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“Ne” propunem a face istoria sedlelorii nostre șăteșei de: la 1830 pănă astâ-gi. — i 

Vomi face acâstă istoriă sine “studio et ia, pentru că, inlâturândiă totă felulă de preocupa- 

țiuni politice. s6ă personale; noi suntemii deciși a „deschide cu cea mai mare nepărtinire, 

“anquetă asupra împrejurâriloră care a activati ori întârgiată. desvoltarea instrucţiune ȘI e 

- ducaţiunei: sătenului "Românii în acestii “periodii de timpii. 

| Sine studio at ira va fi, 'repeţimi, anqueta n6stră, pentru că nu ne “propunemii de a - 

"afla culpabilili, ci de-a învăța. de la trecută, pr ocederile. dune, „de le vomă afia la. organi- 

. sarea învoțătmentaulută săitenescii s6ă deci sunt în trecuti sadderi în acestă “privinţă, să le 

| descoperim, spre vindecarea” loră “pe viitori. — 

V. A. Unechiă. 
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CAPITOLULU LĂ 

Istoria se6leloriă săteşci în + aceşti 37 de ani din|: 
urmă, o: o împărțirii în următ6rele peridde: 

IL. _Dela 1830.la 1833 . 

ML 11833 — 1837 
MII.  — 1838 —1847.. , 
IV. — 1847 —1855 
Y, 1855 — 1867 

Diviiunea acâ acesta, ce stabilimii în istoria scâlelor 
săteșci nu este arbitrariă, ci, cum” se va, vedea mai 
la vale, indicată de -veniminte, care 'aii adusii. uă, 

„ influință  sâi prefacere mai insemuată în mersulii 
învăţământului populară, 

LI 

- Dela 1830-— 1637. 

Regulamintele. organice! ale Munteniei şi Moldo- 
„Yei nu ai creatii învățemăntulii de 'la sate... 

Regula amentulii Munteniei la secțiunea 4 cap. s| 
„art. 306 se ocupă. numai de se6lele” începătâre pen 
“tru ambe secsele de prin capitalele județelorii 

Regulamentul Moldovei și elă, şi încă în ter- 
"meni mal puginii limpedi, la anesa lit. F Secţiu- 

„nea I-a, art: 66, abea indică decisiunsa , de a: se 
înfiinţa scoli începetâre . prin. capitalele judetelor 
„(Vedi şi art. 420), ba încă nici nu cere pentru: tâţe 
judeţele. scoli ci numai pentru. Romanii, Huşi, Ga- 
laţi, Focșani, Berladii Şi Botoșâui. 

x t, 
di . 

„— Pe cândă Statalii nu avea nici uă ingrijire de i în- 
_văţătura sătenilori îngrij'aii Gre de ea scoli private 2— 

-* Nu era mal respândită iastrucţiunea, privată în! 
acâstă clasă a națiunei -decumii n'o răspândise | 2 
statul, în puterea. regulamintelor organice. Instrue- |» 
ţiunea privată, şi încă în cea mai înjosită stare, 
abia 'esista prin. unele orașe şi d6ră prin unele ca- | 
se private. Ea era, în. şe6lele. private, pusă-nu na- 
mai sub privegherea Eforiei sc6lelor, dâră încă în 
Muaţenia, Regulamentulii organică aliniatu III al 
art. 364, otâria ca instrucţiunea privată, să fie pri- 

„vighetă- şi în privința metuelor de învățămentii. — 

Așa deră istoricăl scâlelorii din sate pentru anii 
dela 1830 la 1833 este resumatii în aceste puncte: 

a) Regulamintele organice ale principatelor nu ai 
avutii în vedere de locii înfiinţarea sc6lelor. sătesci.— 

b) Na esistatii in România (Moldova şi Muntenia) 

| siunelorii de susii,. amii putea aduce o sumă de acte 

Icărți didactice cra. o a treia causă a răului. 

  „dela 1830—1833 învățăienti pentru săteni, 

sk i 

Dâcă ar. fi de lipsă doveţi în sprijinul conelu-. - 

oficiale din acești ani. . 

„ Aşa de esemplu, ca se citimii câteva; In 12 Au- . 
gust 1831 Preşedintele Plenipotenţiarii alti Diva= 
nului Munteniei, Adjutantul General D-lii Chiselev, 
âdres6ză, I.foriei Scdlelor „epistola cu Nr. 80 (a- 
nesa, Nr.. î) prin care cere Eforiei raportii de si- - 
tuaţiunea învăţemăntulni. în ț6ră,. i 

La. acâstă cerere Eforia. respunde cu raportulii . 
seii: Nr, 24 din acelaşi anii. 1831—24 Septembre, 
(anesa Nr. 2) -din care se, constati că la finca auu- | 

luă: 1831 nu era nici în gândul culva înființarea de 
şcoli pentru săteni. . Eforia pe atunci: se preocupa : 
cu aşedarea scdlei primare din Șerban-Vodă,. (loca - 
luli dela St Sava fiindii în reparaţiune după bla ho- 
lerei . când servise de spital); cu reparaţiunea loca- | 
lului scâlej din Craiova şi cu-lucrări pentru -pre-. 
gătirea,. de locale în cele- J-alte - Oraşe judeţiane. —, 
In istoria €e -ne propunemă. a publica, a sedlelor pri- 
mare judeţiane, vomii proba cu acte oficiale. că. pe- 
catulii de naşcere a înv&țămăntului primarii judeţianii 
a statii în lipsa de pregătire de învăţători îndăs - 
irați cu cunoșcinţi mai întinse » câtii şi de localuri a- 
propriate : cu trebuințele unici „şcâle, — — Lipsa de 

In 
vedere cu :acâstă lipsă, Eforia seGlelor scrise că- 

[tre Profesorii sole Naţionale în 1$31, * Noembre 
128 sub Nr. 32. (Vegi anesa Ne. 3). „ca ci se 
„se mele a alcătui fieşcare. în parte - unii 
„Cursii prescurtii de. tâte .acele şciinţi ce: este nea- 
„părată trebuință se le înveţe candidații profesoră 
„ce-vor merge pe la judeţe și aceste alcătuiri să le 
înfățișeze gata până la 15. a viitorei lună Decem- 
bre, — Mirabile dictu! -se -cerii cărți didactice de la | 

Noembre 23 pănă la 15 Decembre! 

  

1) Ce- x areptalii în 1831 Octombre se snnință anii cursă de pregătire a ai A 
de profesorii seslei Naţionale din Bucureşti, d6ră pregătirea se măr- / «N sp N 
gini numal . la învățarea sisteme: luneasteriane, "mulțămindase a se (AS SS | 
cere dela candid: ţii de Institutori primari abi€ următârele cunoșcinţi: 5 AȘ sS ! Ș /e 
»Gramatica, Geografia politicâscă, teoria numerilor întregi şi a frânz i SE E 
gerilor şi catehismul» (vedi anesa-Nr. sit, a.b). Trebuinţa de professor» „AY. 5 pp 
şi localuri o constață şi însași Eforia în raportală săă către D-lii Chisa- Re SI 
lev:% Plusiears ont deja âte trouves, dice raportulii Eforiei, de localuri; it 
les autres le serunt sous peu, mais le besoin de professeurs sc faisanti 7 
sentir pour ces difterente ctablissements d'6daention primaire, L'ephori e - 
s'ocenpe en'ce moment de Peâtablissement î ă Bucharest d'une cole. *: : 
normale d'enszignement matuel, qui ouvriră dans pea Bes, cou rs, 

.



„a le învinge prin facerea -unei nou€ legi a sc6lelor 

— 4 

Naturalmiste cererea Eforiei n) satisfăcu, în parte, 

numai irecerea.a deci. de ant! — D-li "Efor Stirbei 

in discursulii ce. ţinu la obştâsca adunare. in 11 

fevruarie 1833 la ocasiunea. desbaterilorrii unci nouă 

„legă scolare; recunbşce că greutăţile. cele mal mari 

ce a întâmpinată Etoria la întocmirea Șe6lelor, ai 
"fostii lipsa profesorilor şi lipsa de. încăperi trebu- 

„ inci6se. —' (Vegi anesa: No.. 4) 
Scăderile ce în, trâcătii semnalariinii la “organisa- 
“vea se6lelor primare judeţiane, . dar. fi fostii. vorbă 
"se se organiseze -sc6lele stitesci în acelaşi timpii, ar 

fi fostii acelâşi de hu și mai mari, căci. pe la sate 
“mu Stari fi aflată învăţători nici cu cunoşcinţele aşa 

-de slabe cerute dela Institutorii din oraşele Jude- 
țieae, Gră locale 'necă de închiriâtii 

CAPITOLULU U. 

„Dela, 1853 până la 1837. 

oz ne cursuliă ânulut. 1832, Eforia scâlelor vădându 
greutăţile ce întimpină la înfiinţarea se6lelor, credu 

„Şi deci Preşedintele Divanului, D- li Chiselev, trimise 
- obşteşcei Adunări în .desbatere unii asemene projectii 
de lege. Pregătiti de Eforie. In. Martie, acesti pro- 
jectii cra deja votati . de: Adunare, dar şi acestă, 
lege noiiă. ca şi ac6 vechiă, din Regulamentul Orga. 

prin. circulara Sa din Lulie 4 aceli anii că de și:. 
„în multe rănduri. aii publicatii prin gazete condi- | 

„țiunile prin care se priimescă candidaţi de. profes- | 

„sori, totuşi numărulii de candidaţi ce se află la invâţă- - 

tură, nu este îndestulii a implini „Jocurile vacante“. 

„(Anesa No. 5) = — Săse noteze bine că nu se cerea de 

câtii câte unii învăţetoră sâii celii multi câte doi 

pentru fic- -care județii. — Ce ar fi fost dâr dar fi luatii 

guvernul otârirea se: înfiinţeze şi scoli de, fete prin 
acele judeţe. şi apoi - scoli . prin comunele 'rurale ? 

Se scvedă în Anesa -No.'6 ce “puţină „instrucţiune - 
era p'atunci de . lipsa 'unuy învățătorii de. orașii! a- 
bea i se cerâ materia de două sâii trei clase prima- . 
re -şi. ânche și aceste : reduse la lectură, Grama- 

» tică, Gleografiă şi din Aritmetică: întregii şi frangeri! 
îi (Anesa No. 6. 

CAPiTeLULă i. 

 îatoreendu- -ne: acum privirea asupra învăţiămen- 
tului primării din „scolile sătesci de dincolo de Mil- - 
covii (Moldova) de la 1830 încâce, aflămi. că în ă 
1833 Epitropia învăţiăturex publice înființa. primele. 
şsse. sedle începătâre din capitale de judeţe, ră în - 
Ss.  Noembriu 1834 “se” așediă o şe6lă publică pen- 
tru crescerea fetelorii, lucru.lă care dincâce de 
Milcovii se gândiră forte targie... — In 1835 Iuliu   nică, nu preved6 nimicii pentru şeâlele. săteşci, ori 

care fie de altmintrele, îmbunătățirile dobândite prin 
ea pentru:scâlele judeţene. : 

„_ Zăstrea “didactică a sc6lelor unii anii dupre pu-l 
blicarea nouei lagi,: era abia: 

„ Carte de silabire şi cetire.. 
Catehismi. Aritimetică de 1. Bop, Gramatică de 

I. Pop, Geografie de. Aron Florianii, „Caligrafie de 
„A. Pop. 

Retorică. 
E vangeliile. 

„Cât pentru pugina rădicare a nivelei inst rucțiunei 
prin oraşe, -— ce le considerămii ca puncţii 'de pur- 
cedere a șe6lelor comunale, -—. de'a: 1833 la 1837, 
poto. sta de dovadă insâşi dificultatea cu care se gă- 
stii candidați carii plătiți cu 100 lei pe lună, se 
urmeze trei luni de dile cursulii normali. de la se6- 

“la naţionale din Bucureşti, ca apoi să, devină, 
aşa de. puţină ostenâlă, învăţ 
deţe. Acâstă lips: 
și apoi în mal multe alte rănduri Eforia  gicăndii 

cu 
ători. de capitale dej ju- 

ă de candidați o. constată în 1832 | 

16. se promulgă uă nouă -organisaţiune,. a învăţiă- 
mentului superiorii, în urmarea căreia. senfiinţă, a-:: 
cademia” disă Michailână. — În anulă 1838 era 0". 

|miiă ş&pte-deci şi 'optii de. scolari la tote “scâlele 
începetâre de peste Milcovii; 6ră. de la: înfiinţarea , 
acestori. scâle: până la 1838 urmase la nvățiătura 
începătâre şesse “mii cinci sute şepte deci şi' optii 

1(65'78) de scolaii..— Cărţile scolastice, lucrate peste 
Milcovi - până. la 1838, se. refereau: mai cu semă 
la progiamulii. gimnasiulul — Între. annii 1829 Şi 
1832. au fostă. publicate Gramatica şi Sintasa lui. 
George - Seulescu,: : Antâile. cunoscinte, de acelaşi; 
Geogr afia mică, de Basiliu Fabianu, Catihismu, dn 
tele. cunoscinte omano-francese. i E 

Pe la'1835 apăru mica Geografiă a. patria de 
pitarulii Popescu Scribanu și vre o 22 "de. cărți - 
diverse, traducţiuni ect. care înavuţiră literatura 
romană. — În 1838 se publică, prima hartă ro-. 
mănscă, a Europei de .D. George Asalky, Prima di- | 
cemii, după ace a luă Cantemir. 

In acesta'şi “tempă, “pe cânâi bărbaţi intelliginţi   
, 

se ocupati cu Pregătirea. de sări Și de scoli, epi- : 
pe



țină adevăratii 

i 

tropia înveţiăturei publice îndăstră scolile cu loca-| 

luri cumpărâte pentru d&nsele.' -Dece. de asemenca 

"case erai cumpărate până în. 1838. Deri,cu tâte 

îmbunătățirile realisate pentru nvăţiătura prima- 

- din oraşe şi cea superi6ră, nu este mai pu-|, 

că în anii. de la Regulamentulii or- 

ganicăi. până la 1837, peste ] "Milcovii nu aflămii nici 
uă lucrare pântru 'nfiinţarea de scoli sătesci 

D. Colson în „Etat present et de Tâvenir des Prin: 
„cipaiutăs Danubiennes,“ vorbesce despre scâlele din acestii | 

periodii: de timpi, cu landa pentru „cele din Moldova: 

i “CAPITOLULU Iv. Si 

„De în 1837 până la 1847; 

Anulii. 1838 este demnă. de a f însemnată î între 

cei buni ai. culturei naţionale, - căci în acestii anni 

_se agită mai înteii întrebări despre organisaţiunea 

învățământului ” sâtescăi. — Intriadevării, prima lu- 
crare ce aflămii în dosare, relativă la“ înființarea 

acestui învăţămenti, este, prin.o. coincidință adrmi-- 

rabile, datată din 24 Ianuarie: 1838: —- La 6ra 

“în “care scriemii aceste rânduri (24 anuar 1868) 

sună ali 30-le anii „deplină, decândii ună. ministru 

„din lăuntru sei Vorniculii celii mare, D- lui M. Ghi- 

ca, provocâ cu adresa, sa, No. 117 (ariesa No. 7 și 8)| 

„pre Eforia şc6lelor ca să: înființeze scoli. “săteşci.— 

- Intenţiunea cra patriotică şi landabilo;. vomil ve- 

da însă cumii esecuţiunea. a fostă eronată , ne fi- 

- indă pregătitii pică unul din elemintela. constitu-| 

- tive unei scoli: Neci locul, nec învăţători, neci mo- 

vie, neci cărță şi mal camii putea dice neci elevi. — 

„ Departamentulă din lăuntru, fără să, cugete la a- 

-“cestea t6te, ordonâ, purement et simplement : „Să se 

„înființeze prin “tâte - satele. scoli, urmândii. a lori 
„„învăţătură numai în. vreme de i&rnă, adică de la 

„li. Noembre şi până la finitul lui Martie ca în. lu- 

„rele cele-l- alte să se îndeletnicâscă . pentru adju- 

„torarea părinţiloră la lucrarea păm&ntului *: 

 Singurulii . mizlocii. de. realisare. a scsleloră sâ- 

teşci, ce recomandă: Vornicia mare . din: 1838, este 

înţelegerea ocârmuitorilorii, cu 'proprietarii moșiilor: 

„_ Asupra acestei memorabile de altmintrele -adre- 
să a onor. ministru din lăuntru, Eforia „otăzesce : 

„Se se respundă Cins. Vorniciă că, Eforia cu deose- 

„bită mulțămire a văduti poruncile date pre la 
„judeţe de ; cătră C. Vornicie pentru ' punerea, în 

„lucrare a legiuirei. ce privesce la întocmirea sc6- 

lelorăi de prin sate, D. Pentru acesta să se scrie şi 

„din partea Etoriei '0 circulară _către_toţi o ocarmu- | 

  

„ăcplinirea măsurilori ce sai Inaţii pentru sc6lele -. 

de prin satc, şi acum deocamdată să se_înțelâgă, 

scu' proprietarii. moşiilorii ca să oțărască_casa._ în- 

„tru care are. a. se ţine scdia, sii să chibzui6scă 

„mizl6ce . pentru . cladirea unei încaperi intradinsii 

„pentru, acâsta. Prin acâsta 'slujbă: Eforia deose- 

„bită” că. va cunâsce meritulii - şi “ vredaicia fiă-că- 

„tia ocărmuiri, va. avea şi dov6dă - de r&vnă pen- 

„tru folosulii: obştescii; îndeplinindii cu esactitate 

| -„acâstă santă indatorire ce ește pusă. asupră- -le.. 

„Deosebitii să se scrie şi profesorilorii după Ja judeţe ! 
ca să îngrijescă de acum a căuta, tineri! țerani feciori. 

de popă stă alţii, « care se primâscă a urma în scâlă 

câtă-va vreme zentru ca să, se depringă cu in- 

veţăiturile. incepătâre şi apoi se fie datori a țin | 

şcOlă în vre un sat. Pentru acâsta. înțelegânduse. cu 
DD.. Ocârmuitori - vorii. put găsi asemeni tineri 

prin sate dintre că întăreţi | sâi grămătici „ce : sunt 

pe la, biserici. 

(Veţi şi naintar ea lucrăr ilor dupe acâstă esolaiune 

în anesele 9, 10, 1 12. Si, 15.. 

sie e 3 

“Cu adresa No. Su aia Februarie 14, 1838, E 

foria, a: aoformaţă şi pre logofeţia băsericâscă de, re- 

gula, CE A. făcută în privința scdlelorii de la sate 

şi a rugat?o să facă și din partea logofeţiei cuviin- 

ci6sele: poftiri atât. st. metropolii ; st-lorii episcopi, 

câtă și către cuvioşii egumeni ai monaștirilorii Ro- 

mânesci Şi Grecesci, „ca, dupe înțelegerea. ce voră . 

avea, cu. ocârmuirile, -să otărescă cast "pentru: scâle 

qliere inlesnirile cuviinci6se pentru cladirea unoră a- 

semeriea încăperi de şcle; şi pentru a, se: încredin- 

ţa mai bine acei. cantareţi s6ă. feciori de preoți. de 

folisele ec ai să dobandâscă ca nisce învățători prin: 

sate, sii, se serie. de la St: aşediământuri de -se va 

găsi cu “Cale. de sunt logofeţi şi către. profesorii pl 

şilorii casă îngrijâscă a indemna „pre acei tineri, 

şi a se înţelege şi cu profesorii pentru, acâsta. 

In Mai 25 1838, Eforia se adresa cu Nr. 501. 

către'Marea Vorniciă (anesa, 14), spre ai vesti că a 

primit. raporturi de la comitetele: sedleloriă normale 

"1) Nu era o legiuireci o vorbă, scăpată în regulament, dicenda-se 
că“ ţircovnicii pentru I6fa ce vorii primi sa înveţe si copiii săteniloră. |   

„itorit, cari să se străduâscâ cu totă .rivna în în- 

prin satele: moșiilorii_« sei să chipzuescă “fără, întăr- A



) 

"- (din judeţe), prin care se. face cunoscutii că la unele 

'pogtafia colegiului, e 

. 

| tinesci, 

i tara, în sfirşită 

de. acele scâlo cari aii începutii ase aduna candi 
: - „a. , PI 

„daţi de inveţători dintre ţircovnicii dupe la. sate 

spre a se deprinde acolo acum în vârăcu. invățătu- 

rile începetore, şi în ierna viitoriă, să încâpă a a- 

duna copii a, invățătură. în scâlele co se :găsesci a 

se aşeda pe la sate.. Eforia -apoi artă că i se adaugă 

de comitete „că acesti candidaţi de învăţători sep: ângii 

»că nu poti şed6 la învăţătură căte. duoe luni 

„precum cere trebuinţa, din pricină - că n'aii de chel- 

„tudlă ca să-şi întreție hrana de tâte dlilelele.« | 

„Btoria cere Mare! Vornicii ca, pe lângă acel doi|- 

lei!) ce sa otăritii. a se.da înveţătorilorii de. sate 
de la fie-care familiă, să li se. dea cheltula mâncărei 
din cutia satului pe vreme de duoc luni, în care] 
vorii fi datori a urma. învăţiătarile la sco- 
la normale din orașul d de căpeteniă alii 
judeţului in fie-care vâri | 

x ' .. . 

Ta 1838, Martie. 8.  Logofetia Bisericâscă. cu: a- 

a 

- dvesa Nr. 113, cere E foriek progrâma, de învăţăitu- 
rile și de orenduelele ce are a se urma în n seGlele s să- 

tesci „(Anesa Nr. 15. ) o. 

La acâsta, ' Eforia 'cspunde cu adresa, Ne, 263 
Martie 211838. (Anesa Nr. 16) ca învățăturile. în in 
sc6lele. sătesci aii a fi:. | 

„Cetirea, dupe tabele „care “voriă coprinde nu- 
mai maxime morale şi religi6se şi care sunt'a se îi-| 
piări într adinsti: în dâta ce va se. aşeda ti- 

care. se aştâptă a so- 
si de la Pari$ peste duoe sai trei luni, 

Scrierea dupe modeluri „de caligrafiă ce ati 
a se tipări întradinsii mai îndestulătâre - i may 
potrivite. cu trebuinţă ţerraniloriă. 

Catihisuul  legei cres-; 

Aceste invețături aia se ti- 
pări iărăşi în table va să nu 

“aibă. țeranii grcutată cu cum- 

| părături, de cărți, . ! Lucrarea câmpului ș și N 
economia. - a | 

Pentru scriere, . adaope “eforia, care costă. chelţu- 

Aritmetica elâmen- 

Gla, se..vorii întrebuința place de pâtră de. care se. 
găsescii în munţii: D-lui Log. Alex. Filipescu, care |: 
a promisă a dărui pentru asemenea usii o sumă 
mare de table. 

ke 

In Mal 13. cu Nr. 466 Şi 467 8 Etoria « scrie: pro- DE 
, 1) Areaii şi câte duoe chile baeate âîn magazia de rezervă, Mă   

— 6 — 

fesorilorii din Buzeii şi Giuirgiti (anesa Nr. 17), mul- 
țămindule că Sa pusii pe licru, de a progăti can- - 

didaţi învăţători 
„pecţii ile cau orii trehuj ss doaestor inef- 

trice_dupii regia. acestui metadii, scrierea “caligta-. 

fică, din aritmetică cele 4 lucrări în numere fran-. 

gerâse, catechismulii şi tâte rugăciunile religiei căte 

sunt. mai de căpetenie la inchinaţiune - şi la. slujba . 

băsericâscă; să înveţe şi câte-va cântări bisericesci 

pe cât se va putâ.* « 

“Etoria spre acest. scopii trămite dece osemplăre : 

din o carte de rugăciuni tipărite ad hoc... * | 

Trei dile dupe acâstă adresă, “Eforia serie (în | 

16 Mai: 1838, Nr. 468—495) celorii alalţi profesori 
din judeţe, de a grăbi la adunarea şi pregătirea de 

candidaţi. Eforia dă programulii de mai sus, a-, 

lătură cartea de: roga ţiuni (20 parale bune) cere în-: 

|fne lista: candidaţilor. adunaţi, din ce sate 2. versta ? 
ete. cu diverse lămuriri relative la ei: 

. 1 

“Prin Circulara din. Tuniii 0, 1858 cu Nr, 556 
571, se ordonă facerea. esamenelor de fute a anului 
tutot profes. sc6lelori de prin judeţe - -.. | 

e 

"În “Iunie 14, 338 Efor. serie prof: ' din Cerneţi 
Ne, 628, Giurgiui (626) Buzeii (627) și. Graiova (625) 
ca în. vucanța de acum a :sc6lelor încetândii învă- 
țăturile până la "15: August, urmeză ca şi candi-: 
daţii: de învăţători pe la sate să se slobodă acum dupe. 
esamenii la - casele lori. ;Se scrie D-le (dice. Eforia 
acestor profesori) înse că -  slobodindu-i pre aces-" 
tia candidaţi s6-i îndatoiresci cala 15. August, de- . 
odat 4 „euzdeschiderea_ seolelor începetore se 'vie ia- 
TĂȘI în sclă ca se „urmeze învețăturile până la 1 . 
Octombre, cândi atunci ai a se întârce la sate ca se. 

1 d6e Și ci învăţătură copiilor ce se _vori aduna a 
colo,& 

EI 

“In Iuliu avu lock: la "Bucureset esamenelă scâle-, 
lor pe 1837-38. La acâstă, ocasiune . se. rostiră 
discursurile aci anesate sub Nr. 18." 

Din „discursul D-lui Poenariu: Director al sc6lelor 
apare ca în 1837- 8 încă, nu se înființase scoli sătesci . 
der că s'aii adunată candidaţi Ia scOlele următâre:



La Buzeă e 45, 
A] Mehedinţi , Da 55 

5 d. Dolju * .. NL 
| Carâcal 80 
|  Gorju 170 

„Acesti candidaţi, dice D. P.: Poenaru, aleși din- 

tre paraclisieril. băsericilorii dupela sate, viindă la 

sc6lele naţionale "de „prin “Județe aii-a urma acolo 

"câte-va' luni învățăturile începătâre spre. a: se maj 

desevârşi:Ka citire .şi la scriere şi a. se de- 
prinde - cu: :metodulii lancastrică, singurul miz- 

locii prin care se, potii înființa scoli prin 
sate, fără da fi.siliţi părinții copiilor se între îi 

-cheltueli -cu cumpărăt6rea, cărţilor, care arii fi ne- 

apăratii trebuitâre la alt: felă, de metoduri de în- 

„ Văţăituri* Da a e 

: D. Poenaru: adaogă că: : „după ce se vori de- 

prinde ast- feli învățătorii la scâlele de la judeţe, a- 
cum în Innile de” vâră, se vorii orândui pe la sa- 

tele lorii 'a ţine sc6la, în lunile de 1ârnă şi aşa în! 

iarna viitoria se nădejduesce că, în mai susii 

numitele ' cinci judeţe, “se vor afla deschise peste 

__400 scoli.“ 

Aşa. darii în iarna dintr€ 1838 -9 numai să nă- 

. dăjduia a se “înfiinţa, scolă sătesci şi numai în 5: ju- 

- deţe, ca la 400 scoli, număru la -care nu Tespun- 

dă cifrele candidaţilor. aretaţi că se adunaseră la 
„ sodlele, Mormale din acele » judeţe. 

La-Iuliu: 19, 1838, "ci  oficiulă No. :543, Dom- 
+ nulă A:-D. Ghica - mulțăzmesce "pentru esamene şi 

pentru. lucrările relative lă “scolile: sateșci, “naintate 

de ministeru din launtru : “(Anesa No. 19) 
* „Șefală “acestuia ati înființată) prin. satele: a: 

cestui- “principat scâle, unde in vreme de i6rnă co- 

pii satenilorii. se vorii învăța. de către fircovnici: la 

- carte şi cântări. Iară în vrenie, "de v6ră aceşti fir- 

„covnici se adună la sedlele aşedate prin capitalele 

judeţelorii spre a se „deprinde şi la, metodicescele 

„învățături începăt6re şi : cu acestă până âcumii numai 

în judeţile , Meliedinţi, - Doljă; 

Buzeii se, vădi „adunați 44 de ircownică 

a 
4 Na se înființase ânchă, -cum sa vădută, e ci naiatase; lăenăii Br j 

SE ndeţe caligrafil ca: plată 20 parale, î a ai , rica şi acelă ministeră i spre adunarea candidațiloră.. 

1 
[i 

sp 

In 15 Ialiu 1838, cu. adresa No. 669,' Eforia. 
|sedlelorii areta Vorniciei mari că numai la jude= 
ţile Gorjii a. A Mehedinţi ,, Romanați, Dolj ,. Buzeii, 
ocărșăuitorii ati adunată candidaţi la sedlă „iarii la 
„alte judeţe nu se scie din - ce pricină sa lăsatii 
„cu'totuli în nelucrare aceste folositâre întocmiri. 
judeţele aceste: sunt Muscelul, Dâmboviţa, Argeşul, 
Oltul, Rimnicul- Seratii, Secuenii, Teleorman »Ialomiţa, 
Vlașca şi „mai cu semă Ilfovuli de la care meci 
respunsă, năcarii Sa dată Eforiei.“ Etoria, cere Te-. 
peţirea ordinelorii. de adunare acandidaţilorii şi de 
întocmire a caselorii. „Căci la 15 
sorii . sunt, porunciță a “fi gata a: primi pre acei 

vățăturile ce le: vorii trebui şi apor.la 1 Octom. să 
se întârcă la: casele” lorii-ca să, începă îndată a ține 
sc6lă pentru copiii satenilorii (Anesa No. 20) 

a 

“Cu adresa Nr. 13 din Aug. 4, 1835, Eforia a- 
nunciă "departamentului din. lăuutru că fireovaicii 
cei mai mulţi :nu vor se se făcă învățători şi că: 
dec satele fură silite a căuta alţi tineri din satele. 
lor ş'ai. trimite la sc6lă. Iiforia cere apărarea loriă 

i de „dări şi se se scrie şi proprietarilorii de moşii 
ca să.scutâscă pe învățători de prin sate măcariă     

“ Romanați, | Gorji Si, N 

numai de clacă dâca, .nu şi de. dijmă ,, fiindă-că, - 
D-lorii. au a: lua cea, mai mare parte la folosalii ce 

va isvori din! aceste 'aşedlăminte obştesci. 

ulii nu: numai de la -săteni ci și de la toţi. şegă- 
|torit din sati fără, osebire, „căci ceea: ce se “adună; 

e pucinii Şi, nu se potii. găsi învăţători mai aleşi cu. 
« âșia eumă mică, (ânesa, Nr, 21. ).. Die 

d In Sept, 9, 1838, Eforia scolelor scrie profesor. 
scOlălor- din. capitalele judeţelorii (anesa Nr. 22) cu. 

Nr. 344 — 858, că spre a învăţa candidaţii cântările 
băsericesci 'se ' dea. fie-care câte 2 lei o:dată pentru * 

tot-d6una pe tâtă, vremea care: se va afla acolo la 

geze, un eântăreţă bună cu plată. 3 

-; Ia Sep.” 1 838, cuN o, 904 Eforiă vestea depața- - 

1) In 14, Aug. 1833 « se trimite peitru învățarea capăidatiloră la ji Su :   

Augustii profe= : 

candidaţi 'şi a începe cu denşii - deprinderea la în- -- 

șc6lele normale. “Cu. acesti Vaal” profesorii : se anga-. | 

4 

Tot-odată, Etoria - stăruesce.. se se împlinescă; le-



| —s 

mentului din lăuntru. că sunt adunați ) an mare nat 

mer de candidati 2) care se pregătescii a fi învă- 

„ători pe la' sc6le comunale. -lEforia mizlocesce să 

lise respundă lefile;. propunând ca bani strânşi de 

la: satii să se păstreze la: ocârmuire,. şi ea să res- 

pundă lefile dupe: deslegările Eforiei. 

D'abia în Sept. 16, 338, icrna i cugetă Bforia la 

importanţa localului de sc6lă, și. atunci cu adresa 

No. 901, comunică Vorniciei din lăuntru planu mo- 

delu î) care se-lă împarte pe la tote satele unde este 

să se facă scâlă. Acesti plană fu. tipărită în 2000 

esemplare şi trămite Eforia . Vorniciei 1800 ca se 

le. împartă câte .100 pe la ocărmuire spre a se 

pune în. lucrare clădirea de scâlă- pe cătii se va 

put€ mai potrivită, cu acestii modelii. | 

d 

| Măsura propusă de Eforie pentru .leti o primesce| | 
„_ Vornicia cu adresa No. 1544, din Sept. 27 1838: 

„Eforia vestesce atunci. otărirea la! profesori și le 
cere catagrafiă de candidați cu indicarea şi a plășii, 
satulii unde este orenduitit învățătorii Şi No. caselorii 
din sati. 

.. - 
= 

- 

“Propunerea de plană de casa de scâlă nu are To- 
sultatii, . câci cu adresa No.::1605 din Oct. 4, 1838 

„Ministru din lăuntru respunde- Eforiei că „acumii 
tocmai, asupra apropierei ierneit: se vede în ne- 

„putinţa a îndeplini asemenea . cerere: -— "(Anesa 
No. 23 5). Ia 

“e 

Eforia inse -la 20 Sept. 1838 cu adresele cătră, 
profesorii scoleloră din judeţele Craiova, Cerneţii, 
Tergu-jiului, Caracal, Rămnicu-Vâlci, Slatina, Câm- 
pu-lungii, Pitesci, Giurgiu, Ploesci, Călăraşi, 'Ter- 
goviștea, Buzeulii,- Brăila, Vălenii de' munte, Focşani] . 

„ le trimite planulă . de sc6lă, „vestindule că prin de- 
- partamentuliă | „din lăuntru sa „ trămist și la ocăr- 
N ON 

1) Sa vădut ca în' 15 Aug: 
gătire şi ca în 15 Iuliu:1838, 
se adunaseră candidaţii... 
August la 16 Sept.!2,,. 

2) Din 5 indețer., 
| 3) Adresa alipite -la dora 8 170 din, Ianuarie 838. 

ț abia începuseră, cursurile de pre. 
Eforia areta că numai în 5 judeţe 

„Ce carte mai potuscră învăţa ei de la 15 

muire -câte 100, 

dupe elă.. 

E , EI : A R * 

() In sept. 16, 1838, cn circulara No. 973—982, 
(anesa No. 24,) se institue revizoratulii sedlelorii' co- 

nai deprinşă şi mai deştepţi în slujba lori ... 
Pe câtă tempii acela 'era în revizie , 

ţin6 uniul ajutorii dintre candidaţi , 

la unde era, învățătorul 

2. „învăţători; plătindu-se din suma strânsă “fa „ce- 

lui 1 Și '/ celui de ajutor. 
„ Bforia dă instrucţiuni revisorilor : de plasă; Efo- 

ria . apoi aş6dă gradele de scoli şi le numesce: 

a) La sate, scoli comunale. 

adică la sc6- 

parande. - 

€) Cele din judeţe, normal. 
d) :Din Craiova, centrale. ; 

e)! Din Bucuresci, complementare. . 

slobâdă, pe la sate candidaţii până la. alte ordine, 

căci niaii eşit ânchă tabelele lancastrice din tipară, şi 
fiind că aceste, table se deoschescii 6re- cum de a- 

cele vechi va fi trebuință să se arete  învățătorilorii 
în 2. sii trei .dile, metoduli dupe care “ai a se 
întrebuința. a ME 

“In finela Oct. 14, cu circulara No. 1030—1053 
(1107, vedi cala art. 24). Eforia scrie (vedi anesa 
No. 25), 'către - ocârmuiri că fiindii timpulii de tră- 

scâlei normale judeţiane “să-i slobâdă se. mârgă a 
deschide scâlă la satele hotarite lori, şi că daceea 
S'aii “trămisii profesorului fie-căruia câte 50 trupuri 
table: lancastrice ca; să dea câte ună trupă fie-că- 
ruia . învățătorii, : Aa , a 

văţători pe la sate, 
voră, fi făcută 1, sâii în casele. de sfată, stă în oră 

|care altă încăpere?) vremelnicesce până ce la vi- 
it6rea primă-vâră se voriă face î într 'adinsă încăperi 
pentru. sc6lă 3). 
i 

1) Neei o sciință nu cra sosită că vre o casă „se clădisă în vre nnii sati şi se trămise învățători! 
.2) Altă dată cerâ casetdupe plană modelă ; 
3) Ele no sai făcută t —   ce descepţinnet! N, 

i 

spre zidire de scoli. „pe la sate 

scâla, o 

și revizorii, se otărâ câte. 

-b) Cele din plasă a învățătorului revizor : pre-.. 

misă candidaţii. pe la sate, Ea a scrisă profesorului. 

munale, câte unulii. de plasă, dintre învățătorii cei 

Â 

-Btoria termină. recomandândii . profesoriloriă să nu, | 

“Eforia scrie dar ocârmuirei ca se , aşege pre în- : 
s6u in încăperile de Scâlă ce .



şi mai! alesă! pre. aceia” în acărora, sate nu'se vorii 

- afla nică case de sfatii, sâii vre o altă: încăpere - de|: Ati 

- Qâts-+ -va die apoi “Eforia cu circilara către pro=" 

2.» |fesoril din judeţe; -No. 1305-1320, cere catalogul . 

În 55 

- Tcă pentru locale. 
"Despre capacitatea: invățătorilorii: ce acumii aul 

„să plece la „sate, vorbesce însași Eforia - scdleloriă 
in circulara No. 1111—1126. din 28 Oct. 1838, 

“către profesori de judeţe, . în care "dice că: „După 

".„băgarea de semă -ce a făcută la învățătura can- 

E „didaţilorii. de prin sate vădutii că unia 

„Sunt. 'atâtii de nedestoinici şi: neprimitoră 
„de învăţătura încât. oră. câtă vreme se voră | 

-aţine în scâlă : nu vorii putea lua: cea mai pu- 

cina înţelegere de iuveţiăturile- ice li, se  pre- 

„dai, €.. (Anesa,: No: 26.).: a 

„Acesta, vădânau “Eforia,; 

candidaţii ce vorii fi Gre_ cam!) pres Satiţi să-i 
" Slobâdă la sate, ca: săi încâpă -a da învățătură la 

copiii satelor 'lor'; iar cei ce se vor fi aretat nedestoi- 

nică Şi nepriimitori - de învățătură, sâi pentru că 

“sunt bătrâni, sâii pentru că ai mintea tâmpităe se se-i 

depărteze cu totulii din numărutii ca andidaţilor. * 

“In Oct. LA (Anesa Ne. 27) sa adresată: sub NE 

-1013—1023 şi: în- 14 Oct, lă profesorii din Rim- 

nicu- -Vâlcei, Văleni de Munte; Focşani, Gâmpulungu 

.. iară la Giurgiu, la 24 "Octombre , circulara sub 

Nr, 1055-1058 - prin care Eforia; . trămite 'tabe- 

le lancastrice spre a. se. da la candidaţii - mai de-| 

prinși la învățătură ca se. mârgă. se încâpă a în- 

văţa copiii” pe la : satele, unde se'vorii. fi gătită | 

„pentu. acâsta, încăperi, “seii „unde sorti fi:case de 

Sfat, RE i i 

| „Pentru câți dintr? "acesti candidaţi, idaogă. Btoria, 

slobogiţi acum se vorii afla într'o . plasă, Dta vei da 

- (serie . profesorului) către sub ocârmuirea plăsi uni 

_ deosebiti ădresii carele vă fi însociţii cu porunca cinst, 
"Ocârmuini, şi cu lista de numele acelora Și de. sa- 
- tuliă 'în care aii se ţie cola.” “Vei 'da deosebiti în 

mâna fieşcărue şi câte ună înscrisii dupe. modelulii a- 
lăturat. Pre: candidaţii cei mai slabi. la învăţătură 

- scâlă, se-i mai opresci: în Şcâla, aormalăi,: „spre de-|- 

E prindere, o câtă vreme vel. socoti de trebuinţă:* a: 

“scrie . profăsorilori ca| 

e 

x - 

pe: anii; tare lefi să li se-dea da dreptulii de să- 

|teni. De aceea Etoria scrie profesorilorii ca să în-: 

datoreze pre: fie care candidatii să tacă, catagrafiă, 

treptă 2. de are copii: băeţi, de. ani; fete de ani. 

