în vîrstă de. şcolă. 

i 

8). Comuna Merenii-de-Jos. (Venit: 5.000 lei). Un cătun: Jferenii-deJos. 
Şc6la de la Merenii-de-Jos există de la 1849. Localul este proprietatea comunei. I de gard, 

vechii, forte ruinat, mizerabil, la un loc cu primăria, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc să- 
nătos și la îndemâna copiilor. Are două săli, fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (12817) 
este neîmprejmuită. Grădină nu e. Şe6la nu are nici un venit. 

La Merenil-de-Jos, fiind 296 copii în vîrstă 'de şeslă, ar trebui un al treilea învăţător la 
şcola existentă şi să se înființeze încă o şcâlă cu trei învăţători. 

I: neapărată nevoie de localuri noui. 

9). Comuna Merenii-de-Sus. (Venit: 2.600 lei). Un cătun: Mevenii-de-Sus. 
Şeola de la Merenii-de-Sus există de la 1891. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1886. E de gard, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o 
sală .[5,5X45X2,3), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (525m») și grădina (5257) sunt neim- 
prejmuite. Şc6la nu are nici un venit. 

La Merenii-de-sus, fiind 221 copii în virstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător la 
şcola existentă şi să se înfiinţeze încă o școlă cu doi învăţători. 

E nevoie de localuri noui. 

10). Comuna Tămășesci. (Venit: 2.950 lei). Patru cătune: Purisescă, Spânesci, Stănceasca şi 
Timășesci. | | 

Șodla este la Tămăşesci. Există de la 1888. Localul este proprietatea comunei prin dona- 
ţiune, clădit fiind în 1830. E de zid, vechii, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la 
îndemâna copiilor. Are o sală: (5,52X442,30), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea „(288m-) 
este neîmprejmuită. Grădina (742m-?) este împrejmuită cu gard de nuele. Şc6la nu are aici un 
venit. 

Copiii din toate cătunele pot merge la șcsla din Timăşesci, deși comunicaţia între cătunul 
Stănceasca, (560 m.) și Tămășşesci este câte o dată întreruptă când vin apele mari, şcola fiind 
lângă riul Glavacioc. . 

Peste tot [iind 227 copii în vîrstă de şedlă, ar trebui un al doilea învăţător la școla exi- 
stentă şi să se înființeze încă o șc6lă cu doi învâțători. 

I neapărată nevoie de localuri noui. 

11). Comuna Vida-Cartojani. (Venit: 10.840) lei). Trei cătune: Cartojuni, Fătăchesci şi Vida. 
cola este la Vida. Localul este proprietatea comunei. E de gard, nepotrivit și neîncăpă-
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tor, la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (5X4)<2), fără locuinţă pentru învăţător. 
Curtea este neîmprejmuită. Grădină nu e. Şc6la nu are nici un venit. 

Toţi copiii din tâte cătunele pot merge cu înlesnire la șeOla din Vida, căci distanţele 
sunt mici şi comunicațiile uşsre. 

Peste tot fiind 225 copil în vîrstă de şeâlă, ar trebui, fiind doi învăţători la șcâla exis- 
tentă, să se înfiinţeze încă o șcâlă cu doi învăţători. 

E nevoie de localuri noui. 

12). Comuna Vida-Furculesci. (Venit: 2.300 lei). Un cătun: Vida-Furculeset. 
Şcola de la, Vida-Purculesci există de la 1881. Localul este donat de d. L.P. Licherdopol 

fără forme. E de gard, nepotrivit şi ncîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (8X7X2,5), 
fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şcola nu are nici un venit. 

La Vida Purculesci, fiind 148 copil în vîrstă de şeâlă, ar trebui încă doi învățători. 
E nevoie de un local. 

PLASA DUNĂREA 

16 Cătune şi 12 Scole. 
Copii în virstă, de școlă: 3,669 (1.881 băieţi și 1.788 fetc). 

1). Comuna Arsache. (Venit: 13.000 lei). Două cătune: Arsache şi Bălăriile. 
Școla este la Arsache. Există de la 1870. Localul este donat de det. dr. Apostol Arsache 

fără forme. E de zid, destul de bun, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor 
Are două săli: 1(9,80X5,68X.3,82), 11 (11,60x5,83X/3,82) şi patru camere pentru înv&țător. Curtea 
(6007) este împrejmuită, parte cu 'zid și parte cu șanț. Grădină nu e. Şedla nuare nici un venit: 

La Arsache, fiind 368 copii în vîrstă de ședlă, ar trebui un al treilea învățător la șcâla 
existentă şi să se înființeze încă o șcâlă cu trei învăţători. 

„ In cătunul Bălăriile (+ Kil. 500 m.), fiind 62 copii în vîrstă” de șc6lă, ar trebui să se în- 
liinţeze o șcâlă inferidră. 

2). Comuna Bujoru. (Venit: 3.125 lei). Un cătun: Bujoru. 
Școla de la Bujoru există de la 1876. Localul este închiriat. E de zid, nepotrivit şi neîn- 

căpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală: (4,15X4X2,75), fără locuinţă 
pentru învățător. Nu e nici curte, nici grădină. Şe6la nu are nici un venit. 

La Bujoru, fiind 229 copil în vîrstă, de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător la, şodla exis- 
tentă şi să sc înființeze încă o şcâlă cu doi învățători. 

E neapărată nevoie de localuri nou. 

3). Comuna Cacaleţi. (Venit: 5.013 lei). Un cătun: Caealepi. 
Ședla de la Cacaleţi există de la 1876. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1875. 

E de gard, lipit cu pămînt, nepotrivit şi neîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: 
(4,50X4X2) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (525»-) este neîmprejmuită. Grădină nu ce. 
Șe6la nu are nici un venit. | 

La Cacaleţi, fiind 193 copii în vîrstă de șc6lă, ar trebui încă doi învățători. 
[ nevoie de un local. -
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4). Comuna Căujani. (Venit: 7.575 lei). Două cătune: Găujani şi Pietrișu. 
Prima șclă este la Găujani. Există -de la 1874. Localul esto proprietatea comunei, clădit 

în 1872. E de zid, la un loc cu primăria, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la în- 
demâna copiilor. Are o sală: (5X5X3), fără locuinţă pentru învăţător. Imprejmuirea curţei (4002 p-) 
este ruinată. Grădină nu e. Şe6la nu are nici un venit. | | 

La Găujani, fiind 275 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător la şcâla exis- 
tentă şi să se înființeze încă o școlă cu doi învăţători. Si 

E ncapărată nevoie de localuri noul. 
A doua șc6lă este la Pietrişu. Există de la 1887. Localul este închiriat. E de pămînt bătut 

nepotrivit, mizerabil și neîncăpttor, la loc nesănătos, dar la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: 
(7.20X5,10X2,10), fără locuinţă pentru învăţător, Nu e nici curte, nici grădină. Şedla nu are 
nică un venit. N 

La Pietrişu, fiind 92 copil în virstă de şeelă, ar trebui un al doilea învăţător. 
E neapărată nevoie de clădirea unui local po locul ce este rezervat pentru şcolă şi care se 

află în centrul cătunului, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. | 

5). Comuna Cogoșari. (Venit: 6.000 lei). Două cătune: Gogoșară şi Gogoșurii- Nouă. 
Școlă este la Gogoșari. Există de la 1866. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1865. 

E de zid, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: 
(7XX5X3,30), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (504m.7) este neîmprejmuită. Grădină nu e. Şc6la 
nu are acum nici un venit, pămîntul ce posedă nefiind arendat. 

Copiii din cătunul Gogoșarii Nou (1 lil. 870 m) pot merge la șcOla din Gogoşari, unde, 
peste tot fiind 3826 copii în vîrstă de şodlă, ar trebui încă doi învăţători la şcâla existentă şi 
să se înfiinţeze încă 'o șc6lă cu troi învățători. - 

E nevoie de localuri noui. 