.. 

săteni ce se vorii f aflând în “sată.. 

dnă. la St. Demetrie; şi afla la St.. George, 

se adaoge în listă pris6sele' enoriaşilorii... şi să 'se 

toniciă de a.put€ plăti bani. otăriţi. - 

" Eforia otărâsce ânchă. 

primi învățătorul decâtii “dupe ; semestre încheiate , 

ca-să nu se- aducă pagubă şăitenilorii, ! cândii. tre- 

(Anesa'Î No. 28) - 

Anesa No. 29) + a Sia 

"Cu năresă din. 12 NXoemb. 1838, sub No. 1950, 

Vornicia: mare, (anesă No. 30), veste sce Eforii 'că 

a dati ordine” ocârmuitoriloră . „ca. prin înţelegere 

cu D-nii “proprietari ai sateloriă pe unde. se 'vorii 

aşega: 'sc6le.. 

'nele: trebuitâre şi a se îndatora părinţii copiilor 

li se va arăta.“ 

sorilorii, din judeţe: spre :vestire la. învățători, . 

pi . 
% | 4 

candidaţiloră cu: însemnare, .pe lângă altele de:   1) Bea acelă trecută sablimă ali învețătarilori! 

. 
ne 

2 

“Eioria mai .cere ânchă. catalog general de toţi E 

| candidații dupe la scoli. o 

; Asemenea catagrafiă “ se va, face de: 2 ori pe anii, - 

ca, să : 

„ca 16fa “să, : nu aibă, a.0: 

“An Oct. 31, 1838, prin circulata sub No. 1166— E 
1180; către profesoriă. 'din judeţe, "Eforia reguleză. 

împărţirea. lefilorii „la învățătorii sătesci de 2 oră - . 

dupe modelul, „dati, (Numele ș Și pronurele - — de ce i 

De a plătitii 2. Băgari 'de „s6mă)- “de toţi. enoriașii 

scadă, acei ce vorii muri sâii vorii cădea în: nedes-., 

buința ari fi să se, îndeparteze vr6 unii învegătorii Sa 

Acâstă circulară e motivată, de. aâresa. No. 1787. Ă 

'din 22 Oct. 1838, a  Vornicier” mari către Eforiă,. .. 

„să facă punere la câle -a li se” da lem-: ” 

ca să le . tranăportăze- cu - renduli - de la . locali ce. 

- Acâstă disposiţiune Etoria, cu cireulara No. 1930 Mi 

1251. din Noemb.'.14, 1838, o comunică: profe- a 

1. In ce casă se așgă 'sc6la ? De e: „casa “sfatu- a 

| lut s6ii: înadinsii? s6ii de e chiar. casa în “care, do



| veţe. cetireă la table, spre a se deprinde și pe. a 

- ornicia mare “comunică Etorier: ordinuli ce a'dat 

„de la proprietari. cari se “ vede: erşii departe d da pro- 

„tege toți se6lele nascende. (anesele. Nr. 3 

”.. foria  izlocece la Voruicia- Mare, repetindu-ă co- 

No. 1018.. 

ocârmuirilori. ca 'până ce. la v6ra - viitâre” se voră |: 

„te lucrările relative la înființarea în 1838 spre 1839. 
a scâlelor comunale. rurală in Muntenia, . vomii 'a- 
“duce pentru unii din anii următori numai resulta-|. 

- tele. anuale constatate ca date :de se6lele aceste. : 

de D. Poenaru )): : 

“ întoâmi pe la sate, după” ce sai luati. măsurile 
aretate în anulă trecuti, 

—1 

cuesce “învătător did Şi câtă este mărimea acei încă- 

peri? . : E a 

2. Numele “proprietarilor satului , ca să scie 

Eforia cu cine are a conrespunde la, trebuinţă. . 

De la 14 la 18 Noemb. 1838, Eforia mai trămite 

table şi primă dată abecedare dupe. tabela alcătuită, 

ca să se dea în mânile copiilorii, care vor fi se în- 

casele lor la acâstă învăţătură. 

Aceste: „cărți nu se dedeaii gratis. 

. Ei | i * si | ae pe 

- In 18. Novembre 1838, cu adresa Nr. 1958 

ocârmniirilor de scutire a învăţătorilor de clacă ete. 

.. . 
. E A 

x, 

In Decenmbre 5, | 1838, cu "adresă No: Ii 189 E- 

prinsulii. circulărei - către. profesorii: din. județe cu 

-, Ca Vornicia, să ordone și din parte-i 

zidi întradinsii 'case pentru ' scâle , să se. slobâdă 

vremelnicesce casele de sfatii spre a se ţin6- într!= 

însele scâlele. satelorii, şi-a nu se. îătârdia d'a se 

începe învățăturile comunale .de către mai susă : ă- 
retaţii candidaţi (Anesa No. 2) 

x CAPITOLULU v . m 

Dupe ce înşirarămtă cu cea mat mare fidelitate t6- 

Aşia în 1839, la solemnitatea; distribuirer” "pre=|3 
miiloră -pe 1838 —9. cetimiă în discursul rostită 

„Pentru scâlele comunălă ce 's'aii legiuită a a 'se 

. adunânduse câți- va -can- 
didați de învețători dintre ţircovaici, ce Sail găsiti 
pe la. sâte, li s'a făcută pe vâră Ore-care deprin-| 
dere . la învățătură în sc6lele normale de prin ju- 
deţe, şi în irna trecută, acesti candidaţi aii. făcuți | 

o. — . 

scoli în - Satele “lori” ocuptnduse;, cei mai mulți cu 

îndestulă aplicare la învăţătura copiilor săteni. Ast- 

felă s'aii aflatii i în iârna trecută întocmite 1975 scoli ) 

cotmunali, unde ai urmată lă învăţătură peste: 33000 U) 

copil“. e PR E 

“Ami. căutatii „se “aflămii actele pe care venera-! 

bilului Directore alii Eforiei s'a întemeiatii însemnând 

aceste -tifre de 1975 scoli, şi de 33000: scolari, 

cândii în "Noembriii - 1838 nu eraii ânchă nici dece. 

: înființate, şi în Decembriii se cerea abia casele de- 

sfatii :pentru scâla, dâr mamii aflati păstrate ase- 

'|menea acte la dosare, “Noi credemii că aceste . cifre . 

eraii pote. luaţe cu aprotsimaţiune, ca posibile; dar 

ânchă realitatea, muerai ek... Ta 

Ca să vegă fiă-cine marea parte ce optimiismulă 

reclamă din cifrele ateste. noi punemi aci (anesa 

No. '33,) ună acti, din 1840, adică dupe trecerea 

ânchă a unui: ati, în care scolile necesariamintre 

- „urmaii să. fiă mai -în bună stare decâtii în 1839. 

Este - raportulie ? No. 16, din“ 16 Maii, 1840 ;-alii 

D- lui prof. Jorju, dia Bucuresci, însărcinatii cure 

viziunea 3 scdlelorii. din iudețula, Tfovă; adecă a ju- 

deţului-modelit. ă , 

Vi. bine! din acesti. răpor tă se vede căi în  ndețan 

acesta era 56. scoli. - Din aceste, revizorele constată : 

, 2) In privirea. localului: că numai doue sunt în _ 

stare. mai bună, că cele-lalte sate sâi 'nu aii' case, 
şi: învățătorii nu aii incepatit' s6ii învăță în tinda 

"i casei învățătorului, s6ii în case în cea mai "prâstă. 

stare... Abiă o singură casa de sc6lă, din cele doue, 

mai bune, e. zidită dupe modelu. în*1840!...:. 

b)- Necă 0 sc6lă . “cu. mobilierii, . (cu bănci dumai 
una d6ră!) “aceea ' revizorulii adaoge tristulii Te- 
frenii la fiă-care sati : : „Pentru scolă:neci o 
rostire!“ .; —. la multe lipsiaii şi tablele fancastrice. 
0). Candidaţii cei mai mulți nu cautii de sc6lă, . 

şi d'abiă unulii- Va aflati” învăţăndii pe 'scolari adu- - 
narea ; cetire : „forte. slabă și mai preste. totii lipsă 
de învățătura, de : scriere, neavândii scolarii cele. tre- 
buitâre!. E 

“ Ecă oficiale: | constatată: starea 'scâleloră Săteset” 
în 1840. No. de. 1974. scoli şi de 33,000 scolari . i 
trebui se „mângăe auduli nostru ; resultatele: reale ! 

|înse ni înțristară ! 

. - . . .T i + ie i Du 1 - | 

pe Ă 

„Una: âni. “dupe aceea nu mergi mai bine- sco- .   1) Veqi Curierul “Românescă Nr. su anul x Vineri 7 Iuliu 1838 lele; Cu. raportulii D- lui revizoră- -profesore Jorjt, 
Na 

...



t 
y LA „După scirile“ aduse, de revisoril plăşilorii... 

un 

No, 10. din . Martiti 1, 841, D- lui constată, Efo- 

„Yiei că: 

în- 

“„vățătura copiilorii din satele acestui judeţi... mer- 

” ge prea slabi, atâti din lipsa încaperilorii 

„câtii şi din nedarea celorii trebuineiâse.,. 

„(Anesa : No. a aa Sie : 

. 

“In “Sept. 25, 841, Anchă: nu. se indreptase ră- 

i «= ala. Acelaşi : p. protesore' adresâză la acestă dată 

_sub No. 52 altii raportii în care spune. categoricii 

“că în. cele mai multe: sate nu. sunt âuchă scoli şi 

că. pe unde sai începutii a se face, s'ail- făcută aşa 

de-. rele că, nu: poti servi cu .neci - ună „chipii: de 

i scolă, - (Anesa 0: 35). ai să 

cc. az gi 

O mare piedecă la, progresulă: învățăturei « săte- 

„ niloră era, acelii perpetuii „Pa-et- vient“ ală candida- 

 țiloră, şi- d6sa lori: schimbare. . - 

Acesta este. nevoiti în 1842, Mai, unii anii i dupe . 

raportulă mai susii adusi, so. recundscă. Și revizo- 

rul profesoiră D. V. _Jorjă. a 

„Dâsa schimbare a candidaţilor de învățători a- 

* duce. „cea mal; mare piedici în - îmbunătăţirea 

se6lelorii sătesci , fiind: că “din cel: ânteiii: trămişi 

„abia a patra. parte se mai: află ânchă candidaţi: şi 

din ce. “schimbaţi neîncetatii se. totii schimbă, ŞI-cu 

acestii chipi  necă. odată: nu: vomii av6 „nădejde că 

„vomil pute av6. „învățători deprinşi.* | 

In Majii 29, 1842. sub. 
"-vizorele către, “Etorii că: 

Nr. .50 | raportezi, re- 

daţi aii împlinită cu - r&vnă îndatoririle .. 

“mulți din ei din nehorotire ai întempinat, zaulte 
„stânjiniri ca ne facerea. anche a încaperi- 
lorii, şi din: cele. făcute ne- fiind potrivite. . cu 

"-trebuinţa ;.cu - “lipsa, de. bănci şi sewmi-cercuri ; "cu 

nedarea”copiilorii şi cu neîntimpinarea lemnâlor în 

“vreme, de. frigii. Asemenea unii din ei avendă din 

| înlesniri mai învățată copii numai din îndărătni- | 

| cia' lori. Câte scoliș der, mal erai bune ?.... ., 
e 

! + 

€ 

Sa făcută. în ani! dupe urmă mare laude de: sis-   

. 

tema din 1838, de'a învăţa pre. candidați ! prin 'se6- Să 

Țlele. din Orașe. -- „Ecă -în ce modii limpede se arâtă.. 

în 1842 Mai 26, sub Nr. 54, de D. V>Jorjii profesori 

de Ilfovii cătii. de puţinii profitaii de. asemenea în- 

văţătară, dişii candidaţi: 

„Târdia venire a “candidaţilorii în scolă: şi. desele 

lipsiri face!) ca se trecă anulă fără a urma cei mal 

mulţi o Iapa între 

“ma vomii put agiuage se avemit mulţi învăţă- 

tori deprinşi, pentru că viindă - aprope. de vremea - 

ga în 'sc6le, şi - cu acest; chip 

otărită da . se: sloboți -la sati, și mai lipsindii, a- 

jungti unii de urmâză numai o septămână Și alţii 

nu vinii nici cumii.. 

"tra: Ne. 198). 
* 

„e 

| Defnitivemintre î în 1842 uni 20, revizorele pro- 

fesori de. Ilfovit „raporteză că în Ilfovi sunt .a0- 

minale 126 scoli cu 2164. elevi,. dârii în realitate | 
100. candidaţi mai ţinit: în: „case, private, rele,. câte 

câţi va bac: 

gi 

. .. ; 

“Nec. la Septembre 1842, nu. „erai luate măsură 

-| pentru locale, “fără de - care. esistința. sedlelor: era, 

d închipuire numai... La acâstă dată, earăși ca şi 

în 1889,- 1840, 1841, revizorele' profesore de. I- 
tovii raportăzi, Bioriel „Sub; Nr 69 (Septembre 

1842) că: 
„Intre. piedecele ; ce oprescii “învățătura “copiiloră 

săteni, lipsa de locale este una pre insomna- 

pe 
y 

A tă, fiindă-că după ce anchă ponă acamnu sa: 

"“|ăcutii în. cea mai mare'parte apol. şi cele. 

isprăvite fiindii răi făcute şi lasându-se me- 

ispravite.« Sail derăpinatii“ (anesa Nr. 36). 

„Cea mai mare parte. dia tnvăţătoră şi. candi- |. i 
d&rii| 

“Anulii 1843 pă adusă indreptare: “m Septembre 

22. acelă anii cu „raportuli., Nr. 52, revizorele cere 

cercurile nu se potii lăsa în „JOS: căci cadă preste 

bănci.: Vedeţi anesa Nr. 37. 

„ Aceeaşi. constatare Și în 1843 că: 

1) Vederi “Anchă” pe malți aenansiaţi că mu: sai mai arătată pe 

la sclele normale, după numirea "lor: 18 sate.. DEN 

zidirea sc6lelorii, și arâtă că cele ce sunt, sant prea | 

"mică şi nepotrivite âncâtii încape abea trei bănci și 

“desele schim: - 

bări ale :candidaţilorii 'ce. ncîncetatii urmâză aduce



1. 
N 

“nare stinjinire învăţătrei. «  Acâsta' “constată TEVIZO- 

rele în 1843 Octombre 9 cu: raportul ' Nr. 69, a- 

'dăogănâii: „iar cei mai mulţi iati aice (în. sc6la :ju- 

deţului ) mat ântâiii condeiulii!) şi fiindi şi toți de| 

curănd şi neâvendi vreme . a se ' deprinde în_ cai 

cevași la- cetire şi scriere, cumii: „vori put (es-|.; 

“clama demnulă profesore) învăţa ek pre” bieţii copii ? 

“ In "1843 -Septembre 30' dupe ordinulii Eforiei 'se 
renduesci  sub- -revizori . de pliș. (Baporti 1 No. 92 

„din Oct. 29, 1845). . 

Anul 1844. este. Gre” mal bună pentru scolele 
„sătesc ? - e . e | , 

« Totii starea şcdlelortt sătesci din: Iifovii, „Va; res- 

 punăe pentru tâte judeţele. 

"In (anesa No. 88) raportuli No. 18. din Mii 
“31 “ali revizorului profesorii de Iifovii se vestesce, E- 

îoriei- „Bicalosa stare“ materiale a 'sc6leloră „mai 

- t6te casele fiindi nepotrivite ai trebuințiă ; atât 
„pentru mărime, forma, catii şi pentru. materială, 
„căci unele ati începutii . de acum a se'dărima.* 

"In multe sate în locii-de a: se. clădi sc6le' din 
noă, s'a cumpăratii . dărămâturi de case: de la să- 

“teni şi proprietari. .g , 
„Ori: ce: ineremetii se va. chigzui a a se face 

acestora: va, fi de prisos afară de vr'o câteva ca- 
se și aceste nu -aii mărimea potrivită... “şi: der 
“ca'se pota acesti jadeţii ave scoli..... : să 
se dec câsele ce. suntii făcut: de „case de sfată.:.... 
şi se se cladâsta scoli din nOĂ...i. celelalte 
ce sunțţă. numa! urdite cu pari bătuţi. în pământ 

şi încă neîngrădite, să se. dărime, Şi să se prefacă 
potrivite cu “trebuivţa. a. 

o 

E tă 

Dâcă: oste înse se credemii cifrele date de Eto- 
ria. la ocasiunea . Îîmpărţirei. premiilorii şi pre mai 
mulţă - ânni, apo invețătura sătenilor ai statii ast 
felii : 

In 1841 — “1986, scol şi 47 516 scolit 
7.1842% — 2213. a — „481 
ÎI 

1) Şi dupe o lună, une ori o  aâpămtoă, era toi la sate au în. . veţe ci pre copil!! 

1) În un discursă ce D. “Poenaru inu la 1842 | 
- milloră, pre care D.lă bine voi a a A impărțirea pre frele 2107: scoli şi 4 „639 Copil... Caro este cifra esactă ? 

|eomunica, afamii înse ci]   

n 1843: -—.2208 scoli :și : 43,079 scolari. 
7. 1846 — 2324 „+ — 47,688 ,- 

În 1847 — 2309 „. — 48546 , 

| E LL | | 

Ca să -se văd. cum aceste cifre sunt eronate, arii - 

trebui să aducemii aci semele de plata. lefiloră, state- 

-- "le de presință a învățător ilorii, candidaţiloră din fiă- 

“leare. judeţi. Noi cercetarămii aceste state de presință, - 

singurele care fură” mai: conforme cu realitatea 

şi: “ânchă!, „.-Ei bine declarămii - fără cea mai: mică 

t6mă de contragicere temeinică, "că neci_pent TU 

| din cifrele aruncate pe tabelele anual imprimate pen- 

tru distribațiunea premieră pu fură “scoli. şi Sco- 

lari în realitate.. „ Uni esemplu- done vorit arăta 

acâsta. | : 

"In. tâbela pe: 1846 se glice că juăeţuli Prahova 
av6 169 scoli sătesci. . Cum avâ 169 scoli cândii . 

revizorii în statele de. presința făcute -de el. pe 

luna : Apriliti » State-în care trecâii şi sumele -cu- . 

venite la: scolile unde, nu erai invăţiitori - în acele 

state, dicemii, arâtă limpsde şi verde -că nu e- 

sistară în 1846 trilunia. Aprilii—lunii, nu 169,.' 

nu '100, ci numai 75. scoli şi anume:, 27 în plasa 

Filipescilorii, 17 în plasa Câmpului, 16 „plaiulii Pra- 

hovei şi 15 în. plaiul 'Târşorului! = 75. Se.se: 
„| scadă “acum din aceste 75 scolile 'cele vacante dupe 

însăşi lista aceluiaşi revizore-profesore (7), şi voră | 

remânea: 68. scoli. . Cum era deci -posibilă ca 68 ă 

scoli: să aibă 2355: scolari ?.. . “Punendi de fiă-care 

o mizlociă de. 15 scolari. putâii: fi în judeţul. Pra- 

hova 68X.15=—1020 scolari celă multă, cu cifra 

mizlociă - esagerată, căci “erai şi suntii şi adi scoli - 
sătesci care ai numai câte 7 10 „Scolari. 

Toti asemenea este, de esemplu, : în. judeţul Me- 
|hedinți,. unde. tabela pune 263 scoli, şi 5026 .„sco- 

. Țară, Lista lefiloriă” probă” din: contra că n'a esistată 
de:câtii 165 scoli şi ânchă “cu scădere de 19 va- 
cante, adecă 156 scoli.. Judecese de No; scolarilorii! 
D'ari fi posibile să punemii câte 20.de scâlă ânchă . 
nu ne-amii urca decâtă la cifra de 3120, 6ră nu 
de 5026 „scolari! a



 GAPITOLULU VI. 

“De la 1847, pină da 1855. 

"Annulit 1847. vedu nascerea unei noue legi pen- 

„tru instrucţiunea publică. 1): Nu potemii aprecia 

cu înlesnire motivele acestei noue legi... Cele ce 

se scrii: şi se dicâii despre 'sedlele sătesc p "atunci arii 

potâ. proba. că aceste scoli nu eraii de loci: COr6s- 

"pondătdre cu sacrificiele pentru. dânsele ; e destulă 

să amintimii că unii bărbăti ca D. Eliade Rădu- 

o Jescu scri6: în “Curierulii omanescăi din 1840: cum 

: că învățătura în: sedlele romănesci era forte. Scă- 
dlută,. aşa că, “gice D- -lui, cu gresi ară fi. găsită ci- 

neva unii “scolarii, care ' să scie scrie. cu . o :orto- 

grafiă dre care, hotărită și chipsuită.* p: 
Ne tememii cu tâte astea că nu nivela cea jos- 

nică a instruc iunei din scoli, ci motive de natură 

. mai puţină patriotică, au preşedutii la 'confecţiona- 

“rea acestei - legi. Intradevării legiuirea din 1847 

promulgată . cu: officiulii. din 21 Februariă No.. 369 

„nu. putea avea pretensiunea. în 10 articole ale 'sâle 

“să coprindă mai multii decâtii legiuirea: din - 1833, 

în: 250! “Atâta numai potemii constata în favârea| 

acestei noue legi scolastice, că prevede, cumii nu 

previduse legea din 1833; 

“v6rea sc6lelorii . sătesci şi anume art. -3. și 8. 

- Până la data legiuirei din” 1847, -cum: s'a vă= 

(utii. din actele mai -susib. aduse, întemeierea, -sc6le- 

„lorii sătesci redea, pre “unii alineatii, fureşiatii: de. 

nu scimiă ce sufletii generosi, la :art. 362! secţitinea 

III-a. din Regulameatii, articolii care s'a modificatii 

: prin legiuirea din . 1833 asupra protopopilori şi 

i preoţilorii. In acestii articolii se .hotăriă în fav6- 

- rea cântăreţilorii de „pe la: băsericile 'din sate drep- 

“ tulă de a primi pe . totii annuli:: „Din magazia de 

reservă a satului câte duoe .chile :bucate pentru 

- “hrana -loră și câte duci. lei-pe annă de fie. care 

enoriașii -sătâniă...... &nsă, că îndatorire. da nvăţa 
copii satului carte” și “cântări. * 

Noua lege: din 1847, mărgini, învățătura prin 
scolile. sătescl la cetire, scriere, . catihisulii şi» cele 
Panteiă operațiuni “aritmetice! 

lege). . In: disposiţiunea Eforiei din 1848. “Martie 
21 era prevădută - şi învățătura lucrării cămpuhej 

' și Economia casei, va'să gică, în 1847,.0, scădere 

legalii întemeiată : constatarămii” în. nivela instrue- 

- ţiunel, şi educaţiunei sătenilorii. 

1) Vedi Anescle Nr. 39. . .. 

câte-va articole în fa-|. 

se preocue de reorgânisarea învăţământului. în țer- 

(Vegi: art 3 “din   

18 — 
- Insuficiinţa legiuirei celei noue. din 1847 pro- 
mulgată de Domnitorul George Dimitrie Bibescu, . ... 

o recunoscu acesta chiar în acelaşi anni; căci în 

Septembriii 9 promulgă cu officiulii seii No. 32, ună 

felii de Regulamentii . - complectătorii şi esplicătorii | 

leginirei. “Relativmintre la „scolile -sătesci (Peg a- 

nesa: NF. 40.) art, 2, dice ; 

scoli în tâte” satele care _vori avea unii numără. 

de familil de. la, 50 în susii. ' Se . “poti ținea 

de aceste: scoli! şi în satele. allii.. cărorii numără de 

familii va' fi "mai micii de 50, cândii vre unii ase= 

menea sati, nefiindă - depărtată de altuli decâti 

celii multi cu. vre -1090 . stănjini, se voră pătea 

uni ca. să ţiă, doue sii trei sate.o singură, sc6lă.. | 

Art. 3 ali oficiului stabilâză,. programul  învă- 

jaturilorăi în scolile -sătesei (Vegi Anesa Nr. 41.) 
— Art. 5 otărâsce timpulă de învățătură în sc6lă 

la sate de la 1: Octombriii — 23: Apriliii. | 

 Art..6, 7,3, 9 regul&ză revisiunea scolară. — Pro- | 

gramele anecsats la acesti officiti și anume celi 

cu litera: A împarte sc6la sătescă în trek despărţiri ii 

(Peg amesele. Nr. 42) 

No : 

Revoluţiunea' din. 1848; “trebuia natoralminte să . 

ră. Pe când în Moldova. ea ocasiona închiderea 

Academiei şi a "mai. tutori. sedleloriă orăşenesci, în: 
partea de dinc6ce' a Românici, Locotenința dom- - 
n6scă institua o. comisiune. însărcinată „cu întocmi-, 

rea organisărel. instrucțiune publice“ Deja cu de- 

cretulii Locoteninţii: No: 505 :din 1848 Septembre i 
2 sa adaosă la sce6lele din. Radu-Vodă şi- cea din 

Crajova câte, „uni ali treilea . institutoriă pentru CL. 

IV. (Vedi anesa.. la dosar No. 484 din 1848).. —: 

Desideratulă guvernamentuluă provisornă ală. repu: 

blicei :române nu se realisă,: câcă,. cum se sciă, du- 

rata “acellui 'guvernamentăi nui dede timpă a “ȘI 

[împlini “misiunea ce și imnpusese, Şi era multi de - 

făcutii, câci în.. realitate mal nimicii. nu „esista” în 

învățământulă. sătescii : 

cu No. 748—761, -priă care recundsce trebuința 

de a. se 'clădi din noii încăperi de: sc6l: prin tote. 

satele judeţelorii (Vedi anesa No. 43); nu esistaăi |. 
mai multi învăţători, s6ii celă pucinii, inâivigi demni 

. de acestii nume, , : in 

„că se xorii înființa. 

Nu. esista - Jocale de sc6- . 

le, dovedă circulara Eforiok. din acelă annii ulii 7, E



- Mea „trecuteiorii eveneminte- ail fostii de celle mai 

"- toritate: scolară că prefecţii să cerceteze şi pe can- 

"pentru aceea: a profesorilorii 'cari se depărteză din 

aa 1 

* 

In Noembriii 1, 1848, după căderea guverna- 

mentului revoluţiunei, o reacțiune fără de margini |. 

“lovi învățămentulii în. genere, 6rii pe “cellă sătescii 

“în particulari. După ce cu circulara No, . (a- 

nesa No. 44) Eforia serise câtră Prefecţit de ju- 

deţe că:  „Luiindi departamentul. acumii sciință 

că candidaţii învățători de sati „.... atâtii pe vre- 

-sistematice căpetenii a feluritelorii răsbunătore şi 

turburătâr e mişcări spre, a revolta pe toți cel în- 

clinaţi cu dânşii « apoi dice. c'a aflatii cumii că 

. acel învă ători nu înceteză „îndemnările scandalse 

_de a întreprinde veri ce mizlâce. netrebnice ca să 

propoveduiscă .şi “să, aducă în. rătăcire pe locuitori, 

“urmare cu  totulii improtiva - “duhului ŞI. engetulut| 

Ă părintescă” ala oblăduirei,“ conchide apoi ac6. au- 

“ didaţii caii: iar afla că ai luati cea mai mică parte 

„în acele lucrări și urmără nepravelnice „s6i că 

mai întreprindă priu. tainice - mizloce asemenea cu- 

getări.... pre: aceia numai decâtii să “i îndepărteze. * 

“Asemenea. persecuţiuni sunitii numay: inceputul 

nouei :sisteme întroduse, în. f&rră. e 

Nu se; îincheiă luna Noembrii 1848. și. Eforia 

cu circulara Nr. 1058 —1067 ordonă taturoriă căr- 

muirilorii. judeţene (Vegi. anesa No. 45); să. in- 

 chidă immediatii tâte scolile şi de oraşii şi de sat: 
" »atâtii pentr u lipsa localităţilor de .scâle, câti şi 

posturile lori.“ — Eforia, otărâsce în fine ca să, 

nu se mai; adune cei 2 lei de familiă pentru plata 

“invăţăturei, ră reservele din acâstă dare să se tră- 

miţă la câsa ci. Ie 

Acestă : mesură Eforia o supune totă 'în aceeași 

di cu raportulii seii No. 1072 Noembre l, la aproba- 

„rea căimăcămiei. 

CAPITOLULU vi Dă 

De la Noembrii 1848 pănă la 1855. a fosta 

“toti ozuli ca să se piârQă şi puţinulii capitală 

ce se adunase de instrucţiune și educaţiune în annii 

din urmă. Este admirabile purtarea corpului: în- 
" văţătorescii în' acestă tempi. Dosarele abia păstreză 
probe regretabile de umiliațiune şi abjnrare, de. la 

ă 

4 
= 
Ş 

. numele lori pentru ondrea - familielori ce arii! pote 

ay6 aceia.. 

2 De a 

Ia: același ' anni. 1848 Noembriti 25. sub: No. 

1104, Eforia . scdleloriă. încheiă. uni jurnal. (Vegi 

anesa No. '46) prin “care dă. a. înţelege între altele 

că: urmeză a. se ocupă . cu organisarea din. noii 

invățăturei publice. Este .organisare şi. or- 
ganisare! — Intre acestea, ca să aibă. aerii că face 

ceva .:pentru scdle, “Etoria cu raportulă . seii N. 1199 

către căimăcămiă, ceru aprobarea de-a însărcină pe 

unii din: profesori ca, în lipsa de clase, scolile fiindă 

inchise, să. compună, fiă, care în specialitatea sea - 

câte o carte destinată “pentru învăţătura publică, cu 

condiţiune să li să urmeze leiile ce “ati. avută în 

trecuti pănă la deschiderea sc6lelorii. . (Vegi anesele 

No. 47 si 48), Chipzuirea* Eforiei (supuinduse 
sfatului | administrativi -: estraordinară; . acesta, nu 
o. aprobă, ci ceri (Vedi anesele 49 şi 50) că E- 
foria să Y supună ; mai ântâiă lista. profesorilorii 

cu aretarea, cărţilorii ce se însărcinâză' a, face: (a- 

nesa No. 51). . Acâstă cerere Eforia a îndeplinit-o 

în Tanuariă 28,. 1849 . Cu, aportul NO. 58 către 

ministerulă . Culteloriă. 2 | : 

“Numai în 10 Maiă, „1849, Eforia primi de la 10: * 

gofeţia băsericâscă, (anesa 52) adresa No. . 2644, 
prin “care vestesce „aprobarea. prin decretulii căimă- 

cămiei, No. 1916, a. chipzuirii Eforiei relativă la o- * 

cupațiuneă profesorilorii . cari m'aii clase, cu scrierea 

de cărţi didactice. | 3 

In: Maiii 20, „annulii 1849, Eforia temendu-se-, 

pare; nu cum-va se vor fi ţinendi încă: scol pe 
la sate, (anesa. No. 58 scrie prin circulara No. 

380 — 396 către” prefecţi ca să închidă. tâte.casele 

de_scdlă Si. se , pecetluâscă în ele 'tâte -mobilele de 
sc6lă. a E 

n “deşertii ap aduce aci mat multe  documintă 
relative la invățăinântulă sătescii intre annii .1848 
şi 1855 în ţâra Romănâscă ; ele tâte sămăni Şi 
din tâte conchidemi. la următârele : prisonire în 
contra invățătorilorii. în genere, încetare complectă i 
a literaturei didactice, încetarea tuturoriă scoliloră 
în genere şi pe câtii. va tempă în speciali a 06,   „unulă sâi „doi indivigă + dişi profesori! Tăcemi, 

. 

Jelorii începătâre. săitene,



CAPITOLULU VIII. - 
- , . os 4 

„ In-Moldova, însă, Domnulii Gregorie Ghica, „nu- 
mise în acesti tempii o comiiune, speciale pentru 

"redactarea unui regulamentii alii instrucţiunei pu- 

blice. Acesti regulareentii deveni: la 1850 lege și o 

lege care. va.onoră, d'apururea domnia, lui: Grigore 

"Ghica, căci-ea stabilea gratuitatea instrucţianei pu- 
” blice pentru oră cs Românii, ($. 1), prevedea stabi- 

lirea. de scoli de Agricultură, ($. 110, Industriă şi|- 

ă Meserii, (Ş. '1V), făcea, din învățătură o condiţiune 

de admisibilitate la funcțiunile . publice: ($.. 1), se 

ocupa de cărţile didagtice ca -elementii primordialii 

în scâlă, - ($. X), şi în specială pentru învățătura sa- 

teloriă pentru .ântâia “dată se legiuea peste Milcovii 

o căz:în satele fiti-căreia. plăși şi în. apropierea cen- 

| trului celui mai împoporatii (Ş. XVI) se va stabili 

___o se6lă elementară; că. în fine programulii scâlei să- 

fosei va: 'coprinde?. Religiunea, Lectura; Scrierea, 

_* cele 4 regule,. cunostințele practici de faceri de con- 

-. dractii, petițiună, etc., în fine cunoscinţele relative 

- 4a induștria agricolă și domestică, la arpentagiă, la 

„măsuri, etc. etc. (Ş. XVII: — Acestă lege a lui|: 

Grigore Ghica, sthbilea întruni modă indirectă și 
obligativitatea instrucţiune publice , otărândii, la $. 

20că: „locuitorii voriă put trămite copii loră 

"ha sc6lele ce le vorii veni mai: la îndemână; şi nu 
vorii. fi neci de 'cumii obligaţi să-i facă a se duce]: 

la: acele -ale oraşetorii, dâca se: află. alta mal apr6- 

pe de loci şi dâca le vine. mai bine va să dică, 

cu alte: cuvinte, l6cuitorii 

țătură, 

x - 

“De la 1850 până la 1835 zuverndimântulii mol- | 

: davii: s'a, occupatii - cu reorganisaţivnea după noua 

„lege, a învăţiămentalui secundară şi primarii “de 0- 

raşe. Numai în''1855 se aviz în Jași la organi- 
sarea sc6lelori sătesci. — In 1838 unii zelosă mi- 

nistru din lăuntru, curn s'a, vădutii, scri€ cărmuitoriloră| 
" munteni să facă scoli sătesci prin tât6 satele, pu- 

” ținii preocupându-se de sunt : pregătiţă învăţători, 

localuri și cărți (!). 
“.“In 1855 în Iaşi se procese daltminirelea. Cându 

“fa voiba.. de .organisarea  scâlelorii . sătesci.- mai 

ântâiii se preocupară . de învățători şi de publi- 

"carea de cărţi; 

15 

„avâii numai. voia aii a-| . 

lege .sc6la d6riă nu Şi: "de. a ni da copii la învă-| 

de scol pe itrtie, în. Nocmbriu 1855 se ins- - 

titui conformă $ S1 din lege, o scâlă speciale pentru 

pregătirea de învăţători sătesci, unde se primiră - 

scolari absoluți de 4 classe primare şi în. curgere i 

de unulii săii duoi. ani li se -predară, sciinţele natu-" 

rale, repetiţiuni din religiune, gramatica ete. peda- 

gogia și didactica, e: 
scolarii la predare 

institutul normali. 

tea învățătorilorii din ambele provincil române: 

“In Muntenia | 

Cunoscintele cerute de 
la candidatii de, înve- 

tători. 
1) Cetirea 
2) Scrierea | 
3) Patru. regală i de a-- 
vitinetică . 

4). Eleminte - de : : geo- 
grafiă generale - 
-5) Doue lună de dile 
practică pentru melâda 
binoasirică Ă - 

la candidalii de înve- 
îtătoră, 

1) Patru classe pri- 
mare în care trebuia se 
se învete: - 

'1) Lectura. 
2) Scrierea. . 

ia Săntă, - vechiulă şi 
“noulă testainent. - 

- şi dictarudo.. 

5) Geografia, special 
minte a Românilor, 

esercitii de calculă. 
"7) Cumoscinta măsuri- 

||”. neteloră. 

“în limbă latină, 
:*9)  Bstracte istorice de 

- ră pe scurti, 
10) Esercitii de, me- 
moriă. 

10) Uni anti, - de stu- 
DEE "di teoretică si practică 

în institutulit ROrmnaiăă.     
Diterinţa dintre capacitatea ceruta de la învăță- 

torii sătesci. din Muntenia şi aceea a învățătoriloră - 
sătesci din Moldova este-astă-gi esplicațiunea cea 

mal lămurită a ridicatei nivele a sc6lelorii din sa- . 

tele de peste Milcovii. Pucine; dâr' mai bune!.   in ocă „de a decreta, „2000 E _1) Vedi $ 25 din lege. 

„esercitându-se toti de o-dată 
în sc6la îucepătâre |. alipită, Ge 

Se comparămii într unt: tabloă sinâptică capacita- | 

În Moldova 

- Cunoscintele cerute . de , 

5), Catihismul și isto- | 

sI oră, greutătiloră şi mo- . 

.8) Lectura. şi scrierea 

4) Gramatica română . .. 

6) Aritmetica 'niregă,. . 

diografii şi îsloria ter



ă CAPITOLULU. x. 
i 

De la! 11855 pănă 1867. 

La inceputul annului 1855 aflimi $ în ţerra ro- 

“mănscă înaintite 'unele îucrări doviditâre a unei]; 

salutare reacţiuni în favârea scâlelorii sătesci des- 

finţate în: 1848. a 

„_* Încă- din 7 Pebruariu 1855 Departamentalii” cre- 
dinţei comunică Eforiei sc6lelor scimnţă că Domnulii 

Stăpănitori. asupra referatulul acelui Departamentă 

cu No. 148, însocită. de. ali Eforiei seleloră - cu 

“No. 1409 din.13 Deceribrae 1854 „atingători' de 
remășițele ce pretindea din. contribuțiunile a câte. 2]. 

lei de familiă ai candidaţilor de sate, (anosele 5 No. 59) 

Departamentul “ercăiiţei râgă dr. “Eforia să ră: 

„bâscă a organisa în scurtă tempii sc6le sătesci. 

e, , E 

Eforia 'procede după vechiulă obiceiii ; ca nu se 

| preocupă decâtii în mod fârte: secundară de. lo- 

şi de. învăţători, -ci asupra. adresei provocătăre 

a ÎNivisteulur credinței decide: să se ccră Visteriei 

sciință de număralii satelorii şi târgurilorii din fiă- 

care judeţ care ai familii in No.: de: 100 şi . mai 

multii (aneso No.55). . 
“Vistieria trămite în 28 Februariii 1855 cu a- 

 dresă: No. 1288 listele cerute, iară Eforia încheiă, 

asupra adresei acestia resoluţiunea : . „»Cândii se vorii 

deschide scâlele se va luă în băgare de semă ală- 

” turata listă, | " ” 

se . 

as. Episcopul de Romnicii, între acestea, audindii 
de lucrările pentru organisarea de scoli sătesci, 

„cere de la Domnitorii învoire ca. să deschidă: scoli : 
sătescă preoţii pe la sate. — Eforia . 'vestesce e în 
23 _Apriliii 1855 acestui Episcopii. că, se învoiesce - 
preoţiloră de la unele sate, ce după cercetare % va 
socoti capabili, să deschidă sc6le de sate, în care 
să facă, studiele însemnate 'în acesti programiă:: 

" CLASA L-a." 

]) Silabire, Cetire, şi Scriere. | 
- 2) Învățătura pe din afară “a rugăciunelorii.. - 

3) Deprindere la scrierea numerilorii aritmetice, 
„4) Principii de număratii şi calculii din gândi 
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"CLASA II. “ 

II) Cetirea.. 

2). Scriere după modelii de Caligrafiă şi dictande, 

3) Prescurtare din: Istoria sântă. 

numere întregi. - 

5) Catihismulii. 