6). Comuna Hodivoaia (Venit:.8.657 lei). Două cătune: Hodiroaia şi ieri. 
Ședla este la Ilodivoaia. Există de la 1865. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1865. E de cărămidă, la un loc cu primăria, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos și la 
îndemâna copiilor. Are o sală: (6,65X6X43,35), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, | 

„nici grădină. Șc6la nu are nici un venit. | 
Copiii din cătunul Vieri (1 kil.) pot merge cu înlesnire la șc6la «din Ilodivoaia, unde, peste 

tot fiind 317 copil în vîrstă de șcdlă, ar trebui încă doi învățători la șcâla existentă şi să se 
înfiinţeze încă o șc6lă cu tre! învățători. | | 

E neapărată nevoie de localuri noui. 

7). Comuna Malu. (Venit: 3.826 lei). Un cătun: Malu. 
Șoola, de la Malu există de la -1870. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1867, E de 

zid, la un loc cu primăria, nepotrivit şi neîncăpttor, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor. 
Are o sală: (6,14X5,75X3,04), fără locuinţă pentru învățător. Curtea (1500"2:) este neîmprejmuită. 
Grădină nu e. $c6la are un venit de 204 lei, din arenda pămîntului. 

La Malu, fiind 367 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui încă dor învăţători la şcâla exis- 
tentă și să se înființeze încă o şcâlă cu trei învăţători. 

E nevoie de localuri noui. 

8). Comuna Pietroșani. (Venit: 1.400 lei). Un cătun: Pietroșant. | 
Școla este la Pictroşani. Există do la 1864. Localul este donat de principele D. B. Ştirbei 

fără forme. E de zid, destul de bun, neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor.
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Are două săli: 1 (10X(6,20X3,70), 1 (L0OX4X3,70) şi patru camere pentru învățător. Curtea 
(1700=.Peste împrejmuită cu gard. Grădină nu e. Şesla nu are nici un venit. 

La Pietroşani, fiind 469 copil în vîrstă de şodlă, ar trebui un al treilea învăţător la şe6la 
existentă şi să se înfiinţeze încă două şesle cu câte trei învăţători. 

, 

Li 

9). Comuna Putineiu. (Venit: 4.500 lei). Un cătun: Putineiu. | 
Şeola, de la Putineiu există de la 1887. Localul este închiriat. E de pămînt bătut, nepo- - 

trivit şi neîncăpttor, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor Are o sală: (8,75x3,85x2,52), 
fără locuinţă pentru învățător. Curtea (270m-») este împrejmuită. Grădină nu e. Şc6la, nu are nici un venit. : | | 

La Putineiu, fiind 243 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător la șcâla 
existentă şi să se înfiinţeze încă o școlă cu doi învăţători. 

E nevoie de localuri noul. 

10). Comuna Slobozia. (Venit: 4.800 lei). Un cătun: Slobozia. | 
Şc6la este la Slobozia. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1882. E de cărămidă, 

În paiantă şi acoperit cu tablă, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemână co- 
piilor. Are două săli: I (8,50X4,37X4,47), II (5,18X4,37X4,47), o cancelarie şi o cameră pentru 
învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şe6la nu are nici un venit. 

La Slobozia fiind 341 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui încă doi învăţători la şcâla exis- 
tentă şi să se înființeze încă o șcâlă cu trei învăţători. 

11). Comuna Stănesci. (Venit: 5.400 lei). Două cătune: Ghizdaru și Stănesci. 
Şe6la este la Stănesci. Există do la 1862. Localul este închiriat. E de zid, nepotrivit şi - 

neîncăpător, dar la loc sănătos. Are o sală: (6,10x3,85.X2,50), fără locuinţă . pentru învăţător. 
Curtea (50027) este împrejmuită, cu scânduri. Grădină nu e. Ședla nu aro nici un venit. 

La, Stănesci, fiind 342 copii în vîrstă, de șc6lă, ar trebui încă dor învăţători la şebla exi 
stentă şi să se înfiinţeze încă o şcâlă cu trei învăţători. | | 

Ii nevoie de localuri noui. | 
In cătunul Ghizdaru (3 il. și comunicaţia grea iarna), fiind 45 copii în vîrstă de șcâlă, 

ar trebui să se înființeze o şceslă inferidră, 

PLASA GLAVACIOC. 
37 călune 13 şesle. E 

Copii în virstă de şeâlă: 3.024 (1.731 băieţi și 1.293 fetej. 

1). Comuna Adunaţi-Butesci. (Venit: 1.496 lei). Un cătun: Adunaţi- Butesci. - i 
Şc6la de la Adunaţi-Butesci există de la 1879. Localul este propietatea comunei, clădit în 

1861. E de nuele, lipit: cu pămînt, vechiii, nepotrivit şi neîncăpător, dar la îndemâna copiilor. 
Are o sală: (5,17X42,22), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (472*2) este neîmprejmuită. 
Grădină nu e. Şedla nu are nici un venit. pi 

La Adunaţi-Butesci, fiind 167 copii în virstă de şcâlă, ar trebui încă doi învăţători, 
E nevoie de un local. a
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2). Comuna Adunaţi-S&rbi. Un cătun: Adunafi- Serv. 

Nu este șcblă. 

Pînă acum copiii din acestă comună aii urmat la școla din comuna Udeni, plasa Neajlovu- 
de-Sus; fiind însă 93 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze la Adunaţi-Serbi o şedlă 
cu doi învăţători. 

3). Comuna Buteasca-de-Jos. (Venit: 7.892 lei). Un cătun: Duteasca-de-Jos. 
Şcola de la Buteasca-de-Jos există de la 1894. Localul este închiriat. E de nuele, lipit cu 

pămînt, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală: 
(3,65X3,50X2) şi o cameră pentru învățător. Curtea (100”»:) este împrejmuită cu scânduri. Gră- 
dină nu e. Școla nu are nici un venit. 

La Buteasca-de-Jos, fiind 200 copii în virstă de școlă, ar trebui un al doilea învăţător la 
şeola existentă și să se înfiinţeze încă o şcolă cu doi învățători. 

[ neapărată nevoie de localuri noui. 

4). Comuna Cătunu. (Venit: 2.857 lei). Patru cătune: Albeni, Banov, Brăfescă şi Cătunu. 
Şcola este la Cătunu. [xistă de mult. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1858. 

E. de nuele, lipit cu pimînt, vechii, la un loc cu primăria, nepotrivit și neîncăpător, dar lu loc 
sinatoa şi la îndemâna copiilor din Cătunu și Brătesci. Are o sală: (4,50X(3,50X2,23), tără lo- 
cuinţă pentru învăţător. Curtea este neîmprejmuită. Grădină nu e. Şcâla nu are nici un venit. 

Copiii din cătunul Brătesci (1 kil. 500 m.) pot merge cu înlesnire la șc6la din Cătunu, 
unde, peste tot sunt 86 copii în vîrstă de şeâlă. 

„E neapărată nevoie de un local noi. 
In cătunul Albeni (5 kil. 125 m), fiind 82 copil în vivstă de şcolă, ar e trebui să să înfiin. 

țeze o șc6lă inferidră. 
Cătunul Banov (3 kil. 312 m. şi comunicaţia grea iarna), ar putea forma un noi centru 

școlar cu cătunele Preajba şi Vătaşii din comuna Preajba. 
Fiind peste tot 101 (84 la Banov şi 17 la Preajba și Vătaşii) copii în vîrstă de şceolă, ar 

trebui să se înfiinţeze la Banov-o şcolă cu doi învăţători, 

5). Comuna Cozmesci. (Venit: 2.055 lei). Două cătune: Cozmesci şi Sericiu. 
Şcola este la Cozmesci. Există de la 1856. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1893 de d. C. Coşoiu cu ajutorul sătenilor. E de gard, lipit cu pămînt, nepotrivit, neîncăpător 
şi nu tocmai la indemâna copiilor. Are două săli: 1 (6,85X(5,09X2,33), II (3,85X(3,61X2,33), fără 
locuinţă pentru învățător. Curtea (900m») este neîmprejmuită. Grădină nu e. Sesla nu-are nici 
un venit. 

Copiii din cătunul Sericiu (2 kil. 350 m.) pot merge la șcla din Cozmesci, unde, peste 
tot fiind 236 copil în virstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător la șc6la existentă și să 
se înfiinţeze încă o şcâlă cu doi învăţători. 

Ii neapărată nevoie de un al doilea local, construit pe locul (15000m-:) ce posedă Eforia în 
centrul comunei. 

6). Comuna Ferbinţi. (Venit: 3.000 lei). Două cătune: Zerbinți și Glogoceanu. 
Prima șc6lă este la Ferbinţi. Există de la 1888. Localul a devenit proprietatea comunei 

prin împroprietărirea ţăranilor, clădit fiind în 1887. E de nuel6, lipit cu pămînt, nepotrivit şi 
neîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (6X4X2 4), fără locuinţă pentru învăţător. 
Curtea (890=+-) și grădina (1800=») sunt neîmprejmuite. Școla are un venit de 110 lei, din aren- 
darea pămîntului. 

La Ferbinţi, fiind 234 copil în vîrstă de șeslă, ar trebui un al doilea înv& țitor la şcola 
existentă și să se înfiinţeze încă o șcâlă cu doi învăţători.
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IE ncapărată nevoie de localuri noui. aaa a 
A doua, şeolă este la Glogoveanu (școlă de cătun). Există de la 1893. Localul este pro- prietatea comunei, clădit de locuitori în 1893. E de nuele, lipit cu pămînt și tencuit cu var, ncîncăpător şi nesistematic, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (6X6X2,5) şi o cameră pentru învăţător Curtea(800=-2-) și grădina (2030 sunt neîmprejmuite. Şcâla are un venit de 120 lei din arendarea pămîntului. 
La Glogoveanu, fiind 149 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui ca acea școlă să se transforme în șc6lă superidră cu trei învățători. 
E nevoie de un local. 

Li 

! : : , 
7). Comuna Glavacioc. (Venit: 9.000 lei). 'Trei cătune: Glacacioc, Șelaru și Ștefan-cel- Mare. Ședla „este la Şelaru și funoţioneză în hanul arendașului de pe proprietatea: Statului. E de gard, lipit cu pămînt, nepotrivit și ncîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor, Are o sală: (6XX4,50X2,25), fără locuinţă: pentru înveţător. Nu e nick curte, nici grădină. Şe6la nu are acum nici un venit, pămîntul ce posedă nefiind arendat, 
La Șelaru, fiind 167 copii în vîrstă de ŞcOlă ar trebui încă doi învățători. E neapărată nevoie de un local noi. | | Comuna posedă în centrul comunei un loc de 10000n-7, unde a fost localul propri. In cătunul Ștefan-cel-Mare (4 [i].), fiind 187 copii în vîrstă de școlă, ar trebui să se în- fiinţeze o şcâlă cu trei învețători. | | | 
De asemenea în cătunul Glavacioe [3 Ril. şi comunicaţia grea), fiind 89 copii în. vîrstă de școlă, ar trebui să se înfiinţeze de o camdată o școlă inferidră. 

8). Comuna Negreni. (Venit: 2.400 Iei). Trei cătune: Negrenii-de-Jos, Negrenix-de-Sus şi Osebiţii- Negreni. o = - , Șecola este la Negrenii-de-Jos. Există de la 1854, regulat de la 1878. Localul este. proprie- tatea comunei. E de gard, lipit cu pămînt, nepardosit, vechiti, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (4X4X2), fără locuinţă pentru învățător. Curte nu e. Grădina este neîmprejmuită. Șc6la nu are nici un venit. 
Copiii din tâte eitunele pot merge ușor la şc6la din Negrenir-de-Jos, distanţele fiind mici și comunicațiile ușâre, - | | | | Peste tot fiind 185 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui la Negrenii-de-Jos încă doi învăţători. E neapărată nevoie de un local noă.. 

9). Comuna Preajba. (Venit: 3.500 lei). Cinci cătune: Pulaei, Hayiesci, Poeni, Preajba şi Pitaşii. _»Şedla este la Poent. Localul este proprietatea comunei, clădit. în 1860. E de gard, vechiă, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are'o sală (6X4X2), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şe6la nu are nici un venit,. 
Copiii. din cătunele Bulaci şi Hagiesci, distanţele fiind mici și comunicațiile ușăre, pot ire- cuenta cu înlesnire șcâla din Poeni, unde, peste tot sunt 83 copil în vîrstă de școlă. I: neapărată nevoie de un local noă. | | In cătunul Preajba (4 kil.), ar trebui să se înfiinţeze o şcedlă inferiră, unde ar putea veni și copiii din cătunul Vătaşii (5 il. de Poeni). - Sunt peste tot 68 copii în vîrstă de șc6lă. 

10), Comuna Purani. (Venit: 3.000 lei). Două cătune: Butescă și Purani. 
Șela este la Purani. Există regulat de li 1879. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1858. E de gard, lipit cu pămînt, la un loc cu primăria, vechii, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are o sală (3,35X4,85X2,10), fără locuinţă pentru învă-
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țător. Nu e nici curte, nici grădină. Şela nu are acum nici un venit, pămîntul ce posedă ne- 
fiind arendat. | 

La Purani, fiind 161 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui încă doi învăţători. 
E neapărată nevoie de un local noi. Sa 

In cătunul Butesci (3 kil.), fiind 102 copii în vîrstă de şcălă, £ ar. trebui să se înființeze o 
școlă cu doi învăţători. 

11). Comuna: Scurtu. (Venit: 3.000 lei). Patru cătune: „Drăcesci, Scurtu dare, Scuntu- Slăvesci 

şi Vulea- Poștei. . : 

- Sedla este la. Scurtu-Mare. Există de la 1880. Localul este : proprietatea comunei, clădit în 

1880 prin subscripţie. E de gard, lipit cu pămînt, la un loc cu primăria, nepotrivit și ncîncăpător, 
dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are'0o: sală (5,6X4, 8X2,5), fără locuinţă pentru înv&- 
țător. Curtea şi grădina sunt neîmprejmuite. Scâla nu.ăre nici un venit. 

Copiii din cătunele Scurtu- Slăvesel (2 Lil.) şi Valea Poştei (2 kil) pot frecuenta şcola din 

Scurtu-Mare, dar peste tot fiind 206 copii în vîrstă de ședlă, î în loc de a se înființa o a doua 

şcOlă cu doi învăţători la Scurtu-Mare, ar fi mal nemerit ca la şedla din. Scurtu-Mare să se 

adaoge un al doilea învățător, cari împreună cu Valea-Poștei numără 118 copii în vîrstă de șe6lă 

şi să se înfiinţeze de o camdată o șcdlă inferiâră în cătunul. Scurtu- Slăvesel, unde sunt 88 copii 
în virstă de școlă. ” 

E neapărată nevoie de localuri noui. 

- In cătunul Drăcesci 44 il.), fiind, 100 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să se o înfiinţeze o 

şcolă cu doi învăţători. d 
B 

12). Comuna Talpa-Bâscoveni. Venit: 2.900 lei). Patru cătune: Linia, Botăresci, Talpa- bâs- 

coveni și Zădăriciu, E i 

Şodla este la Talpa- Bâscoveni. Există de la 1876. Localul este proprictatea comunci, clădit - 

în 1876. E de gard, lipit cu pămînt, aprope în ruină, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos 

și la îndemâna copiilor. Are o sală (6, 50X42), fără locuinţă pentru î învă vățător. ] Nu e nică curte, 
nici grădină. Şe6la nu are nici un venit. :- o. ia DR 

„Toți copiii din tote cătunele pot” merge ușor la ședla din “Talpa- -Bâscoveni, căci distanţele 

sunt mici şi, comunicațiile ușăre. 