„Eforia vestesce prin circularea -sea din 1855 

Maiii 6 No. 637—Gd1 câtre comitetele scolare din 

Gorji, Dolja, Mehedinti, Vilcea. şi Romano ță învoirea 

dată unora preoți. de a deschide se6le prin sate. 

sedlelorii ;. ci 'remundrări. pentru preoţi. . Ea cere 

preoţii ce aii să deschidă. scoli sătesc. — La a- 
câsta cerere Eforia -respunde în lunii 3: cu adresa 

No. 849 că: 

preaţii, 'luândi -sarcina instrucţiunii copiiloră din 

sate, ai voitii. a “îndeplini 0 datoriă cresținescă,.“ 

„Nu avemi .sciință că în 

Unii singurii 'raportiă de la admihistratorulii de Me. 

bă :: „cine 'să plătâscă preoţilorii dascăli lefile ?. Pă- 

laltă, şi câte câți? şi de, trebue să se repare. câsa 

rin respunde: că - „aceloră . scâle.. nu li se “dă -nici 

remuneraţiunei - preoţilor, nici în privirea” repara-— 

cu, No. 1185 din Augustă 1, „1855).. 

. . “x. 
m lazi 

Mat duoi anni, trecuse de cândii « se ordonase în- 
fiinţarea de scoli sătesci şi nimica” în. realitate nu 
se: dobănidise.  Acâsta îndemnă, se pare, pe Dom- 

| nitora ca în Septembriu 1855 să mat restrângă . 
numeruliă sedlelorii, pehărtiă projectate, hotărâadi 

va dovedi.“   
urma unui aştfelii de- 

respunsii să se fi înfiinţată scoli sătesqt de. preoți. 

raţiunei caselorii de sc6lă, (Vedi respunsulii Eforiei” 

4) Eleminte de Aritmetică : Celle 4 lucrări cu a. 

Deră Episcopia ni_urmăria : simplu” deschiderea 

prin adresa No: 605 diu Maii 16, 1855 lefe pentru 

„Nu are mizlâce 'spre a face: remu- :- 

neraţii preoțilorii Şi că: a socotiti că. 'sfnţia loră . - 

1 | hedinşi cu No; 7386 din lunii: 11, 1855, artă | 
că deputaţii satului Broscară și Bânju mare între-. 

zinţii copiilorii ce ati copii la: scâlă sâi toţi la o - 

|de scâlă şi de cine?“ — La acesti raport” Efo- | 

o subvenţiune din partea Eforiel, “pici. în privirea - 

ca în locii de a se înființă scoli prin toţe” satele, - | 
„|să se deschidă: „scols centrale sătescă prin fiă care 
"|judeţă, pe unde dormța se va ar etă ŞI trebuință 

“ Eforia, care la începutală annului ceruse de..la: | 
. «| Vistierie listă de satele: din ţerră,: întrebă acumă - -



„a - 

“cu. cireulările -No. 13151380. pe: comitetele” sco- 
„lastice: . „Câte sate fruntașe. se, află în 'coprinsulă 

- acelui: udeţii, şi ce popiilațiă- arefiă-care. şi la care. 

din cile după. părerea comitetului, ară . fi. maj - -de. 

 meapărată: trebuință a se. înființa: de o : caii, dată 
 Scâlă comunală $ 26 In fine uriărindiăi -de'-la co- 

mitete- adunarea. listeloriă. satolorii, Eforia “deschide 

-în: Septembriu "94, 1855; publicaţiuni în Vestito- 

. rul -Romănescii pentru concursu: de. ocuiparăt sc6- 
; lelorii “săitesci, II e ai 
Bta în extenso pubiicaţionea” “Btoriei;-. Sasa 

„Contormit- înaltei Mariei sâle resohiţiuni, daţi la 

-aajortulă. onorafului: departâmentii al. „crediăţei Cu 

- No. 148 din “annulii: următorii” şi-ală acestel! “Etoril 

cu No: 149, din 13 Decembriu annuli” trecuti, ur- 

mândii a: se: deschide: “scolk: sătesci. centrale: prin. fiă- 

„care “judeţii,. so “publică: A la I Decciibriu” viitorii 

NI șe -va deschide. la: Eforiă * 'concursti” pentr u institu-: 

torii ce sunt a: 'se: numi la. aceste” “seoli:: „Cunos- 

7 cinţele; ce se: voră : cere” de. la "coneurinţi. sunt: 

1) Cetire, .. ' 

2) Scriere, : i 

8) Religiuuc, istoria: sanii: Şi i Calinismult; 
-"4) Eleminte” de. Gramatica română, - . 

:5) Din Geografi | “divisiunele priucipale ale globu: 

“ui” Şi mai, în “ppeciale: geografia făncal cu  Cunoscinţe 

istorice, - i i 

6). Aritmetica cele a luciări, 

- sistema “greutăţiloriăi şi - măsurilor: din Gară. 

7) Cunoscinţi: de“ plugăriă şi din geometrii, vapli- 

„eajiune la măsurătărea- pogânelori.- 7 
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“In Octombriti + 22; același an 1855 „depanta- 

 mântulii: eredinţii. serie 'Etoriei « cu “adresa No: „6075, 

“ (ânesu „No. 56) că. „cât. însă: pentru : măsura. jăată 

„ca prin: concursii să se “legă învățători. acelor scoli 

_ (sătesci), departamentului: nu este . de: “părere, pentru 

„că „onorata Eforiă cunsce' însăși cu :câtă, dificultațe |-- 

se: găsescut concurinţi : pentru posturi” de: profesori | 

unde. fol6sele suntă mai: mark, în. vreme ce pentru | 

. tivățători “de. sate : nu o: se. se. gastsca.. neci 

o- data; - prin “urmare . este. rugată! onorata -Eforiă 

ca, luândii în: „considerățiune: aceste. împrejurări, a- 

- nume. neapărata trebuinţă ce este de as se: infința | 

„câtă mar curândi acele. școli, să. bine: voâscă. a“dez|. 

i părta. ori-ce piedici. ară. mizloci. câtii mai: în grabă 
Rai punerea, lori. “în lucrare : ȘI a, se: mulţimi acum, „la.   

sa, de. a. : deschide concursii "când, bine: scie Eforia. N 

ipe: cine. so întânpla 

i scâle- de! sate. „că concursulii _ 

-.Fobjectit + « decâtii: a se esainina. concurinţii. d6că ati -: 

“tori lă sate; că prin: ur maie.. părerea,- acestei. Eforii. 

ce. “este. cu; “putință. din partei spre. înfiiițarea ScO- 

: E embre, 23, 

cp 

- inceput ca, a candidaţii de învăţător să trecă unii 

esamenii prin : care :să se” verifice decă sunt ceapa 

bill de însărcinarea, loriă.€ aa 
* Premiselg adresei * D-lui Cirpinânu, —ministe ali _ 

feredinţei, ârii” fii: îndreptățit pe .neșcine să 'ascepte” - 

alte conclusiuni. ! Ni a făcutii Eforia, glicea domnia=... 

că. nu. se: găsescii” “decâtii: cu arievoiă. mare. profe- 

soră. de judeţe, necum să se. găsâscă! învățători. pen-" 

:-Hria -sate cu: mica: “16fă, „ce :li se. acorda; D-lui arii fi- 

“Îpututii. adiogi:: cu lipsa”. de” săteni” care să fi trecuti 

celui puţinii doue: clase primare... Conclusiunea.: logi- | 

că era: să: se “pregătâscii învăţători într unii „tempi 

datii: pentru! “sc6lel&: ce: erail. a 'se. “deschide-- “Zelulii .. 

patrioticiii împinge pe! miniisti i înse. să gică E Eforiei: luaţi -- 

daţi-i tit: “de. itivățătorii: Şi, 

fiai: luai „să.se. facă. seolă: — "Eforia : se speriă.ea .. 

însăși - -de- realitâtea negalivă a concursului şi se gră- 

bi:a. vospunde ministrului! "Credinței. la adresa. mai -. 

“isus adusă Că: a „Eforia. are. tâtă, voința de a înfiinţa 

“candidaţilorii ware de. : 

câlităţile neapăratii * “trebuinciGse spre a A institu: 

Și. a, ooratului “departamentii-: nu sunt”. „neunite:, :. 

precum. 'se „esprimă acel onoratii. “departamienţii; şi 

că în fine” onoratulă. departamentii, fă “încredinţatii:. 

că” acestă. Eforiă! :posede. Voinţă: spre. a "face totă - 

lelGrii. de sate... (Vegr: adresa E 

1855)... Dia E 

Trei! “dile- după acesti. osos. “foria: institu” 

0, comisiuiie: de profesori, conipușă: de. D- -nif „Massim, o 

Gcorge Popu: şi “Alesândru Popu,: ca, să esamineze” - i 

candidaţii i pentru reînființarea. 'se6lelorii - comunale; | i a 

care'-cândidaţi . vorii. începe.:a: se. infâcișa! la Eforie! : 
de: la Decembiiă viitorii. şi: resultatulii, esamenu- . 
lui: să- li „comunice Eforia, „ete. n 

foriei NȘ. 1795,. No: - 
- 7 , 

m 

  

“ Resultatulii concursului tu telii “prevăuti: de mi 

nisterulii Credinței. Comisiuneâ esaminătâre: rapor= 

t6ză cu. adresa * înregistrată la No," 1876 ; “din. 7 

Decembire: 185 5, că. Sa presintatii mumai dou. Can. 

didaţi : pe. cari. a esuminati „după programul, 

ri 

      

  

- . 1: A AS 

1). Departamentul Gretaței, 1 No. 7378, Decenibre 20; 1855, ali! za 

tură Eforiei petiția a 4'juni Români care cerii să fă candidaţi: 

Resoluţia: se „Ya respinde e că pentr organiarca, sedlelorii dei că 

a 

 



 profesorulii scâlei normale de. judeţii: 

„pubicati la concursii. “Btoria vădendti asemenea. re- 

“sultatii, amână pe altă: dată, pe cei doui coiicurenţi 

“şi se: otări - se: jea .0 măsură; mai. radicală. Ha su- 

„puse, Domnitorului cu raportuli, No. 1910, din: 9 

- Decembre : 1865, 0. ichipzuire. Două; următârea: 

„(anesa, No DT 
1) In capitala fiă- cărul judeţii- se -va “deschide 

“câte-o. „sc6lă : normală pentru, Anyățătara. candidaşi- 

“lori învățători de sate, +. aa 

2) Direoţiunea, ŞI: facerea . Jecţiunilori: în fiă-care 

sc6lă. se "va încredința. „unui singuri» profesori cu 

„onorarii:de lei 500 pe unăiziai srp 
3) Numai din, satele: cu:109” familii coli: poţi 

E se. va lua câte -uni candidată. n ms 

4) Alegerea cândidatului - se. va. fâce de, nsași 

Aceştii Io: 
_fesorii se va: preâmbla : spre: acestă. sfârşită În fă. 

"care sati şi- va “îndemna pe: juniă ce i se.va: păre 

“cu bune. disposiţiuni.. paturale, a  inbrăcişa, cariera 
"de învăţători. 

::5) Cangidaţi nu. se. vor “ua ocâtăi « cu: buna. 
voia lorii şi nimai în Verstă: -de la. 16: “pînă la -20 

„de anni. tt el 

“normală de la 3 -- Apriliu pină la. 1: “Octorbriă,: rii 
"de la: 1: Octotabriti pină la 1 “Apriliă fă. care can- 

- didatăi va da” decţii în. scâla: satului săi. a 
i 7) Pr ofesorulit scâlei. normale vă î datorii î în cur- 

- “sulii: celoră 6 luni: de iornă a se „preâmbla prin ju= 

„a 

. deţi în rov isia” scOleloriă de sate,, Observând şi în- 

.- dreptândă. pe. candidaţi în: predarea” lecţiilor. 
8). Fiă-câre “ candidati. va fi „datora a urma. în | Aa 

  „sc6la: normală. cinci anni.: e RE 
Eforia. cere în “fine: “ordine. către department |p 

“din lăuntru pentru. clădirea de. sedle „după aneșa- 
tul plan: a 

  

In3 29  Decămbre, celașt aună, 1855, săcretarali 
de statii cu adresa: „No. 5 5958, scrie. Eforiei alătu: 
 rândii „copiă: după. “o adreșă a, “Episcopului de: Rim-|.- 

| nici cu No. „1648, din 8.- Deceinbre,: pentra infiin- 
N 

  

„tr “Eturiă a fărutii la Domni raportată ati, No. si dupe fatări. 
rea acestui raportă, Etoria va face cele de caviiuța, Tăr dintre can- 
didați nu s'a înfățișată la Eforiă- decâtă. dot la dioa . ce era otărită 

„ pentru esamenii, care s' aă esaminată îndată, si li-s"aui dată voiă să se re- 
- >ntârcă la loculă loră, că sc, voră tasciința despre otărirea Eforiei în 

a,loră privinţă, .! 
„0 "Doi din ărsanan at erat cer deja esanisaț. B A. U 

De a 

  

părea “do cai prin preoți pe la sate;. cu resoluţiu- 
nea. Dombitorului „In deapr6pe băgare de semă şi 

chipzaire” a Eforier. sedleloriă.e 

“Episcopulii cerea de.la. N. S.: Domnitorulii că 

„Debtru ! cele câte. dece. scoli .ce aţi (Vodă) chipzu: 

ită a se: înfiinţa. în fiă-care judeţ să. fiă: aşedate.. . 

în sâtele ce se. coprindi în -alăturata listă -- „apoi in- 

dică; şi preoţii” care se: -găsiră, : destoinici de. acele 

scoli, şi cere! “să. -poruncâscăi- Domnitorul” „pregăti- 

rea încăperilorii , otărîndu-se: totii i -de, către M.. Sa 
Şi tefile“ mat. cere ca totii- datina „dlisere” “scol: să - 

aibă, învățători - clerică şi să, pârte. numiri de. scoli” 

băsericesc. Mai adaugă” dupt aceea, 'să se dea or- 

| dini:. ocărniuitoriloră „să: esecuteze pe : cântăreții Şi 

paracliseriă, . ce nu ari! „înţelege: să i mergi, de bună 
voiă la. se6lă.: e ci. ze. pai 

;: Eforia“ cu-. raportul No. 75, “din- 27 Tanuăriii: 
1856, „respunde, Domnitorului î în “privinţa cererii: g. 
piscopului- de. Rimbicii, că, îndată ce se va apr oba- 

raportul ei ca No. 1210, din: aunulă trecuti a-i 

tingătoriă: de. iufiinţărea, 'sedleloră. de” sate, “va. chip-- 
zui - ca. la - alegerea : inștitutorilorii aceloriă ! “sedle, 

[să se: prefere- preoţii cari “voră. av6 0. capacitate e- 
6): Candida unur idea vosă - urma: în scâla. gală” cu “cel. aici ». însă. preoţii” institutori să fii în. 

cestei -Eforiă, „carea îi va-.nami. - „numai după: unii 
esanienii. ce” voră da “înainitea. comisiunci . ce sc. va 
rândui- de. “densa. Şi "Eforia, vă. avă dreptii -a"1: disti- 
tui, totii-d6-una cânăa' nu- ŞI > voriă. împlini datoriele, 
de: institutori.* a 

i pm - : FO a E a 

tăți în: curgere * “de: maj: doi: anni: “de (ile. “Destulii 

acestii: de.) pe.urmă anni: reincepu - 1ucrări. „pentru. 
re'nființarea scolilorii sătescă. Di 

: Prima. lucrare. -ce aflămă, în. dosarele, eforicx rela- 
tivă: la, acâstă afacere: este: din. 19; “Tanuariu' 1857. 
Acâsta. este. 9: adresă a 

vestesce Eforică sc6lelor işi alătură copiă după oficiul 
câimacamului Alexandru. Dimilre Ghica cu No. 12 din. 
UI. Ianuariăi - 1857 pentru... redeschiderea „sc6leloră ' 
sătesci. Ministerul adaoge Etoriel îovitare: să ea. 

privinţa: instrucţiuniei - de a dreptulă sub ordinile a-. 

Ne e; de prisosti- a: mai înşira. aci „vahele cores-, - 
pondiaţi. urmate: între“. -Ministerii Şi diverse autori-. 

-| este? pentru: istoria. mostră să. arătăm. că trecu .. 
|şi. annulă - 1855 - ȘI. 1856. şi 1857: mai totii: fără să. 

să fi „realisatii măcârii uă “scâlă. sătâscă; numai în 2 

Ministerului Cultulăi şi in-.. 
strucţiunei: publice din Muntenia: + cu No. 237, care . 

  

   



e 

1 Ă . . 
. 7 * 

„ disposiţiunt. pontr u “ăflarea şi alegdirea institutoriloră ai 
„trebuitori, anunțăndui că el a' luati înţelegere. cu 
“Ministerulii. din năuntrii „pentru, reparaţiunea scole-| : 
„oră ce vor 'mai fi esistând.. -şi reclădirea: c6- 
— lori din. noii după. trebuințăi. (anesa- No. 57). 

“ Oficiuliă - căimăcamiei 'otăria înfiinţarea. Se6leloră 
sătosci, începănd de. la satele cele: mai multă po-|. 
pulate, şi pentru acestii.: scopă. “ordona “Eforiei să, des- 
“chidă concursu pentru esaminarea candidaţilor cari, 
găsinduse destoinici; să se numâscă înstitutori, 'fo- 
losinduse : :Eforia de: preoții băisericilorii sătesc,” acei |- 
“care. la întiia: întocmire a acestori. “se6le « ai. i fostii 
„preg ătiţi, (9) a- fi învățători. a e 

„Institutoriă : 'Săteni vor fi. datoraţi să. nui Ice 
| v6ra “piimintulii, să: mârgă lă sc6la: 'conttală'” a jude- 
“pilui, unde: vorii urma: subt de aptâpe direcţiunea 
profesorului: a se: împuternici şi-a: se desăvirși 

„găsi “de Iiforiă că este de! ajuns. - 
totă „jerra că toți acel care: pe viltorii - -vorii voi a. 

- se înrola” între candidaţii de institutor“ să,. fii: dători 

„a.urma învățăturile: “scoli centrale de. judeţ şi gă- 

sindu- -se destoinici, se. "vorii: numi institutor) : în, 10- 

curi vacante. Pînă în “primăvara. viițtâre :se'. vorii 

„repara. încăperile. de. sc6lă, : ce. s'a. fost infiiățatii Şi 

“care. astădi sunt. în derăpănare; “asemenea, unde! nu 

„vorii:mai fi esistandii asemenea clădiri să se îngri- 

j&scă a s6. găsi încăperile putinci6se. - - Cărţile ele: 

mentari , ce: se vorii otări pentru. învăţătura: cojii- 

loră: de săteni -se .vorii vinde lor. cu celii mai: “micii 

 preţii: şi se. vorii da 'gratisii la'cei - “săracă.-- Pi. care 

. proprietarii: va - fi .de. aprâpe! “privighietorii pentiu | 

„buna Stare 'a. se c6lelorii şi silință. institutorilor, în- 

„țâl&gendu- -se petru. acesti - sfărşitii. cu: profesorele 

districtale,: — Cărmuitorii judeţelorii sunt Chiămaţi | 

„de aci în! aiute. a: avea! cea rai -mare. silinţă, la în- 

aintarea învățititurei şi " moralei. în judeţele loră,.. „ca 

-să merită. cu” denadinsulă: “titluli' de „preşedinţi. al] - 

“Sumele ce se]: - comitetelori: de instrucţiune. publică. - 

.voră aduna pe annuli curentii şi în viitorii, din cei 

câte” doi lei de familiă;. “se vorii. vărsa “regulată în 

„ tasa Etoriei scâleloră rămănăndii de acum" înainte. în 

primitiva . şi: speciala lori ” 'destihaţiună.. *Departa- 

mentulii Credinței și “Iustrucţiuniei publice: în“ inţele- 

_gere' cu celii. ală trebilorii din 'năuntru, ală: finan- 

„ țelorii Şi cu: Eforia sedleloră, vă! adiice la ndeplini- 
Te ct. i - e aa 

  

Se: va publica în ae 

a urmarea. acestat: “pablicaţiunit Eforia. scslelorii .. 

- 

n 

In consecitiță  « cu- oficiul. den mai susii în estractăi 
adusii, Eforia înainteză. publicaţiunea (anesa No. 58), 

prin. care între altele spune, spre.a putea pe loci pune: 

în lucrare patriotica: dorinţă a principelăt. caimacanii, 

„de o cam dată, „nu. va.cere: la: numirea de învăţă- 

tori decâtii . a'sci să citâscă şi să scrie, catihismuli 

şi cele:4- Incrări din aritmetică. Nivela viitâre a 

candidaților o: stabilesce publicaţiunea asfelii: 

-: Oetirea; Scrierea; Catihismulii, Istoria sântă. — 

Din geografie: Divisiunele + principale :ale globului,” Si 

Geografia: Bu opei. şi - niaă în „speciali aceea a iăry ei. 

românescă. — - : Din: aritmetică: -Numerile” complese, - 

sistema greutălilori deşi. măsuriloi a din țerră.—. Cu. 

noscinţe de 'plugăriă. şi din geometriă aplicaţiune la 

mesuriitârea- Stinjiniloră și. < a pogânelori.: Se 
„la cele“ ce ar-mâi fi: de lipsă pe - timpul” ce se val... Să ri za Di 

-. e Neu j . N 
ai ee a 

: , ha 
pe 7 . 

îhcheia în 18: Februariii : 1857 Jurnalul. cu No: 9. 

(anesa No. 59) prin. care otărbsce în vedere cu fon- = 

durile: 054814, “par. "26 anuala: contribuţiune a sa-! 

teloră. pentru- instricţiune, înfiinţarea a 2,000 scoli 
pentru satele: cele mai populate. -. Să 

: Intre acestea în. 26 Febrnatiă 1857 Eforia pri- 

îmi. adresa episcopului Piloteiu de „Buzeii. cu Nr. 

1357. (anesă No. 60) prin. care observi câtii de: anevoiă . 

este ca candidaţii. de - învâşiători să : viă spre esa- 

minare la, Bucuresci şi vestesce. că, Pr.. St. Sa. a îndem-: 

natii. pre. “preoții -eparchici . sâle: să se: facă ei învăţăi- | 

tori,  decâtii cere de.la'. Eforiă să; "încuviingeze” es. 

|săminarea tori în capitala - “fiă- cărur judeţii de. că-. 

tre profesorii” respectivă acolo. : | 

“La acestă. cerere: Eforia vespiinde, în Manic 15 

cu' adresa: Nr 405 cum” că. va: profita . la tempii de 

bine- voitorea proposițiune a episcopal.     “De: “ce: eforia 1 DU a profil în „dată? Ni se pare” că 

din causă. că "după publicaţiunile arătate, icrăşi nu 

găsi . “candidaţi orizcâții- de: înjosită,-- -cuniii sa vd- 

dutii, „lăssă | nivela : 'esamenului: :Acâsta: o -docu=,, 

ment6ză însuși jurnalulă - Eforiei din 9, Martie. 1857 
prin care, revenindii asupră jarnalului din” Pebruarii, i 

dice: că: vedfidiă "că în urma “publicațiiloră ce ami : ! 

“| făcută mit „Sat „arătată: mai nimeni ) şi atir iba 

- 1) „Vedi anesa Ro: 61. 

. 

u Ă



ind adâsta a puţinătatea. efăă A mai cu semă, 

“pedică l&fa la 600. de-leă pe annii. plus pog6ne- 

le etc. şi: “scade mumărulii - de: scoli -pe hârtie de 

la” 2,000. la 1,000; otărind totii 'de -o- -dată' că - es- 

saminarea: canăidaţiloră -să se facă de institutoriă 

_sedlelorii centrale din judeţe. (Anosa Î No. 62). „Acestă, 

disposiţiune” Eforia o suppune. la aprobarea; doun6- 

„scă în 19 Martiu: 1857 cu raportulii „Nr. 378. 

„In: 25, Maiă. 1857 încă, nici după atâtea “conce- 

“siună făcute în favârea ighoranţei 'doritorilorii de ” a 

„se face - invăţiătoră - “sătesci, nu sc. găsiseră decâtii 

- prea: puţini învăţători, după cumii stă. „dovădă de- 

“Maraţiunea ce face “Eforia către: minister ulă: de in- 

“terne cu. Nr. 737. Atunci cere: 'Rtoria de la. -acelii 

-ministerii ca să 'repeteze poruncile; către cirmuitoră 

- pentru găsirea "de învăţători Şi. numai la -satele un- 

"de nu -se voriă pute găsi „să -se - îndemne a trămite 

„candidatii. la sc6la districiuală, care îndemnare spe- 
"ra Eforia: că satele. o tori: ncuviința + Su tâtă a lori 

mulțămire, ca 
_ Incâtiiva acăstă: itsură” a” a“ recşiti a da. periei 

colea câte unii. ignorant - candidatii - de- învățiătorii, 
„“d6ră ca să se vâdă: cumii .de puţinii se - realizase 

înființurea de „scoli, după atâta „tempi și proschim- 

“."bără de hârtii, vomii aduce 'aci în resumatu rapor- 

tuli revizorelui” se6lelori sătesci din districtulă celi 

mat aprâpe ' de centru, din districtulii re cumii 'mo- 

del. Acesti raportă arătă starea” în care saii gă- 

„sită fiă-care: sc6lă, la 1857: Septembre 18. Dice a- 

„cesti raportii,. care de: bună sâmă numaj pesimistii 

_nu-era; că” în plasa: Snagovu- se. află 25 de' scoli 

„> însă dintracâstea abea vre oll în. stare bună, bine 

înțelegănduse că stare. bună era numai că nu 'plo: 

ua într'ânsele. Cele alte; sâii că nu: esistă, - de locii 

„sâii că, „revizosele le adnot6ză,. că suntă, în prâstă 

“stare. 

Plasă Mostiştea şi Dambooiţă 42: scoli, fosă. “din 

- acestea 17 nu sunt, - s6i Sunt în: prostă stare, a- 

decă . i6răşi may prâste de cumii: sunt. -prâste cele 

alte, dov6dă pote sta la acesta respunsuli ce dă 

| rovizoruli - în același - tabloii la întrebările “despre 
mobilierul şi învăţiătoriă la acestă scoli; elii consta- 
tă că din -67 scoli 44 n'aiă-. bin, 46 nai semi- 
cercuri, 54. n'aii “table de litere, 55. Pai: “tabla 
de socotâlă, 48 mai scaune şi m6să, - pentru: în- 

- văţătorii şi . 47 mai tuvăţiăitorii şi“ pe “unde. sunt 
învețiători acestia sei. „că m ai scolă sii că Măi 

— 20. 

- Iasși: 

nimici astepta ta ănesa Nr. 64.) 

e > 

| câstă situaţiune ceru de la Eforiă formarea de instruc- 

nesa Nr. 65). "Acesti regulament, este întoemitii 

în Detombriu : 1857. Eli impune reyizorilorii.îndato- 

ritea de. a învăţia. impreună cu inveţiăturii sătesci 

cursul învăţiăturelorii - din scOla - centrală a jude- 

ţului și anume învăţiăturile din: clasa. L,! „a UI, şi a 

pământului şi măsurilorii obicinuite î in ţerră ; el&min- 

te din istoria ţărrei şi 6re care cunoșcinţe plugăresci. 

acesti: regulămentă se. “otărâsce : că la nici “o -scâlă 

în iscolile” comunale. - ai e 

de -o' egală ignoranță. cu cei pe'cari urma săi re- 

amii constată la Noembriii :16, 1857, după. 2dresa 

gă care Etoria- unesâză. lista . tutori: învăţătorilorii 

ai învătători i plătii 

a 

| “GapiroLuLi x: Dai 
. 

Pe cânaii în, partea ae. dincâce a.  Roinăniet se 

care întărgia înfiinţarea : sc6lelorii- sătesci -sâii- făcea 

portulă No....::. din Maiii 1855 (anesa Nr. 66.) la în-   

mobilieruli necesari “ încâtăi de la 'er'nu "se: păte 

iuni pentru revizorii şi înv ățiăitoriă. sc6lelor sătesci (a-. 

III-a piecumi şi aplicaţia g geometriei la. mâsurătOrea, 

visuiescă,  Dâcă ne: âmă mulțămi numal. cu citre. 

ilusoriă : instrucțiunea în celle infii nţate, „preste Mil- 
covii .Ministrulii instrucţiunii publice supunea cu ra-. 

 Situaţiunea scâleloră din județul Iifovii, celă mai - 

apropiati de 'centrulii: -de unde se dedea impulsiu- 

nea, este tristă oglindă şi acelei acelorii alte judeţe, A- 

Prin același regulamenti se otăresce vârsta de: ad-: 

misibilitate a: scolarilorii la - sate. între 7. și 15 an 

"Di, cei-care trecu peste 15 anni se potii primi deră 

sc “punii pe: o. bancă, deosebiti; 6ri:la art. -25 din: 

cumunalii de: băeţi să nu se _primescă în scâlă a / ! 
“In fine: vegulaientulă impune metoda lancastriană -- 

"= Poţină se potea' definitivoăinte asceptă.. de. la. re." 
visori, luaţi toti din învățătorii “de sate, cari erai Ă 

cu No. 2345 „câtre Ministerul financelori pe. ăn 

de. sate. spre scutire de biri, că în tOtă Romania - 
de: dincâce de Milcovii (Muntenia) esistaii la: acea- 

dată, unii 'numării de 471 „sc6le scii cel puţină de 

perdea: tempult: din causa unei greşite: „procederi, | 

tărirea: Domnitorului. unii regulamentii pentru : nfi- 
inţârea 'scolei preparahdale de” învăţători: săteşei în 

„Incă din 1854, Mirusterulă: pregătise ună



e E - 

proiectii: de. lege. pentru infiioțarea unorii asemenea 

scoli ; dârii. acesta reniasese în .nelucrâre supusi 

„ fiindă . incuviințării sfatului - administrativii, A 

câstă- întocmire pentru . sco.a. preparandală otără, 

admisibilitatea: în ea. în: coudiţiunile: următâre : . Mi- 

“nimum. de virstă 18 anni,  maximun. '30, Re- 

ligiunca ottodosă, şi cunoscinţele” claselorii- pri 

mare complecte; Beneficiile- ce. se - proiniteaii învă- 

" țătorilorii, sătesci erai 1,000 lei pe :annii, casă, de 
+. şedere, lemne, servitori, locii de. hrană, “scutire de 
“biră şi "dreptulit la pensiune. . . .. -- 

| -Pă cânâii sc6la se -organisa- asfelă, 

: nu vită cestiunea - localelorii; de -seâlă şi încependi 

maj întâi „pe la moşiile monastiresci, „stăruia, -0- 

bligândii pe arendaşi prin contracti,. să zidescă case. 

- de: scâlă după planulii anesatii (anesa.: 67). - 

| In -15.. Decembre 1855. se avizăză la. deschiderea 

- se6lei normale: In. :publicaţiunea ce se. face' la des- 

- „chiderea scoleă. prin. foile . officiale' se. ridică, - nivela 
“. de admisibilitatea. scolarilorii mai multă. decâtiii îns- 
"trucțianile” mal susii: citate: »Se voriă „priimi,... cu 

"* preferință. acei . tineri : cară: vor îi săvirșiti cursulii 

 înferiorii -la gimnasii 'sâii la seminarulii -diri Socola, |. 

„apol: aceia care ai; săvirşită cursulă învăţăturelorii 

-primare, iară peritru, „acei tineri cari dai -dovegi| 

de capacitate și mai apucatii a desevirși, încă pănă 

_acumii, cursulii complectii: ali învăţăturelorii primare 

- se vorii luă măsuri, ca pe'.lângă : cele “alte: obiecte 

„să: pâtă,. sevirşi “acelii curşit: n clasele - primare, de a 

Ja Troi-lerarehi.& ERE 

Prin instricţiunele “speciale intocmite” pentru di- 

vecțorulă scâlei preparandale,. la art. 6-se otări în-. 

fine ca elă să: fiă obligati a : “prelicra | -cursulii 

 învăţăturilori: scolei după':0 "carte. „alsă,: de consi- 

liulă scolari, . care: preluerare,: aprobată fiindii . de 

„ consiliii,; se va da.:mai pre “urmă la tipari cu chiel- 

- tui€la departamentulut,, i6rii până atuncia se vorii 

„ Servi scolarii: cu manuscripte. : 

| Eni 1856 Octombriu. o. “caimacanulăi “ Teodorii 

Balşiă dă decretul ci: No: 33 câtre departamen- 

_“tulii Cultelorii . și ali. instrucţiune publice: de „peste 

“Milcovii, prin care; “după 0. preambulă . lingă, “epns- 

o tată că nu sa făcută în “Moldova . scol . sătesci: Şi | 

- deci pune. “inainte . depariaineritului | de a lua mă- 

“surile cele mal cuvenite pentru a. deschide sc6lele 

„comunale prin „cele: mai însemnate sate, ale. clerului, 

ss 

mizisterulă | 

  

aj Asupra acestul decretii Ministrul Cultelor o Su 

tăresce a' se scrie tutuloră administratorilorii „ca în 

celii, mai “scurtă, "timpă să dea: sciință dâcă,, pe la 

moşiile împosesiete (inarendate) de :acestii depar= 

tamentii ,  s'aii gătitii de D-nii posesori - casele de 

scâlă, precum sunt „obligaţi prin contractele ce păs- 

treză, :după care să se pâta, decretă maimirea' D70- 

fesorilorii.. Totii d'o-dată Ministrolă, cu ocasiunea” 

acestui decretii, propune înființarea unei ferme-mo- - 

delii „pe. 0 .moşiă a clerului” lângă capitală la -care 
să urmese. și scolarii din preparandii.. a 

Nu putemii anu sublinia 0: curiositate din a- 

cesta 'resoluţiune, , aceea: care. propunâ. că scolauii-., 

preparandali să. fă obligaţi a învăța limba germană. E 

ca. să, pâtă înţelege esplicaţiunile la ferma modelii, 

unde avea dorință Ministrulă . să pună profesori 

mumnaă nemți, sub: cuvântii că „dintre Romani: nu ..: 

e nică unulă, cu acâstă sciinţă (Asricultra), care, 
să . primâscă. de. a fi profesorii.“ 

“ Acâstă Straniă dorinţă, everiimintele politice schim-. a 

bătre nu 'permiseră să, se realizese, Totuși trebue: 
să. observămi „că pe când sc6la preparandală se - 

ocupa cu formarea de învățători, ministerulii pe d! altă 

parte. nu neîngrijise, - cumii deja: ami mal spus-o, . 

a se ocupa şi de Jocalele viitoreloră scoli, obligândii:. | 

de. o cami: dată pre. arendaşii statulni ca. să le clă- 

d6scăi. n A a e Ea Ma 

% 

_ In sI “Augustii 1857. erai “mat! mulge candidaţi 

de. profesoră - -gata din sc6la- -prepărandală. - Cu tâte. . 

acestea în. 1858 “Maiii, încă nu: eraii deschise sc6-, 

lele sătene. din causă, de, bună s6mă, mal multii: a 

evenemintelorii politice prin cate! trecea : ţerra, pe 

lingă, accea. că nică localele. de: scâlă nu crai pote i 

indăstrate cu î6te. necesarele. DE | 

- In 1857 “Noembriii, - „revisorulii. sc6lelorii cu rap. i 

No. 127 propune că: scolarii. din se6la preparandălă să. 

fă, îndatoraţia a urma pe lăngă cursulii acestori scâle 

şi pe;.ale sc6lei reale . sub'cuvintii. că „objectele ce. 

ce sc. predaii - în acâstă, şedlă, nu de multi înfiin- 

ţată, sunt de ncâpărată nevoiă, celorii „care . se des: 

țină a fi învățători sătesc, — : AR 

aa EI o x Si - 

In “1858 Tai 9, Ministerulă: instrucțiunel publi 

ce fate ! raportii. No. 4670 către caimacamii, prin 

care îi anunciă că „unii îndestulătorii numără. de - 
a



case de şcdle trebuescii a se e găti. pe Ia, moşiile a. 

rendate' în -vâra, curentă“ şi cere caimacamaului încu= 

: viinţarea că, pină. cîndi la o. nouă, imposesuire. (aren- 

dare). a moşiilorii clerului, cheltuelile,. scolasţice: şi |. 

“1efa' învățătoriloriă se vori. putea trece în. contrăc- 

tele -de arendare în sarcina. arenâatorilorii, să potă 

răspunde. din casa * centrală a clerului. asemenea chel-.. 

tucli, ca ședlele sătescă să pâtă fi cu chipulii acesta 
deschisela 1 Septembrie viitorii,(1858) (anesa No. 68)| : 

In 30 .Maiii 1858 .Ministerulii cultelori încheiă 

unii jurnal (anesa „No. 69) prin. care, după. ce 

„enumeră disposiţiunele legei și lucrările înaintate“la 

"art. 4“litera_ A, - otărâsce ca numai. decâtii la 1 

!  Septembre 1858 si înc6pă a funcţiona 8 şcoll să- 

tesci pe moşiile clerului, pentru care sunt casele gata. 

„ Ministerulă: .otărâşce onorariele.. acestori învăţă- 
” torit la suma de 2.400 lei pe. annă Gri la. litera 
-C stipuleză: „Cursul invăţăturilorii “şcdlelorii aces- 

tora . (sătesci) fiindă. statornicită pe. tempă de: trei 

+ . anni .prin $ 18 ali aedămintului, scolarii, iar: prin 

-$ 19 cerânduse. compunerea . unui: manualii. de îns|.: 
ai văţătura: elementară din scâlele acestea şi după. Ş 
„22 o: programă specială care să împartă învăţătu- 

Ia ra pe anni şi ceasuri; -secţia L-ea. (din . Minișteră) 
” va „cere. de îndată” consiliului ': : scolarii - să: se ocupe 
-. seriosăă cu -gătirea acestori. “pănă la. ?nceperea lori 

la 1. Septembrii viitori, iar marnualulit: de la $. 19 
"pănă la 15. Toliii urmând a se: „impiirţi pe. la, sc6le- 

le sătesci“ 

"văţătoni, Direcţiunea recomandă. prin rap. săii No, 
38 din 25'Iuniii, 8 tineri cer uţi cari, cum dice, rapor- 
„tul, și cu. virsta și cu sciința. „merită a î înyăţă- |S 

tori: săitesci (anesa No: 70) 

In 18. luniă 1858: Caimacamulti tncuviinţă « ce=" 
| rerea Ministrului Instrucţiunei publice cu raportulii Si 

„- Nr..4670, de a se plăti învățătorii sătesei până la 
“ arendarea moşiilorii sătesci: din. casa clerului, (a- 
nesa No: TI). a 

*% 

* Localele scâleloră « erati dă pregătite; învăţă- 
“torii pentru .dânsele asemenea., In--1858. August 22 

-* consiliulii sedlelorii cu a raportul Nr, 117 (anesa No. 

p. 

02 
za 

100 esemplare: de fiă-care scâlă. 

“In 1858 Septembre 9 „consiliul scolasticii cu ra- 

portulti Nr, 148, făcea o nouă ediţiune de abe- 
cedarii. pentrii. sate mal . eftină Şi mai bună. Sa 

E 

“ Singuralăi re. în contra. căruia aveai a se: “tân- 

mobilierulii necesarii şi .cartea.. necesară, “era indi- 

(anesa No. '173).. 

tică: cu raportulii Nr* 61 : din Maiii 26 annulii 1859 

(anesa. No, 74). 

sc6le sătesci. : Acâstă listă va „proba cumii că se în- 

* ” ui N 

sc6lelor ca cu-raportulii Nr. 3. din: 1859 Iuniu: 23, 

  

72) aprobă. şi cartea scolastică necesariă ; Ministerulă i 

asupra “acestui raportii otărâsce cumpărarea. a „câte. 

gui. invățătorii : de: la sate, care aveati: locale : “bune, - 

ferinţa. sătenilorii . dea. "şi da copii la a învățătură . 