Peste tot [iind 196 copii în vîrstă de şcdlă, ar trebui cel puţin încă doi învăţători. 
E neapărată nevoie de un local noii. a 

13). Comuna Talpa- Ogrădile. (Venit: 2.049 lei). Cinci cătune: Jonescă, Ogrăjile, Lefesci, Sopâr- 

lesci şi Trivalea. 

Școla este la Ogrădile. Localul este închiriat. E de gard, nepotrivit și ncîncăpător, dar la 

loc sănătos şi la îndemâna copiilor. :Are o sală: (4, 50X4,50X2) fără locuinţă pentru învăţător, | 
Nu e nici curte, nici grădină. Şc6la nu are nici un venit. 

„Toţii copiil—afară de cei din Sopârlesci (6 kil. J—pot merge uşor la şeola din Ogrădile, unde 

peste tot fiind 182 copil în vîrstă: de șelă, ar trebui încă doi învăţători. 
E neapărată nevoie: de un local noii. - - 

In cătunul Sopârlesci, fiind - 18 copii în vîrstă de şcolă, ar trebui să se înfiinţeze o şcolă 
de cătun.



JUDEȚUL VLAȘCA 

PAASA MARGINEA 
25 cătune şi 17 şcole 

” Copii în vurstă de șcâlă 3.430 (1.806 băieţi și 1.624 fete.) 

1). Comuna Bălănoaia. (Venit: 7.465 lei). Patru cătune: Buciumeni, Bălinoaia, Oncesci şi Turbatu. Școla este la Bălănoaia. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1872. E de nuele, lipit cu pămînt, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală (4X3,50X4) şi două cainere pentru învăţător. Curtea, fârte mică, este neîmprejmuită. Grădină nu €. Șc6la are un venit de 253 lei, din arendarea pămîntului. . : Copiii din cătunul Turbatu (1 Kil.) pot: merge cu înlesnire la şe6la din Bălănoaia, unde, peste tot fiind 187 copit în vîrstă de şc6lă, ar trebui încă dot învăţători. E neapărată nevoie de un local noi. 
| In cătunul Oncesci (4 kil.), fiind 83 copil în vîrstă de ȘcOlă, ar trebui să se înfiinţeze de o: cam dată o şcâlă inferidră, | 
, i Copiil din 'cătunul Buciumeni (16 kil.), în număr de 36, pot urma ușor la şc6la din comuna Chiriacu, plasa Câliniștea. 

i 

2]. Comuna Băneasa. (Venit: 4.874 lei). Un cătun: Băneasa. | Ședla de la Băneasa există de la 1830. Localul este proprietatea comunei. E de nuele lipite cu pămînt, nepotrivit şi neîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are o sală (2,50X3,56X9,25), Lără locuinţă pentru învățător. Nu e nici curte, nici grădină. Şc6la are un venit de 242 lei, din arendarea pămîntului. o 
| La Băneasa, fiind 189 copil în vîrstă de şe6lă ar trebui încă doi învățători. „E nevoie de un local. 

3). Comuna Brăniștari. (Venit: 3.200 le). Două cătune: Brăniştură şi Dobrotesci. | Şc6la este la Brăniştari. Localul este proprietatea comunei prin donaţiune, dar fără forme, E de gard, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are o sală (4,50X3,76X2,56) şi o cameră pentru învăţător. Curtea, forte mici, este împrejmuită cu gard. Grădină nu e. Şedla nu are nici un venit, | | Copiii din cătunul Dobrotesel (987 m.) pot merge ușor la șeola din Brăniștari, unde, peste tot fiind 192 copil în 'vîrstă de ŞcOlă, ar trebui încă dot învățători. | E nevoie de un local noi. 

4). Comuna Braniștea. (Venit: 2643 lel). Un cătun: Braniștea. Se Şc6la este la Braniștea. Localul este închiriat. E de nuele, lipit cu pămînt, vechii, mize- rabil, nepotrivit şi neîncăpător. Are o sală (4X3X2,22), fără locuinţă pentru învățător.: Nu e nică curte, nici grădină. Șela are un; venit de 242 lei, din arendarea pămîntului. La Braniștea, fiind 150 COpil în virstă de şedlă, ar trebui încă doi învățători. . “ neapărată nevoie de un local noi, construit în centrul comunei, unde se află un loc anuine rezervat. 
” 

-, 

, . s.. 
5). Comuna Comana. (Venit: 10.267 lei). Patru cătune: Buden?, Comana, Fulaştoaca şi Vlad. epeș, i 

ge : Prima şcâlă este.la Budeni. Există de la 1891. Localul este închiriat: E de gard, lipit cu pămînt și acoperit cu trestie, nepotrivit și neîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: 

„3
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(1XC3,80X<2,10) şi o cameră pentru învăţător. Curtea, forte mică, este împrejmuită cu trestie. 

Grădină nu e. Sedla nu are nici un venit, 

La Budeni, fiind 115 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

E neapărată nevoie de un local noii. 

A doua şcolă este la Comana. Există de la 1854 şi -funcţioneză în două localuri, unul 

devenii proprietatea comunei, decedatul proprietar neavend moştenitori şi altul închiriat. Sunt 

de gard, lipite cu pămînt, nepotrivite, vechi şi ncîncăpătâre, dar la îndemâna copiilor. Ai câte 
o sală: I (6442), Il (1X3,80X2), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. 

Sedla nu are nici un venit. 

La Comana, fiind 233 copii în vîrstă de șc6lă, ar trebui, fiind doi învăţători la șeola 

existentă şi să se înființeze încă o șcâlă cu doi învăţători, 

E neapărată nevoie de un local noi." 

În cătunul Viad-Ţepeș (5 lil.) fiind 113 copil în vîrstă de şeâlă, ar trebui să se înființeze 

o şelă cu doi învăţători 
A treia şeolă este la Yalaștoaca. Localul este închiriaţ., [2 de gard, lipit cu pămînt, nepo- 

jrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are -o- sală: (43,80X(2,20), 
fară locuinţă pentru învăţător. Nu e nică curte, nici grădină. Seola nu-are nici un venit. 

La Falaștoaca, fiind 143 copil în virstă de şcdlă, ar trebui încă doi învăţători. 

E neapărată nevoie de un local noii. aa e 

6). Comuna Dadilovu. (Venit: 6.500 lei). Un cătun: Daditocu. 

Şedla de la Dadilovu există de la 1864. Localul este închiriat. E de nuele lipite cu pămînt, 
nepotrivit, ncîncăpător, la loc nesănătos, dar ia îndemâna copiilor. Are o sală: (5X4X2,20), fără 

locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Școla are un venit de 300 lei, din a- 
rendarea pămîntului. 

La Dadilovu, fiind 232 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învățător la şcola 
existentă şi să se înființeze încă o şeolă cu doi învățători. 

E neapărată nevoie de un local noi. 

7). Comuna Dăiţa, Nenit: 10.466 lei). Un cătun: Dă:fa. „ | 

Şedla de la Lăiţa există de la 1882. Iuocalul este proprietatea comunei, clădit în 1879. £ 

de nuele, lipit cu pămînt, nepotrivit, neîncăpător, la loc nesănătos, dar la îndemâna copiilor. 

Are o sală: (6X4X2), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, 1 nică grădină. Scola are 
un venit de 363 lei, din arendarea pămîntului. - 

“La Dăiţa, fiind 206 copil în vîrstă de șcâlă,ar trebui un al doilea învăţător la şcâla exis- 

tentă și să se înfiinţeze încă o şeblă cu doi învăţători. 

E neapărată nevoie de un local noă. 

8). Comuna Frasinu. (Venit: 9.993 lei). Un cătun: Frasinu. 
Şc6la este la Frasinu. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1878. E de gard, lipit 

cu pămînt, nepotrivit, neîncăpător, la loc nesănătos, dar la îndemâna tuturor copiilor. Arc o sală: 
(X3X2,21), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şela are un venitde 
360 lei, din arendarea pămîntului. 