Pentru” remediarea acestui râii “consiliul scolas- E 

opină ca prin orgânulii - comitetelor de inspecţiune- 

să facă Ministerulii desteptare : părinţilorii: s6i e- 

pitropilorii copiilorii care: 'absenteză, cumii .că aii sân-" 
ta „datoriă, de-a “şi trămite, copil. regulată, la sc6lă -. | 

Opiniunea. consiliului o comunică ministerul comi- ! 
tetelorii: şi. prefectureloriă cu circulara Nr: 4534. ŞI.   4535 (anesa No. 75). — Alipimu. aci ca anesă lista . 
ce. aflămii. la dosarii - priu .câre. se; socotâii..ce anume. . 
obiecte la. data acesta : se dădu - trebuitâre, unei. 

cepuse a se înţelege că. sc6la nu va să 'dică numai 
muril şi: “inyeţătorulii, ci o. spină încă de alte ele- . 

: |minte. ar a - - a 
| Ta -10, Tunit “1858 cu oficiul: No. 476 atins] e Si 
_teruliă- scrie direcţiunei “sc6lei preparandale să "i. re-|.: . -. -- E 
- comande tinerii: ce sunt pregătiţi. spre a se: face în- | - Cu tâte' aceste condițiuni laudabile, dorinţa de a se SE 

face. şi mai bine, duse pe inspectorulii generală - ali» 

să propună chiămarea. în: timpulii de vacanță a în- 
vățătorilorii deja: numiţi „Spre a şi perfecționa în- - 

- Îvăţiătura. scienţifică Şi. pedagogică. 'sub magistri es- 
 perță din. simnasi, şa da apoi şi esamenii (anesele - 

No..76).. pri Se cr] 
 Acâştă măsară propusă de. inspectorul sedlelorii 

se realisă şi de sigurii-că contribui în câtii va Ja. - 
îmbunătăţi: ca intelectuali a învăţiătorilorii, carii a: 
veaii a preda - în scoli după: programulii următori :-: 
Clasa: N! 1/ "Cetirea, “scrierea, nuraerarea ,: rugăciuni. 
dă i din abecedarulii D-lui „Codrescu și Gusti: 
E II Adunarea, sub. tragerea, îmulțirea. Şi -Îm- 

SL părțirea, tabla, lui pitagora; scrierea, Istoria | 
+ Sântă, testamentulii vechii işi noii pe scurti, _



 cunoscinţi: generale de Geografie, : “cule- 
geri. de animale, plante ! Și minerale; de- 

„semnul. cu mâna liberă. : | 
a JI. Catihismulă: micii morâlii. sociali şi Isto- 

via Sântă, testamentulii noii; formele. gra- 
„=“ maticale ; „Geografia Romanilor; biogra- 

= fia Domnilorii Români; cele patru spetii, 
„numere complese” şi frante , - măsuri de 

">. greutate. și de lungime cu aplicațiuni prin 

A _ „„esemple practice, la măsurarea suprafeţe- 

orii: şi: a trupurilorii;' scurtă, descriere a 
“animalelorii,. a' plantelorii. şi a: minerale-| 
lorii folositâre. și necesare la. economie şi| . 

mai cu semă a a acelorii care. se. potii cres-. 

„ce, produce s6i “află în patrie ; —. Pro- 

' “bleme” practice. din agricultură şi: diri tec- 

nologia:. chimică, şi compuneri "practice, 

„ Brecum: Contracte, dalbe, ete; — Desem- 

Ei nulii € cu: “mâna, liberă, . ! 

, x 

înainte de 'a:merge. mai geparte, 
"tabelulii generalii ali sedlelorii sătesci de peste Mil- 

„„ Covii aşa “cum îlă  aflămii: în dosarulii alcătuită totii 

după - cererea ndstră,; :cândă ne. aflamii "'directore.. la 

“ Ministerulii instrucţiunei publice în Moldova. — A 

„cesti tabelă: care pârtă.. data. din . 25 Iulii -1859, 

"artă: că la acâstă dată erati. înființate 24 scoli să: 
- tesci, din care .20 .avâii: localele oră: proprii $ şi nu- 

„mai 4 în case: oferite de: proprietari ;- aceste scoli 

„Adăogimii. aci, 

-- avi învăţători preg ătiţă în. scola: specială dini. Trey- 

| Erarhi, ba chiar. la:7.. dia ele craii numiţi învăţă- 
- „tori cu cunoscințe de 4 

(anesa No IT). - E 

| In 16 alu, 1859; ministerului insteueţiuner. pu- 

blice, spre împoporarea sc6lelorii sătesci trămite că- 

„tre profesorii - scdlelorii. elementare “de. prin satele 

districteloriă,. următârea. circulară. cu No. 11, 628: 

- Fiinâii în privire că, la: măi multe. - “scâle stai 

E simțitii că pr edarea. Ceaslovului şi: :Psaltirei, . ară. fi 

unii îndemniă - nai multi pentru | locuitori: “săteni, 

| „spre a-şi, trămite „copil. la. învăţătură, 
| „Fiindi în, privire că, dupre- măsurile acum lu- 

ate. de. contopirea - învâțăturiloră băsericesci cu acele 
_ prirhaie ordinare. se. necesitză,.. chiar: cunâscerta' a- 

cestorii, cărţi 

Ss 7 „clase seminaricescl. e 

” + -|fetele sătenilorit sunt mai puţinii ocupate. cu agri-.'.,.-- 

arii i propune. mai argii imbrăcişarea ea. cărierer cle- 
ricale, ia 2 
„Ministerul, în unire cu. socotința . emisă de tor. 

siliulii . scolari . prin raportulii: NO,. 225, încuviinţeză: 

cetirea .acelorii cărţi în sc6lele sătesci, acolo unde . 
introducerea lori 'ca cărți. de ceţire pâte mai multă 

a. îndemna: pe copiii, sătenilorii de a frecuenta Sc6- . 

lele. cu: mai mare. zel, ea 

;Făcendu-se acesta cunoscutii : D- tâle, remâne 5 sin-: 

sur să chipzuiț dupe, “împrejurările. locale.“ 

> i i 

- i. 

Ta. 1859. Tuniu 11, adecă cam o. lună inainte de 

circulara maj. susii adusă, “ministerulii instrucţiune! 

România se gândi la învăţătura, fetelorii sătenilorii 

(antsa Nr. 78). Elii încheiă jurnalul prin care: „consi- 

derândă că ecuilibrarea de inteligenţă, între. ambele * 

sexe. este o. garanţiă a bunei armonii şi a morâli— 

„a tăţei familiei ; “considerândii că educaţiunea sexului - 

- fomeescii, este cea d' ântâiii necesitate î în 'regenerațiu-" * 

nea, poporului, fiindă- că ele sunt menite a face 'din. 

fiă- -căre familiă. câte o sc6lă, „unde pe lungă 'educa- 

ţiunea, sufletâccă,, să potă da copiilorii lori: şi pri- * 
mele noţiuni. desvoltătâre inteliginţei; 'considerândii , 

vățătura elementară pentru ambele sexe, în intere- - 
suli „armoniei. și - “fericire! “familiei ; 

tă scolarii - săteni, de partea bărbătâscă atâtii dupe 

regulamentii câfii: şi după. esperiința anilorit din ur-: 

mă - sc vădii: că nu. potă: frecuenta, scolile. „decâtăi, , 

în: temp, de. iernă AȘa- ca. cea mai mare parte a. 

annului, scola rămâne “disponibile; considerândii că 

cultura, În vârsta de: 6 anni. pină la 12; conside- 

rândii că: 6 datoria “guvernului a. conlucra la stavi- | 

area. sexului femeescii- de la muncă nepotrivite cu . 

puterile” lui fisice şi prin “urmare dăunătâre sănătă- 

ce. săptămână, * 
- Ministrul. ordonă, ca să se comunice acesti jur- 

nali- consiliulii - sc6lelorii şi să se câră programulii | 

şi regulamentulii necesarii pentru . scOlele de fete.::   pentru acel din: elesit “laică, cari ȘI “Consiliul cu LTap, No. 179. din 17: unii 1859 : 

publice de peste Milcovi , pentru ntiași: dată în „: 

necesitatea” de a se uniformisa câți. mai. multi în- 

considerândii - 

ţirpublice; — minjsterulii otărăsce ca - celii puţinii în... = 

„timpulii cândi sc6la. sătâscă rămâne închisă pentru. 
băeţi, să, fiă deschisă; peațru copilele sătenilori de E - 

la 6—12, anni, pe. lungă care, şi ierna.s'ară put6. .. 

asemenea câte: :va 6re ine clasă. în doue dile pe fă, ie



| ar&tă Minister ului că elii cv viă mulţămire şi-i în una! 
-- nimitate aprobă mesura, (anesa Nr. 7 9). otărândii ca 

- pentru scdlele acestea: să se. aplice: programa Și : sta-| 

tutele scb!elorii filiale din Iasși (de- 2 clase). . 
"Acestă disposiţiuhe s'a supusi de. ministeră: cu 

| referatulii No. 4937 lunii. 24 același. anii. la otă- 
'rirea şi aprobarea - “consiliului de -ministri (anosa ] Nr. 

80), cerându:i-se. a încuviinţa:” sporireu salariului 

invățătorilorii care arii deschide scâie de fete pe la 

'sate de a 2600;.la '3000 Iei, care să -setrâcă în 
sarcina arendatoriloră moşiilorii a 0 nouă arendare, 

i€ră' pănă “atunci să se plătâscă.. totii din. casa „ele- 

_vului cu începere. de: la. 1 Septembriu . annulă “cut 

rentii, cândi urmeză a se. “deschide . sc6lele pentru 
fie : : | iz RR Si 

| * Intărdjiere urmă de câte. -va luni: la apiicăţiunea: mă- 

“surilorii mai susă aretate. In 18 Ian, 1860 consiliul 

revenindii 2supra. cestiunei, cu rap. No..10 propune 

că- câtă privesce: teripulii câtă se cuvine 'să înveţe |] 

fetele i iu scâlă să se lage în buna chibsuință a profeso- 

E rului:„ca adecă; să înveţe băeţii. înainte de mâsă, iri | -:..- 

„după mâsă să înyeţe fetele ; ; i6rii- de cumva profesorulii | ARE E ie 
“Cu tăte progreseici scolei preparandale'; ca nu - arii socoti că 'arii fi mai potriviti, atuncă pâte-'ca 

fetele să înv eţe împreună cu băieţii în aceleași 6re; 

punându-se - insă “înaintea D-lorii profesori: că. nu- 
mai cei Însuraţi să “urmeză a înveţa fate" de la 

virsta . de :10. anni în ainte, i6rii cei netosaraţi nu- 

mă până la: acea de 10 ani. a 

In fine, “disposiţiunelă tăte, fiindii : luâte, în 1850]: 

Lanuariii 29,. Ministerulii. . adresă - către toţi. învăţă- 

“torii din sate circulară îndemnătâre de deschiderea 

scoliloriă în condiţiunele mai 'susii “enumerate, -anun- 
ciindule că de 1ă diua căndii: în. catălâgele scâlei 'se 

va vedea figurăndă. celii puţinii cifra de 10—15 

„eleve, di se. va spori salariul la suma, de 3000 lei 

pe anni. i - Ta ” 

In. “Martiii acelaşi annii eraii degiă. afințate. 8 

scoli săteşci- pentru fete, mai tâte cu aprope numă- 

-tulii cerutii de Ministerii ca condiţiune in sporirea 
salariului învățătorului, 

“la Gsamenile” annual: pe 1858-1859. 'esista 
! peste “Milcovii 15 scoli de băeţi pe la. sate după, 
„cum se arătă î în anesa Lit. A dela referatuli, cerut de 

4 

| și. Ismail, 

-is6nă de. o. vârstă - 

pregăti, pentru cariera de: profesorii: elementarii. :. 

la secțiunea “ scăleloră Şi - " Dresentatii . „pretoriului în 
13. „ Augastă, 1859 [a anesele Nr. 8) 

Ș i: - 

Fără a maă- urmări: detaliele annilorii 1860. Şi 
1861 va fi. Vajunsii, ca. să probămii că scolile : să- 

tesci: de peste:- Milcovii.. waii stati în nemișcare, să 

spuneriii că în Tanuariii - 1862 se. înființaseră - peste. 

Milcovi-. 64 scoli sătescă: pe moşiile clerului” pămân- 

tân-- cu unii- numării - totală de 2000: elevi, cum 
probâză statistica întocmită ,- dupe direcţiunea. ce 

ami fosti: datii noi, de. scețiunea: se6lelorii. şi care 

trului: atunci! de. D-nu : capii -ală -secţiunei. La. a- 

„|câstă - dată. scâlă preparandală -av6 în: internatulii: 

seseră . „denumiți - în ' Bassarabia- de 'curendiă revenită - 

Moldovei - rii: "unii şi pela secolele. primare de prin 

oraşe: ca: “suplininţi. Şi adjuneţi. 

SI Da 

dedea îndestui. candidaţi de . profesori şi. acâsta vă- 

end" 0 ministerulii., decise prin ordonanța. No.:39 

din 3860,. Augustii: 12, (ahesa. No. S2) înfințarea 
de: 4 scoli“ normale. la! Botoşani ;: Bacău, “ Tecuciă: 

înaintată. carele: arii 

“Pontru. ca să potă urma “la aceste : Scoli - cântă= 

reţii de pe la biserici , eonsiliulă” de-: 

nesa: No. 83) prin jura valul tăi: din 26 Augusti 

1860. otărâsce.să -li se dea: din cutiile sateloriă. câte 

lei: 30 pe: lună. Acâstă, disposițiune. a consiliului -se | 

supune: întărirei domnesci cu raportulii. „No. 11326 

din 19. Septembriu: acelaşi. aunit (anesa, No. 84) şi. 

: dobăndindu-se aprobarea, Domnitorului, se-- otărâsce 

în. Septembriu. 25. “deschiderea “ în lana „lut Qetori-': 
briu a, celorii :4. Scoli” normali. (anesa, No. $5) şi ca -- 
lecţiuinile la aceste scoli să se țină i în localele. sco- | 

, lilorăi publice. primare, Da a: 
: “In. Noembriu 5, 1860: Domnitor ul scuviințezăi 

Papor tulii Ministr ului Iostrucțiunei publice No. 13697 

mailii nu „se pâte înfiinţa 'sc6lă normală din. causa.   lipsei. de scolari, şi. de profesâri, cere asegarea se6-. 
dei acesteia în loci, de Ismail, la Petra. 

> 

âpoi : Sa şi publicatii în: memoriuli presintatii. minis- - 

Gi 40-de: preparanţi,: dupe ce scosese dejă 4 rân-. 

duri de tineri pregătiţi - şi caril: cei mal. mulţi fu-- 

-menite: a :primi în elle ori-ce per 

dori- a! se: 

„ministri (a- | 

'(anesa - No. 86) prin care, „pe - -cuvântii “că în EC 

. . 

 



a 

„= Acestă încercare de a.imita în Moldova proce- 
“derea guvernământului muntenii, nu dedu resultate, 
cum : nu- deduse reale resultate neci în Muntenia. 

 Sc6la din Tecuci: nu se putu înfiinţa !), câ din Ba- 

căii pănă în finea Noembriu avea decâtiă. ună Sco- 

lară, Sc6la din P&tra. la 30. Noembriu, avea, trei 

scolari carii invățati dupe programulii anesa No. 
87, :programii care, de ară fi avutii cine să în- 

“veţe dupe elă, arii fi asigurată. totuşi o. nivelă. mai 

ridicată pentru “scolile sătesci de: peste” “Milcovii de 

“cum era în Muntenia. Cu mare anevoință se urcă 

peste: câte-va luni numărulii 'scolazilorii: de la, Pâtra 

la dece şi la Bacău la zi-spre- dece (vegr rapor- 

„mii comitetului de inspecţiune din Bacăii No..13 din 

26 Lanuariii 1861 şi raportulii profesorului primarii 

“din! Petra inregistrati la No. 12666. din 26. Ia- 

“ nuarii). i : 

: 4 

In luna lu Marti aceşti cânăidaţi de .la scoli 
- al. cerutii a se “împrăştia - pe la sate şi întrebând 

atunci ministerulii care din candidaţii acestia merită 
a fi numiţi învățători sătesci, Sail aflati resultatele 

fârte minime, ca să nu dicemii “pe alocurea- chiar 

nule. Câur- -va însă din aceşti candidați, cari mai din 

" ainte urmaseră câte o- clasă- doue! pe la seminare , 

- dobăndiră numiri pe la scoli: sătesci pentru. câte o 

“clasă doue şi câţi-va pină la 2; treia inclusiv. 

"In definitivii sc6lele normale după sistema muntână, 

cădură de. adoua di după creaţiune, lipsite de profeso- 

„ri; „lipsite de scolari; lipsite de locale speciale ete. Sela 

normale din Trei Ierarchi rcmase din noii singura 

pepinieră de învățători: sătesci, pe lunga care, -adăo- 

: gându- -se pedagogia şi în clasa IV a: 'seminarielorii, 

se: mai îmmulţi, num&rulii eandidațilori de îavăţiitori 

„astfel şi prin elevii ieşiţi din seminarii. 

n 
tu, 

SE 3 

"Unii anni după înfiinţarea, primelor scâle sătesci 
“în Moldova, pentru , esamenile anuali Ministeriulii 

” trămiitea comisiuni -esaminătâre, de da care:se pri-|: 

| îniră raporturi, ” mulțămitâre câtii pentru . _moduli 

de- predare în acele „scoli, dăr. mai tâte arătândi 

„dorinţa de a se 'ved6 “mâl : împopulate de. cumii e: 

1) Vedi Relaţiunca statistică de G. 1. Melidon, 1862. 

x 

rai; căci părinţii luai pe- fii lorii la lucrarea câm- 
-- Îpului şi % împedeeaii de a merge la se6lă (vedi a- 

nesa No 88). Dămii, nu pentru a îndestula o sim- 

plă curiositate, ci în interesulii adevărului, în anesă, 

unulii din raporturile delegaților la esamenile scâ: 
lelorii sătescă, acela alti economului Constantina Bu- 

țur6nu, înregistrată la. No. 4645, din 26 Augustii 

1859, (anesa No 89) Aici se va vede tă, dâcă încă 
unele case de sedle lasaii multi de doritii, chiarii 

și în Moldova, starea .lorii morale insă era, „cumil 

dice -raportorulii,. încântătâre. La acestii resultatii 

de bună-s6mă a contribuiţii pregătirea pe base 

solide a invăţătoriloră câtă şi povățuirile ce nlte- 

riâre li Sa:datii. pentru întreținerea „seolilorii şi 
predarea. materielori după programe. .: Anesămii 

aci; în interesulii istoriei,;:. unele : dia . instrucțiunile 

date în acestii respectii (anesa No 90).. 

i In 1860, 'sedlile sătesc de peste -Milcovă . craii .. ă 

la! numării de 42 dupre cumii se constată din bud- 
getulii Ministeriului, care pe acelii anni propunea 

înființarea încă a 10 scoli noue de la 1. Iuliii. Acele 

scoti se înființară și încă mai multă decâti 10 căci în ' 
1862 se constată, cum aretarămii, esistenţa a 64 scol 

sătesci cu totii atâţia profesori -şi cu 2000 de '&co- 
ari, Vegă-se însă cumii, în modu oficiale, însuşi Minis- 

terulii. Instrucţiunci publice, de .peste Milcovii cons-. 

tată întrună memorialii pentru: starea - invățăturei 

publice ce posedămii în manuseriptii (anesa No. 91) 
cumii era în 1859 -administraţiunea - scolilorii să- 

tesci și care eraii neajunsurile lori. Ministerala, cons- 

tatândii lipsa de pojulaţiune prin scoli. conchide la” 

necesitatea. confecţionării unei legi pentru obligati- 

vitatea instrucţiune) publice primare. 

"a 

Ori căte. “scăderi intâmpinară “sedlile. sătesci: die 

peste Milcovii; ele, îndăstrate: fiindă cr invățiători : 

bine pregătiţi, merseră. sporindii, de . şi în număra 

multi mai puţină însemnată, de” cumii erai sincro- 

nistice 'scolile de dincâce de' Milcoviă (Muntenia). - 
- Organisându- se. în . 1864— -65 .revisori pe. câte 

douc judeţe, caril primiră însărcinarea de a grăbi infi-. 

ințarea de scoli sătesci, în curendii spori numărăță loră,. 

mai alesii în “judeţele: la care se nemerise revisori ac-, 

“|tivi şi inteliginţi. Totuşi nu eate de negatii că, aci   | învățătorii acestori. scoli noue : all, fostă. aleși d'in- 
aq za 

p-



p 

tre preoți cu. câte 4 şi 7 clase senminariceşei şi u- 

“ nia cel puţiuii cu. câte 4 clase: primare, nouele sco- 

li în pripă 'orgauizate lasă “de doritii întru câtii 

privesce materialul adecă lovalulii, mobilieruli etc. 

„Noua lege a sc6lelorii, aplicată în 1865, stabi - 

lindii “obligativitatea instrucțiune primare dârii Jă- 

sândii asupra comuneloră: obligaţiunea de a da lo- 
calu şi mobilieru, a făculii, sarace cumi sunt cele| 

“mat multe. din comune, din marele: principiu ali 

obligativitaţit o literă. în mare parte mârtă.. 

- “oaerroLuLi x 

“Revenind. acumii la scâtile din România de din- 
câce de Milcovii (Muntenia), aflămi, în: 1863, lu- 

“ crără (sub Ministrulă Odobescu),. prin care,: condem- 
nându-se vechia procedere în orgavisărea se6lelorii| 

sătesci, şi în vedere av &ndu-se pr ocederea guvenămân- |. 

tului Moldavii înainte de unire în acestă: respectii, 

se propunea în - budgetulii anuală nimicii:mai puținii 

decâtii . supresiunea. scoliloră  sătesci - de dincâce! 

de Milcovii şi, creațiunea în locu-le a 450 scoli nu- 
ai, pentru t6tă România!) D. : Ministru Odobescu 

_ dicea în sprijinulii acestei proposiţiuni,: în notele 
preliminare “cap. 11 pag.. 5, din budgetulii Minis- 

terului, că: „Esperiinţa de mai muiţ! anni a dove- 

ditii că învățătura, „or câtă de priinariă arti fi, pre: |. : 

dată de 6meni care mu” sciă nici ceti : nică . scrie, - 

nu pâte aduce nici. unii 'resultatii. Se propune deri 

desființarea acestui modii vițiosii de“ administrare a 

sc6lilură sătesel,*, a 

po * 

-Dorindii: binele, ministerulii din 1863 nu nemeri |. 

calea la elii. In locă de a suprima scolile trebuia să se 

„ îmbunătățâscă şi organizeze prin treptata: înlocuire ă 

învățătorilorii răi cu alţii mai buni. Măsura pro- 

pusă nu 'se''realisâ sub Ministerulii care -succedă, 

„— Ast-felii în annulă următorii 1864 . se lasă, a 

subsiste scâlele de dinece de Milcovii îi starea: lor 
de niai nainte, mulțămindu-se a se da o or ganisaţiune 

mal complectă institutului Basiliu' Lupu din lasși și: a 
se crea în Bucuresci și Iasși, dupe metoda misti, scoli 
pe 

  

oo eo a 

1) Anuărulă pe 1863- 64” constată 1867, scoli comun: ale de şi în 
budgetulă proiectată de D, Ministru Tell pe 1863 craii trecute 2200 
&ră în i.udgetulă pe 1864 se vădii trecute 2096 do scoli dinroce 

“dp Milcevă şi 71 dincolo de Milcov, 'Tot.71L scot” sant tre cute ca. 
esistândi pente! Milcovii și în:  budgetuli pe 1863. 

modeli la care să studieze acâstiă metodă revizorii 

Şapul .să se 'silâscă a .o intinde pretutindinea. Se 

mai lui otărârea, în 1865, dupe iniţiativa luută de 

unii diu revizoit şi cu încuviințarea consiliului. sc6- 
lelorii, de a se Supune învăţători! la unii „noii, esa- 

menit pentru a s6 îndepărta acei cari arii: â cu t0- 

tolii ră. . 

“ Elaboratele. esaminațiloră alipite la dosarele res- 

pective -ale', ministerului staii de faţă spre a proba . 

incapacitatea” marei majorități a acestori. candidaţi. 

| Nici sciință de caligrafiă, nici 'de ortografia cea mal 

elementară, necum sciință ce istoria țărrei, de ge- 

“Loarafiă etc., nu posedau cei mai mulți dintre can. 

didaţi (veg! d. e. “dosaruli No. 274 din 1865 pentru 

județul Vasea) 

„Noua. lege a:scâlelorii ridică și pentru sedlele de 
dincâce de Milcovă nivela întelectuală. câci nu. se 
mai mulțămesce leginitorulii din 1865 cu objectele -- 

ce se predară în: scoliie sătesc de la 1838—1848 

şi de'a. 1858—1865, ci (art: 32) cere, pe lâng: 

cetire şi scriere, Catehismu,: noțiuni de“ hygienă,. de 

limbă, de istoria - țerrei, : de drepti. administrativi - 

alii țărreă ,. de Aritmetica, de sistemul legală. ali 

măsurilor Și, greutăţilorii: ete. NE 

' . , N - 

Rcalishtu-s'aii cerințele legii din:1865? Mărtu- 
Timii' că nu, pentru că, spre a aplica, programele 

nuoj. în. t6tă: puterea. în: scolile: sătesci de dincâce, 

_“|âe Milcoviă, se. ceru, învăţători maj calificaţi decât. 

cei: actuali. | 

- Vegândii acâstă scădere D. ja fosta Ministru, I. 

Stratu a cerută . şi “dobănaitiă: de la cameră în 'buge- 

tulă ce dia presentată pe 1867, însemnata. sumă de 

1 „080, 000 lei pentri; crearea-a 300 scolt sătesci dise 
de modela, în care, numindu-se: învăţători” calificaţi 
să se pâtă realisa cerinţele. nouei legi scolare... A- 
șia sa fostii procedatii şi în 1838 şi în 1858 din- 
câce: de Milcovii.. -Și de 'astă-dată, ca. şi atunci, 

se publicată: concursuri ' pentru aflarea de. invăţă- 
tori” capabili şi, toti că și în. 1858; concursulii nu 
dedu bune: resulfate de. şi se promitea 309 1ex 
pe lună 16f4' unui învățătorii, sătescii. : Atunci-sa. 
luă“otărir6a de'a. se pregăti. în tempii- de câte-va   săptămârit în Bucureşci, Ia59I Craiova şi Brladă 

N,



“pre puţinii candidaţi ce se  presentaseră şi care. se 
„văduseră i ti prea slabi. 

Aceste provisorii 1 scle normale faucţionară. uuele: 
graţiă bunei voințe a mai multorii D-ni profesori; și cu 

„câtă carte putură dobindi candidații din Bucuresci, 

- în urma * căreia, 

, de a purta numele de locali: modelu. 

$. Domnitorului, 

„scoliloră modelă sunt mai josii ca cel vechi din Moldova. , 

„zoluţiuacle - D. Ministru pe mai multe suplici alle învăţătorilorii din |- 

„Buenresoi' care în pupliei să „dată probe! de nesciinţa lori „pănă, și de 

Berladii, şi Craiova (căci în Iasşi nu se potu orgauisa ! m 
sc6la) se supiseră la o nouă încercare de esamenii, 

cu t6tă buna-voinţă toti nu se 
păsiră cândidaţi dezuni de: a: primi cei: 300 lei pe 
jună, ci între 100, 150, 200 şi pr6 puţini 250.: 

Fură” deci. acesti câţi- va rânduiţi pe la. sedlele, 
dise modelu, în localuri: nai multă s6it “mai puțină 
bine condiţionate, de' bună s6mă nică unulii demnii 

Acesti învățători dişi de modelă, sunt _oblegaţi| - 
a mai urma în lunele de vâră la scâlă, “Pâte că 
asfelii n:mai cu timpulii vorii ajunge în adevări 

învăţători capabili. De o-câmdată cei “mai multă 

au „de modelu nanaă Iefa (anesele No. 92 D 

a. Sa 

Crearea în Bacuresci a scâlei normale pentru pre- 
gătirea de învățători sătesci; datorită inițiativei M. 

va face. în fine posibile treptata 
imbunătăjire a personalului învățătorescii pe. la sate. 

-Ca să avemi întruni viitorii: apropiati scoli bu= 

ne pe la sate, ne mai trebue. însă localuri apro- 

„priate cu scopul lorii. In mărginirea legii : instruc-! 

ţiunei publice, Ministerul în acesta cestiune n'a pu- 
tută face alta decătia a adresa, în anii aceștia din 

„urmă, necontenite „căldurâse „apeluri la proprietarii 

  

1) Vedi raportută revis G. Melidon prin care arctă că îavăţătorir 

Vegi re-|. 

de moșii şi la: comune, trămițânduli-se de curândi 
ȘI o seriă.. de planuri de scâlă de diverse mărimi 

ca, după - mizl6ce şi. alegere, să, zidescă 1ocatulii 

necesari scolej. Ministorulă a venită chiarii, 

de câte ori i Sa cerută, în ajutoră spre acâsta, cu. 

materiali de temnne. Totuși. nu este de sperată - 

realisarea acestori. zidiri până cândă statul nu'va 

da .ajutoruri de bani pe la comune. ” - 

Aşa sa urmatii și se “urmeză: in Belgia, Prassiu 

etc., pe unde înstrucțiunea poporului a primită în 

adeverii o  fârte, mare desvoltare.: 

| Grirrouns x 

Inainte de a termiua acâstă "esposiţiune ; sim-. - 

ţimii de' lipsă a face unii resumatii ali observa- 
țiunilorăi nâstre, întemeiate pururea, cum s'a văduti, 

pe. documinte.. Se constatămii “deci .aci, pe „scurti 
: |sitnaţiunea . sc6lelorii sătesc în annii 1838,. 1847, 

1848, -1858 şi: 1864.—5 sGiI şi 1866— Tr 

Ia mai multe: moduri se .pâte face acâstă CONS-, | 

tatare, spre a se afla starea de progresii i de scă-. 

dere a învățământului, şi a nume: | 

2) Prin comparaţiunea numărului scdleiorii. . 

b): Prin comparațiunea numărului” scolarilorăi. 

c) Prin comparațicuea condiţiuneloriă de adrai- 
sibilitate -a învăţătorilori. 

d) Prin comparațiunoa. programelor de învă-. 

țământă. - | . 

1) Prin compar: ratiune numărului cițiera, di daetice 

£) Prin comparaţiunea speselorii . la care revine 

invățătura . unui scolară. 

Să căutămă”. deci a “stabili aceste diverse com-   
n 

siabire. „Iparațiuni între annii mai susă indicaţi: 

    

  

5 îi CIRRE PARELA p 

i Comparație numărultă Scălelori 

1838—39 |asa6_7| 1848—9 | 1858 fo 1864--5 5I 

: a Ru : , Ț E E - Scoli în Juntenia | 
I9TB:Scoll. : + | 1.2809 , O | Aga Vedi eee Instriteţiu-| - 

| Notă.: Vegi pag. 7 Ie Ss „Incă publice în România de. sus, discurs] - 

a Pe voluțiune.     
Desfiinţate dupe re- 

  

1635 ainedee dej 
Mileovil şi 393 
"peste Alilcovii. 

de I. Zalomit. Bueuresci 1862. - 
" In' Mulduca 15 Scoli“, : Sa 
„Vegi anesa Nr..81.  .- 

i.    



— i Aa 

Aşia dârii. numărulă. scdlâloriă a mersii sporindii ati mersi: i relativă către annulă 1858—59: sporindii. 

pină la 1847 'inclusivii; 6rii dupe desființarea sc6-|la numără. pînă la 1867; “acesti sporii este insă: în. 

lelorii, dupe ciiderea “guvernului provizorii din 1848, | minus în comparaţiune cu annulit - 1847... 

reînființându- se abiă în 1858— 59. seoli săitesci, ele. 

m ABIA E. VĂ 

    

      

  

    

 Compariațiica in numărulă Scolariloră. E i 

1838—39. L540__a7 | 1848—9|. 4 s 58. Î1864--65)) 

33000 Scolari în Muntonia. Vegi| 48545 Scolari. Vedita-l . 0 | 22940 Ia: “Muntenia. „| 61977.. 

ag. 10. blouli despre starea sc6-i: | - | Im Moldova cirea 300. | peste Milcovă, 

Nota. In tabloulii de starea scâ-llelor imprimată pe acest! | 10,693. .| 

leioră din tot principatul, la do-janni. | - Ei A Da Dine.de Miicovă 

Sarulii din 1834, No. 217, pentru | SE o MR Aa „51,284, 

esamene, sunt numai 92521 sco-| N5 pi | E . 

“Vară. so Pr 

, 

"sete, N (pag. 12) 

i sistată scoli sătesci. aa ' 

„tempiuă contraţicere, atunci fă -cine va. conchide 

        
  

Aşa dr” uumărulii scolarilori 4: mersă. „sporindă dulă alt douilea- intra unii raportit multi mai mâu- 

în 'ambele peri6de ale * se6lelorii 'sătesci. Derii cu|gâetori, «mai. alesi . ţinănda- -se s6mă de _nesporirea 

„deosebire a sporitii nunigrulii scolariloră in perio: totii de o- -dată şi a n: amărului sc6lelorii. 
, . - N 

TABELA RE. 

 Comparăţniuea coidiţiailorit de admsibilitae a , inoățătorilorii. | 

  

1888— 39 |. 1846—47 :11848—49] - i858_59 | 1666—67 
  

Tuvăarea Cetirei şi) »Cei mai mulţi can-i 0 „In. Memtenia. A “Sa' mai. adaosul. 

iSer iereă şi deprinderea didați îcă în seâla ju. i : agricultura, desem- 

'cu metodulii lancastric dețului mat ântiiii con-| . Na | a) Getire. Dă i, nulii, igiena, sciin- 

“done luni de dile. deiulii şi fiindă. şi toți] i by Soricre +... - ţele Daturali, isto- 

| Vedi pag. 7... de curând și nezavând| : ; 6) Catehismă “jria, muzica vocale, 

| Vegi și pag. 9 lacareivreme a .se deprinde|! . i d) Istoria Sântă- . dreptă administra- 

ie arată că candidații nici cevaşi la celire și]... i .€) Geografia Europei. şi a ter- tivă, gimnastica, a- 

erai ne destoinici și ne-iscriere, cum vorii înv&- î. 0 imei Românesci gricultura, - | 

“primitor de îuvățăturălța si pre bieţii copii? - . 0. | £f) Aritmetica, mioorile complese a 

greutăți și măsuri | . Ra La 

i Me a i Me g) Canoscinţă plugăriei și ă 

INB. Bi Moldova unu e- N E RR -h) Dia geometriă aplicaţiune ş şi. 
a imăsuri, Pag. 19. i 

. l 

a SE | In Btoldova 

4 : Clase de gimnasii şi doi a-l 
mă de pedagogiă şi didactică s6i 

| | Ma | | | "lcelă puţină 4'clase primari şi a- 
| | . , a mil de pedagogiă. !             4 

Tabelulii acesta vorbesce mai elocuinte decâtă 
amii „pute vorbi noi în: privința progresivei  înain- 

tări 3 nivelei intelectuale. a învățătorilorii, Și 'd6că.. 
axioma: „Cum este învăţătorulai așa e 'scâla“ nu în-|' 1) I.uămii cifrele din annuarulă pe 18645; ; in 1867, cifrele a-, 

cesta ai trebuitii se sporescă, dâră rânchă nu avemii în câncelariă a- 
! danate cifrele esacte. | : Ă Ă 

cu înlesaire: că : nivela intelectuale a sedlolorii ea în- 
săşi să urcatii multă în annii dupe urmă. 

    
. 

,
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 MABIBIGA- IV i 
LN Ia . „. di pe . . 
pp - . ao, : - ) 

a: Comparațiunea” programelorit: de invățătură. 
, y N - - .- 

zi , - - 

1838 — 39 |1846——47|1848-—49| 
  

1858—59 1866—67 
  

Cetirea pe! ldem ca'n!. . Q, . "|Cl. 1) î. Cetire, silabire, scriere. ” o Ț PROGRAMA . 

table, i: |1838S—39 |. „2, Invăţătura pe din afară a rugăciu- 

“Scrierea ca-| . li „. neloră,. o: E , 

ligrafică: Îi „3. Deprinderea la scrierea numerilori - : Despărțirea I. 

i. Aritmetica] . ... i aritmetice. . a ÎN 

4 specii. A Aa ai „4, Principii de numerătârea calculu-: 1 Cunbscerea literiloriă, sila: 

. Catihismulă|. * a lui din gând. „. lbirea, cetirea-dupe table, 

legii . cresci- pu 00. ID 1. Cetirea, | | 2 Formarea  hterilorit dupe 

imesci,.* a 2 Scriere după modele de caligrafiă. |modele. , 
Lucrarea | a E 8, Prescurtare din istoria sântă, 3 Scrierea numerilori -şi cal 

câmpului şi] . - O AR „4, Eleminte de aritmetică. : cularea din memoriă asupra ce- 

economia. -|. „0 „Cele 4 lucrări cu numere” întregi. - lori 4 lucrări aritmetice cu nu- 

Da Aa „5. Catehismii. | mere întregi. o. 

Vegi pag. 8. pu . SI PN „. 4 Învăţarea sânteloră rugă- 

| „i _- „In: Moldova... i ciuni pe de .rustă. 

SCOLELORU SĂTESC DIN ROMÂNIA 

a A „.....“«lOlasa' Li Cetirea,. scrierea. numerarea, «ru-| Despărțirea II], 

N E ea ui -găciuni din abecedarulii .D.: Codres-l, : 

In Aloldova „dem i” “eu și Gust. a 

maesistă scoli) -. | 

  

    

a 

| i du |” 14 Cutirea şi serierea ealigra- 

= ""lOlasa II. Adunarea, 'subtragerea; îmulțirealfică după modelă, 'şi dictando. 

| | și împărţirea, tabla lui pitagora,| . 2 Eleminte de catehism par- 

! Ia „+ scrierea, istoria sântă, testamentulăltea ântăia. . N 

i pp SI „ncă „pe scurtă, cunoscinţi generale! 3 Din aritmetică cele patru 

| - i „de geografiă, culegeri de animalejlucrări cu nuinere întregi. . — 

i ă : : plante şi minerale, desemnuli cuj '4; Divisiunea, pâmântului în,. 

E _ “ | i mâna liberă. - |contimente. şi oveane, din geo-l. 

„e: - “ IOtasa III. Catehismulă mică morali: socialiilgrafie, pe chartă fără teostiă. 

a ri, pi [i ct “şi istoria sântă, testamentulă nucă 5 Culegere'de animale, plan- | 

pt “formele 'grâmaticale, geografia ro-lte şi: minerale. - . : 

pi îsi mâniloră, biografia” Domnilor Ro-| e e. 

i e i ooiaațe e =. mână, celeipatru speţii, numerele|; :: Despărțirea II]. 

SE e mu a» veompleese “și frănte, măsuri dej, - n e 

" „| 1. î “greutate şi de lungime cu aplica-| 1 itirea pe cărți băseridesci 

R3u „| "0 ţină, prin esemple practice, „la|-2 Eleminte - do; catehismii 

mau îi |n măsurarea suprafețeloră şi a tru-lpartea IL şi [la - 

-, ma puriloră, scurtă descriere. a ani-l|- 3 Istoria sacră pe scurtă. ” 

Să IERI „| ut: maleloră, a planteloră și-a mine-|, 4 “Cele 4 lucrări aritmetice) 

a ţ „| 2 vrareloră folositore şi necesare lajeu numere complese, .. . PR 

e „1 .economie:şi“mai cu semă a ace-l 5 Geografia .Principatelură | 

AI it DN NN Ea E - oră care se potii 'cresce,'produ-lRomâne, împărţirea loră, ora-l - : 

E . ce sti afla în .patrie. — Proble-ișele, 'riurile, lacurile, munții] . 