La Frasinu, fiind 100 copir-în virstă de şeâlă, ar trebui un al doilea învăţător, 
I: neapărată nevoie de un local noi. 

9). Comuna Frătesci. (Venit: 13.000 lei). Două cătune: Daia și Frătesci. 
Prima șc6lă este la Daia. Localul este închiriat. E de nuele, tencuit cu pămînt, nepo- 

trivit şi neîncăpător, la loc sănătos, dar nu. la îndemâna copiilor. Aro o sală: |7,20X3, 802,40), 
lără locuinţă pentru învâţător. Nu e.nici curte, nică grădină. Şc6la nu.are nici un venit. 

a ii
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La -Daia, fiind: 142: copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui încă doi învățători. 
E neapărată nevoie de un local. 
A doua șcâlă este-la Prătesci. Există-de la 1874. Localul este. închiriat. E de nuele, ne: 

potrivit, mizerabil şi noîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (9X4X(3), fără locuinţă 
pentru învăţător. Nu. e. nici “curte, nici grădină. Şedla nu are nici un venit. 

La I'rătesci, fiind 210 copii în virstă de șcdlă, ar trebui un al doilea învăţător la şcola 
existentă şi să se înfiinţeze încă o şcolă cu doi învăţători. 

I: neapărată nevoie de localuri noui. 

10). Comuna Gostinu. (Venit: 5.200 lei). Un cătun: Gostinu. 
Sc6la este la Gostinu. Localul este proprietatea comunci, clădit în 1878. E de nuele, li- 

pit cu pămînt, nepotrivit și neîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (6X4XX2,25), fără 
locuinţă pentru învăţător. Nu e nică curte, nici grădină. Şc6la are un venit de 200 lei din aren- 
darea pămîntului. . 

Copiii din cătunul Flămânda, comuna Puieni, plasa Marginea, pot merge la scola din Gostinu 
unde, peste tot fiind 265 copii în vîrstă. de. șclă, ar trebui un al. doilea învăţător la şcola existentă 

și să se înființeze încă o şcâlă cu doi învăţători. 
E neapărată nevoie localuri noul. 

11). Comuna Grădiștea. (Venit: 3.200 lei). Un cătun : Grădiştea. 
Ședla este la Grădiştea. Localul este închiriat. E de gard, lipit cu pămînt, nepotrivit şi neîn- 

căpător, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (5,10X4,10X2,05), fără: locuinţă pentru învăţător, i Nu 
e nici curte, nici grădină. Şcola-nu are nici un venit. 

I.a Grădiştea, fiind 170 copii în virstă de şe6lă, ar trebui încă doi învăţători, 
E neapărată nevoie de un local noi. 

12). Comuna Oinacu. (Venit: 7.455 lei). Un cătun: Oinacu. 
Şc6la de la Oinacu există de la 1874. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1873. 

E, de zid, destul de bun, la un loc cu primăria, ncîncăpător, la loc sănătos şi la îndemâna co- 
piilor. Are o sală: (6X4X2,28) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (200) este împrejmuită. 
Grădină nu e. Şe6la are un venit de 225 lei, din arendarea pămîntului. : 

La Oinacu, fiind 200 copil:în vîrstă de ședlă, ar trebui cel puţin încă doi învăţători. 
E ncapărată nevoie de un local noii. | 

13). Comuna Petrile. (Venit: 4.029 lei). Două cătune: Meletie şi Petrile. 
Șeola este la Petrile. Lxistă de la, 1880. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1879 

E de zid, la un loc cu primăria, nepotrivit şi neîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are'o sală: 
(5,31X5,84X 2,85), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şedla nu are nici 
un venit. i | | i 

Copiii din cătunul Meletie (2 kil. 928 m.), ar putea urma la șcâla din Petrile, dar în loc 
_de a se înființa o a doua şcolă, ar fi nemerit ca la Petrile, fiind 148 'copii în vîrstă de şclă 

să se adaoge încă doi învățători, și să se înfiinţeze o şeolă cu „doi învățători la Meletie, unde, 
sunt 101 copii în virstă. de școlă. 

li neapărată nevoie de localuri noui. 

Di 

14). Comuna Puieni. (Venit: 11.382 lei). "Trei cătune: Plămându, Prundu» Come şi Puieui. 
Șcla este la Puieni. lixistă de la 1882. Localul este închiriat. E de gard, lipit cu pămînt 

nepotrivit, neîncăpător, la loc nesănătos, dar la îndemâna copiilor. Are v sală: (7X14X2, 50) şi 
o cameră pentru învățător. Curtea (250»») esto ncimprejmuită. Grădină nu e. Şcola are un venit 
de 110 Iei, din arendarea pămîntului. : 
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Copiii din cătunul: Prundu-Comeni (2 lil.), ar. putea merge. la.șcla din Puieni, dar în loc 
de a se înfiinţa la Puieni o a doua şcâlă, ar fi may nemerit. de a se.adăoga încă doi învăţători 
Ja şcâla din Pueni, unde: sunt 165 copil în virstă de şcâlă şi'de a se înfiinţa o şcolă inleridră 
la Prundu-Comeni, unde sunt 5i copii în vîrstă de şcolă. . . 

Copii! din cătunul Prundu Comeni— în .casul când nu s'ar: înfiinţa: şcătă —ar putca mal 
ușor frecuenta șc6la, din comuna Prundu, plasa Olteniţa, judeţul Iov, fiind mal aprâpe ca de 
Puieni. 

E neapărată nevoie de un local. re : e 
Copiii din cătunul Flămânda (3 kil. de Puicni) pol merge la şeâla din comuna Gostinu. 

PLASA NEAJLOVU-DE-JOS 

"30 cătune şi 13 şedle. 
„Copii în vârstă de şcolă: 2.102 (. 51U băieţi şi 1.192 ete) 

1). Comina Babele. (Venit: 4.596. lei). Trei cătune: Babele, Găuseni şi Sterea. 
- Şe6la este la Babele. Există de la 1840. Localul este proprietatea comunci. E de gard, ne- 

potrivit, neîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (5X4,80X2), fără locuinţă pentru în- 
vățător. Curtea, forte mică, este neîmprejmuită. Grădină nu e. Şu6la nu are nici un venit. 

Copiii din cătunul Sterea (1 kil. 500 m.) pot merge ușor la şcola din Babele, unde, fiind 
peste tot 133 copii în virstă de şcâlă, ar trebui un al doilea. învățător. 

- E nevoie de un local. 
„Copiii din cătunul Găurent 6 lil. 300 m.) pot merge! la şcâla: Bulbucata. 

'9) Comuna Bucșani. (Venit: 200 lci). Trei cătune: DBucşanit-de Sus, Oi: Deși Şi Po- 
dişoru. 

' Şcdla oste la Bucşanil- de- Sus. Există de la 1887. Localul este proprietatea comunei. g de zid, 
destul de bun, neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna tuturor copiilor. Are două săli: 
1 (11,94X6,34X3,35), 11 (6,18X4,10X3,35) şi patru camere pentru învăţător. Curtea și grădina, 
(1250"») sunt neîmprejmuite. Şc6la nu are nici un. venit. | 

Copiii din cătunul Osebiţi- Bucșani (800 m.) pot merge ușor Ta şedla. din Bucşanil- de- Sus, 
unde, peste tot: fiind 174: copil în virstă de şeâlă, ar trebui un al treilea învăţător ș și deci o a 
treia sală. 

In cătunul Podișoru (6 Ril, ai m), fiind 53 copil : în vîrstă, de Şc6lă, a ar. trebui să se, în- 
fiinţeze o: şeolă inferidră. 

3). Comuna Bulbucata. (Venit: 7.474 lei). Patru cătune: DBudiutcati, € “Coteni, Făcău şi i Velea. 
Șc6la, este la Rulbucata. Localul este clădit în 1889 de familia Atanasiu şi . Grig. Petru, 

participând şi d. colonel d-r 1 Niculescu. E de zid, destul de bun, încăpător, dacă -se mai clă- 
desce un local pentru a doua şedlă, la loc sănătos și la îndemâna iuturoreopiilor. Are trei săli: 
I (9, 563, 92x5 92), IL (9, 56X5,92 5, 92), NI (3,45x3,45X5,92),.două camere. cu sală, o bucă- 
tărie şi o magazie pentru. învăţător. Nu e.nici -curte, nici grădină. -Şcola nu“are nici un venit. 

D. colonel d-r 1. Niculescu, proprietarul Iocalului ne mai voind a ceda .localul, ar -trebui 
să se construiască neapărat un local. . : 

Copiii din cătunul Velea (840 m.) precum și cei din Gtturesii (comuna. Babele) pot urma
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ușor la şcola din Bulbucata; unde, fiind peste tot 281 copii in' virstă de şeolă, ar trebui fiind 
„doi învăţător la şcola existentă, să se înfiinţeze încă o scâlă cu doi învățătâri. i Ni 

In cătunul Făcău (2 lil. 500: m.'și comunicaţia grea), ar' trebui 'să* se înfiinţeze “o şeolă 
inferidră, unde ar putea veni şi copiit din cătunul Coteni (3 kil. 640 m. de Bulbucata). 

- In ambele cătune sunt 65 copii în virstă de școlă: : aci 

4). Comuna Clejani. (Venit: 7.000 lei). Un cătun: Clejani. ia Ca 
Școla de la Clejani există de la 1872. Localul este închiriat. E de: zid, destul de bun, 

neîncăpător, la loc sănătos şi la îndemâna, copiilor. Are două săli: 1 (8X6X3,50), IL (6x4xx3,50) 
şi o cameră pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şc6la nu are nici un venit. 

La Clejani, fiind 233 copil în vîrstă de şo6lă, ar trebui, fiind: doi învăţători la şcola 
existentă, să se înființeze încă o şc6lă cu doi. învtțători. | 

5). Comuna Crevedia-Mare. (Venit: 3.539 lei). Două cătune: Crevedia şi Golăşel. 
Şedla este la Crevedia. Există de la 1879. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1870. 

IE de gard, lipit cu pămînt, vechii, ruinat, mizerabil, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos 
şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,25X3,20X2,10) şi o cameră pentru învăţător. Curtea (3247) este neîmprejmuită. Grădina (648m.2-) este împrejmuită cu şanţ. $c6la nu are nici 
un venit. . 

La Crevedia, fiind 112 copil în virstă do şcolă, ar trebui un al.dojlea învățător. ; 
E neapărată nevoie de un local nou... a E - 
In cătunul Golășei (4 til. 500 m.), fiind 17 copil. în vîrstă de șcâlă, ar trebui să se înfiin- ţeze o şcâlă de cătun. | E _ pu a. RR 

. a 3 î 

6). Comuna Gâscescii-Români. (Venit: 3.000 lei). Un cătun: Gâscescir- Română. 
Şcola de la Gâscescit-Români există de la 1840. Localul este” proprietatea comunei, clădit în 1886 cu ajutorul învățătorului. E de nule, lipit cu pămînt şi tencuite 'cu var, neîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,2X(3,3X2,3) şi o cameră pentru învăţător. Curtea 

(800m-.) este neimprejmuită. Grădina (10.000=-) este împrejmuită cu șanț. Șc6la are un venit de 289 lei, din arendarea pămîntului. - A - 
La Gâscescil-Români, fiind 202 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învățător 

la şcâla existentă și să se înfiinţeze încă o şedlă cu doi învăţători. | ” 
E nevoie de localuri. - i 

7). Comuna Letca-Nouă. (Venit: 9.332 1%). Un cătun: Letca-Nouă. | 
Școla de la Letca-Nouă există de la 1867. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1867. 

E de gard, lipit cu pămînt şi acoperit cu stuf, vechii, nepotrivit, mizerabil, ruinat și ncincă- 
pător, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,50X4,20X2,15), fără locuinţă pentru învățător, Curtea, (320%) este împrejmuită cu gard de nuele. Grădină nu e. Şela nu are nici un venit. 

La Letca-Nouă, fiind 239 copil în virstă de șeolă, ar trebui un al doilea învăţător la şc6la existentă și să se înființeze încă o şcâlă cu doi învățători. 
E neapărată nevoie de localuri noui. 

8). Comuna Mârșa. (Venit: 4.855 lei). Un cătun: Alârșa. . | 
Șc6la de la Mârşa există de la 1889. Localul este donat de d. Costache Bolintineanu șia lost clădit în 1884. E de gard, lipit cu pămînt şi “acoperit cu şindrilă, vechii, nepotrivit și neîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (4,75X4,20X2,10) o cameră, o bucătărie și o mâgazie pentru învăţător. Nu-e nici curte, nică grădină. Şedla nu are nică ur venit.: m 
Ia Mârşa, fiind 1$5 copil în vîrstă de şeolă, ar trebui încă doi înv&ţători. * 
E ncapărată nevoie de un local noi. ” |
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9). Comuna Nebuna-Velea. (Venit: 2.053 lei). Un cătun: Aebuna- Velea. . 

Şc6la de la Nebuna-Velea există de la 1818. Localul este proprietatea comunei. E de gari 

nepotrivit și neîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are o sală: (5X-tXX3,50), fără locuinţă pentru 

învăţător. Nu e nict curte, nică grădină. Şc6la nu are nici un venit. 

La Nebuna-Velea, fiind 160 copil în virstă de şeslă, ar trebui incă doi învăţători. 
E neapărată nevoie de un local. 

10). Comuna Obedeni. (Venit: 5.000 lei). Trei cătune: Anghelesci, Obedeni și Vudu-Lat. 

Şcdla este la Obedeni. [Există de la 1891. Localul este donat de d. Ghiţă Niculescu şi a fost clădit 

in 1891. E. de zid, noi, destul de bun, neincăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are 

două, săli: 1 (5X4X3,21), Il (7X6,35X3,21) o cămară, o cameră și o bucătărie pentru învăţător. 

Curtea, (600*-2) este împrejmuită cu scânduri. Grădină nu e. Şcdla nu are nică un venit. 

Copii! din cătunul Vadu-Lat (1 kil. 500 m.) pot merge la şeola din Obedeni, unde, pesto tot 

fiind 198 copii în vîrstă de şcâlă, ar trebui un al doilea învăţător și decă o a treia sală. 

In cătunul Anghelesci (1 lil. 500 și comunicaţia grea), fiind 30 copil în virstă de şcolă, ar ar trebui 

să se înfiinţeze o şcslă inferioră. : 

11). Comuna Roşi-lui-Asan. (Venit: 6.457 lei). Un cătun: Pușii-lă- Asan. 

Seola de la Ruşit-lui-Asan există de la 1867. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1853: 

E, de gard, lipit cu pămint, vechii, ruinat, mizerabil'și neîncăpător, dar la loc sănătos și la îndemâna 

copiilor. Are două săli: | (439X3, 10X2,04), 11 (451X4,35X2,014), fară locuinţă pentru învăţător. 

Curtea, (520"+.) este împrejmuită cu gard. Grădină nu e. Scola nu are nici un venit. 

La Ruşii lui-Asan, fiind 139 copii în virstă de scâlă, ar trebui un al doilea învăţător. 

Ii neapărată nevoic de un local noii. 

19), Comuna Uiesci-Golesci. (Venit: 3.200 lei). Două cătune: Popeasea-Ciupugea şi Uiescr- 

(oleuscu., 
„Șeola este la Uiesci-Goleasca. Există de la 1882. Localul este proprietatea comunei. li de 

zid, acoperit cu tablă, la un loc cu primăria, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos şi la 

îndemâna copiilor. Are o sală: (6,7XX3,5X2,6), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (266») este 
împrejmuită cu scânduri. Şcola nu are nici un venit. 