- îi a „+ me practice din agricultură şi dininumirea errilorii vecine. “"Tâte] 

A 3 „| a [io i teenologia ehimică,-și compunerilaceste mai multă în unii :modi 

Dă e „iuți 3 “practice, preeum: contracte; jălbl,jpraotică şi cn arătare pe chartă. 

N e ț ete, — Desemnuliă cu mâna 'li-l..:6 Scrierea caligrafică și după 

| - i a es beră i “ldictando. ::... | ă 

  
1. 2 . 

aa ae | . „o m Despărțirea IV e! 

i ORI a E . „4. Memorisaţiune . de“parubo- 

| ia IE “ lele div Evangelia cu' esplica- 

IE Aa a o rea, “lorii morală. şi datoriile 

DN ” a -lerestrnismului, : i 

pe a | Pa A ' „8:Cetirea cu înțelegere din. :- 

a e unu. eartea cuprindătâre a cunoscinel” 

| N A DE aa a țelor relative” la „economia de; 
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Urmare. din Tabela 1V. 
  

i „i >         

1853 - 39 |1846-—47]1848—49] 1855—59 
1 

N 

-Igrafice în scriere. 

|dictando. 

3 Memorisaţiuni din 'biogra- 
file Domnilorii. români celori 
mai renumiți. 

4 Părţile cuvăntului şi : for- 
mele gramaticale întruni modă: 
practică precumi și aplicarea 
celoră mai uşidre - reguli orto- 

"5 Impărțirea pulitică a Hu- 
ropei numai. pre chartă. M&su- 
rile de greutăți şi lungime, mă&- 
surarea pogonelorii şi falcelorii;; 
cotitulii - vaseloră. a 

“6 Scurtă descriere a anima- 
leloră folositore şi”: necesarie 
la econuwmia. casnică , : cre s6 
potii eresee, produce şi afla în 
patric.. . , 

7. Caligrafia după model şi       

in faţă cu acestă tabelă nu credemă să nial fiă de lipsă | tându-se și că în:18G7 ea este superidră asupra învăţă- 
stărvință din partea n6stră spre 'a demonstra ceeace | turei annilor din urmă. Pste că ânchă nu toţi învăţ. sunt 
apare evidentă, că învățătura săt6nului a mersii desyol- 

n PABELA Y.-. 
„=“ Comparaliunea cărtilort -didactice 

la înălţ. posiţiunei dâr pași mari în genere s'aii tăcut. 

  

1838-39 

Tabelele lancastrice sc anunţaii în Mar: 
tiă 21 că se voră t pări, după ce scira 
şeda tipografia Statului, ce se asciptă 
să vină de. la Paris peste 2. 3 luni. -: 

“| Modelele de scriere se anunţată :că 'aiă 
a se tipări. . - SR ie, 
Totnşi esista o carte de silabire:; o a- 

ritmetică de D. 'I. Popp, graniatica de 
I. Popp. geografiă de 4. Florian, :pres- 

1 storia noulni testamentă. 
2 Ist. princ. ţărrei romănesci. 
5 Manuală de silubismii. 

"ă dem de învă. trase din: seript, “ 

1 Manuală de rugăciune, :. 
4 Chetehisme. - ia 
1 Eleminte de. matematică 
1: Eleminte de, geometrii: cu figuri, 
1 Geografia mică. 

    
„Lăsămii ca conclusiunele acestei tabele s 

tului nostru: primară, 

1-8 4:6—4:7.. 

:Pe lângă cărţile din. 183£ 
—39,: din care cele mai mul- 
terepuisate. sc reediţionate 
mai aflămă: Manuală de e- 
cononnă casnică pentru :în- 
veţătura feteloră. - - 
"Prietenulă tinerimer..: 
„Principii. de agricultură, 
Culegere de.totă feluiii de 

mâne, 

Curtare de Catechimii de idem, caligra-lserisăre. îi Voăiătoriul pri gcografiă. Ină: de A. Popp. Acestea pentru: scolile|- Cursii de'stilă .epistolară. |niară. 15 Manuale ae aritme- urbane, - i E : Sânta - scriptură .pe scurtă, . tică, e -Mai esista testamentul vechiă -şi «noii Istoria principatului, țărrei 1849 1 Mavuule relative la jtipărităi de societatea arglesă. . .! .-. homănesei. ... ;, IN sciinţele naturale. Apoi: e zi i; II In tempulă re- 8: Manuale relative la Abecedarulă morală -de G. Michăescuj :....: mii e lacţiănet. ab a . Istoriă. | Istoria zechiului testamentă cu morală! a ămă împrimân-| : 5 Manuale pentru de- de părintele In; datoriile: omului cres- ma |du=se penteu seâal semauli liniară. int de $. Marcovici, ete. care în resu- o AI lă. ună abecedarii| . "etc. ete. . E “mată pe 1838—39 dediă în totală. 

bismaă. 

s     
7 

Din cele din ur- 
mă şi pe lângă ele: 
Tractată de m&- 

suri și greulăţi. 
4 Gramitici 7o- 

2 Manuducătâre 
pentru învăţători. 
Uni jurnală $n- 

scă Vucâră şi unt 
Amanuală de sila- 

> le tragă îușii antagonistii, dâca mai suntă, -aă. învăţi:mân- 

186 6.-— 67 

> 

- Actualminte numai tipo: 
grafia Statului pusede pes- 
te 30 operi scolastice: 
Instrucţiunea primară a 

re la disposiţiunea ei as- 
tă-di wminiraum : | 
10 Gramatici române de 

diverşi autori, 
20 Manuale diverse de 

Erii cândă e vorba de 
abecedare şi cărţi de-lec- 
lură, numrulii lori eo- 
„vîrşâsee numerile mai sustii 
aduse pentru alte cărți și 
aci nu: amintimii despre 
cărțile care se adresâză 

“numzi la învăţători şi iîn-| 
„ stitutori, „. 

-      



Ai „ Costul îm termeni 

În 1838—9 
pentru ună scolari.   

E: 84 8—9 

MABELA VI 

medii ali învețăturei sătene: pentru ună scolară.. 

  

45 lei vechi aprosimativă, so- 
cotindu-se terinenele midlo- 
cit de: 20) scolari de scăâlă; 
6ră spesele reducându- -se la 

o. aceste: ” 

| a) 500 l&fă din căte 2 lei de 
LL “familiă. 
.,, .b) '200 scutire ;de biră, „beili- 
L, cură, clacă şi: , 
po c) 200 în. bucate: din palete 
i de reserră. si 

. sei „Deci: je 

900 lei vechi aforă de locală, 
lemne, s6ă beilicuri, spee! 

n mi e deieleăsă, ei iii atit imi 

+ . 
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pna ie a stati az 

Aşa deră, pe; cândă în. 1838—39. costa; învă- jeirca 500, 000. lei vechi. sporuri petru - ercaţiunj 
“țătura, „unui, săteni; câte 45:16 -pe, anni şi .inv&ţă-! 

tura“ aceea, erea. aşa. “de slabă, în 1866—6'7 ea costă, 

dârii îmbunătăţită considerabilii, Dumaă . 13. ei, a- 

“ decă ; ca::1,:3-“f,33+ „deci.. mai atrela: parte. - 

+. Se nu.„se cregă, însă; că, acesta: este: costulă celii 

dupe urmă ali invăţătursi satenului;. amesurată|;: 
cu câtă :sedlile 'se "vorii îmbunătăţi şi popora, se va 
moditica acestii preţii.. deră, până. cândă nu vorii fi 

“zidite localele şi provedute cu mobilieruliă şi “apara: 

tele necesarii, noi totii nu vonu ave normalulii cost 

ordinari ali educațiunei sătânului. .. 

Dâcă. ne-întrebamii. câtii costă învățătura publică 

priaară şi urbane rurale, împărțite fiindii “spesele 

„că pe No. familiilor ce compună dupe statistică po- 

porațiunea ţerrei. aflam că pentru 897, 333 sâi 

îmmulțite cu 5 membri, pentru .4,486,655 locuitori 

arii urma se se cheltuiâscă de fiă-care, pentru. in- 

strucţiunea primară publica de sate şi oraşe numai 

câte 49 bani şi fracțiune, şi anchă sototinduse' dupe 
„budgetulii projectatii pe 1868, unde - sunt trecute |. 

Ni aia 
IRI 186.6—7 

„j - ” ” 

13 lei vechi: şi fracțiune, 
În budget suut trecuți 650,800 lei 

“peatru scâlele. săteaci. Acâstă sumă îm- 
părţită -pe No. 61,977 scolari, avemă 
cifra de î3 lei mat susă. arătată. 

Şi aci însă nu se socotesce casa, 
leinnele, mobilierulă scâlei, spesele 

- lunarii,, -+ DL . - 
1, 

n
 

e 
D
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ca 
am
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a
m
e
 

pi
a 
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e 

  
. 

n6ue. :Asemenea cifră,.nu este mare, în compârare cu 

ceea :ce costă în. alte ţărri- instrucţiunea poporului, 

"„Aşia : în: Sfiţera . „ajunge. spesele. de seâlă la 1 

francă şi .79 „centime de locuitoriă.. 

In: Francia revine la 55 centime: de loăvitoriă. 

“In Angiia.1 fr.:şi 19; centime » . : 

In Italia 41 centime. 

In Spania 40, 

In Rusia 29, Di 

Aceste cifre probâză că n”. în țările care chsltu- 

escă mai pucină pentru scâie este lumina ca. maj 

mare. Sctiderea în spese o dobândeste scOla prin spo- 

rulii scolarilorii ; scăderea in: spesele pe capă de= 

locuitorii nu este: -semnii de progresă ali învăţă- 
turei, ci de may pucina | întindere a ci, prin îinpu- 

cinarea "No, .sedlelori, ne ingrijirea de locale, mo= 
bilierii, aparate şi de învăţători buni. 

  

* 1) Vedi pentru aceaste cilre : Tinstractioo populaire en Europe ș par. -   „Il. Manieri 1867. 

 



îi co NEI “A IU NE 

Din esposiţiunea de mai “de” susă a Iucrărilorii 

“înaintate de la 1830 relativeminte la. sc6lele primari 

şi în specii .cele sătesci, fie-cine, sperămii, că va 

conchide : | _ , 

1” Că de la trecuti nu avemil de învă&- 
ati vre oprocedare mai fericită pentru 
organisarea scolelorii sitesci şi grâbnica 

“"desvoltare a învtțiimântului : în. 'poporii. 
“Trecutul: de la 1938—1847 ne pâte: însă areta 
vcumii „amoralii de “țâtră Şi. înteligința: a-doui trei 
bărbaţi, în fruntea cărora istoriculi. fidelii va afla 
pe D. P. Poenaru, aii :reeșită:să' învingă o 'mare| 
parte din dificultăţile -mari, ce se întâmpina: la or= 
ganisarea învăţământului în sate: - Vicit amor patriae, 

, 

  

ca invețământult istitescă nu va a put6 fi or- - 
ganisată pe base solide . şi pe callea ce duce . la 
resultate mari: de câtii cu condiţiune: . | 

> a) Să se aviseze:în dată la; creațiunea de locale 
de scoli apropriâte scopului şi la procararea' mobi- 
lierului şi a aparatelorii didactice râclamate de pro- 
gresele morderne ale sciinţei lui Pestalozzi. 

b) Se 'se creeze sâi acumii că, grațiă M. 8. Dom-. 
nitorului. s'ai' creatii; se :se desvolte merei şi se - 
se. imulțescă sc6lele normale. primarii spre a forma 
buni: învățători sătescă. 

c) Se se : îmulțâscă şi imbunătăţâscă biblioteca 
didactică :a scâlelorii primari prin. tâte midl6cele po-: 
sibile. 

V. A. Urechiă.



 
 

 



„ANESA No. 1 

. Adresa Preşedintelui plenipotențiar alt Divanului, ad- 

jutantii generali, Riselefii, către “Eforia se6leloriă. Princi- 

patului României, din” 1831 Augusti 12 „No. so: 

tuation des Ecoles publiques et j'invite VEphorie 

â me donner d. ce sujet des renseignements exacts, 

 mesures qui peuvent dependre” delle: â 

tant | sur. ce qui existe, que sur ce qui reste Ă fane 
d'aprăs le r6glement. | | . 

Je invite en “mâme temps î prendre toutes: les 
Peffet d'a- 

viser. aux moyens les plus propes ă r6parer le temps 
Si perdu par suite. de la suspension des €tudes,. Cet 

Je desirerais avoir 1 un rapport detail sur a si. objer, 6tant de la plus grande importance dans lin- 

i6rât de: PInstruction publique,: PEphorie doit y 

mettre toute Vattention et tout la câlbrită possible. ) | 

  

5) Acesta Epistolă pare că a stimulată zelală 'nouei 
| Eforii.a sedleloră, compusă din DD. Al. Filipescu, E. 

- Bălăcianu şi Stizber. Eforia respunde D-lui Kiselef (vedi 
anesa, No. 2) și pe d'altă parte provâcă lucrările urmă- 
tore pentru redeschiderea de 'scoli. p6- la judeţe. Să 
“publicămă aci câte.va din ele, impacienți cum suntemii 
'd'a nu perde occasiunea d'a-le păstra mai la îndemână 
_pentru venitorea îstoriă a sc6lelorii primare urbane. 

Pra scâleloriă. Bucuresot. 1831 Septerabre 5 No. 23, catră “Ginstita 
Ă Mare Vornicie din lăuntra: i | 

:Fiind-că după organicesculit Regulamentă urma. a 'se 
aședa' scâle obscesci încă. de la 1-iă laliă în tâte ora- 

şele de “căpeteniă. a:Principatulăi cu a Statului chiel- 
tuielă - și fiindă-că acesta întocmire a scoleloră s'a. în- 

tărdiatăi pănă acumă din pricina neprasnicei bâle a 
cholerei ; acum Eforia, văQendii vă aceli biciiă. dum- 
nedeescii sa” rădicată' și că o liniste deseverșită . imperă- | 
țiesce întru tăte, fără cea mai mică întărdiere se gră- 
besce a împlini a sea datoriă și spre acâsta a și luati 

„cuviinci6sele măsuri, ce se atinge de a sea. îngrijire. 

“Dcră o. mare. *mpedecare la începerea înv&ţăturilorii în 
tâtă ţirra este lipsa de - case obscesci destoinice a sluji]: 
de scâle î în oraşele de căpeteniă a judeţeloră.. Pentru 
aceea, fiindii-că mai în tâte orașele de căpetenie urm6- 
ză a se afla monastiri stă metâce ori case -monastiresci | 

si obscesci ; Eforia de o parte privindii, că celă dân.- 
 teiă “folosii obscescii. este învățătura și ală. adeveratei 

eră nefindă 

  

  

fericiri temei este învățătura, 6ră pe "de altă parte lu- 
ândii mai cu deosebire * în băgare de sâmă cererile de 
scâle şi rîvnu învăpăiată, a tinerimei, cu cinste poftesce pre . 
cinstita mare Vornicie să bin:-yvoiâscă a trămite câtă 
mai. îngrabă poruncă pe la toţi ocârmiitorii de județe 
cu cuprindere ca acestia să adune fiesce care în par- 
te'i „pe locuitorii, cei mai însemnați, ai orașeloră de că- 

peteniă și făcându-se chipzuire . obscescă după părerea 
celei mai mari să se. otărescă pentru scdlă v casă în 
fiesce care orașiă s6ă din cele monastiresci. ori ubseesci, 

„aseminea case să: se închirieze de cătră 

orașiii cu “ încăpere în destulă, adecă trei odăr pentru” 
locuință a'doi dascali și alte 'doue sali inăricele pentru 
învăţătură. „După ce punerea la cale a Cinstitei- Vor- 
micii va lua sevârșire, Eforia plecată o râgă să bine- 
voiâscă a o însciința ca să _trimeţă dascalii cuviincioşi: 

şi. să înc6pă învățăturile. « i. 

: Acâstă adresă a Etoriei sedleloră probă că anche la 
Septembre 5, 1831,.nu se organizaseră scoli conformă - 
regulamentului. și recomandăr ei D-lui Kiselef. - 

Eforia se adresă apoi directii la ocărmaitori pentru 
a le ordona să pregătescă căse de scoli, 

Ecă circulara : 

” * Gireulara de-1a' Etoria 'sedleloră cătră - Ocărmuitori. 

Fiindii-că în Regulamentul întocmită în'acestă Prin- 
cipată. pe lângă altele este .aședatii a se orăndui și la . 
acelă judeţii, la.;.......... 0 sedlă cu doui profesori cu.
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„ Raportulă Eforiei cătră p. Kriselef, despre. scoli. 

Ă SON EXCELLENCE MONSIEUR LE PRESIDENT. . 

„PEphorie des Lcoles 
! Rapport NE 

? 

La - nouvelle Ephorie. des: “Ticoles, “das Pinstant 

de sa nomination, mit le 'plus grand empressement 

ă faire reprendre aux etudes, dans les Ecoles, pu- 
- 

bliques, leurs cours ordinaires, que des! circonstan- 

'. |ces graves et extraordinaires avaient fait suspenâre. 

Votre Excellence, ayant. bien voulu mettre a sa: 

disposition le .Han de Serban- Voda,. !Ephorie. fit 

'1de suite" faire les r&parations necessaires, une 6cole: 

centrale - fut aussitOt ouverte, et bientât: des €lăves 

y. afluârent de toute part.  IL'ardeur avec la quelle 

la 'jeunesse . reprit des _6tudes trop-longtemps iu- 

terrompues „ son assiduit6, le zăle des. professeurs, 

  

plată de lu casa. scolelorii pentru învățătura copiiloră 
acelui judeţii, dupe care Eforia a şi pregătită profe= 
sori ca 'să i uinicţă ca să înc&pă -învățăturile. — Deri 
făcăndi socotâlă ca acestora le face trebuințţă doue case 
de locuinţă și deosebiti alte doue case de învățătură 
cu scaune, mese şi celelalte pentru metodulă lancas- 
triană, căci se cuvine ca: orășenii de aci să le fucă, fi- 
-indă că: fiii D-lorii ai să se folosâscă cu învăţi iturile. De 

"aceea se scrie Dumn. “tale. să se adune la isprăvnicic toţi 
orășenii şi dănduli-se în cunoscință acelea folositâre în- 

tocmiri să chipzuiescă mai ăntâiă locul lângă vr” o bă. 
serică,- unde aro să fiă scâla spre a fi cu. aptopiere, a- 
poi să se sfătuiâscă cu toții a face o sinatoră atâtă pen- 
tru facerea odăilorii de învăţătură, câtă şi pentru: în- 
căperile. de locuitulă profesorilorii, căci îndestulă este 
că plata profesorilorit- să dă din casa scdleloră și pănă 
cândă se 'potă găti acestea. „ră de voriă fi. gata, 'să 
aibă Eforia respunsii spre a trămite profesori, pre- 

cum şi de urmarea ce s'a făcutii.* 
Reeultatulii primă: ia acestă cireulară tu armaător li 

- respunsii : | ÎNC i 

Voriea mare din luntru a (ger cI romănesci No. 1100 Septerabriii 26 
: . anulă 1831, Secţiunea 3- -ea Bucuresci., 

Cinstitei Eforă a “scâleloră! 

 Potrivită eu glăsuirea otnosenii cinstitei Efori ii de la 
_5 ale următârei sub No. 23, atingătâro. de-a publicarisi |. 

Vornicia prin poruncile -sele în judeţe a se striage. din 
pămentenii. însemnați ai fiesce cărui: orașiă de capete- 
nie ca să chipzui6scă şi să otărască câte o casă. pentru 
înv rățătura publică 'a neamului romănesci, ' făcându-se 

„urmare, ai venitii respunsă acumi de la judeţele, ce 
„mai josă se -însemneză, de, găsirea cerutelorii case. în 
trebuința scoleloriă. 

Dreptii aceea 'se “poftesce Cinstita Eforiă 'ca “să facă 
punere la cale cu trămiterea profesoriloră spre punerea 
în lucrare a cursului învățăturei. a: 

Pentru Marele Dvornicăi din” lăuntru Filipescu, 
Orașul Cămpu-lungii 

DR Cerneţii. E „aci safară casa * 

“De “la data acestei adrese pănă în "Noembriă 12, nu- ă 
„mat se nainteză vreo lucrzre semnificativă. . 
dotă Eforia trămite Vorniciei acâsta adresă: 

La acestă |:   

Bora scâleloră naţionali annută 1831, Noembrie 12 No. 2 Bucuresei 

| “Cinstitei Mare: Vornicii.. 

Şi prin acăstai otnosenie: Eforia are cinste a ruga pe 
cinstita” Vornicie 'ca să: bina-voiescă a face cunoscutii 
câte caze s'aii găsită prin. orașele judeţelorii, dupe pu- 
blicaţiile, co: s'ați. făcută în. trebuinţa scdleloră, . învăţă- 
turei „publice, ca să, „potă şi Eforia a se, îndeletaici mai . 
bine cândă va trămite pre Grenduiţi profesori, câci du- 
pe otnosenia'cinstitei 'Voraicii de la 26 Septembrs sub 
No. 1100, vede Eforia că numai la. doue judeţe 's'aiă 
găsită case, adecă ' Cămpu-lungă şi: Cerneţi. Deosebiti. 

Etoria râgă pe cinstită Vornicie ca să bine-voi6scă a 
mai. împrospăta de isnâvă : “porunci către ocărmuitorii 
judeţelori totă . întracâsta „pricină, să nu se întărgieze 
de a se-face Eforiei în grăbi cunoscute ori câte case 
se voriă găsi mai! ăntâiă, că şi Eforia să nu. sufere în- 
pedease cândă va “urma cele: ce se: atingă într'acesta 
de folosii: punere la' cale, 'de: care. cu : cinste „ascâptă 
Eforia respunsulă: cinstitei Vorniciit st 

Dreptii respunsiă - la acâsta: cerere Vornicia-Mare, cu 
| adresa No. 1518 din Noembriă 159 . mai anunciă Efo- 

viei acestea: 
pa Te, 

Voraieia mare. a: trebiloră din lăuntru a făezer Romănescr No. 1518, 

| LH Noembre, 1831. Secţia, 3, masa, 2,  Bucarescl. 

„ Respunde vornicia cinstitei Eforii că potriviti cu glă- 
suirea otnoşeniei de la 12 ale acesteia cu. No..2 de.is- 
n6vă sai împrospătată porunci! către ocărmuitorii ju= 
deţeloră, a grăbi tte fără zăbavă găsirea caselorii. în- 
căpătore pentru trebuinţa sâ6lelorii năţionale, ce "urmâ-" 
ză a se întogmi pe : a județe şi pe dată, . = ce va veni a- 
semenea cunoscinţă . sa: va'dai în. emosinja cinstitei 

Eforiei. .-. A pt 

Se: însemnâză către; ăcâsta mai i jo si și: orașele unde. 
sai găsită case. încăpătâre. pentru se6le întocmai dupe 
cererea cistitei Etorii, .. -, a. 
- Marele Vornică din - lunea, P Filipescu „i 

„.- Câmpu-lungă. 
= Cerneţie. 

- Râxanioălă-Vleot. RI E 
Ploesol.»: e pi
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„tout: promettait des progrâs rapides, qui auraient pu 

r&parer en quelque sorte 'le .temps perdu. Malheu- 

reusement ces espârances s'6vanouirent bientât.: L/ap- 

„ parition du :chol&ra - vint. de : nouveau. nous forcer! 

de suspenăre des cours, qui avaient commenc6 sous 

de. si heureux auspices; . dans cet intervalle, -Votre 

Excellence voulut bien ordonher 'de "mettre Pancien 

local de S-4 Savva, destins. aux cours publiques, ă 

la „disposition de PEphorie ;. celle- -ci:, s'occvpe.- d'y 

- faire des r6parations. importantes ă. offer de: rem- 

plir le but auquel il est destin6, -en y. 6tablissaut 

“les trois classes! ci- -designe6:, savoir: "D'Ecole. „pre- 

mitre, Vecole centrale, ai en attendant ont ouverts 

  

Asupra acestei: adrese Eforia. otărâsce': 
<Dupe. ce se va face! cunoscuti. magistraturilorii, ca 

cheltucla pentru întocmirea scolelorii o-dată pentru totii= 
d6-una urmeză se fiă pe sema fă-căruia orașă şi. „dupe 

„.ce se voră- priimi 'respunsură, atunci li se, voră scri a 
îngriji să aibă gata, atâtii suma de scânduri” trebuinciâse | 

dupe felurimea, şi grosimea emneloră ce. li 'se voră a- 
răta de aici cu -desluşire; câtă şi semi-cercurile. de ti= 
nichia în numărulii trebuinciosă socotitorii pe optii bănci 
în "fă-care din doue: ;paradosuri,, se veri trămite de aci 
câte un modelă de semi-cercuri de cercevă. : . 

Cu acesti chipă îndată ce se va trămite de aici pro- 
fesori, acestia, gănndă toti materialulă gata, pe locă 

„oră, îngriji „ca, în puţine gile.să se lucreze băncile; | 
cum voriă poveţui și 'să'rc aşede tâte cele trebuincidse : 

"fără a se: pricinui, perdere d de vreme la deohidereă sco- 
leloră. - 

Ecă devisulă dupe € care Eforia credea că se pote. face]: : 
şi pregăti, cu mobilieră o. scolă primară, 

Insemaare de materialuri la scâla începitâre cu opăt. Clasari. ” 

“S scânduri 'de bradă grose- de 2 degete şi 1. şi late 
deo palmă domnsscă. pe care ţin copil cărţile, şi sori 
&rii lungulă scăndurei -va fi dupe. lăţimea odăiei, ..: - 

“8: idera scănduri grâse totii de 2 şi !/ degete ş şi late 
de o palmă domnescă, pe. care. şedă copiii... 
--8 scănduri, mai subţiri tetă de bea po. care țină 

copiii piciorele. : 

„8. scăoduri subţiri. totă: de bradă, . din care aă. să se 

tacă 16 telegrafari (adică, 'stâguri). a 

3 scânduri ae bradii gr6- SI riloră, avândă acelă sea- 
se de 2 degete... a 

4 idem mai. „subțiri. "părţită “în patru despăr- 
- “ţin, daue' în faţă şi 'duue 
aa în dosă:!. 

- 94 „princ de stejari; lungulă de? stăojeni, latulă de 
ună lată de mână, grosimea idem, 6rii în: muche de 4 

degete, din. care grinşi ai să se: facă picidrele si scaune- 

pentru scaunele învăţăto- pe 

ună ună aulapă mică des-| . :   "oră, n. 

 — 

leurs-- -cours ă  Serban-Voda at. Pecole complemen- | 

taire. qui:: sera „ouverte dans, les: premicrs. jours de 

Novembre.. , 

«IPEphorie s'est en mâme. temps oceup6 des &coles 

de: districts; le local destin6 â cet effet a Kraiova, 

ayant recu differentes destinations dans le cours 

de la: gugire, . xient seulement dWâtre mis a la: dis- 

ă | positions de PEphorie, qui va s'occuper de le' faire 

r&parer . immediatement; elle. ose -se flatter 7 que 

s0u5, peu il sera ă meme de recevoir. des 6lăves. 

I"Ephorie s'occupe en mâme tems de se pro- 

curer des batiments dans les autres -villes ded dis- | 

triets; plusieurs ont dejă et6 trouves, les autres le 
2 

3 prind. de stejară ; lungul 'de 2 stânjeni şi, intaia 
de ună lată de mână și mai bine, care ai să se bage 
în zidă în dreptulă scauneloră , în care. aă să se bată 
semi-cercurile, ca să ţie mai bine. E 

8 semi- cercuri de feri, dupe forma co se trămite. E 
21 tablo de tinichă mică dupe niodeli,: în care aă 

să se puie modelurile de scrisă - -adecă grapsirelo învă- 
țătorilorii şi tablele de aritmetică. 
"40 table idriă. „de tinichc, în care se pună tablele de: 

citită.» | 

: Azeste materialuri sunt de lipsă. pentru o “scâlă înce= | 
petâre numai cu optă clasuri, pentru care s'aă și închi- : 
puitii : acâsta, - | 

George Pop profesorii de imprumutata învata 

„ socetăla unui seaună de învățătura metodalat lui Lancasteră. 

La, par. - 

4 200 scăndură de bradă ae cele grâse, care > este 
deasupra, „pe care ținii copiii cărţile şi scrii, 

“cu. privazu: josă, lungulii de 2 stânjeni. 
„4:20 Altă scândură de o palmă, grosă, pe 4 care şăăă 

..". copiii lângă seauni; : -. a 
2 '20 O scândură de cele ma subțiri, po "care e pună Dr 

“copiii picidrele; Ne 
7 20 Trei grindi, lungulă 2: stănjeni, latul uni lati 
de mână, grosulă:o palmă, în muche de 4 de- 

„gele, din care se facă picidrele, 
"2 200 “scândură de o palmă, mai subţire, din care 

"să se facă 2 steguri, unulă. lao margine şi al- 
-tulă la eea-laltă:' margine. : 

3. “20 Patru halcale' de feri. din care. între stguri ” 
„» 7 “bătute 2 la o parte și 2 la altă-parte. : 
42 Ținte mari pentru: bătatulii Scândurilori, de. 

_lemnă, 

25... — Plata „paepierulul + pentru luzrulă + unui scaună. | 

50 12: ; 

Bea. acumă. şi p! lanulă: unei. clase. primara recoman- 

Rai dată de: Eforiă; . |



seront sous peu, -mais 1e besoin de [rofesseurs, se 

faisant sentir pour ces difiGrents 6tablissements 

Meducation premiăre, PEphorie svoccupe en ce. n0- 

„ment de V6tablissement ă Bulsarest dune. &cole 
3 

8— | i 

normale tenscignement mutuel, ai ouvrita daus 
peu ses cours, --, 
“Li '"Ephorie se trouve heureuse de pouvoir annoncer 

ă Votre Excellence que, jusque ă, ce jour elle ne s'est 

  

Planii ali unei ss6le începătâre de jndeţii pentru 60. scolari. - 

  

  

  

  

  

  

      

  

  

ete. ete: et. 

  

    

  

  

Prețulii mobileloră unei scoli. ÎN 

  

Lei. Par. 

50 — Scaun. învățătorului, - 
210  — Pentru 7 trupuri de lemabăriă. 
40  — 10 table mari-de tinichic.-. Ă 
63. —- 21. „. mici idem. . Ia 

„112 —. 7 semi-cereuri „de foră, trei ocă. 205 dr. 
322 20 

5 Veşi pag. 25. dela dosarul de la arhiva 
Statului No. 2230, No; 1675; No.'1 „de la 
Eforiă, din 1831, Septembrs 8). - 

Eta cum, celă puţină î în 1831, înţelegea Etoria că sc6- 
la nu: va se dică numai murii unei. case! . ii A! de ce 
a uitată -mul apoi acâstă procedere |... . Ma 
“Ia Noembru 24, 1831 cu adresa No. -36, Eforia veatisce 

Vorniciei ca se scrie ocărmuitoriloriă ca conformiă art, 
85 din 'regulamentulă ' organică: (?) se se al&gă locale 
de scâle mai alesii la băserica cea mai mare din orașii 

mitâce. monastiresci. Din primele lin ale acestei. adrese 
resultă că Eforia nu a. fosti regulată ânchă nimică pentru 
deschiderea * scdlelori - în celle 4 Orașe . unde este vă- 
dutii că s'a aflată localuri. 
„In Noembre 20, 1831 “cu adresa No, 12 scrie Efo- 
ria Vorniciei: 

Dinstitei mare Vornicii a trebilorii din lăuniru. 

“Etoriă. cunoscândii. că sfaturile orășenesci sunt subt 
îndutorire, că să priveghieze, asupra tote câte privescă 
la buna r&ndudlă a unui orașă şi că privegherea sc6le. 
loră publice este . asemenea: o neapărată. datoriă a sfa- 
tului fiesce-cărui Orașiă , ca: 'ceea ce priivesce mai 
multii spre folosul lori în . parte, cu “cinste rOgă 
pe cinstita Vorniciă ca să bine-voiâscă a face cunos= 
cutii prin poruncile, ceva da către 'tâte sfaturile oră- 
şănesci, ca Eforia de acum în ainte la: ori ce va jude- 
ca de trebuință că se atinge de înaintarea lucruriloră 
scdleloră publice, o să se "nţeldgă cu sfaturile orașeloră. 
Acele sfaturi firesce din doue pricini! voriă îndemna cu. 
osebire” la: acea îngrijire: antâiă de datoriă - săvârşirei 
porunciloră Cinstitei, Vornicii și ali douilea-de cugetu- 
rea folosului” loră. . “Acostea biue judecânidu-- le Ginstita 
Vorniciă va bine-voi -a trimete si Eforiei sciinţă de 
urmarea, ce, se face într? acâsta. LI . | 

Pecă aci “prima adresă, ce Eforia trămite directii, în a-" 
facere de scoli, către Municipatele, sate. “ 

„Eforia scdlelorii. 

“Cinstitalar Sata orăşeneseii “din oraşulă, 

»aerodinţată, este Eforia, că 'din partea Cinstitei mari 
Vornicii s'aă scrisă în multe renduriD- lui ocărmuitoră allă 
acelui judideţi sca prin sfătuirea oraşeniloră de a colo și 
îngrijirea loră să: se: găsâscă o casă, sâii -vre ună metohii 

"-] monastirescii cu doue săl; măricele pentru învăţătura co- - 
piiloră și cu doue, trei odăi nai mici pentru locuirea das- caliloră şi o odaiă -pentru scola publică din. acestă o- raşiii; dar fiind că -Eforia nu are nice o sciință de 
s'aă găsită o asemenea :casă s6ă nuși vede cu sufle-: 
tesca: neastâmpărare: ca tinerimea 'şi perde vremea -şi 
dascalii sunt ca şi svsiţi întracelă oraşiă, Etoria. nu lip - sesce prin tr'acesta a face sciută” acelui sfatii , că în articolulă 85 alii organicescului Regulamentii ce s'a în- tocmitiă peatru - sedlele publice din totă: “Principatulă - Valachiei,« se coprinde că pentru sclele de prin orașe. - să se: ţie case publice, ce se voră găsi prin acele ora=   | șe, ci fiindă că Eforia cunâsce pe sfaturile Orășenesc |



pas vue, dans le cas de disposer des fonds, qui sont 

assign6s aux 6coles par le reglement organiquc, sur 

les caisses de la Vestiairie; elle a pu suffire ă tout 

“par les fonds disponibles, . „qui se: „trouvaieni dans 

ses propres caisses. . . - - 

Cependant elle ne pent dissimuler a Votre Ex- 

cellence ,  quw'elle &prouve en: ce moment quelque 

embarras par suite - des arricr6s qui lui sont dus 

par 'la metropole: ces arri6r6s prâsentent un Ca- 
pital de 6,300 piastres pour Pann6e 1829, de 

26,198 pour Pannâe 1830 et la totalit6 des sommes 

„pour Vannte 1831. Quelsqu' aient 6t6 les, efforts de 

PEphorie jusqu” , ce jour pour se procurer la ren- 

tree de ces fonds ,. tout: a et6 inutile, La Mâtro- 

pole nâglige mâme de r&ponâre depuis. quelque 

tems aux invitations, qni lui sont faites.. TEphorie 

A cet efiet ose' solliciter les. ordres de Votre Excel- 

lence, - seul moyen” de donner de  Pefficatit€ ă ses 
reclamations. „in&) Alexandre Philippesco 

Bi Balatehano NI 
No. 24. Sliriey : | îi a 

Bukarest, 24 Za cre, 
1821. 
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ANESA Nr. 3. 

Eforia scâleloră Naţionale. 

- Domnitor prâfesori scâlei centrale din Bucuresti. 

Raportulă D-y. ce: aţi trimisi Eforiei de la 15 

ale următorului subt Nr..3, în uni jurnală coprin- | 

dătorii de tâte şciinţele .la care se îndatorâză, a da 

esamenii candidaţii profesori, vedenduse, sai: înțe- - 

lesii de. bună. chipzuirea ce aii.făcutii,. de aceea şi 
Eforia scrie D-v. ca să ve indeletniciţi a alcătui fieși- 
care în parte ună cursă pe scurtii de tâte acele . 

şciinţe, pe care este. ne-apărată trebuinţă a le învă- 

ţa candidaţii profesori ce vori merge pe la juduţe 

și aceste alcătuiri le veţi înfăţişa . D-v. Etoriei gata Si 

până la 15 ale viitorului Decemvrie.. .. 

Iar candidaţii profesori, - fiind-că trebue. îndepli-. 

niţi întru ştiinţa, învățăturilor ce saii otărit prin 

garnalulii „din Decemvrie 8, anul „următori , in 

vremea. ce 'se. va indeletici la învățătura, metodu- 

lui lui. Lancaster, dupe temeiurile aşegate” prin jur- 

naluli - Eforiei - subt Nr. 2, Octomvrie 30, vorii fi 

  

” îusărcivate cu tâte înteresurile orașiului şi. că îngrijirea |a 

și chipzuirea pentru sc6la publică î să cuvine. dreptă 
o datoria săntă şi netăgăduită; privindii mai "multii spre 
folosulii în parte ali orăşeniloră, căci 'şi vădă copil în- 
vățaţi. şi destepţi pria învățătură, ceea ce este cea din- 

tai podâbă a omului simțitorii,, de aceea poftesce pe|. 

acestii sfat orășenescă,- ca îndată. după priimirea a- 

__cesteia să chipzuiâscă cu din adinsulă pentru găsicea 

“pomenitei case spre a nu se mai prelungi „vremea în 

zadariă, fiindi cumi s'a “gisă doue sali mari și trei 

"odăi mai mici, “însă acele odăl întru care este a.se 

aşedia învăţătura, alilodidactică să aibă lunguiii de trei 

stânjini şi jumâtate, €ră latulă de trei, înpotrivă de nu 

se vară găsi atâtea do mari fie și de 2 stănjini lun. 

gulă şi de doui latulă. _Deoscbitii. va îngriji -cinstitulă 

a se aşeia mobilele scălel cu însemnare de la Ftoria 
de suma şi feliurimea anume a acestei mobile, | | 
„. Annulii 1831 Noembrii 23, No. ... Bucuresti, „ 

Eforia. scâleloră saionale- Annalii 1831 Noembre 34 No. 26, Ă 
_ Bucuresel. , 

Ciustitei Mari Pornicii a trebiloră din Tăuntru! 

“Prin otnosenia cistitei Vornicii, pe. care cu cinste: a 

pruimit:o Eforia, scrisă: de la 17 ale următoriului sub 
No. 1518, s'aii vădutii însemnarea, ce se face pentru '. 

găsirea- altoră doue case în trebuinţa scâlelorii publice. 

la orașele Rîmoicu- Vâlcii şi Ploesci, dâră fiindă 'căEto-” 

ria nu are sciinţă.a le cui sunt aceste casc -și-de sunt - 

destoinice a sluji într' acâsta trebuință, şi mai vîrtos, 

ca prin unele. din orașe se găsescil şi” -metoace monas=   Stat şi pentru mobilele acei scâle adecă : scaune, la- 

viţe şi celelalte , .care' acestea făcându-se o dată prin 

chieltuicla orășeniloră. vorii. fi pentru - totii-d'auna; căci 

„ Horia jertfesce pentru: plata dascaliloră.şi pentru alte 

adaugiri , . ce se vară face spre înflorirea "acestui folosii 

obscescii, așa deră urmândiă cinstitulii sfatii şi silindu- 

se prin. t6tă a sa virtute a se găsi şi casă trebuinci6să 

pentru scolă şi mobilele: cele trebuinci6se a se pregati; 

va însciința Eforia, câtii mai fără zăbavă şi a cui. anu- 

__me se află acea casă. ca să - scie . mai. din vreme, ce 

“punere la cale să facă într "acesta - trebuinţă cu trimite- 

rea dascaliloră, &ră pănă, sc: va priimi respunsiăi dela 

acestă sfatii,. -Etoria va îngriji a trămite pe "dată acolo 

omă cu sciința -spre a. povăţui. în ce aă a se 2 lucra şi 

tiresci, care potii fi mai : mari și mai încăpătâre. De 

aceea are cinste Eforia a însemna cinstitei Vornicii ar- - 

ticolulă 85 ală organicescului regulamentii, ce se atin- 

ge de întocmirea scâleloră care şi se cuprinde. printr- 

aceste cuvinte :' »se va aşedia câte o sc6lă începătere 

în fiesce-care oraşă: de căpeteniă din judeţe, .carea'se 

compune într'o parte de odăiale acelei mai mare “băserici 

ce se va afla a: colo.« Dintr'acestea doue, „înțelegândii 

cinstita YVornicie trebuinţă că. acestă: articuli este de 

folosii a se da şi în cunoscința acărmuitoriloră, va bine: 

voi a le pori.noi, ca asupra găsirei unoră aseminea case 

să aibă cea mai mare îngrijire şi osîrdia spre a nu tre. 

ce. vreme. Spre acestă temei -şi Eforia cu cinste face   cunoscutii acesta cinstitei Vornicil. «



- , toinică, 

indatoraţt totii într” acea: vreme, ase desevers Şi şi la cele- 
lalte învățături ce le vorii lipsi după. cursurile ele- 

“mentare ce se vori: alcătui. “Spre. acesti sfirşiti 

darii şi în locii de 2 luni -ce pria. jurnalulă . Eforiei se 

otărise nuniiţiloră candidaţilor spre învăţătura aces- 

tor cursuri, vorii av6 trei. luni, şi vorii primi: 'fieşi- 

care câte lei o sută pe lună. . De “primirea aceştiea, 

Şi punerea în Iucrar6 va avea Eforia respunsulă D-y. 

1831 Nembrie 23. a. 
- Te ca sa 
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Astă- -di la 30 Octomvrie - anulă 1831, “adanâiidu- 

ă se mădulările” Eforiei : “şedleloriă. oii. chipzuită, ca 'să 

"se adune într'0 Qi: pe tâtă săptămâna - şi-a pofti 

dascăli şeolei din Bucuresci, ca, toţi din preună în- 
chipuindă unii: cousilii, să . facă esamenulii celoriă |: 
ce se vorii - arăta ''cu dorire. de a fi profesori ! la 

“scdlele de: prin ! judeţe, sâi “din- Oraiova, şi fiind-că 
învățăturile la aceste scle trebue să urmeze - dupe: 

Şi să se- asemene întru t6-. metodulă lui Lancastru, 

te cu. duhuliă 'osebitului: regulament ce. este. „ întoc- 
i o... mită, de aceea: RR 

“ 1-iii Profesori i Bucareseiloriă se vorii “naeietiiei a 
“închipui' proectulii de: învățăturile . “ce se: vorii cere 
de. la fieşi care: candidatii spre. a fi dascălii la ju-|.. 
deţii, şi asupra acestorii: învățături li se vă "face a- 
ici esamenulii.': Care! dinta” ânșii Se va. cunâște des- 

i i 

“Vor. alcătui. consiliulii, şi în urmă va fi p: imită 'de 
a asculta cursulii : nor mal spre: a. învăța metodulă 
lui. Lancastru, dupe care mergendi la „udeţă să 
urmeze învățăturile. - -: îi: 

2-a Gursulii normală nu va. ţinea măi . multă de 
"de doue luni. — : Candidatulii : de dascăli va : primi 
câte: lei o sută pe “lună într'acâstă vreme de la 

| casa sedlelorii iusă candidatulii, pentru cussulii nor- 
“mal, va fi datorii a merge în tâte dilele ca să fie 
de față la paradosulii de alilodidactică atâtii la- în= 
tâea clasă câtii şi la a doua, Și a practisi făcen- 
du-se „Şi monitorii între ucinică. RE 

3-a Cursul normali va începe “dela 7 Noem- 
vrie şi va urma în tâte gilele. "Dascăţi ali aces- 
tul cursii va fi D. Gheorghe. Pop, cu I&fa pe lună 
talere, două “sute, insă nu la aceste câsuri' când 
este paradosulii la intâiea și la a doua clasă de ali- 

se va da: inscris iscălitii de: profesori” ce 

ce “trebuința cerea, 

lodidactică. Se va da coprinderea acestui “urnală în | 

cunoșcinţa, profesoriloriă - sc6lei spre respunsă la ra- 

portulă ce aă dati” Eforier de la 14. Octomvrie 

1831, Nr. '2,- şi spre a fi întocmai. următori, eri 
pe. de altă parte se va da de către “Eforie. în cu- 

noşcinţa ocârmuitorilorii de. judeţe ca să publicuâscă 

de. obşce acestă punere, Ja cale, dându-se Şi prin 

gazetă. DI ci i 

» ANESA: Nod me 

“Ta 11 Febr,- sati - infăcişatii intru cercetarea o- 
bicinuitei ' obstesci. adunări „projectu - de -regulamen- 
tulti: sedlelorii publice şi cu prilejul acesta D. Vor- 
niculii : Știrbei ca mădularii ală Eforiei sedleloru a 
rostitiă următâr ea cuvântare: IE | 

a Mai "nainte de:a' da în cunoscinţa. cinstitei' a- 
dunări 'vegulamentulii, „ce Sa făcută pentru o nouă 
întocmire a scâlelorii “publice, socotescii de. datoriă 
a supune, ciustitei adunări cursalii lăcrăriloriă ' Efo-. . 
riei, adecă, starea . întru care s'aii primiti scâlele i în- 
tru a sa îngrijire,  nizl6cele cea întrebuințată pen- 
tru! înaintarea lori, 'esultatulă ceai dobândită; ȘI. 
în sfârşită, întinderea”, ce se  nădăjduesce dupe noua 
întocmire. A 

„La. sfârşitul ainiulur 1530; “cândui: Etoria cea 
de acum s'a; însărcinată cu îngrijirea de. învăţătura 
publică ; doue, sc6le .eraii întocmite .numai: 'una în 
Bucuresci, alta: în. Craiova; care şi acestea . se aflaii 
închise din împrejurările vremel. Atunci cea d'ân- 
teii „Îngrijire a a Eforiei a fostă a se ' deschide în- 
dată . sc6la: din Bucurescă p. care a şi începută de 

N locă: în- hanul. lui Şerbană: -Vodă, primind „mai la 
urmă pe s6mă-și. scOla.. din St. Sava, sa, îndeletni- 
citi cu totă silința a face meremeturile şi a-găti - 
încăperi noui, potrivite: cu întinderea. învățăturilor 

şi. cândi “Eforia chipzuia a a- 
şeda.. învățătnra, publică pe temeiuri mai „statornice, 

işi a înlesni . mizlocele cele: pentru întinderea. acestei 
învățături, “a. dati peste. noi bâla, holerei, ŞI Eforia 
a :fostă „silită să închigă se6la. “Indată însă, după 
încetarea, acestei” bâle S'a deschisii sc6laî în St, Sava 
În „luna lui. Nocmbre urmându- -se pină la Marte 1, 
1832 cursurile . ce au fostii mai de trebuinţă . a se   deschide. atunci îndată pe potriva „puterei. scolari 
lorii. ce se adunaseră.



Tri de la Martie 1. Sa dati învățăturel publi- 
ce o. nouă desvoltare, într'âcea vreme s'aii deschisă 

în St. Sava cursuri noui, dându-se fă. căreia! ramuri 
de- învăţătură o întocmire mai regulată: 

„Intr'acea. vreme. s'a întocmitii sc6lă, centrală în 

Oraiovai, toti intracea vreme. Sai aședatii. scâle în- 

cepăt6re. mai pe la tâte județele, și astă-Qi. numai 

- patru judeţe sunt la care nu sai _aşedatii ânchă 

„se6le , adică Slam- Rimnică ; “Dâmbovița, Ialomiţa. şi 

Teleormani. . N 

- „Atunci-sa intocmitii în St. Sava uni: pansionă 

aude se dă, copiilori o; îngrijire ma de .aprâpe. la 

a loră purtare și invățătură. Intr acestii pensionii 

“se păzesce acum o bună orânduslă „şi pâte sluji 

dreptii. modelii şi „pentru alte. asemenea ! a ageşiemen- 

turi. a: 
„Atunci răi sa facătă punere la cale de a se 

aşeia în Bucurescă . scâle începătâre în âti-care plasă 

a orașului, pentru mulţimea scolariloră ce: nu potă 

încăp6 în St. Sata, Şi - pentru ca să le fiă mai cu 

apropiere a-şi. urua “învățăturile într'acele. şcâle. 

„Dintracestea una sa: așegati în St. Gheorghe 

cel vechii, alta: la, băserica Amzi!, cele-Palte doue 

nu S'aii deschisi ânchă pentru că nu se  găsescii în- 

căperi;. Eforia. însă îngrijesce. a 'se implini acestă 

„trebuință câtii mai fără :zăbavă. i 

„Pe lângă: altă  neinlesnire :ce. Eforiai a “tntompi- 

nafii în cursulii: lucrărilozii s6le:, cea mul mâre a 

fostii lipsa profesorilorii. la întocmirea. sc6leloriă: în- 

cepătâre, şi - pici Sar fi pututii birui - acâstă: neînles- | 

nire,. dâcă nu Sar fi întocmită aici uni cursii nor- 

„mală.. spre. deprinderea acelora, ce 'se' arâtă- cu do- 
rință a se pregăti . pentru a. fi: profesori, - otărându- 

„se pentru acestia, spre. incuragiare; Şi. câte lei una 

sută pe lună, pe-o vreme e mărginită de trei şi. pa- 

tru luni. * 
„Deosebitii: de mai susă : arătata: notlesnire,. ce a 

incercatii Eforia, la întocmirea scâlelorii este. şi lip- 

sa de încăperile trebuinci6se, pe, la oraşele din. ju- 

deţe;; sa făcută: însă. îndemnare dregătorilorii pre- 

cumii şi: o: 'ășeniloră, din, „partea locului. Cu chipzui 

mizl6cele de înlesnire, şi pentru punerea în lucrare 

“ce sa. făcutii pe la unele locuri, Eforia. se: simte 

 dat6re a mulțămi dregătotiloră şi orăşenilorii dupe 

“la“acele “locuri, căci prin a lorii râvnă s'a datii sc6- 

“ leloră” bune încăperi , unele prin închiriere. şi me- 
Temeturi, altele: prin clădiri într'adinsti : precum s'a 

urmati” may cu semi la „orașuli Giurgiii,. unde priu!. 

7 

» jtrivitii cu trebuiița ce. Sa. “cunoscutii ,. 

silinţa ce are ocărmaitorulii de acum al acelu! ju- 

deță , pentru. câte privescă, Ja. obstesculi folosi, a 

îngrijită pentru a. înlesni tinerimei din partea lo- 

cului. mizl6cele de învățătură, şi din a.s'a. râvnă 
sai îndemnatii: orăşenil, precum şi alţi iubitori de . 
luminarea tinerimeă , și ai ajutatii de s'a "făcuţi o 

zidire întadinsii- pentru scâle cu doue săli mari ce 

potă coprinde fiă-care “câte 200 de Scolari. . 

„Peste cinci luni dupe acestă noue întocmire a. 

invățăturei publice s'aii. datii obstei dovâdă de ur- 

marea învăţăturilorii prin  esamenuliă! generalii. ce s'a 

făcutii la 9 ale lui. Septembre în =sedla din St..Sava, 

Atunci: cercstându- -se câte doui scolari. în fiă-câr6 

clasă; s'a: doveditii. sporirea repede ce. făcuse: uce= 

nici. într? acâstă vreme. de cinci luni. La acestii es- | 

samenii .: dupe: chipzuirea“ ce se. făcuse . pentru: în 
demnarea ce trebue să se dee şi seolariloră la în-" 
văţătură, s'a făcutii alegere prin concurs. de -optii. 
tineri din cei mai silitori și: mai, sporiţi la învăță- . 
turi şi sai aşedatii pensioneri at Statului cu inda-. | 

torire ca:- desăvârșindu-se” în învățături . să predea . 

in scâlele publice acea ramură la + „are se voră găsi 

destoinici. - 
„La acecași epocă făcându-se esamenii și la sc6-. 

lele din Oraiova, precum şi la cele- I-alte scâle' ce 

se află aşeţlate prin judeţe, pe la tâte stati dată do- 
veţi, că -şi învățătorii aă împlinită cu râvnă şi vred:, | 

nici” " slujba lori Şi 'stolariă ai “făcută multi spor i 

la - învățătură. . | aa 
„Pentru inaintarea. învățăturilor, Etoria a avutii , 

necontenită;- luare. aminte a 'se povățui “prin espe- _ 

riență de mizl6cele. cele mai. înlesnitâre, şi cândi 

dupe 'cea. din urmă “vacanţă S'aii deschisii i6răşi sc6-. 

Iele ,;s"a dâti învățăturiloriă o. mai mare. întindere," 

aşedându-se în sfârșit pe temeiuri statornice po- . 
şi dovedite - 

prin cercare, “temeiuri dupe. care: Sa alcătuit re- 

gulamentulii ce :acum se infăcișeză cinstite adunări 

„Pe aceste “noue: temeiuri. se” urmâză 'acuim în- 

văţăturile în- tâte sedlele cu bună orânduâlă şi dupe   starea lori de. acum t$te dati bună niidejde despo- -: 

rirea lori spre desăvârşire, _ 
„In. .12 scle începătâre, ce saii “aşedatăi pînă a- 

acum pe. la judeţele dupe afară, dobândesze tineri-" 

mea .cele: Vântâiu. cunoscințe printr'uniă metodă f6r- 

te: înlesnitorii, şi se împărtăşescii preste o miă Sco- 

lari de. .acâstă învățătură... | 

„0 scdla: din Craiova precara şi în 'Bucuresci . 
- 6. 

 



sa dătii  claselorii începătâre o intindere mai. po- 

i trişită cu trebuinţele, şi starea “locuitorilorii aces- 
torii craşe, îi. Craiova se învâţă ânche' “Gramatica, 

Aritmetica, (Geografia, limbile Grecâscă şi Franţo- 
zâscă, 250: sc6lară urn6ză astă-(I - aceste învăţă- 

turi în sc6la din Craiova ; cu intristare înse . fo- 

ria arâtă,.. că de nu sa. dati pănă acumă acestei 
_sc6le t6tă . desvoltarea după: dorință, și: de. nu s'a 

dobândită tâtă rodirea ce se: nădăjduia,: acestă îm- 

pedecare a fostii lipsa de incăperi potrivite cu în- 

tinderea trebuinței unei sc6le centrale... 

„Despre altă parte cu "mulțămire + arâtă Etoria |. 
cinstitci Adunări ca Magistratulă acelui oraș, a 

“dată dovâdă “de o deosebită -rivnă. Inăndă 
sc6liy în mizloculă. oraşului . unii loci tote întinsă, 

“pe care Etoria nădăjduesce a se. îndeletnici, în vâra 
viitâre să clădescă o zidire după uni planiă regu- 
dată d ae 

„Învățăturile ce se. “urmâză: în scâla din Bucu- 
râscr;, dupe întocmirea de -acumii sunt: “Gramatica, 
Caligrafia, Geografia, Aritmetica, Desemnii, Istoria, 
limbele Latinescă, Grecâscă,, Franţozâscă, Riisâscă.; 
„Algebra, Geometria şi prăvilile pămentului, precumă 

RE în alăturata tablă -se arâtă.. 
| „Opti-sute de: scolari urmeză: acumii deoscbitele 
iiveţături în- se6la din. St. Sava, -şi 400 în. cble- 
Jalte doue! scâle incepătdre. de prin “plăşi. | 

„Pe. lângă cele-l-alte Eforia a. socotiti ;de. cea 
mai sântă a sea „datoriă: a intempina t6te trebuin- 
ţele prin: cea. mal mare. economiă; - 
annului 183 cândii sa. orenduitii acesță Eforia, s'a a- 
flată nahtă în casa sedleloriă: lei: 73 „798. -După aceea 
sau strânsă pe anulă 1831, lex 95,808. din. vân- 
darea : moşielori, şi din. contribuția preoțilorii ; S'aii 

„ adunatii “şi pe aanvlă 1832. lei -53,220 din vân- 
darea 'moşielorii Glavaciocii. - “Erii din suma -hotă- 
râtă prin regulamentul. organicii şi prin budgetulit 
cheltueliloriă Statului pentru ţinerea sc6lelorii - pu- 
blice, nu s'a primiti de.la Visteriă mat multă, de 
câtii ler. 94,660, „din suma de.525,000 ce se cu- 
terea sedlelorii pe 18 luni, adică le. 175,000 pc 
semestru din” urmă, 1831, 
1832... 
„Cu acestă: sumă, „de li 317 „486, Sail  intinipi- 
nat tâte trebuinţele scslelorii în curgere de duoi 

„anni, de la începutul anului 1831, pănă. la I6tuli 
- 1833; dintacesti bani Eforia a ăvutii a întempina | . 

nu numai chcltuele Xegulate, ce Sai urmată pe Bă 

„pe s6ma 

La. sferşitulă 

| potrivite cu a. sea virstă; și-cu a sea. stare Şi „lei 35 „000 pe annuli   

care lună, ci şi: 
s'au. suitii. pănă la o -sumă de lei 60,000, ce sai 
întrebuințată „pentru meremetulii sc6lei din St. Sava, 
mobilarea * săiloră, de „predare, îngrădirea curții, cu 
zidi, zidirea din noiă.a doue odăi pentru portarii, 
şi pardosirea cu. pâtră a. uliței . din antea acestei 
sc6le ; pentru. clădirea şi mobilarea * sălilori în sc6- 
lele incepătâre , din - St. : Gheorge şi de la. băserica - 
Anzii, şi pentru. -meremetulii şi inobilarea încăpe- 
rilorii unde se afă acumiă „ASedată sc6la din Cra- 

. iova. e Şi 

„Socotelile sedleloră pănă la 1. Martie: 1832, sai 
cercetată ŞI S'aii încheiaţii de cătră obscestulit comi- 
tati, ce. după deosebiti " Regulamentă era. atunci 
însărcinată cu-revizia caselorii „de. folosii obscesci, 
i6ar socotelile pe glece luni ale annului 1882, sunt 
gata a se supune; obscescului: Control. | 

„Acestea. sunt : mizlâcele” ce aii avutii Lutoria la - 
mână şi ce-a întrebaințată “pănă acumii de cândă 
s'a „însăreinatu, cu îngrijirea Sedlelori, publice, 6ar 
câtă pentru! sporirea - învă&ţătuiiloră 
şire icumii- cândi, după temeiurile ce. s'aă uședatii 
prin zegălamentulă, organici to:e ramurile admi- 
nistraţiei, sai. ' îmbunătăţită într un chipă simțitoră; 
oblăduirea + pătrunsă fiindă. de Yeciniculă adevării, 
că numai deprindetea în: obiceiuri bune. pâte veci- 
nici legiuirile n6murilor şi că temeiul celă mai ue. 
clintităi ală orăndnelilorii „unej - societăți este! învă- 
țătura, tinerimei, nu pute perde diu vedere unii o0b- 
iectii pricinuitoră „de acesti folosii . 'obscescii. . De 
aceea „oblăduirea, dorindă a aşega - pentru viitori i în- 
vățătura pe temeiuri statornice printr'o legiuire din 
cele mai de căpeteniă, a îngrijită, a alcătui Regu. , 
lamentulii se6leloră care se: pune. astădi înaintea 
obscescei adunări şi care este o: lucrare - de. multă 
Vreme potrivită cu. trebuinţele “ce sau cunoscutii ŞI. 
cu. cercările Le Sai făcut, 

„Prin: vacestii regula mentă. scdlele să află în. 
tocmite astii-felti în. câtă: tinerimea : va. pute “să 
urmeze cu“ înlesnire “din trâptă în treptă invățătura 

Invă- 
țăturile. iGră-şI. să. află, aşedate pe astu-feli de te= 
meiuri, „încâtii să se pâtă întinde fiă-şi care ramu- | 
Tă a invățătariloră. din ce în ce mai multă, după 
trebuințele Statului şi după sporirea ce va . face ti- 
nerimea la învățături, | SRR 

„S6rta tinerimel pentru vremea venitârei se d 
acumii in chibzuirea obscescel adunări, la densa stă 

“ 

alte - cheltueli: estraordinari can 

ă,, spre. desiivăr-



- 

a i “se. „da printi” o bună întomire a “scdlelorii i miz- 

„l6cele de a dobăndi bunele învățături, şi bune o- 
biceiuri prin care “n6mulii - romănescii se pâtă păsi 

mai repede spre fericire. ” IE Mea 

„ (scăit):A Mădularuli Eforiei seâleloră 8. Stirbei, 

- Dămă aci darea” de stmă despre esainenele du uni auă ami după 
„Curierulă e | 

_ BUOURESCI, 10: SEPTEMBRIU,. 

_- Joi la7 7. Septembriii adunându- -se: în sala colegiului 

“din St. Sava: Clirosulii, boerimea și o mulțimede no- 

rodi, Sa sărbătoritii printr :0 solemnitate publică 6sa- 

menulii generală ali se6lelorii, după chipulă următorii : 
Sa “cântată “mai 

s6i Cântarea Dimineţei.. Ei 

Pe utmă D:. Drornicăi Stirbei Logofătul iu 

“strucției Publice a “ deschisti serbătrea essamenului 

printr” un cuvântii plinii de siințire și dorii patrioticii 

care în ânimele tutuloră a” făcută - nă mare mișcare, 

„După acestii. cuventii Sail adusi into cercetare 

câte doui scolari din - fiă-şi care - “clasă “ ale sedle- 

lori încep etăre: de- la băserica * Amzii, Sf. George 

și Sf. Sava. * Clasulii ii şi ală II-lea -S'aii :esa. 
-minată. la citire, „patra Jncrără ale Aritmeticei, de- 

“clinaţii şi . conjugări..  Clasulii ali: III-lea la înce- 

„putări. de Catihismii,. de Gramatică, de” Aritmetică 
„şi “de Geografiă; Ciasulă „alti IV-lea, începuturi de 

Aritmetică. şi Geometriă "Cunoscinţe „usuale,: De- 

semnii liniari şi eeserciții gramatical. Na 

„După acâsta s'aii adusi întro cevestare câte doui 

Scolari din - fiă-care clasă -de “învățăturile 
niore,.- și s'au " cesaminatii după cum. urmeză: 

Clasalii. [şi LL. Grariaticii român6scă - “reronată 

începuturi” de limba. franțozescit, - "Geografia şi Hro- 

” nologia. . Clasulu III. şi TV. analisă gramaticale: a 

limbei franţosesci, Aritmetica: rezonată.. începuturi 

de limba latină, sintassa limbei. franţozesci, limba 
_grecâscă şi Istoria generale. . E 

Pe. urmă Său ;cercetatii cursurile” “cele - șlobodă 

- adecă, ecă de la” limba rus6scă, şi limba grecâscă nouă. 

Începândii cercetare ea . învățăturilor coinplemeni= |. 

“tare Sai “adusă. asemenea în ante câte-doui sco: 

lari din: fă -care clasă, şi. S'aii esaminatii: la: Alge- 

„bră şi Geomâtriă. | la: pravila civilă și Crimitiale, 

şi însfârşitii Caligrafia şi "Desemnuli. | 

Sfârşindu- -se:  esamenulii, Sai . chitimătăi pe nume |. 

“toți scolarii, “cer silitori şi li-Saii. împăr țitii' daruri 

în cărți spre încuragiare „Cărţile c ce s'aii împărțită 

Da. 

ni fostii Masilon , 

" Îțitâre.. 

 întăiii de scolari- ruguciunea | 

Bosuet; “Fenelon, Atlasuti” geo 

grafice, Marmontel , Gramatica, Poesil, Aritmetica, * 

lui Francher, : înălțarea şi căderea Românilorii de. 
la Montesquiă, _Mitologia, Deprinderi asupra giti-” 
tului, şi autori clasici: greoi. * ă 

Nu: pâte. cive - va povesti. bucuria, lacrimile cele 
fericite ale acestei pline de. râvnă adunări. Vorbe | 
nu. adjungiă- ca să d6 a înţelege : “acâstă, scenă sim- 

Cine este părinte şi doresce luminarea fi- 
lori sei şi o'vede în: faptă, cine este: 'patriotii şi 
arde d6 foculii acela ceresci. spre a ved6 în 'pa- 
tria lui . amiaza “filosofiei şi. a adevărului, şi din- 
trună întunerecă de v6curi de. o- dată i-se arâtă 
o. diminâţă,. veselă şi. “strelucitâre în. t6tă slava ci, 
acela pâte. aşi închipui streniutările de bucuriă 
ale „acestei adunări carecu vederea; cu auduli în- 
stitoşată, _nesăţiosii sta ațintată, la răspunsurile. cele 
potrivite, ale, tinerilorii. „Copii: de câte: opt anni 
şi. dece. anri pătrunși de fiinţa întrebărilorii si lec- 
țiilorii - care le ai învățații în limba Ioră, în miz= 
locul: unei. adunări: fără sticlă, intocmâi câ "nisce 53 
profesori pe catedra loră se . desvolții şi "ȘI artă. 
pe tablă. sâă prin graiii: cunoscinţele oră cele sta= 

tornice. şi încredințate, adevărurile istoriei, pricinile   
Uma- | 

şi de. - arehitectură, peisagiuri, 

inălțărei şi căderii “naţielorii, virtuțile» şi. greşalele 
lori, le audiami din gura pruncilorii mol 'câri ne 
amii perdutii tâtă i nâstră tinereţe a învăța Dumai 

vorbe. “ Adevărulii. matem atică, scuturati de totă - 

“ bănui6la şi 'nedomirireă, 'strelucea- plin de graţii în- a 
gurile cele“ nevinovate. Trei sute: de scolari la. de- 

semniă. “acoperiseră păreţii sălei . de capo- -operile. lu- . 

crărilorii- lori de peste 'annii, . desemnuri topografice. 

„Şi îcâne, istorice în: 

sumă 'nenumărată, -dovâdă 'că nu: “sunt fapta : nici a: 

unuia nici a geciuri. de Gmeni, ci a: sute . de mâni, 

ce mai: nainte de doue-deci de luni eraii cu totulii ne- 

deprinse, în. “tenmâsa: acesta artă, a “ 

| "Pi6 sfinţitulii Mitropolită, blagoslovindă. rodurile 

profesorilorii Şi silințele scolariloră, a chiămatii da-. 
rulii duhului sântii,. adevăruli, blândețea și dra- 
gostea,. ca, înv ățăturile formându-le. mintea, aceste . 

daruri * ceresci să-le” formeze animile. spre a pute fi 

r6zemulii. şi ! “nădejdea patriei, - patrioți . şi creştini 
ai Evangeliei lui Hristosă, şi pe urmă spre adju- 

torulă celorii. sărmani a daruită 1000 de I:j. 
:: În sfârşită adunându-se boerii eforă.. în sala. de 

sfătui aii alesii Zintre- şcolari cel silitori pe.cel.ce,   se” "vorii “țin6 în “pensionii cu “cheltui6la sedlelorii.
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Cu numărpli viitori -se vorii tac6; cuoscute; atata 
” numele. acestora câtă şi alii totorii eminențiloru: - 

Acumii, spre mulțămirea cititorilorii. noştri ne: grăi 

“Dima a. publica curăntulii D.- -Ştirbeiă, carele : cul. 

.- + 

“ numerulii viitorii se va „da şi în limba franţozescă. 
pf pe 

„dc cur catulă : : 

„Acumii a dona Gră se serbâză prin - acâstă Adu-| 
nare incheiarea anului scolasticii şi se dă în cunoscință 

“obştâseă . urmarea. invățăturiloră= de peste annii. 
Din? “sporirea. ce sa arătat la învățătură, in 
“puțină vreme la esamenulii annului: trecutii s'a cu- 

* noscutii - fulosulii ce: isvorăsce din - aşegâmâuturile 
ce sai: intoemitii pentru educaţia publică: "Oblă- | 

-duirea pătrundândii : ca ' învăţăturile potrivite. pe 
“principiură de religiă şi de morali sunt cele mai 
puternice mizloce pentru întemeiarca fericirei unui 
n6mi; a aşegatii scâlele "pe. temeiuri “mai stator- 

“nice,  dându-li- -se o or gabisațiă” potrivită cu „trebuința 
ce se: simte şi cu miziâecie acestei țări. 

„Dapă. ăcâsta „nouă, întociire, aşedându- -se tote 
„cursurile: invățăturilorii, Sai: deschisi. scâlele la 
Octombre î în 8 printr'o solemnitate: (săr bătorie) unde 
fagiă fiindi înalt. Ec. S: D. deplină împuternicitul 
Presideată a. insuflatii “in animele . tinerimei o .ne- 

- mărginită râvnă la: învăţătură, “ . 
„Acum la „cercetarea. ce: Sail “făcută în  partă 

la sfârşitul - cursurilorii, 
prilegiulii a se bucura. de învrecerea' tinerimei. la 

E învâțătură și a mulți. profesorilorii de râvna cu 
care S'aii străduită a'şi impărtăși. învăţăturile, sră 
mai. alesii D.. Directorulii - Poenarulii, . căruia sun-| 

- temii datori Gea mai mare. parte a” înaintării îu- 
vățăturiloriă “publice, - „Nădejduimă că „cinstita A- 
dunare va încredința părerea. Eforiei prin cercetare 
publică ce este chiămată a face... i 

„Astă-di se pune inainte, acestei : “cinstite adunări 
“rodul ce s'a dobânditii în acesti. anniă cercetân- 

du-se câte doui scolari de fiă. care Clasă : dupe. a- 
ceza se vorii: arăta scolarii” ce .pentru a Jorii si- 
linţă merită încuragiare şi dintr: âcestia unii se vorii 
"alege peiisionari pentru: a -se. țin6 la învățătură cu 
“cheltu6la din. casa. sc6lelorii; &rii alţii vorii: dobândi 
premiele, ce stati otărâtii, pentru fiă- -care pentru ali 

„ lori merită. NE De 
„Cinst. adunare va bide- -voi a se arăta cu in: 

 dulgerţă, luândiă în: băgare de s6mă că unii noii a- 
sedămonti de înv veătură publică, pină a se înte- 

. 

Eforia, „sc6lelorii. a avutii 

  

Mi 

meia, are 'a'se lupta cu -maulte neînlâsnirt şi. că a 

trebuită să -se facă, cea mai mare: “economiă ca: să 

se înt&inpine cele mai: Vântbii trebuinţe. | 

„Cu tâte acestea prin. osirdiea “Eforiei: sc6leloră E 

ale 'c. reia lucrări remâne a se- prețui de. cinstitulii 

publici ! şi” maj alesii prin esperienţa şi stăruirea a- 

"“|tâtă a D. Dvornicului A: Filipescu, care cu nepre- 
getare de auni îndelungaţi. se află 'mădulariă ali a- 

cestei Efori: , .câtii şi a D. Logof&tului Ste. Bai 
cânu, care a primitii- “acâstă, sârcină, ca o mostenire 

de: bune sentimente : “ale.. reposatului întru fericire 

părintele săi, învățăturile ai sporită din: co în ce: 
mai „multă şi întrecerea cu .care acumi. tinerimea 

se silesce a- se împăr tăşi, “dă cele mai. bune: nedăjdi. : 
Numărult - scolarilorii - cresce din gi - în di; «preste 
2000 de tineri -aii urmată în acesti aunii cele mai 
Wântâii învățături în scâlele publice. ce. Sail așe- 
dată în diferite părţi ale principatului. 

„De: aceea. se mădăjduesce că, precum tâte cele- 
l- alte aşedemântari de folosi obstescii înaint6ză ne- 
încetaţi, învățăturile publice nu.-vori :rămân€ mai 
înapoi şi in acâstă „epocă, în care s'a" urzitii toti . 

materialuli - pentru zidirea monumentului de. ferici | 
rea n&mului “romănescă. „se' va” lega nai cu: tăriă 
temelia acestei zidiri, dându- -se mizl6ce. de a se de- 
severși şi întemeia educaţia “publică, prin care sin- 
gură .se':pâte: 'obicinui omulii, a iubi. buna orându6- 
lă în societate, a. preţui aşeemânturile de folosă * 
obstescu ,. a se supune legilorii și: a- ŞI împlini cu: 
mulţămire t6ţe. datoriele de unii adevăratii: crestinii . 
și bună mădulară: ali societăţei.” ... i 

„Fir deri bine. încredinţați, iubiţi tineri, că i t6t6 
anume "vă. pregătescii o viitorime fericită. Vedeţi cu 
câtă: râvnă toţi patrioţii: doresci. lumiharea n6mu- - 
lui întracesti patrioţi “sc6lele ai dobândit acum 
ună . protectoră din cei mai vevnitori - 
intarea,; “întăţăturei şi întemeierea  bunelorii obice- 
iuri. Pr6 Sânţia sa- “Mitropolitulă Gregorie, îmbună- . 
tățitulii nostri păstorii este celi “mai ferbinte do-- 
ritorit de folosulii- obscescii. * 

„Siliţi-vă deră tineri, „fiţi totii- d6- -una “Supuşt în- 
vățătorilorii- vostri, 'Strădaiţi- vă. să le aduceţi mul- 
ţămire prin: -a v6stră silință şi să fiţi: recvnoscători | 
pentru „a lori strădaniă, “Vedeţi că: toți -v vă: „voiescii. 
binele” ca din, inima părintâscă: a pa 

n Cei. ce-aţi isbutitii Şi vi s'a iâcununatii străda- ă 
nia. prin. laude. şi premii să priviți. acâsta numai ca 
0. îndemnare pentru: ă vă strădui să sporiţă mai de= 

“pentru îna- |



- siers , 

- = 

parte: la: tovăţătură 
„răti să nu. vă desnădăjăuiţi, ci să-vă siliţi mai cu 

dinadinsuli câ să vă. împărtășiți “de acum + înainte 

şi voi. de aceleași cununi -de: laudă, ca şi cer-l- aș | 

„tovarăși, ăi vostriă, . DD _ . 

| „Vedeţi câ părinţi, fraţi, prictont: toţi. Sali a adu 

natii astăgi-ca -să se împărtăşesc de- bucuria cea 

mai simţitâre. i - „ti 
- „Mumele .pe' acasă. ascâptă cu. nerăbdare să afle 

isbiindele. vâstre la acâstă luptă a: învățăturei ;. 

vă îmbrăcişeze şi: “să vă blagoslovâscii. Alţii, din cei 

mai de aprâpe ai; 'vostriă “prieteni. simtii bătaiă de 

„animă, nădejdea ; ; “îndo6la ; veselia, cu unii. cuventă 

> tâte sentimenturile” câte - frământă în.  câsurile aces- 

tea ănimele.n6stre cele fragede... : ; 

„Ucenici însumă, nu 'sunt mulți anni, mi aducii 

astădi aminte de cândii eramii- pe Bancă scolarii ca 

D.v., şi cu o nemărginită. plăcere” mă împărtășesc | e 

de simţirile cele mai pătrundătâre;: vădendu-vă stră- 

danicle de peste: annii.. încununate cu: laude.- î 

„Acestea, : iubiți tineri, - din animă. de 'adovăratii 

prietenii vi: le puni înainte, căci toti de- una v'amii 

poftitii o “viitorime fericită , “6ră. acum "cândă, una 

„din îndatoririle. puse asupra . dregătorici ce: mi sa 

încredințatii este îngrijirea “pentr U- învățătura publi- 

că, mă. cunoseii : norocitii” că.- mi se: dă prileji a 

“prevedă din: sporulii co. aţi făcută la învățătură, 

fericita viitorime 'ce vi se. “gătosce ş și a. însoţi. a mea 

bueuriă şi mulţămire șufletului cu “cele mal” dulci 

» Dămi aci ânchă trei. neta” ce , ţină de scolii esame- 

ne, din care se potii dobandi multe. d dăte asupra scolelorii 

din 1852 şi” "1833, i. 

A son Escellence Monsieur le Licutenent Gondral. de Kisselefi, 

Aide-de-Camp de S$. M. L'empereur de toutes les' Russies, “President 

Plenipotentiaire des Divans de Valachie ct de Moldavie, Chevalier 

- Grand Croix de plasieurs, Ordres Aa . 

LEphorie des Tools. ” 
Tapport. - i 

Lrpliorie des dcoles. a. honneur de porter Ala, coan- 

nâissance de. Votre Excellence la marche: et le râsultat |- 

"du, comcours qui a: eu. lieu parmiles 6l&yes les: plus a- d 

-vances dans - les” 6tudes -poun le: choix de cinq bour- |s 

contârmement aux 'ordres de: Votre Excellence 

„et aux dispositions, du. răglement “des: &coles. i 

VĂ. cet eflet, aprâs les examens, „prâalables- qui ont &t6 

fait en detail par les. professeurs, parmi tous les 6l&ves |: 

en gântral, ă la fin de Tannde scolaire, YEphorie assis- 

: tee de M. le “Colonel” Fanton 'de Varragon ,-et prâsidce 

par le > grand Logothăte des. afiaires 6colâsiastiques et 

Cei 'ce aţi _rămasii mai .inde- 

“Să. 

des pri;   

PE N | E 

nădejă ale părinţiloră,, cu nulțămirca învăţătorilor 

şi cu lauda ce veți- dobândi chiar de la tovarăşi _ 

cu care vați întrecutii. - 

- Grăbiţi-vă să. vă foloșiţi de vremea ce aveţi ânchă 

a petrece în scoli; eu trece iute, păziţi- -vă să no, 

perdeţi în. “îndeletniciri - netremoice.. 

temeinică, şi cu bune obiceiuri veţi 

"Cu învățătură 

mizioce. de. inaintare visa deschisă acumi; la mâ- 

na vâstră stă să vă. folosiţi de dânsele. - Stroduiţi- 

vă ale “cunâsce, a le. protui și a vă face, vrednici . 

de a le. întrebuința, 
„In. sfârşiti „tipăriţi in ânimele vâstre acele “cu=, 

sinte care. resună ânchă într 'acâstă sală. 

a Toţi, daritori de fericirea - patriei, - vi 

“fi o-dată nă- 
dejdea şi Sprijin6la n€mului; vedeți câte teluri de. 

Sa gis, 
iubiţi întru tâte buna orinduelă, lucraţi limba na: . 

ţională: şi străduiiți- -vă fără pregetare la inrâţătură, 

căci fieşi-care -va „dobândi „resplătirea 'osteneliloriă - 

sle.€ i 

Insoţită- cu acește cuvinte vi 

aminte sprijinirea. ce a dobânditii n6mulă, omenescă 

de- la fă cătorulii „sti de bine, - Pavelii Chiselefii. 

- "Acestii nume va "trece din generăţiă în genera: 

ţiă, insogită - cu - tâte aşegământele “câte Şaii intoc= 

mită pentru . fericirea acestei ţări. şi va fi între 

alte dovedi. de- numerate faceri de. bine ale impă- 

rătescei curți a. “Rusiei icâna câ mai adevărată de 

părintescele' cugetări - ale pre „puternicului nostru E 

ocrotitorii: ) 
a 

de. Pinstructioa' publique: west :rcuni, 'dans Vecole de. 

St. “Sava, ei'lă devant une Assemblâe”.composte des 

membres, du -haut clerge, des differens fonctionnaires et 

dun zespectable: public, deux 6lăves,: pris de: chaque” 

classe ont 6t6 examines et tous  ceux qui se sont le micux 

distingu6s. par leurs progres dans les ctudes ; leur as-.. 

siduite€. au travail, “et leur bonne 'conduite ont “obtenu 

'ceux-ci” se sont trouvâs au! 'nombre . de 165 

dont 35 onţ 'obtenu les grands pri 48 les seconds 

prix et 82 des accessits. e 

de Bucarest depuis cinq mois, 8 "Slâve ă mille trois cents, 

sur..ce, nombre, dont. huit cents appartiennent aux 6coles“ 

primaires; et cinq cents ă l'ecole centrale et comple=" 

mentaire, 8350 ont. 6t€ trouves. capables de. „passer ă des 

classes plus. 6levâes,: 
- 

- Apres. examen et Ja distribution des: prix, los mewm- 

bres de VEphorie, Mer le Colonel: Fanton, et le Grand. 