Copiii din cătunul Popeasca- Ciupagea (1 il. S00 m), pot merge la școla din Uiesci-Go- 
leasca, unde peste tot fiind 153 copil în virstă, de şe6lă ar trebui încă doi învăţători. 

IE neapărată nevoie de un local noi. 

13). Comuna Uiesci-Moșteni. Un cătun:. Uiesci- Moșteni. 
Nu este şeslă,; fiind însă 60 copil în virstă de. Scolă, ar trebui să se înființeze o școlă 

inferioră. ” 

14). Comuna Zădăriciu. Şese cătune: Belimoaica, Crevedia- Mică, Găiscunca, Priboiu, Sfînlu- 
(ahcoryhe și Zădăriciu 

Şedla este la Crevedia-Mică. [ixistă de la 1876. Localul este închiriat. E de sari, lipit cu 
pămînt, nepotrivit și ncîncăpător, dar la lov sănătos și la îndemâna Luturor copiilor. Are osală: (5X4 
2,25), lără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici curte, nici” grădină. Şcola nu are nici un venit: 

Copiii din cătunele Priboiu (L kil. 300 m.) şi Slîntu Gheorghe (600 m.) pot merge la şcola 
din Crevedia-Mică, unde, peste tot fiind 168 copii în virstă de şcslă, ar trebui încă doi inv&ţători. 

| neapărată nevoie de un local noi.
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In cătunul Zădăriciu (5 kil.), ar trebui să se înființeze o şeolă cu doi învăţători, unde ar 
putea veni şi copiii din cătunele Belimoaia (5 kil. 500 m. de Crevedia-Mică) şi Găiseanca (5 kil. 
300 m. de Crevedia-Mică). o. - m 

Peste tot sunt 100 copii în vîrstă de șeolă. 
1 

PLASA NEAJLOVU.DE-SUS - a: 

3l călune și 15 şedle 
Copii în virstă de șeolă: 2.610 (1.487 băieţi şi 1.123 fete.) 

1). Comuna Cârtojani. (Venit: 4.000 lei). Două cătune: Cârtojani şi Sadina. 
ȘŞedla este la Cârtojani. Există de la 1891. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1890. E de gard, lipit cu pămînt, nepotrivit și neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna 
copiilor. Aro două săli: 1 (1,153,48X2,30), 11 (6,40X5,25X2,30) şi o cancelarie, fără locuinţă 
pentru înv&ţător. Curtea la un loc cu grădina (5000”--) este împrejmuită cu şanţ. $e6la are-un 
venit de 170 lei, din'arendarea, pămîntului. | | Aa 

Copiii din cătunul Sadina — alipit de Cârtojani — pot merge cu înlesnire la ședla, din Câr- 
tâjani, unde, peste tot fiind 213 copii în vîrstă de şeslă, ar trebui un al doilea învăţător la 
șeola existentă şi să se înfiinţeze încă o șe6lă cu doi învăţători. | 

[. ncapărată: nevoie de un local noii. 
po. pi 

. 

2). Comuna Căscioarele. (Venit: 3.500 lei). "ref cătune: Căscioarele Podu- Popa-Nae şi Suseni. 
Șeola este la Căscioarele. Existi de la 1865. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1863. [E de cărămidă, în paiantă, vechiă, ruinat, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sinătos și 
la îndemâna copiilor. Are o sală: (5,70X5,50X3), fără locuinţă pentru învăţător. Nu e nici 
curte, nici grădină. Sc6la nu are nici un venit. - MI 

La Căscioarele, fiind 146 copii în: vîrstă de școlă, ar trebui încă doi învăţători. 
E ncapărată nesoie de-un local not. - ÎN | | 
In cătunul Suseni (8 kil.), fiind 24 copil în vîrstă de școlă, ar trebui să se înființeze o 

școlă de cătun. | | 
Copiii din Podu-Popa-Nae (3 il. şi comunicaţia grea), în număr de 17, pot merge la școla 

din comuna Găiseni, plasa Bolintinu, judeţul Dâmboviţa. 

da 

3). Comuna Corbii-Ciungi. (Venit: 2.100 lei). Doui cătune: Corbii-Ciungi şi Vadu-Stanchi. 
Șeola este la Corbii-Ciungi. Localul este închiriat. E de zid, în paiantă, nepotrivit, ncân- 

căpător, la loc sănătos și la îndemâna copiilor. Are două săli: 1 (6X42X3), 1 (6X32X3) și 
două camere pentru învăţător. Curtea la un loc cu grădina (12007) este împrejmuită cu- gard. Şcola nu are nici un venit. | 

„La Corbil-Ciungi sunt. 73 copil în vîrstă de şeolă. | 
Comuna' posedă un local în centru. | _ 
Copiii din cătunul Vadul-Stanchi (8 kil.), în număr de 59, pot merge la şesla din Cor- bil-Mari. i
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4). Comuna Corbii-Mari. (Venit: 4.000 lei). Două: cătune: Cordii-Afari şi Podul-Corbeni. 
Șeola este la Corbii-Mari. Există de la 1888. Localul este cumptrat de comună şi a fost 

clădit în 1883. E de zid, la un loc cu primăria şi percepţia, nepotrivit şi neîncăpător, dar la 
loc sănătos și la îndemâna, copiilor. Are o sală: (7X4,4X2,8), fără locuinţă pentru învăţător. Nu 
e nici curte, nici grădină. Şedla nu are nici un venit. 

Copiii din Vadul-Stanchi (comuna Corbir-Ciungi) pot merge la şcola din Corbir- Mari, unde, 
peste tot fiind 177 copii în virstă de şcâlă, ar trebui încă doi învăţători. 

E neapărată nevoie de un local noă. 
In cătunul Podul-Corbeni (3 kil. 100 m. şi comunicaţia grea iarna), fiind 16 copii în vîrstă 

de șcâlă, ar trebui să se înființeze o şceâlă de cătun. 

5). Comuna Fundu-Părului. (Venit: 1.929 le)): Două cătune: Fundul-Părului şi Grozăresel. 
cola este la Fundul-Părului. Localul este proprietatea comunei, clădit în 1893. E de nuele, 

lipit cu pămînt, la un loc cu primăria, nepotrivit şi noîncăpător, dar la loc sănătos : şi la înde- 
mâna copiilor. Aar o sală: (7x43), fără locuinţă pentru învâţator. Nu e nici curte, nici gră- 
dină. Se6la nu are nici un venit. 

La Fundul-Perului, fiind 117 copil în vîrstă de şcolă, ar trebui un al doilea învăţător. 
E neapărată nevoie de un local noi. 

Copiii din cătunul Grozăvesci (3 kil. 420 m.) î in număr de 12,pot merge la şcăla ce sar 
înfiinţa la Moara-din-Groapă. (comuna Patru-qeci-de Cruci). 

6). Comuna Gratia. (Venit: 5.109 lel). Trei cătune: Drăghinesci, Fărcășcanea şi Gratia. 
Şedla este la Fărcășeanca. Există de mult. Localul este proprietatea comunei, clădit în 

1873. E de zid, neîncăpător, aprâpe sistematic, dar la îndemâna copiilor. Are.o sală (74,5X5X 
2,85), o cancelarie și o cameră. pentru învăţător. Curtea este nelimitată şi nemprejmuită. Grădină 
nu €. Șc6la nu are nici un venit. 

Distanţele fiind mici și comunicațiile ușore, toţi copii! din tâte ciitunele pot urma cu în- 
lesnire la şedla din Lărcășeanca, unde, peste tot fiind 398 copil în vîrstă de şcâlă, ar trebui încă 
doi învăţători la şcâla existentă şi să se înființeze încă o şcâlă cu tre! învățători: ” 

E nevoie de localuri noul. 

7. Comuna Obislav. (Venit: 3.600 lei). Trei cătune: Obislav, Uliesci şi Ungureni. 
Şodla este la Ungureni. Există de la 1877. Localul este proprietatea comuuei clădit în 1893. 

șI de lemn, la un loc cu primăria, nepotrivit şi neîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are o 
sală (8X4X2, 50), fără locuinţă pentru învăţător. Curtea (200m») este neîmprejmuită. Grădină nu e 
Șeola are un venit de 137 lei, din arendarea pămîntului. : 

La Ungureni, fiind 123 copil în vîrstă de șc6lă, ar trebui un al doilea învățător. 
E neapărătă nevoie de un local noi. : 
In cătunul Obislav (4 kil. 920 m), ar trebui să se înfiinţeze o șcâlă cu doi învățători unde 

ar putea veni şi copiii din cătunul Uliesci (7 kil. 0,20 m. de Ungureni). - a 
Sunt peste tot 114 copii în vîrstă de şcâlă. 

8). Comuna Patru-zeci-de-Cruci (Venit: 2.850 1). Două cătune: Moara-din- Groapă și Putr u- 
deci-de-Cruci. 

Nu este școlă. , 
In cătunul Patru-qeci-de-Cruci, fiind 96 copii în vîrstă de şes, ar trebui să se înfiinţeze 

o școlă cu doi învăţători. 
In cătunul Moara-din- -Groapă (3 kil. 200 m), ar trebui să se înfiinţeze o șcâlă interidră, unde
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ar putea veni și copiii din cătunele Berceni (comuna Uliesci, judeţul Dâmbovi (a) şi Grozăvesci 
(comuna Fundul-Părului). | 

In tâte cătunele sunt peste. 40 copii în vîrstă de Şcălă. 

i 

9). Comuna Roata-Cătunu. (Venit: 1.600 lei). Trei cătune: Roata- de- Jos, Roata-Cătunu și Sgaia. 
Scola este la Roata-de-Jos. Există de la 1876. Localul este proprietatea, comunei. E de lemn 

lipit cu pămînt, la un loc cu primăria, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc sănătos și la înde- 
mâna copiilor. Are o sală (7X5X(2,25), fără locuinţă pentru învăţiitor. Curtea este neîmprejmuită. 
Grădină nu e. Şc6lu nu are nici un venit. 

Distanţele fiind mici și comunicţiile ușore toţi copii din t6te cătunele pot merge uşor la 
şcola din Roata-de Jos, unde, peste tot fiind 245 copii în virstă de șcdlă,ar trebui un al doilea 
învățător la şc6la existentă şi să se înființeze încă o șcâlă cu doi învăţători. 

E neapărată nevoie de localuri noui. 

10). Comuna Udeni. Venit: 2.000 lei). Două cătune: Serbeni-Moşteni şi Udeni. 
Şedla este la Sârbeni-Moşteni. Există de la 1887. Localul este închiriat. E nepotrivit şi 

- neîncăpător, dar la loc sănătos şi la îndemâna copiilor: Are o sală: (45X4X2 „82), fără locuinţă 
pentru învăţător. Nu e nici curte, nici grădină. Şeola nu are nici un venit.. 

Copiii din cătunul Udeni (2 kil.) pot merge la șe6la din Sârbeni-Moşteni, unde, peste tot 
fiind 115 copil în vîrstă de șcslă, ar trebui un al doilea învăţător. 

E neapărată neapărată nevoie de un local noii. 

11). Comuna Venători-Mari. (Venit: 3.375 lei). Trei căţune: Corbeanca, Cupele şi Vânătorik-Alari. 
Șc6la este la Venătorii-Mari. Există de la 1873. Localul este proprietatea comunei, clădit 

în. 1872. E de gard, lipit cu pămînt și acoperit cu şindrilă, nepotrivit şi neîncăpător, dar la loc 
sănătos şi la îndemâna copiilor. Are o sală: (7X2,70X2,20), fără locuinţă pentru învăţător. Nu 
e nici curte, nici grădină. Şedla nu are nici un venit. 

Copiii din cătunele Corbeanca (2 lil. 200 m.) şi Cupele (1 kil. 800 m.) pot merge la şesla 
din Venătoril-Mari, unde, peste tot fiind 178 copii în vîrstă de şedlă, ar trebui încă doi învăţători. 

i neapărată nevoie de un local noi. 

12). Comuna Venătoril-Mici. (Venit: 1.800 lei). Două cătune: Poiana- -Stânga și Penătorii- Aici. 
Ședla este la Venătoril-Mici. Există de la 1870. Localul oste proprietatea comunei, clădit 

“în 1867. E de cărămidă, în paiantă, nepotrivit și neîncăpător, dar la îndemâna copiilor. Are o 
sală: (£80X3,95X.2,55), fără locuință pentru învăţător. Curtea este neîmprejmuită. Grădină nu e. 
Şcdla nu are nici un venit. 

Copiil din cătunul Poiana-Stângă (2 kil. 700 m.) pot merge la șcâla din Venătorii-Mici, 
unde, peste tot fiind 108 copii în vîrstă de şeâlă, ar trebui un al doilea învățător. 

E nevoie de un local noi. 

13). Comuna Vișina. (Venit: 3.929 lei). Două cătune: Hanul-hi-Pală şi Vișina. 
Şcâla este este la Vişina. Există de la 1877. Localul este donat de d. N. Bălescu, cu forme. 

E de gard, lipit cu pămînt şi tencuit cu var, nepotrivit şi neîncăpător, la loc sănătos şi nu e 
“la îndemâna copiilor. Are o sală: (6,55X5, 15X2, 20) fără loouinţă pentru învățător, i Nu «e nici 
“curte, nici grădină. Se6la nu are nici un venit. 

La Vișina, fiind 317 copii în vîrstă de șcâlă, ar trebui încă doi învăţători la școla exis- 
tentă şi să se înfiinţeze încă o şcâlă cu trei învăţători, -
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I: neapărată nevoie de localuri noul. | 
In cătunul Ilanul-lui-Pală (5 lil. 620 m.), fiind 39 copil îu virstă de șcâlă, ar trebui să se 

înfiinţeze o ședlă inferidră. 

RESUMAT 

Pentru o deplină aplicare a legci asupra învățămîntului primar, ar trebui să se în- 
fiinţezo în tot judeţul Vlașca: 

6 șcule de cătun 
18 ședle inferidre cu 1 învățător; 
46 șcdle superidre cu 2 încițători. 
18 ședle superidre cu 3 înrtţători. 

Ar mal trebui să sc transforme: 1 șc6lă de cătun în șcOlă superidră cu trei învăţători, „46 şedle inferidre în şcâle superidre cu doi învățători, 51 ședle inferisre în șc6le superidre cu trei învăţători şi 6 şele superidre cu doi învățători în şcâle superiGre cu tre! învățători. 
Astădi avem în acest judeţ 117 șcâle, din cark: 1 de cătun, 104 inierire şi 12 superidre cu do! învățători. 

” 
In Qiua când legea actuală va fi pe deplin aplicată, vom avea 205 șcâle, din cari: 6 de cătun, 22 inferidre, 98 superidre cu doi învăţători și 79 superidre cu tre! învăţători. 

F.D. 

DI 

NOTĂ. — (1) Suma totală a copiilor în virstă de şcolă din cătunul Crevenicu-Mare (comuna Crevenicu-Mare, plasa Clăniţa), să se citească într'o singură cifră cu suma copiilor din cătunul Crevenicu-Ridulesci (aceeaşi co- mună), unde nu cste şcelii, trecut fiind din erore. 
(2) Cătunul Zădăriciu (comuna Zădăriciu, plasa Neajlovul-de-Jos) să se citescă în tabelele Crevedia-Mică. (3) Numărul cătunelor şi al şcâlelor s'a scăpat din vedere a se trece în tabele (a se vede în text). 

.
”
)
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