L.ogothâte. 'se sont retirâs pour: dslibrer sur le, choix: 

des cing boursieis qui. ont &te pris parmai | les loves qui - 

6 va aduce în veci -* 

Le nombre des 6l8ves qui ont feăquentă les €coles 

y



- ANESA Mob Si 
„Cinculară « către profesorii de la 10 oraşe, i 

a „BFORIA SCOLFLORU. - Să 
> 

 Domnuhă  prifisară ala scâlei din dragul... 

Sciutii: este obscesee: că pe la tâte oraşele .de căpe- 

tenie de prin. judeţe” “trebue să. se aşede - şe6le. cu 

câte dou. profesori. Dintre. „acestia . “la unile se. 0; 

| rinduesce numai i câte: unii profesorii! 

'|sescii amânduoi (precumi se vedii în insemnarea de ; 

mai josă) pentru | care - Eforia -în . multe ră &nduri a 

ă publicatii: prin! "gazetă condiţiile prin care 'se' prii: 

mesciă “candidaţi. de . “profesori, ci. fiind-eă acumă - 
numărulii de candidaţi ce'se află la învăţătură, nu este 

în destulii 'a împlini tote aceste. locuri va- 

cante, se .dă D-le în 'scire „condiţiile . de. primirea 

candidaților: adică « ori- -cine va voi să fie e profesor 
v 

  

“ont le mieux reimpli les” conăitids- voulues par le T6- 
- glement,. leurs noms se trouvent ipscrits ă.la suite de 

- ce “răpport;. IL ne reste plus 'qw'â obtenir'le eonsente- 
ment de leurs perens par. un 6crit revâtu de. leur sig= 

„ nature , „d6clarant que, contormement aux. dispositions du 
_x&glement des. 6colâs , leurs fils: exereeront; les fonctions | 
“de professeurs pendant "dix ans, aprăs .avoir termine 

- leurs. Gtudes aux frais' et sur "les fonds de la c caisse des 
&coles. 

Dans le “cas ou les parens da: “giuolgaes uns de ces 
boursiera refuseraient d'accepter cette - condition pour 
leurs enfants, ceux-ci, seront remplacâa;. par- d'autres 6-. 
lăves' qui se sont montrea €galement; dignes da ce choix. 

„ IrEphorie a 6galement Phonneur. de. „porter. ă la 'con- 
paissance de Votro: Exellence. qu'on a remârqu6 -pen- 
dant-tout le cours de examen, dans l'Assemblâs. qui 
la honor€ de sa presence, une. "satisfaction gensrale re- 

 lativement aux progrăs des 6lăves ,. vu le court espace 
de temps qui. s'est &coul. depuis: Vouvertură des' cours, 
râsultat, dont, toute la. reconnâissance est due ă la sol- 

_licitude paternelle et aux „soins persbveranta- de Pauto- 
rit& supârieure,:. . --.. aaa 

L'Ephorie, prenant” 'en considir ation. aria câtă les ho. 
 norables services rendus aux 6coles depuis: longues 
ann6es par un des protesseur:, le. pâre E. Poteca, et 

- de Vautre son ge ayancă qui ne lui” “permet. plus: de 
„„maquer ă .ces “pânibles! fonctions ; n Phonreur. de 16: re- 
„commander ă- la bienveillante sollicitude. de Votra Excel. 

""lence, et de la supplier: de daigner, dans le casnu Elle 
- “le jugerait. convenabls, lui accorder. VEgoumânat d'un: 
„Monastăre. parmi:ceuă. qui se trouvent vacanta. Ce Mo-|. 
nastere, vu les qualitâs qui: distinguent le reverend j păre, 
pourrait devenir un. exemple 'des amsliprations dont est 

„Susceptible la gestion des domaines Ecolăsiastiques,. 
- Al6xandre Fhilippeseo. . 
„Etienne. Bailoziano, , 

Sai A Da îi “Le Vornik B. Stirboy.. NO e 
„ce 5 Septembre, 1832, : - 

“Bucarest. 

  

A VEplorie d des Bcolos.. .. 

"Dai regu le, Tapport que VEphorie des. ecoles m'a a- 
„drease,: en date du 5 Septembre, No. 357, relativement 

“JM. ML. Alexandie “Philippesto, 

ă examen dei. dlaves: qui a eu. liceu ă. Pâcold de Ș. 
Sava. „Lrheureux râsultat de cet &xamen m 'ctait dejă 
connu': c'est le plus bel 6loge qua Pon puisse faire du 
zălc celair6 et du dâvonement des membres de i Epho- 
rie dans la tâche 'pânible qui leur: a &t& confise.: 
“Les âmes gendreuses, . trouvânt eur. plus. douce rs- 

conpense dans la reconnaissance -publique, je me fais. 
un devoir. de lui signaler les titres que s'y sont acquis, 

Barbo Stirbey , 'chârgâs de Po rganisătion' et. de la. Di- 
vection. des &coles dans toute -Pâtendue de la - Princi- 
paut6;-en. ordonnant „que le present-tâmoignage de ma - 
satisfholion” svit' publi6. dans la gazette. :. 
„Je me tais un €gal plaisir de .reconnajtre, ie dvoue- 
ment du. Sieur Posnari,. proviseur des &coles, - pour la 
surveillanee' active . qu'il“ deploie , pour le maintien du 
bon ordre et de la &ubordination parmi les 6lâves, ainsi 
que pour: la. râgularite . qu "il a su întroduire, et conser- 
ver. dans les cours. 

„Je: saisis,.en. mâme. tetaps, „cette occâsion por renăre. 
justice au zăle,. ă Pactiviti-ct.ă Passidint6 des profes- .. 
seurs. Simcon, Marcovici, Jean „Popp,. Ioseph. Genilie et 
Georges Popp, dont les: &l&ves de classes qui “leur'sent 
confices ont fait preuve.. 
„Le Presiden: plânipolentiaire des, Disons aide- de-ei cainp. 

Gendral Kiselef... a, 

Ne. 03 ia Ă 
Bucarest, 'le-20 Septembre e 

! 1832 

  

“7 a . 

A son: Excellence | lo general Paul iRissclett aide-de Camp de S. M L'Empereur. de toutes les: Rusies, 
vans de la Valachie et: de. „la 
plusicurs” ordres.. , ac 

! LrEphorie des: Beoles. a, Phohneui- de ] porter ă la 
. connais: sance “de: Votre, Excellence le râsultat. "des: exa- 
metis pour les âtudes. şuivies dans les 6coles publiques 
de Bucarest, “pendant Paunte scolaire' de -1832—-1833. 
„Le 17: “Acât les cours ayant 6t6 termin6a L6s: profes- 
seurs se. sont occupts pendant plusieurs jours” ă:exa- 
miner: avec soin tous les 6lăves sans exception, et ils   ont assignă, a chucun la; place qui! „a-meritte: par ses 
progrs- et, par sa a conduite.. N 

i. 

rii la. alte le ip . 

Etienne Ballatzano , et - 

President pleniputentiaire; des Di-- 
„Moldavie, , Chevalier, grand-Croix de



7 

de: judeţii, se va arăta la centrala "din: Bucuresăă, 

și de va fi:pregătită. la învăţăturile. elementare, de 

| gramatică; - catihismii, aritmetică, şi geografie, dândi 

- esamenii - îi va trebui - numai. să înveţe . în pufine 

„dile măâtodală lui Lancastre, apol se'va orindui pro- |: 

„ fesorii. la” loculii ce/li..va alege,: iar de nu se. voră 

pregăti . da învăţăturile de ial . susii, va _put6 să i 

'rămâe în sedlă, în calitate de. candidatii ca. să :-ur- 

meze cursulă: acestorii învățături. precumii şi “meto- . 

„dulii, în trei s6ă. patru luni, şi. pe acâstă vreme i 

se va da spre ajutorii-. câte lei. o sută pe: lună; a- 

poi. dândă esamenii.. se. va și. orândui, de. aceea der| 

“vei îngriji a inainta ca! sâii dintre - scolarii cel: mai|-": 

sporiţi la vârstă, la Aveţitar, şi. mai bună morală, 
N 

. 

seu vre-o altă persână cu aceste calităţi găsinduse * .: 
Şi 'socotindu- -se "destoinici. a fi candidaţi îl vei adrea= 

sarisi lă diforie., şi de. primire şi urmare vei tră- 
mite : raport. | 

Fcă lefile. ce oiăiriseră: 
„Prof. pentră cl.I cu l€fa ape lună, de 15012 Giurgiu. 
„Idem ..3: 2 n: în» Slatina - 
„dem .: p- a. 0 „a. Câmp- dlang. 
“Idem ! EEE n: 7 “p! Cerneţi. . 
Idem i in în a Ploeşeli! 

“Idem 3: 3 5-3 Buzeii, -.-, 
“dem: p 3 E ap ReVâleil.. 
dem... , m: m Caracal. : 
dem.» op: no i p-Tediuiul, 

„„Idem... p is 9 n o VĂL deM, 

  

Cest aprăs! 'cet examen impartial, fait en a public; dans 
les. classes, qu '0nt: ste „choisis ceux” qui „devaient gb aia 

„tenir des prix." 
“Le coacurs pour.le choiz 

de ce. mois dans le collâge de: St. 
de tous les. membres de L'Ephorie, du: haut- clerge, des 

- premiers' Boyards. et dun public, nombreurx. * 
-Le grand. Logthâte des affaires* ecelăsiastiqios. at. de 

Pinstruction publique” a ouvert la .s6ance. par un: dis= 
cours qui a proiuit £ sur Pauditoire une: vive. impression; 

„la tiaductien nn' est danexce au prâsent. rapport. . 
Ensuite les clăves les plus distinguâs de chaque: 'clas- 

sc ont etc de monyeau examins, ils ont: justifice” la pre- 
+ ference qui leur! avait 6t6 accordâe: et ont regu: des 

prix” analogues ă . leur. mârite. .: Ces prix, au mombre 
de 56; 6taient repartis de: la manitre stivante: 14 pre- 
miers prix, 'dix-huit- seconds - prix. eţ 24 aeceasite, - 

des vourşieră out lieu Te 7 

A Pexsamen do lannde pass6e il y cut 165 pri, dont, 

„35 premiers . piix, 48 “seconds :priă,. et "82: aecessits, 

Cătait alors la premitre distribution râgulizrement faite ; 

les professeurs avaient! cru: 'devoir. montrer! 'p!us d'in- 
dulgence, afin d'encourager les: €lăves. et! d'interesser 

davantage le: public au succâs d'une: institution, doat: le 

pays est en droit d'aitendre les: plus grands bienfaits, mais 

pour cette annde institution ; '6tant'en pleine: vigueur, 

on.a proceds ave“ la justice la plus” rigoureiise;. 

Le'nombre' des €levăs “qui ont trâquentâ' les colea 

de Bucarest, :pendant.. cette annce: s'6lâve d - 'mille-soi- 

xante-deux, sur -ce hombre. 195 ont suivi'. les Studes | 

primaires, 264 les humanit6s 'et les Gtudes conplemen= 

' taires,-398 ont: &r6 jugăs: capables de passer A ă des elas- 

ses plus €loves. mi 

Aprăs la distribution des: priz les membre âe, PE. 

phorie et le grand Logothote. se. sont râtires. pour de- 

liberer s sur le choi x des cinq. boursiers,: ceux-ei ont. t6 : 

pris parmi les 6lâves qui ont. le mieux rempli les. con-| - 

 ditions voulues „par le  răglement., 

leurs noms sont £. 
. 

Sava en prâsencel|. * 

  

-î:2 Ploreseo. Jean. :-. e 
„7. Strimbeano' Thomis *. Nae 

? *: Papadonat Nicolas. DIC 
** Stanesco Demâtre' 

“ “Gouliano' Theodore. i 
n ne "'zeste' plus quwâ obtenir le consentement de leurs 

|parens par. ua rit .revâtu “de leur signature declarant 
que,” 'conforimâment aux: dispositions. âu reglement des 
Ecoles, leurs. fils: : exerceront les fonctions de: “profes- . 
seiurs' pendant dis! ans, apreş avoir termine leurs '6tudes . 

| aux frais „et sur les. fonds de:la enisse des Ecoles..: 

“Dans le cas.ou les parens de . quelques. uns de - ces 

boursiers” refuseraient d'aceepter - cette - condition pour 
leurs entâns, ceux-ci seront remplacâs: par d'autres €lt-. 
ves qui se sont montrâs; 6galement dignes de ce choix: 

“L'Ephorie. sestime heurense d'avioner ă Votre Ex- - 
cellence „que | les: professeurs, ont, „rempli” tous. leurs de 
voirs avec ud” z6la ct une assiduită exemplaires, :les - 
eleves” ont. dignement: Tepohdu' aux efforts de leux mai-. - -- 

tres par. Vâpplicaion et la: -docilit6 n “ils ont. „constam- 

ment deploy€ des, 

„Aussi, ă În vue du r&sultat de cet heuteus! concoura, 
Notre digne M&tropolitain a tâmoign6 une' vive satis- 
“faction qui. ast6' pirtag$e. par ( tous 'les assistans; - 

„ L'Ephorie croit. ne -pouvoir mieux r6compenser - -le 

zăle 'des professeurs given: les, recommandant â la bien- - ... 
veillanee de votre Exedllence, dont Papprobation celairce - 
est, ă elle: seule,€ un. puissant encouragement. 

- Mor; Poyenari merite: une mention particaliăre; comme. 

professeur, i a droit aux mâmes '6loges : que ses col- 
lăgues,: comme “Directeur, „du: college 'de St. Savva. et; 
gerant . de” TEphorie, son „activită infatigable et sa sa---. 
gesse, sont audessus ds tout: cloge. -..-.. Ia 

=. Alexaridre Philippesco' a 
„E , Ballatzano, Stibeye: | 

"1833, 15 Septembre. i. i. Sea 

Bucarest. fii a RE



| Pentriu - a 2- -a cl. cu. le pe ună 

  

N 

atu 

-250 la Cr aiova. . : 

ii e 5 9 mea 
| 2 ț Pentru ae să 300) ana i 

dem da 7 = 000 Pocsail.. 

(Pain aia - E „2 j - i ” 0) Tărgorise, : 

Pentru a îi ol Urzicent:. 

Cnaen za ze 2 2 am) șia de evede, 

| Să si î ANESA Nod pa ia 

“asta a 18 Noer: piu. 1831: toți profesorir sc6-| : 

leY: naţionale din. Bucuresci,- adiinându-se şi cetindi 

cu cea' mai. “adâncă. luare aminte jurnalulii” încheaţii |: 

“de către: cinstita” Eforie lo. 30: Octombriu' 1831, a-l] 
E „-tingătorii” de învățăturile “ce: s6 ceru 'de' la, cel ce 
se vori arăta. cu dorinţă.” a: fi profesori”. de judeţe, 
Ma îndată ati. întocmitii consiliu. 'cerutii . pentru: esame- 

„nulă. unorii asemenea. candidaţi, şi a otăritii și sci- 
- inţele la :ală „cărora esaimeniă se îndatoreză- “numiţi. | 

„Aceste sciine sut: „gramatica , -gcografia poliţi-. 
tâscă pe scurtii, “adică: înipărțireă pământului. în. sta- 

- tură, orașele” de căpetenie. religica şi stăpânirea fiă- 
căreia țări ș munţi, mările -şi. „râurile -cele- mai în] 

a semnate; teoria numeriloră întregi. şi a. fringerilorii; 
şi în stârşiţa, cătehismulii.;, si a 

Insă pentru înlesnirea cavdidațilora „se va “tace 
în: sc6la” năţională din „Bucurescă. un cursiă: „normali 
ali acestorii - „sciinţe: de. către: profesorii scâlei,. care 

„sunt însărcinaţi! cu. desele; „care . cursii: mu va” fin€ 
mai multă "de trei luni: Aa EI 

“Subseriși : E£, Poteca, Sirizozi Marcovici, loa i Boo 
“1 Ioanid, R. Moroiu, Iosif Genilie, „George Popp, Alecu 
Popp: a Ra 

  

ANESA7 și is. E 
“Copiă dupa adresa Depatamontalai din lăuntru ală Princip. feirei 

românesci, No. 118, din 1838, “Tanariu. 24, către Eforia scolelorii :. 

„Acesti departainentii vădendii, în projectulii. ali 
„2 16 pentru - "seminarii, protopopii.. și preoți că la. art, 

ali S-I6. se. coprinde că, în- Ât-tare sată- se se. fină 
ICI 

2 - 

4 , 

pe loga. preotii şi” uni cântăreţi carele + va A. da-. 

torii: se “înveţe copiiă- satului carte şi cântări, a că- 

ruia articoli coprindere negăsindu-se “ânchă pusă în 

lucrare, sai şi dati îndată: ţircularnice porunci că. 

tră tte ocărmuirile. judeţelorit ca: potrivită. cu. glă- 

Ş suirea “pomenitului articolii, prin înțelegere cu. pro- 

prietaril moșiilorii :se şi: pue. în, “lucrare testul re- 
gulămentalui înfiinţându: se. “prin. tâte “satele - scoli 

pentru copiii, satenilorii, urmându-se a lori învăţătură: 

-| numai. pe vrem: de. i&rnă,. "adecă. dela - 1. Noembre 

-|pină la stirşituli- lut. "Marti, ca în lunile cele-alte - 
se se. îndeletnicescă ' spre. ajutoruli părințiloră oră 

. la lucrarea pământului. Dreptă . aceea după trebuința 

ce urmeză - a-av6.şi ac€ cinstita Etoriă, “de 0 ase- 

E “menea 'sciință,, nu: lipsesce departamentulă cu cin- 

|ste. ay: da - ia. cunoscinţă : cele urmate” întru acâsta, 

E algturându- -se 'şi.0 copiă , duipe”. acâ: -poruncă.. 

“p; „sefulă departamentului, IL Manu... 

„Capiă după. Porunca' citealare catrs: ocărmairilo. judeţelor, de la 
dopartamentulă, din lăuntru: + Bă Ri - : Di - 

„In. ptoectală. ali 2. lea “pentru seminarii, “proto- 

popr' Şi. preoți, “la: art, 8-lea” să coprinde, că în fiă- 
care. 'satii se.:vu. țină pe. lângă - -preoţi-: şi ună câu- - 
tăreţii, care. va primi “osebită. de doue Chile. bu- 
cate pe fiii-catre anni şi. câte. lei. doui pe anni de - 
fă-care : enoriâșii. sătenii. plătindu- -i-se until la Sf. 
Gheorghe . și celii- Paltă la Sf. Dumitru, voriă fi însă : 
datori: ata NI „cântăreți să înveţe ' copiil. Saţulur carte 
şi cântări, şi. fiindi-că, coprinderea acestui articol 
din. regulainentă nu să găsesce pusă - în. „Inerare În. 
nici într! ună, sati, — De acâsta „se: scrie: "acel ocâr- | 

| miri. ca: să se înţelegă, cu toți proprietari! jude ului, . 
şi -să. „Bulă în-lucrare * testulă. regulamentului înfiiu- 
ţându- se. prin. tote. satele sc6le. pentru. copiii săte- . 
nilorii,: Şi: câtă “pentru: ceea ce. privesce. la. încăpe-, 
rea scâter, proprietarii . voriă - chipzui cele. mai înles- 
nitâre îndemânatice: :mizl6ce.. ca să “s6- pâtă ţine sc6-: 
la” intr d: încăpere : potrivită cu numărul scolarilorii, 
încâtii.. şi învățătura . lori! să” se pOtă. face: cu totă 

:| ceruta orânduială.,: si, “sănătatea lori să nu se.va- 
tăme; învățătura copiilor de prin. sate se va urma 

| numai- "pe. Yreme de: X6rnă,' adică de: la 1:  Noembre, 
şi piă. la sfirșitulii. lui Marte, câ în “lunile cele- Val: 
te- să se: îndeletnicâscă, la lucrarea. pământului, 
ducândii' ajutori, păriuţilorii. loră; ; departamentul 
este bine încredințatii,: -că “toţi proprietarii “voriă îm: 
brăţişa cu bucuriă: „ae6stă lucrare care privesce la   luminarea, nemmulal, Singura: fericire a unui „norody
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eră ocârmuirea de urmarea ce va face întru acesta 

să raportuescă fără zăbavă. 

| 1838 Ianuarie 14. 

ANESA No. 9 a 

CINSTITEI m, VORNICII DIN Y LĂUNTRU, 

No. 109, Februariu 4, 1938. 

Eforia cu cinste primindă adresa Cinstitei M. 
Voruicit No. 118 a vădutii cu deosebită, mulță mire 

poruncile ce sia datii de cătră acelii Cinstitii De- 

partamentii pentru punerea in lucrare a legiuirei, ce 

privesce la întocmirea sc6lelorii pe la tâte satele 

dintr'acestă principatii. . 

- Etoria de demultii doritre de o asmenea. înitoe-. 

mire a imbrăcișati cu bucuriă acestă - îndeleţnicire 
și conformându-se cu chipzuirea Cinștitei M.. Vor- 

nicii pentru punerea; în lucrare a legiuirei, să adre- 

seză şi din parte-i către -D-nii ocârmuitori ai jude- 
ţelorii. poftindu-i să se” îndeletnicescă cu tâtă r&vna 

Ja acestă sântă îndatorire ce pe lângă altele este 

pusă asupra slujbei cu care: Dumnflorii - să at în- 

sărcinați în administraţia judeţelorii. | 

Deosebitii Tiforia dă şi profesorilorii dupe la: ju- 

deţe instrucţii ca înţelegendu-se-cu D-nii ocârmui 
tori să îgrijescă a găsi tineri țărrani dintre” cân- 

tăreţii sâii gramăticii dupe la biserică, şi acestia 

primindii a urma: câtă-va vreme pe v6ră în scâla 

din oraşulii judeţului spre a se deprinde la învă&- 

ţăturile începătâre, să se îndatoreze a ţin6 sc6lă în 

vre unii satii cu: -folosurile ce S'aii! legiuitii pentru 

asemenea învăţători. i 
Dimtracesta întâia mişcare: ce Cinstitalti "Depar- 

tameutii din lăuntru a bine-voiti a da. unei ase- 

menea de obsce folositâre întocmiri ,. Eforia. cunos- 

cândă dorinţa ce are âcelii Cinstitii Departa mentii 

pentru înt.nderea 'bunelorii învățături între“ clasele 

munatoriloi ţărrani, rămâne bine încredințată că]: 

sub asemenea sprijinâlă acâstă îndeletnicire va do- 
bendi toti adjutoruliă şi înlesnirile cuviinci6se spre 

cea mal bună „sporire. :   

| — 49 — 

| ANESA. No. 10: 

CĂTRĂ PROFESORII SCOLELORU DE PRIN JUDEȚE 

1898, Februarie. 4.. 

În proiectulă al douilea din regulamentulii orga- 

nici art. 8-lea se coprinde- că în fiă-care sata se 
va ţine pe' lingă preotii şi-un cîntăreţii carele cu 

plată de doue chile de bucate pe fiă-care anni şi 
câte lei -doui pe anni de fiă care enoriaşi sătânii, 

|să fie datori acei" cintăreţi a, învăţa copii! satului - 

carte numai în ș6se luni de iârnă, r&mănendii cele 

de vâră pentru munca pământului. 

Cinst. M. Vornicia din Lăuntru chipzuindii a 

pune .în lucrare şi acâstă - disposiţiune a regulimen- 

tului a. datii porunci cătră tote ocârmuirile ca să 

se ia mâsurile cuviinci6se -pentru' acâstă uouă în- 

tocmire, îndatosându-se proprietarii moşielorii ca să - 

găs6scă casă pentru şcâlă. sâii a se „clidi Încăperi. 

intr'adivsii pentru” acestea. 

Eforia. a poftită şi din” partei! pentru acesta pe 

D-lorii ocârmuitorii; şi scrie Dumitale ca să îngri- 

jesci acuma; a căta tineri ţărani feciori de popă sâii 

alţii care să primâscă a urma într'acea şcâlă câtă, 

va vreme ca să deprindă la învățăturile începătâre, | 

şi apoi să fii datori aceia a ţinea ședlă în vre unii 

sații. 

Asemenea tineri Etoria socoteste că sară putea 

găsi dintre cântăreții sâii grămăticii ce suntii pe 

Ja băsericele satelorii. Dumnâta te vei înțelege fă- 

ră zăbavă, pentru: acesta cu Cinst, ocârmuire, şi 

pentru punerea la: cale ce se va face vei ÎN Cunos- 

ciinţa Eforiei cele -de cuviinţă. | 

Cu No. 117 "Cerneţi. 

No.:118' Tergu-Jiului. 

„119 Caracali. 

„120 Râmnicu- Vâleci, 

„121 Slatina. 
„„122 Pitesci. 

„123 Câmpu-Lung. 

194 Giurgiu. 
No. 125: Ploesci. 

. 126 Călărași, 

. 127 Brăila. 
128 “Tergu- Vestea. 
129 Buzăii Na 

130 Ruşii-d6 Vede. RE e 
151 Focșahii. i 

No. 

No. 

No.



ANESA No. 11. 

Circulară către ocârmuitorit judeţelorii mai giosii în- 
semnate. 1838 Februariă 14. 

“Prin regulamentuli organicii proectuliă al 2-16 art. 
„8 să otărasce ca cântăreții de la băserica satului să 

fiă, datori a -ţine şi scâlă avândă pentru plată câte 
doue chile de bucate din magasia de rezervă şi 

„câte doui.lei de fie-care casă pe annii. Prin a- 
dresa ce. Eforia a. primit; de la Cinst. . Departa- 
menţi din Lăuntru a luatii sciință de cele ce s'aii 

"scrisii Dumitale pentru punerea îa lucrare a acestei 
legiuiri. . a a 

Etoria este bine încredinţată că Dumnâta cunosei 
folosul ce -va izvori dintru acestă sfântă intocmi- 
Te şi că vei implini cu" scumpătate măsurile ce s'aii 
luatii pentru scâlele duprin' sate. De aceea după 
a ei datoriă, Eforia cu cinste” poftesce pe Dumnâ- 
ta ca să Dine voesci a te stredui cu 'tâta râvnaal. 
pentru acâstă, punere la cale; şi acum de ocamda- 
tă te vei înţelege Dumnsta, cu proprietarii moşie- 
lorii ca să, otir6scă casa în care are a se ţine sc6- 
lă satului, sâ să, chipzuiască mizl6cele pentru „clă- 
direa unei 
vreme să însciințezi 'D-ta Eforiei pentru găsirea a- celori case de sedle,.şi numele satelorii în care 
sa găsită. Deoschitii D-ta'ver bine voi ca prin 
publicaţiile ce vei trămite prin. tâte satele, să se 
dea din cuvânt în cuventii folosurile ce ali să do- bândescă acei învățători, 'ca dupi, ce toţi de obşce 
seevoriă, încredința de adjut6rele ce li se dă, să pri- 
mâscă cu tragere de ănimă, a urmă, în scla publi- 
că din oraşulii de 'căpeteniă. “ali acelui Judeţii -un- 
de după ce se vorii deprinde -în câtă va vreme la 
învăţăturile începătâre' să fă datori apoi a ţinea 
Sc6lă în vre un sată învăţânali copiii pe vremea de Y&rnă. ! | - aa 

Eforia a scrisă şi. profesorului scâlei publice de acolo. ca să îngrijâscă 'de acumii a căuta. tineri ţer- Tani, feciori de popă s6i 
urma într'acea scâlă învăţăturile precumii Ş'a disti mai susii, şi că pentru acâată să se înţelâgă cu D-ta, Asemenea tineri Eforia socotesce că starii putea les- ne găsi dintre cântăreții sâă grămăticii ce sunt prin sate, dânduse dâr de câtră D-ta şi pentru aces- ta cuviinci6sele porunci prin satele acelui . judeţii, se vorii face apoi cunoscuţi acei tineri profesorului 

— 50 — i | o. 

încăperi într'adinsti pentru, acâşta ; -şi la 

alți! ca să se aşege a; 

7 

3 
N 

ca să-i depringă - câtii mai iîngrabă la: învăţăturile. 
trebuincă6se. 

  

 ANESA No. 12 și 13. 
CĂTRĂ M. LOGOFEȚIĂ A BĂSERICILORV, 

No. 151, Februariu 14, 1838. 

Prin.- adresa ce Eforia a primitii dela Cinsti- 
tuli Departamentă. din lăuntru s'a însciinţati de: 
punerea „la cale. ce sa făcută prin poruncile ce 
sa datii, pentru întocmirea sedleloră prin tâte sa- 
tele dintwacestii principatii, potrivită cu legiuirea.. 
din :regulamentuliă organică  proectulă ali 2-lea 
art. alii 8-lea unde să coprinde ca căntăreţii de 
la biserica satului să fii datori a ţinea Şi șcâlă 
avăndii. pentru plată căte doue chile de bucate din 
magazia de reservă, şi căte douilci de fiă-care casă. 

Eforia de demultii doritâre pentru asemenea in-. 
tocmire s'a  conformatii acum cu chipzuirea Cin-. 
stitului Departamentă din lăuntru şi s'a adresati 
şi din parte-i către D.D. Ocărmuitori, judeţeloră, 
indemnandu-i spre a-se indeletnici cu 46tă râvna 
la acestă săntă îndatorire, şi pe de-uă, parte a- 
cumii îndată să se. înțelgă cu toți proprietarii mo- 
şielorii ca să, otărâscă casa în care are a-se ține 
şe6la s6i să. chibzuiască mizice: pentru clădirea 
unei încăperi într'adinsii pentru acâsta, pe.de altă 
parte totii acum de uii-dată să dea D. D. Ocârmuitori 
cuviinci6sele publicaţii şi pentru a se găsi tineri 
ferrani feciori de popă stii grămătici - cari să pri- 
messă a urma în .şc6la publică din orașul jude- . 
ţului căte-va vreme pe „vEră pentru, a-se deprinde. 
cu învăţăturile începătâre, şi apoi să fiă datori, 
pentru  folosurile ce li-se asigureză, să ţiă şc6lă 
în vre-uniă . satii înveţăndiă „copii numai pe vreme 
de l6rnă. Eforia a „dații. deosebiti şi cătră toți 
profesorii . iustrucțiile cuviinci6se ca înţelegendu-se 
cu .D..D. ocărmuitări să ingrijescă. a găsi tineri, şi să-i aşege în şce6lă ca. să le predea învăţăturile . începetâre. | Sa 

„. Eforia darii după a, sea datoriă cu cinste supune 
în cunoscinţa Cinst. M. Logofeţii măsurile ce sati luatii spre întocmirva şi întemeierea sclelur prin sate. Fi- 
ind-că însă întărdierea, de a-se pune căt'mai în grabă 
în lucrare acâstă legiuire, . pote să se priciunâscă   numai . din mizlocele: de - a-se găsi prin sate sâi 

.



1 =, 

a-se clâdi case într”adinsti pentru șcâle, şi aceste! 

mizl6ce sară putea lesne. înființa căndi. proprietarii 

moșieloriă vorii îmbrăgişa cu bună-voință acâstă pu- 

mere la cale, făcându-se începere şi dându-se pildă 
la acâsta, de către acele proprietăți ce aii mai bune 

mizl6ce pentru ori-ce înfrumusețare sarii putea face 

în satele lorii, şi cari sunt aternate. de la aşegdă- 

“mânturi obstesci, precum - sf. Episcopil, mănăstiri 

şi altele asemenea. 
Eforia plecatii râgă pe Cinst. Logofețiă ca să “pi- 

pe-voiasca.a face şi din partea acelui . Cinstită De- 

partamentii,. cuviinci6sele poftiri atătii. sf. Mitropolil, 

sfinteloră Episcopii, cătă .şi cătră cuvioşii egumenii 

al monăstirilori românesci şi grecesci, ca. după în- 

ţelegerea ce vorii avea cu ocărmuirile, să hotărâscă |: 

case pentru șcâle prin satele moşielorii sâă să chib= 
zui6scă fără întârdiere  înlesnirile cuviinci6se pen-| . 

“tru. clădirea unorii asemeni - încăperi de sc6le; şi 
pentru a-se încredința mai bine acei cântăreţi: sâiiț! 

fețiori” de preoți de folosurile, ce aii să dobândâscă 

„ca nisce învățători. prin sate, să se scrie de la sf. 

Aşedământuri,; de se va găsi cu cale de la Cinstita 

Liogofeţiă, şi cătră protopopii plășiloriă ca să în- 

grijescă “şi acesti-a a îndemna pe acei tineri, și 

a se înțelege. şi cu profesorii pentru acâsta. 

— 

ANESA 14, | 

„CĂTRĂ M. VORNICIĂ. DIN LĂUNTRU: 
No. 501 Maiii 25, 1838 -. 

“După poruncile ce s'aii :datii pe la .ocârmuiri de 

cătra Cinst. Mare Vorniciă spre a se. pune în Iy- 
“_crare disposițiile regulamentului organicu din pro-| 

iectali ală 2- lea art. ali 8-lea, prin care să otă- 

" -Tesce întocmirea scâleloriă prin tâte. satele prin- 

cipatului. Eforia nu lipsesce plecati a face sciutii 

Ciustitei M  Vornicii. că a primită ; raporturi de 

la comiteturile scoleloră 'mormale prin cari rapor- 

îmi se face cunoscută Eforiei că la unele din a- 

„cele scoli aă începutii a se aduna candidaţi de în-| 
văţătoră. dintre ţârcovnicii după la sate spre a se 

deprinde acolo acumiă în 'v6ră cu învăţăturile în- 

cepătbre, şi în  Ierna - viitâre să încâpă a aduna 

copiii la îuvețătură în scâlele „Bătesci ce aii a se|. - 

aşeda pe la sate, 

Dârii, fiindă „că acesti candidaţi de învăţători se| .   

plângii că nu poti şed€ la învățătură câte două 

lune, precumii cer& trebuinţa, din pricină că n'aii 

de .cheltui€lă ca să-și întâmpine 'hrana din tote gi- 

lele, Eforia plecatii r6gă pe Cinst. Vorniciă să bi- 

ne-voiască a chipzui cele de cuviință spre a se le- 

giui, ca pe lângă acei doui lei ce s'a 'otărâti a se 

da învățătorilorii de sati de la fiă-care familiă, să 
i se d6 şi cheltui6la mâncării din cutia satului pe. 
vreme de două luni în care va fi datorii a urmă 
învăţiiturile la se6la -normale din oraşulii de căpe- 

neniă ali judeţului în fiă-care vâră. 

| a ANBSA 15, | 

“DEPARTAMENTUL. LOGOFEȚIEI BĂSERIOESCI ă 

„„Cinst. Bforă a Scâlelor. | 

” Martiă 1838. 

Luinduse în cunoscință coprinderea adresului 

Cinst. Eforil cu No. 151 pentru. întocmirea, sc6le- . 

lorii publice prin satele Principatului, Departamen- 

tulă după trebuință arc cinste a pofti pe Cinstita 

Eforiă să bine-voiâscă a 'trămite o programă de 

învăţăturile şi de orânduelile ce are a se urmă în- | 

| |tmaceste scoli, după care:luânduse sciință să-i pâtă . 

sluji: la punerea la cale ce: va face şi din parte-i 

" [ântru acâsta. 

„ ANBSA 16. 

. CĂTRĂ ML. LOGOFEȚIA: BĂSERICESCĂ 

No. 263, Martie 24. 1838. 

La adresa Cinst. Logofeţii No. 7 19 prin care 

se: cere de la Eforii, o programă, de învăţăturile şi 
regulile ce ai a se urma în: seâlele de prin sate, 

Eforia cu Cinste "răspunde că. învăţăturile pe la a-.. 

cele scoli vorii fi acestea, adceă: 

“Cetirea după tabla, cari voră cuprinde macsime 

“morale şi” religise şi cari sunt a se: ti- 

pări. întradinsi' îndată ce se va aședa 
„tipografia colegiului: care, să ascâptă a 

_ sosi de la Paris peste doue sâă treiluni, 
Scrierea după  modeluri de caligrafiă ce 'aii a 

se tipări i6ră-şi întradinsii mai înlesni- : 

-târe şi mai potrivite cu trebuința $erra- | 

"niloră, [ 
Ă - 9



» 

Catihisulii legir . Creş- 
tine 
»* Aritmetica elementară, 
în sfirşitii lucrarea pămân- 
tului şi economia casei. ] 

pări icră şi în table ca să nu 
aibă ț&rranii greutate cu cuimn= 
păratârea de cărți. 

Pentru scriere, ca să nu pricinuiască multă chel- 
“tuiolă, se va face înlesnire copiilorii ţărrani dându- 
lise table de pâtră de. care se. găsescii în munţii 
nostrii și anume în munţii D-lui Logofătului Ale- 
xandru Filipescu care a și făgăguitii a dărui pen- 
tru asemenea trebuință O sumă însemnitâre de a- 
ceste table. | DI a 

Câtu despre. întocmirea caseloriă pentru sc6lele 
de prin sate, şi regulile ce ai a se ţină pentru a- 
ceste sc6le, acestea, s'aii făcutii cunoscutii ist. Lo- 
gofeţii prin adresa. Eforiei. No. 151 Februariii 14; 

  

o ANESA 17: | 
CĂTRĂ PROFESORII SCOLELOR MAL JOS ÎNSEMNATE 

„Primindu-se raportulii D-tâle cu No. . cu bu- 
curiă şi: mulțămire a vădută Eforia râvna cu care 
te străduesci D-ta ca să | pregătesci învăţători peu- 

tru sc6lele după la sate. aa 
„Lecţiile, der ce voră trebui să se dea acestori 

- învăţători vorii fi: citirea pe tablele lancastrice după 
regula acestui metodii, scrierea caligrafică, din arit- 
metică cele patru lucrări cu numere! frângerâse, 
catihismulii şi tâte rugăciunile Teligi6se, câte sunt 

“mai de căpeteniă la. închinăciune și la. slujba bă- 
sericâscă; să înveţe și câte-va cântări hâsericesci 
pe câtă se va putâ.: N i 

Pentru aceste inchinăciuni. s'a. tipărită acâstă căr- 
„_ticică şi se trimite pentru acea scâlă cinci. deci esem- 

plare. Preţulii acestei cărți este de. doue-deci para= le bune. De o 
„Pentru acei candidaţi de învățători ce s'au adu- 
nată acolo, să însciințezii D-ta cu ce mizl6ce aii-ve- 

„miti la învățătură, adecă unde şi-au locaşiulii şi hra. 
na? De și-a adusi merinde fiă-care cu sine de la 
Satii scii li sa dată în mână lori ce a fostii să + plătâsca, acumii la' st. Gheorghe fiă-care săteanii.— „In „sârşitii numele şi pronumele acelori candi- 
daţi, versta - lori şi satulă pentru care este otărâtii fiă-care de învățătorii. , 
No. 466 Buze 

No. 467 'Târgu-Jiului |Maiă 15 
o a . . 

. | Aceste învâţături aă a se ti-|: 

  

ANESA 18. 

CUVINTULU CE-SA DISU DE DOMNU: COMISULG 
P. POINARU, DIRECTORULU. SCOLELOR 1837-38, 

Prea' Înâlțate Dâmne! 

Tinerele anim! care astăgi se batii de dorire.a 
dobândi semnele de triumfii, pentru luptele ce ai 
acută spre a-și împodobi: mintea cui: bunele întăţă- 
turi, aprinse fiindă de. intusiasmulii ce le.-insuflă 
cinstea, cu, care Măria ta, la asemenea, solemne pri- 
lejuri, bine voesci a, încuragia învăţăturile, împăr- 
tăşescii în t6tă acestă cinstită adunare cu: .a lorii 
întrecere, ca cu.0o schinteiă electrică , .acelii „ sfântă 
focii. alii curiozităţiei, ală dragostei şi ali: interesu-. 
lui ce % înfăţișeză aceste fragete fiinţe. : Părinţii . 
care aii fostii mai îngrijâţi, de a ved6 pe. fil lorii 

|Sporindii în cariera învăţăturiloră , „ Privescii astădi 
cu ochii plini de. bucurie -cunanile prin care se 
resplătescii stredăniile scolarilori  celorii . silitori, 
Profesorii, prin sporirea. ce. ati făcutii. la învăţătură 
scolarii .care' s'aii găsită vrednici de a se încununa 
astădi, dândiă - destoirice doveţi de rivna cu care 
Sai “streduitii la “împărtăşirea învăţăturilorii de ob- 
sce pentru toţi. „scolarii, sunt cea. mai dulce mân | 
găiere a ostenelilorii : sâle,. în pacea ce. aii cu a lori 
consciință, că 'Şi împlinesc. din t6tă putinţa, slujba 
ce le este incredințată.  'Tâte cele-l-alte . cinstite 
pers6ne, care cinstescii. cu a D-lorii aflare de faţă 
acestă sărbătâre, daii cea, mai vie dovâdă că, pen- 
tru prețuirea învăţăturilorii obscesci, se află inimi 
simţitâre, în tâte stările societăţei. Toţi d6rii aici 
simțimi bucuria ce aduce obscesculii : înteresii ali. 
învăţăturiloră; toţi ne' împărtășimii. de. strălucirea 
ce se dă şărbătorei de astădi. Ca - mădulari al 
aceleiași familii, ai. naţiei, gicii,, romănesci,. fiesce care din noi, ne vomii cerceta cu luare amirite să 
aflimi mizl6cele. prin care 'se p6te întemeia sârta naţiei întregi pe, sârta fiă-căruia individi, din care 
ea se alcătuesce,. ne vomit încredința că prin. nimicii 
altii nu se pâte pregăti o fericire. obscâscă, “decătii - prin sc6le publice, prin care se însuflă în fragetele- animi ale. tinerimci respectuli cătră cele sănte, iu- birea de. cinste şi “de. omenire, supunerea la pravili 
şi nepregetarea în ."ucruri de. folosii obscescii. - 

Spre acesti scopii, Prea Inălţate Dâmne, Eforia _|Streduinduse a împlini. dorința -Măriei Tâle, face   totii mizloculă a întinde câtă mai multi învățiăta-



rile în totii principatulii. , Şi acumii se fericesce că 

prin ajutoruli celii plinii de tâtă rivna ce a dobin- 

ditii în acâstă lucrare de la Cinstita - Vorniciă 'a 
trebiloră din: lăuntru,: Eforia a pututii'pune în lu- 
crare chipzuirca ce -a, fostii: făcută de a se orga- 

nisi 'scâle: pe la tâte satele Principatului." Pe la 

județele, unde ocârmuirile' Sai pătrunsă de iîmpor- 

tanţa acestei „lucrări, şi n'aii avută. a se lupta cu 

impiedecări din partea proprietârilorii“” de moșii, 

poruncele date de cătră -Cinstita Vorniciă, din pre- 

ună cu“ măsurile luate din pariea Eforii,: sai pusă 
in dată în lucrare şi ati: dobînditii cele: mai bune 

resultaturi.: In judeţul Buzăi sai adunati dupe 

la sate 45 candidaţi de: invăţatori, în judeţulii Me- 

hedinţulă - 55, în: judeţulii' Doljulii, 72, în judeţul 
Caracal '80,. în 'judeţulii Gorjlă 172: Acesti! can- 

“: didaţi aleşi: dibire. paracliserii băsericiloră' dupe la 

'sate, viindă la sedlele naționale de prin: judeţe, ai 

"a urma- acolo - câte-va luni: învăţăturile începătâre 

spre 'a se 'mai desăvirși la. citire şi - la “scriere şi 

- a se deprinde-cu metoduli. lancastericii, - singurulii |. 

mizlocă prin care se 'potii infățişa scoli prin: sate. 

fără, de a fi siliți părinţii copiiloră să între în chel- 
tueli cu 'cumpărătOrea cărţilorii, care ari fi neapă- 
ratii trebuinci0se la altii „telă « de - metoduri de în- 

„văţături. ! , 

"„. Dupe ce-se voriă deprinde ast-felui: învățătorii 

1a scolele dela, judeţe, acumiă în vunile “de 'vâră, se 

vori orândui pe 'la'satele -lorii a țin6 . scâlă în lu- 

nile de iârna viitOre; se nădăjdueşce că, în mai susii 

numitele cinci judeţe, se: vorii afla deschise peste 

patruisute scol. . 
Cinste şi laudă “acelorii . ocârmiuitori Şi acelori 

proprietari de moșii, care pătrundă. ast-felii scopulii 

Înaltului Guverni, şi îmbrăgişâză cu t6tă rivna ase- 
menea lucrări de obşte folositâre!: Cu asemenea în- 

grijire din partea: ocirmuitorilorii: şi cu ajutorulii ce 

se cuvine a da. proprietarii, “ca eci mai de aprâpe 

interesați de imbunătăţirea ţeranilorii, Bforiea este 

„bine încredinţată că în puţini anni sară pregăti o 

generaţie mai potrivită cu noile instituţiuni.. „Prin 

învăţăturile - de religiă şi de casniciă ce-li-se vorii. 

da într'aceste scoli, | locuitorii, deprin sate se vorii 

deprinde de mici a fi mai buni: crestini, a. avea iu- 

birea de cinste, a se apăra! de feluri de iresuri şi 

a fi "mai muncitori. Înting6iduse ast-felii învăţătu- 

rile la! 'sate, sodiele dupe la oraşe se vori. desvol- 

ta: din ce în ce mai multi, şi așa duhulii înțelege- 

rel între locuitorii de prin: oraşe: se va pune în 6re 

care armonie, orășanulii şi țăranulii se vorii cun6s- 
ce unulii pe altulii fă ai aceliaşi familii, numele de 

Românii nu „va mai fi unii termenii” de ocară, ci) 

vorii purta şi unulii şi altulii cu acea fală stremo- 

ş6scă la care -rivnca “tâte n6murile. 

Acâstă, dorită frăţie, cinstiți ascultători, - natura a- 

sădit-o în inima fieş-căruia omii, şi nu mai relele nă- 
avură” o încotropescii. D- vâstră toţi cunâsceţi pre- 

țulii acestui darii cerescii ; cu “toţi darii sunteinii da- 

tori “a'lii desvolta prin bunele învățături, a pregăti 

prin tâte mizlcele o asemenea feritire, a o aduce 

citi“ nai aprope de noj, -făcândii măcarii pe tânăra 

generaţie,: ce acumii se ridică, să 'se îndulcâscă: de 
acea săntă armonie, care întemeiâză fericirea nâmu- 
rilorii, să preţuâscă bunel> învățături, să se pătrun- * 

dă'de duhulii înţelegerei, alit iubirii de aprâpele săi, 

care este:: duhulii păcei şi ali. dragostel. ce ne: în- 

vâţă, sânta scriptură. “ 

Luaţi aminte, iubiţi . tineri, € că fericirea la cale 

sunteţi chemaţi spre a 'vă împărtăşi de a ei dulc6- 

ţă, atârnă cu ţotulă dela mâna vâstră; ea se inte- 

meâză numai pe stredaniile ce veţi-pune a vă in- 

podobi mintea, cu sciințe şi a vă ămplea ânima de 

- [virtuţi “Tâte: “împrejurările vă “sunt acunii inlesni- 

tore, ca să, sporiţi pe acâstă, cale ; părinţii VOştI 

facii tâte: jertiile pentru 'a: vă” vedea inaintindii i 

banele' învăţătură; scoli vă .sunt: deschise pentru 

toți. fără deosebire. . Aci subt protecția Prea  Înal- 

tului nostru Domni, prin fierbintea. dorire ce Măria 

Sa, ca celii mai bunii Părinte, are de a vâstră fe- . 

ricire, învăţăturile vorii lua din anni în anuii o maj 

mare desvoitare; între altele iată că pentru annulii 

viitorii este să se dea cursului de legi o deosebită, 

întindere; cu adăogirea a -trei catedre noue, şi: aşa 

acum acâstă ramură de: învăţătură, una din cele mai 

nâpărat; trebuinci6se . pentru odihna obştâscă, vă des- 

chide o carieră întinsă, în care vă veţi put face 

forte” folositori statului prin cunoscințele: ce veţi 

dobândi. ' 
- StrăduiţivE der să “profitați de: inlesnirile ce vise 

dau, nu lăsaţi să trâcă nico dia vieţii vâstre fără” 

de a putea. sii daţi de sâmă, spre care folosii aţi 

întrebuințat-d, (cuibono), nu vă. grăbiţi a eşi din sclă 

mai nainte dea trece tâte învățăturile ce neapărat 

vă trebuesce pentru ori care carieră aţi îmbrățişa 

în vi6ţa' socială, ș şi dâca eşiţi din scolă nu părăsiţi   de totii: cartea, “socotiridăt dâră că nu vă mai tre-
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buesce, nimici, a mai, învăţa, pentru că ştiţi .că ni-| semnatele înaintări. ce facil, aceştia la cursulă învă. -meni n'a eşită “din scâle desăvirșitii la :nici- o învă- țăturiloră din tâte clasurile: în. trecutalii :anniă sco- Țătură, şi a. trebuit să 'ŞĂ . îndoâscii stredaniile şi lastică, și de moralul ce se giisesce. în conduita a- 

:dupe eşirea din scoli, acela. care a doritii să se de- celorii - scolari, aii dobânditii 0. desevârşită. mulţă- 
osebâscă,- prin a sa şciință ; şi cu- câtă înv6ţă; cineva | mire pentru viitrea fericire ce "Şi pregăteşce ti- 
mal multii cu atită simte câtii % mai lipsesce a sci, nerimea. Românâscă;! pâşidii. aşa de dreptii cu folosi- îv odă Tre odâtv oida, a dis,. unii fiilosofii grecii din | torul: scopă pe care s'aii iutemeiâtii sc6lele acestui cei mai învăţaţi — Nu puteţi dice că pentru lipsa principatii: . 

 celorii trebuinci6se ale: vieţei,: eșindii. din scâlă vise | Acâstă preţi6să mulțămire de. care m'ami bucu- - „va hrăpi t6tă vremea la: alte îndeletniciri, căci în rată. la tâte prilejurile: de. esamene să . desăvtr- . ori ce trâbă'.vă veţi afla, totii vorii putea să vă ră- şâşce acumii, cu adiogirile ce . ai” luatii în acestă mână câsuri slobode şi pentre. învățătură. Luaţi pil- învăţătură publică prin “sate dupe: închipuirile și si- dă dela conșcolaruli vostru Iorgu Costaforu ; aţi ve- linţa departamentului - trebilori din .năuntru.   dutii că acesta de unii annii de cândii-a eșitii : din |. 
NA 

Şeful acestuia a inființat prin satele acestui sc6lă nu a lăsatii să trecă în zadari câsurile ce “i|principată sc6le unde în vremea de irnă copii să- prisosea in cancelariea unde se află acumii practi-|teniloră. se vorii, învăța de către țârcovnici la car- cantii, ci. repetândi,. într'acestă vreme de unii annii,| te și cântări, iarii în vreme de vară aceşti : țercov- - tâte lecţiile ce se predaii în clasele de Umanidre în | nici, se. adună la scâlele aşedate prin capitalele ju- curgere de şese anni, a datii . acumii 'esamenalii ce deţeloră spre. a se deprinde şi ei la metodulii acâs- :se otărăsce în regulâmentulii sc6lelorii pentru gra-! tei învățături începătâre şi. cu acesta: până, acumi dulii de Laureati. şi sa găsitii vednicii de a lua şi] numai; din judeţele Mehedinţi, .Dolju,. Romaoaţi, - diplomă pentru acestă gradii, ; Asemenea  isbutire Gorju și Buzsii,. se -vori aduna şi 424 de ţârcov-. „veţi pute . face toţi, dâca văi veţi întrarma cu o|nică. . ÎN aaa otărire ne stremutată de a pune.la, învăţătură, tâtă | 
| | . ” IN | E 

„De aceea mărturisimii cea mai! vie -mulţămire a ceruta silință, de a nu vă -mătgini numai în ascul- nOSstră — atâtții D-lorii mădulari ai Eforiei scâle- tarea lecţiilorii la sc6lă, ci ale pătrunde cu înțele- [lori şi obştescului directoră pentru .înţelâpta. îngri- sulă ajutânduvă spre acesti sfârșitii cu citirea şi al-|jire şi adevărata sporire ce aduce fericirea în însem- toră ! cărți de asemenea 'subjecte.  Acumii 'vă este nătGrea parte ce li saă încredinţat, cumii: şi tutu- deschisă şi bibliotica colegiului, -unde, întruni nu= lorii. profesorilorii: pomenitulut colegiii pentru neos- „mării de vre'o dece mik volumuri, puteți găsi îndes-|tenita loră silință , pentru: buna lorii - sporire a in- tule cărţi în limbele “cele mat învăţate, ca să între- văţăturilorii . şa moralului, . celii d'ânteiă scopii ala buințaţi cu folosii  câsurile ce vă rămânii slobode învăţăturilorii, şi pentru care până acumi ni s'au pentru adăogarea şciinţei vOstre, : . dati necontenituliă prileji a% însemna cu laudă. _Nu mat într'acestii chipă, iubiţi tinert întrebuin- Domnulii şefă alii departamentului trebilorii Dă- țânduvă vremea vă veţi face. vrednici de cinstea ob- |săricesci va aduce la îndeplinire 'acestii ofisă ali ştescă, şi veţi area în tâtă vremea cugetuli liniștitii| nostru. ! i e și ile plăcute. -. 

  

ANESA. Ne. 19. 
Noi -Aleczandra Dimitrie Ghica Yoivodii, cu raila lai Dumnedei, OTNEȘENIA CĂTRE M, VORNICLĂ DIN LĂUNTRU 

| Domnă a tâtă ţ&rra Românâscă. 

Către departamentulă Băsericeseă, | 

" (Semnat): Alecsandru Ghica. - 

  

ANEBSĂ No. 20, 
a 

„No. 669, 1838, : 

Dapă poruncile ce cinstita M. Vorniciă a bine- Cu prilejulii împărţirei premielorii, ce amii făcutii | voit.a. dă „către ocârmuirile - judeţelorii pentru pu- Domnia Mea scolarilorii din colegiulă sântului Sa-| nerea în lucrare a legiuirii ce privesce la întocmi- va la 3 ale curgătorei luni, incredințându:ne de in-| rea sedlelorii „de prin: sate, inţelegându-se şi - Efo- 
 



șia cu cinstitele -ocârmuiri pentru tinerii ce aii:a 
fi candidați de. învățiători pe la sate, -din raportu- 

rile -ce a .primitii mai ia urmă de la profesori “s'a 

însciințată' că la unele judeţe, precumiă: Gorjulii, 

Mehedinţi, Romanați, Doljuli şi Buzăulii, Domnii 

 ocârmuitori îndeletnicindu-se cu tâtă râvna la acâstă 

obștâscă îndatorire ai adinatii-la-se6la- normală. de| 
la 50 până Ia 180 scolari; Sri la alte judeţe nu să sciă 

din ce pricină s'a lisatăi cu t cu totul: în nelucrare a- 
_câstă folpsitâre întocmire. Aceste judeţe sunt cele 

următâre : -Musceluli, Dâmboviţa, ' Argeşuli, Oltulii 
Slum = Râmnicul, Săcuenii, Teleormanii,: Ialomiţa, 
Vlaşca, şi mat cu s6mă Iifovulă. 'de la care nici 

r&spunsii măcar nu s'a datii Fforiei. TI 
Dândă acâsta cu' cinste în cunoscința cinstitei 

M. Vornicii,. Eforia este bine nădăjduită că, după 
râvna ce acelă cinstiti dapartamentă are de a ve- 

-d6 înființate 'câtii mai fără zăbavă sclele după la 

sate, va bine voi a mai repeta. poruncile ce a dati 

către. ocârmuiri ca să î6 în .mai de aprâpe ingrijire 

atâtă.pentru adunarea aceloră candidaţi pe la sc6- 
lele normale din fiă-care judeţii, câtii şi pentru în- 

tocmirea caselorii pentru încăperea sc6lelorii de 

prin sate; căci la 15 August profesorii” sunt po- 

" runciți a fi gata de a “primi 'pe acei candidaţi și 

a începe cu dânşii „deprinderea la îiivăţiăturile ce 
„le vor trebui şi apoi la ântâiă Octombre să seîn-|. 

târcă la casele lorii: ca să încâpă îndată a ţină sc6- | 

lă pentru copi! sătenilorii. | 

" (Semnata.) 0. N. Iliescu, 

AN BSA No. 21. 

n cămas CINST. DEPARTAMEMT DI LĂUNTRU.. 

| No. 743. August 4. 1838. 

Prin raporturile ce Eforia a primiti de la, pro- 

fesorii sc6lelor -de prin județe, s'a, 'însciinţatii că 

mulți din țârcovbici după la băsericile satelor, ne 

primindii a-se număra între candidați 'de învăţători, 

sătenii, ai fosti siliți a căuta alţi tineri. din satele 
lori, şi a trămite la sc6lă. Mulţi. însă dintr'a- 
cești tineri s6u că sunt birnici supuşi la t6te în- 

sărcinările acestei trepte, seu clăcaşi pe: “moșii stre- 

ine îndatoraţi la t6te' dările. proprietărescă. 

De acea fiind-că,: aceşti : învăţători ca să-şi pâtă 

împlini, precumii se cuvine, slujba. sc6lei trebue să,   
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fiă apărați de ori-ce altă indatorire, Eforia râgă 

pe  Cinstitulii Departamentii ca să bine-voiască, . 

despre uă parte a face cuviinci6sa punere la ale 

ca acei tineri ce să voră aşeda învățători pe la: 

sate să fiă apăraţi de plata capitaţiei şi de ori-ce 
alte îndatoriri ce atirnă de administraţiă, despre 
altă parte să se poftâscă "de 'cătră Cinstiutlă De- 
partameatii D-lorii proprietarii" de moşii ca să scu- 

tâscă pe învățătorii de prin sate măcar numai de 
clacă, dâcă nu şi de dijmă, fiind-că D-lori ai a 
lua cea mul. mare parte la folosulii ce va isvor 
din aceste aşedăminte obştesci. - 

Pe l&ngă acâsta .Eforia adaogă, rugăciune3 Cin-" 

stitului Departamentii ca să bine-voiască a. da po- 

runci de a-se supune la plata leului hotârătii pen-. 

tru învăţătorulă !satului toţi ședătorii într'acelui 

sații fără .osebire, : precumii preoţii. Diaconii, vă- 

tăşeii, dorobanţii, mazălii, boerii, de n6mii, căci de va 
rămăn€ plata numai pe - familiele” de birnici adju- . 
torulii co se cere pentru învăţători va fi pote pu- 
ţină, şi prin urmare“ nu se :vorii put€ ţină .la 
acele scâle Gmeni' maj aleşi dintre săteni, şi va 

rămănea - - Zadarnică şi: tragerea de animă ce artă 

acumii aceşti : candidaţi “de învăţători ' şi tâtă oste- . 

nâla de a-se înființa aceste dorite. aşegămiate. 
(Semnatn.) C. N. Diescu, 

ANESA No. 23. 

Ni OIROULABO CĂTRĂ PROFESORII S0OLELORU 1 DE, 
„PRIN JUDEȚE 

Septembre 9, 1838. 

| - Oanăidaţit de învăţători pe la sate avândă tre. | 
 |buinţă de'a învăța şi cântări de o-dată cu învăţă- 
urile ce ai a asculta în scâla normală, Eforia a 

chipzaită ca pentru a se înlesni acestori candidaţi - 

învăţătura cântărilorii, să dea fii-care dintr'acei can- 

didaţi câte doui lei o-dată pentru ţ6tă vremea ce 
se voriă afla acolo la sc6la normală. De aceea D-ta 

vei îngriji a găsi ună cântăreţi cu bună sciință 
care să se tocmâscă cu plata ce s'a arătatii, şi să . 

înveţe pe toţi candidaţii de prin sate sciioța cân- 
tăriloră băsericesci pe câtă vreme va av6 fiă-care 

trebuinţă. | 

Vei da apoi în cunoscinţa Eioriel numele aceloră 

cântăreţi. e



_“ de sedle, 
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"No. 844 Cerneţi | a 
No. 845 Inspectoriei scâlej centrale din Craiova 
No. 846 : — de la Caracala 
No. 847... —.  Râmnicul- Vâlcii” 

„No. 848 Târgu-Jiului 
„No. 849 Pitesci | 

* No. 850 Câmpu-Lungii .- | 
No. .851 Giargiu - | 

„No. 852 Ploesei . 
i 853 'Tergoviştea . 
„854 Vălenii-de-Munte 

No. 855 Buzău 
No. 856 Brăila 

„857 Călăraşi - 
. 858 Focșani. 

  

ANESA No. 93, 
DEPARTAMENT ULU TREBILORE DIN LĂUNTRU 

| „- Oetombre 4, 1838 No. 1605, | a 
Cinstitei Bforiă a scâleloră naţionali: 

Spre indeplinirea celor coprinse în otnaşenia cu 
No. 901, cu. cinste 'i se răspunde că departamen- | tulă, dupe itemoiurile ce s'aii fostă “luată may din 
ainte asupra întocmirei sedlelorii prin sate, Qândiă 
și poruncile 'cuvenite cătră ocărmuiri pentru alcă- 
tuirea încăperiloră de trebuință, acum tocmai asu- 
“pra acei epoci a, aproprierii iernei, Şi a elcătuirei „„. celoră ce se ceruse mai dinainte a se întocmi. de 
a se da. şi osebite -otăritâre: porunci spre a; se: să- Verşi clădirile dupe planulii însemnată , se. vede în 
neputinţă a îndeplini o asemenea cerere, rămânendii ca, la întâmplare de a se mai! face în viitorime a- cesti felii de nemestii prin sate pentru trebuinţe 

să se iea îngrijirea din partea ocărmairi- 
lorii ca să 'se apropie pre câtii va ierta putinţa cu modelurile: trămise cari s'aii Și înaintată ocărmui- 
rilorii cu“poveţuire spre ase asemăna temeiurilorii de mai sus, a o 

  

ANESA No. 24. 
CIRCULARU CÂTRĂ PROFESORII SCOLELORU' DE PRIN JUDEȚE. 

Ă „1838. Septembre 16, . 

Cu întocmirea sedleloră prin sate, ' findă. tre- 

"mai cu învățătura în sc6lă, se iea 

|cele de prin plăși, unde. se vorii. 

: buinţă ca .pe la aceste sedle communale să se facă 
adesea în vremea învățătoriloriă revisiă, Eforia a 
chipzuitii „ca cu acâstă slujbă să se. însărcineze 
unii din învățătorii scdlelorii communale,. cati vori 
fi mai deprinşi la învățătură; se scriă dâră D-tâle 
ca din. candidați ceese află acumi adunaţi la sc6la 
normală. să alegi pentru fiă-caze plasă câte unulă 
din cel mai deprinși şi mai deştepţi în slujba lori 
și pe'acesti-a săi așegi învăţători la căte. ună 
sati, care va fi mai mare. în fiă-care plasă, cu. în- 
datorire ca acel învățători să împlinâscă și slujba 
de revizori. de Plasă; €r ca să nu se oprâscă în- 
vEțăturile la ac6 scâlă communală în vremea re- 
viziei, să se dea fiă-cărui revizorii câte unii adjutori 
iGră-şi : dintre candidaţi, orănduindu-se astii-felii la 
acelă sati doui învăţători în loci de unulă. A 
tuncea summa de bani, ce se va stinge dintriacelii 

      
|sată, se va împărţi între amendoi învățătorii, astii- 
felă în căt „celii însărcinată şi 'cu revizia să iica. 
doue. părți, 6rii acela, care va fi să se -Ocupeze nu- 

uă a treia parte drepti I6fă -a sea din summa baniloră :ce se vori aduna. * - N 
„Revisorulă de plasă va fi. datorii a ambla în t6tă vremea de i6rnă pe la-tâte sedlele „comunale, ca -să cerceteze învățăturile, să îndrepteze neorân- duelile, şi -să, raporteze pe fiă-care lună la profes- sorulă . sc6lei normale: pentru ori-ce observaţii va face în revizia sea pe la scdlele communale, 
Acâsta măsură să se pună acum indată in lucrare ca, de-uă-dată Cu mergerea candidațilorii pe la sa- tele lorii spre a începe învățătura copiilor. să, fiă pregătiți și revizorii, catihisindu-se asupra îndatoriri- loră ce aii a împlini şi să -incepă, şi denşii ocolul lorii, vizitănii fiă-care tâte scolile plăşii s6le. şi co- respondendu-se adesea. cu D-ta în ori-ce_trebuință vei avă cu scdlele sommunale,. 
Cu-acestii: prilejă . să face cunoscutii D-tâle că de acumii înainte. scâlele . obsc eșci se vorii densebi plin numirile următâre : 

„Scdlele de prin: sate se vori numi Communale; 
aşeda. revizorii se voră :numi Preparande, fiindă-că acolo, . aflăndu:se doi . învățători se poti .pregăti și  intr'acele sele - candidații d> învățători;  sedlele din capitalele ju - dețeloră se numescă. Normale; cele de la Craiova Centrale. şi în stărşitii. cole de la Bucuresci (oym- ; plemeniare. . Sc RE | 

   



„ori. face într'adinsii încăperi: pentru: sc6le. 

„De. primirea . „acestei, “circulare D- ta ești pottită 

"să respungi „fără. altă: zăbavă,. trămitenăii' şi listă 

de numele: revisoriloră, ce se vorii alege pentru : fiă- 

„care. plosă, cu arătare de. numele plăși. ŞI ală, sa- 
tului i în care. se va dşeda fă -care revisorii. 

 Tnvăţătorii să nu se slobâdi, pe- “la: satele” lori sai 

inainte da „se. serie. D- tele. pentru. acâsta- prin -deo- 

E sebită. circulară; - “pentru că este să: se trămițăi- int a-. 

ceași vreme. ȘI tablele lancastrice, - cară se ascâptă 

să; 6să din: “tipari: şi . “findă. că. “aceste table să de-]|.: 

osibescii Gre:cumii.. de-. cele” vechi va. fi: trebuiuţă: să 

se arte invăţătorilorii în- doue s6il roi: qile- mie-| 

todulă. după care a-se, introbuința. 

ă „No..973 Slatina; . e: 
No. 974. Piteşci. să 

„975, Câmpu-Liiogi. 

| No. 976. Giurgiii. - 
- No. 977 :Ploesei. . .... 
“No, 979. Vălenii: de-Munte.: 

„No. 980. “Călăraşi. e î 

No. 983 Tâszoveştea, a ai A 
No. 978 Buzeii. : e DIR 4 

„No.-081 Brăila, i 
„No. 982 Focşani. -.: Sa 

 ANBSA: LE 

CIRCULARE CĂTRĂ, ocara 

  

Fiind “remea. acumii : de a e. stobodi pe d sa- RE 

tele lorii acel. candidaţi de: înţiitori, ce “sunt mai 

. deprinși la: învățăturile ce: li” sa. aretată - şi ale că- 

„ora. sate âii încăperi de: şedle” s6ii- case 'a3 sfatii, 

. Eforia a 'serisii - profesorului: sedlei. “normale” că. Bel a 

destoinici şi. neprimitori de învățătură, în câtii ori= i acei candidaţi să . slobâgă. de âcumii ca. să inârgă 

„să deschidă” scâle 'în' satele. în. care Sai. 'otărâtă. a 

fi invăţători,. 'de aceia S aii „trămisi. profesorului 50 

Ă trupuri. de. “table” lancastrice . ca. Să, imparţă. fiă- -că- 

"rul învățătorii, câte unii 'trupii. pati dei 

| Cinstita: -Ocărmuire. derii, este. Doftităi « ca .. cu. '0- 

rânduirea acelorii: „candidaţi pe. la: satele lori să slo-: 

b6dă porunci cătră, 'sub- ocârmuirile : plăşiloriă, - ca du- 

„pă. sosirea. aceloră. candidaţi] la satele loriă,: să-i a- 

șede s6ă: În încăperile, de. scâle ce .vorii fi făcute sâi 

în- casele. da sfatii, s6i în, ori. care: altă încăpere, 

„ vremelvicesce.. “până ce:]a. viitorea. Primă-y6ră .s 'se 

„Pe lângă. acesta, ca. să, se dee Eforiei o. depui 

57: BT 

-: |este orânduitii- învățătorii, - s 

: - A 
No 

| i No. 

„No. 
No. 

: |predaii. : 

AIR trămiţi | la :Bforiă,: listă, 

sciiuță, atata de. vremea în care ai veniti. acei cati- 

| didaţi la sc6la normală din: capitala judeţului, câtii 
şi. de numerulii : enoriaşilorii săteni, ce se. vorii, afla. - 

în- -satulă de unde estâ candidatul. şi în; care sati 

sa “scrisii” profesorului” ca 

cele. însemnări. - Cinst, Ocârmuire : “va bing-voi a în- - 

lesni D- luă .; „profesori . sciință ce “va. cere "pentru a- 

câsta.. de la Cancelaria acel: “Cinst. Ocârmirk. e 
No; 1030 A “Mehedinţi | 

- No. -1031- Gorju .- |. 
„No. 1032. Romanţi :. | 
„No 0. 1035 Argeșiulu: DP 
“No. 1084 Dolju St e 
_No..1035 Oltu.. Octombrie Ţ: 

1036 Buzăii : “ 
0.:.1037 "Dâmboviţa. 

- “No."1038: Prăhora: 
“No. 1039 “Brăila. 

-1040 Ialomiţa - o - Die 
1048 Ilfovul | Octombriă: 18. i 
1050. Vâlcea. -. ci eta 

„:1051 -Săcuepil . 
„1052 Romnicilă -: 
„1053 Musedli “-. 

1, Vega Octombrii i 

CI 

“oomiria 14: 

“ANBSA A No, 20, - 
iz, cincoLAnă CATBĂ PROFESORII Di PRIN 3 sobe 

„ Otombre. 2, 1838, 

“Dupe: Dâgarea. de semă: ce'ă făcutii- Bioria în. min 

veţatura-  candidațilorăi de: prin sate a “vădută că. u- 

prindere la: învățătură, Gri: “alțir: sunt; atâtii. de ne-. 

câtă, vreme. se vorii țin6 în. “sc6lă, nu .vorii pută lua 

cea' na pună „inblezie. de. invăttril co iN se 
a 

“De: aceeă” 'se' scrie. D- tele ca “candidaţii, ca -vorii i 

larea -ce şa trămisii 'cti No... ...,:ca să încâpă a 

da învăţătură 'la copiii satelorii lor, &ri” cei: ce.se-. 

ii mintea de: totii tompită, să-i. “depărtezi.cu totulă 

din numărul candidaţilor, şi de, numele: acelora să .   (ue, “Ginst, Dapartanicată. din lăuntră ca să dea po- 
Ai 

să, trămită Eforie: câtii mai în grabă i 0" listă. cu-a- - 

Dir: dintacești căndidaţi - ai. multă. ăplicare şi de- 

f: 6re- cum pregătiți să-i. loboţi potriviti cu circu-, Aaaa 

voril. fi arătată. nedestoinică ŞI neprimitoră. de învă- 

țătură, pentru. că Sunt „pre bătrâni. s6i pentru că e 

ca după. .aceea să se pr 0



— 56 —: 

* No. 

No. 

No. 

No. 

No. 

844 Cerneţi | a 
845 Inspectoriei sc6lei centrale din Craiova 
846 : "de le Oaracala . 
847... Râmnicul- Vâlcii * 

| 848 Tergu-Jiului 
„No. 849 Pitesci | 

* No. 850 Câmpu-Lungi - 
No. 851 Giargiu 

„No. 852 Ploesci . | 
No. 853 'Târgoviştea | 
No. 854 Vălenii-de-Munte 
No. 855 Buzău - 
No. „Brăila 

"No. Călăraşi 3 
No. Focşani. 

  

a ANESA No, 283, 
DEPARTAMENTULU TREBILORU DIN LĂUNTRU 

a „Octombre 4, 1838 No. 1605, | E 

Cinstitei Eforii a scdleloră naţionali: - 
Spre îndeplinirea celorii coprinse în. otnașenia cu 

No. 901, cu. cinste 'i se răspunde că departamen-- 
tulii, dupe. itemeiurile ce s'aii fostii luată mai din ainte asupra întocmirei sc6lelorii prin sate, dândă 
şi poruncile 'cuvenite cătră ocărmuiri pentru alcă- 
tuirea încăperilori de trebuinţă, aenm toemai asu- 

“pra acei epoci a aproprierii iernei, şi a alcătuirei 
”. celorii ce se ceruse maj dinainte a, se întocmi. de 

a se da; şi osebite .otăritâre: porunci. spre a: se::să- 
Yârşi clădirile dupe planuliă însemnată , se vede în 
neputinţă a îndeplini o asemenea cerere, rămânendii 
ca, la întâmplare dea se mai! face în viitorime a- 
cestii feli de nemastii prin sate pentru trebuinţe „* de scdle,'să se iea îngrijirea din partea ocărmuiri= lori ca să se apropie pre câtii va ierta putinţa, cu modelurile - trimise cari Sati şi înaintată ocărmui= rilorii cu”poveţuire spre a se asemăna temeiuriloriă de mal susii. 

| | 

  

ANESA No. 24. 
CIRCULARU CÂTRĂ PROFESORII SCOLELORU. DE „PRIN JUDEŢE, | - 

| i | 1838, Septembre 16. 

Ca intocmirea se6leloră prin. Sate, fiindă. tre= 

-]mai cu învățătura în sc6lă, se iea 

|. „Revisorulă de plasă va fi. datoră a 

cele de prin plăși, unde. se vorii 

: buinţă ca. pe la aceste seâle communale să se facă 
adesea în vremea învăţătoriloră Tevisiă, Eforia a 
Chipzuitii „ca eu acestă slujbă să se. însărcineze 
unii din învățătorii sc6lelorii communale,. cari vorii 
fi mai deprinși la învăţătură; se scriă Q6ru D-tâle 
ca din. candidaţi ceese află acumii adunaţi la sc6la 
normală. să alegi pentru fiă-caze plasă câte unulă 
din cet mai deprinși şi mat deştepţi în slujba loră 
și pe'acesti-a săi așeţi învăţători la căte uni 
sată, care va fi mai mare. în fiă-care plasă, cu. în- 
datorire ca' acei învăţători să implinâscă și slujba 
de revizori. de Plasă; 6r ca să nu se oprâscă în- 
vățăturile la ac6 scâlă communală în vremea re- 
viziei, să sa dea fiă-cărui revizorii câte ună adjutorii 
i6ră-și . dintre candidaţi, orănduindn-se astii-felă la 
acel satii dou! învăţători în loci de unul, A 
tuncea summa de bani, ce se va stinge dintr'acelii 

  
|satii, se va împărți între amendor învățătorii, astii- 
felii în cătă celii însărcinată Şi “cu revizia să .ica 
doue. părţi, 6ri acela, care va fi să se “Oocupeze nu- 

uă a treia parte drepti I6fă -a sea din summa  banilorii ice se vori aduna. | i 

ambla in 
t6tă vremea de irnă pe la-tâte sc6lele comunale, ca -să cerceteze învățăturile, să îndrepteze neorân- duelile, şi -să, raporteze pe fiă-care lună la profes- soruli. sc6lei normale: pentru _ori-ce observațiă va face în revizia sea pe la scâlele communale. 

Acesta măsură să se pună acum indată în ler 
ca, de-uă-dată, cu mergerea c 
tele lori spre a începe învățătura copiilorii. să tiă 
pregătiţi şi revizorii, catihisindu-se asupra îndatoriri- lori ce ai a împlini şi să începă și denşii. ocolulă lori, vizităniă fă-care tote scolile plăşii sâle şi co- respondendu-se adesea cu D:ta în ori-ce trebuinţă 

are 
andidațiloră pe la sa- 

vei av cu scâlele sommunale,. ! 
Cu acestă prilejii. să face cunoscutii D-tâle că de acumii înainte. sedlele , obsc eşci se vorii deasebi plin numirile următâre: ! | „Secolele de prin! sate se vori numi Communale; 

aşeda. revizorii se voră numi Preparande. fiindii-că acolo, aflăndu-se doi . învățători se potii pregăti şi ' intr'acele sale ' candidații . da învățători; . sc6lele. din capitalele ju - dețelorii se riumescii. Normale ; cele de la Craiova Centrale. şi în sfărșit. cele “de la Bucuresci (om- ; plementare, Iti | 

   



„De. primirea | „acestei. „circulară, D- ta ești poftitit 
“să respundi | fără. altă: zăbavă, trămitendi“ şi listă 

- de numele: revisoriloră, ce se voriă alege pentru : fiă- 

„care. plasă, cu arătare de. numele plășii. ŞI ali sa- 
-_talui în care se va aşega fă. -care revisor ăi. 

 Tnvăţătorii să nu se slobâdi, pe- “la: satele” lori ăi 

înainte da „sc. serie D- tele. pentru. acâsta- prin -deo- 

sebită. circulară; pentru că este să: se trămiţă- într a-. 

ceași vreme ŞI tablele, lancastrice, . cară: se ascâptă 

. să: 6să din tipari: şi .fiindi că. „aceste - table să de-].: 

osibesciă '6re- -cumă.. de-. cele vechi vaii; trebuinţă: să 

se arte nvăţătorilorii în. doue s6ii toi: qile- me-| 

todulă după care a-se. introbuința.* i 

„N0,.978 Slatina, « Sa pie | 
“NO. 974. Piteşe, DE 

„975, Câmpu- Laingii. a i 
| No. 976. Giurgiii. * e 
No. 

“No. 

„No, 

„No. 
No. 978: Buzeii. -: i e 

„ No.-981 Brăila. -! Su ea EN 
„No. 

1979. Vălenir- de- Munte 
980. “Călăraşi, 

  

 ANBSA: 25. 

CIRCULARĂ OATRĂ cătune. 

  

Tinu “remeă acum : de a şe. slobodi. pe ai sa- Es 

tele lori acet. candidaţi de: însțiitori, ce “sunt mai 

„. deprinşi EX învăţăturile ce li” s'a. “aretatii şi ale că- 

„ora, sate aii încăperi de: şe6le s6ii- case “de sfatii, 

„ Bforia a scrisii profesorului.” Sc6leă. normale: că, pe, 

acei candidați săi Slobogă de: acumii ca. să in6rgă 

„să deschigă” scâle - în satele. în. care Sau. 'otărâtiă. a 

fî invățători,. 'de aceia. Ss 'aii, trămisii, profesoti ului 50 

„trupuri : de. “table, lancastrice ca Să, impare fiă- -că- 

"rul învățătorii câte unii trap te s 

rânduirea acelorii: candidaţi pe la: satele lori si slo- 

b6qă porunci cătră, 'sub- ocârmirile plășilorii, - ca du- 

„pă sosirea acelorii. candidaţi. | la satele lori, să- i a- 

șede s6i. în facăperile de. scâle ce vorii fi făcute sâii 

în. casele, d>. sfatii, :s6ă în, ori. care. altă încăpere, 

| vremelvicesce.-” până co:la. „viitrea Primă- -u6ră „se 

_Voriă. face într'adinsii încăperi pontru- scol, a 

te lângă acesta. ca. să, se d6e Eforiei. € o deplină 

977 „Ploesel. - -. ar Eu î | 

983 Târgoveştea. NE îi i rr 

982 Focşani. sa E | î 

Loma 
n 

0 e | 

sciință, atata de. vremea în care ai venită. acei cati- 

didaţi la 'scdla normală din- capitala judeţului, câtii 

şi. de numeiulii 'enoriaşilorit săteni, ce se. vorii, afla. - 
în-- -satulă de uude este candidatulă. şi în: care sati, | 

este -orânduitii - învățătorii, -s s'a scrisii” profesorului” ca» 
|să trămită, Eforie. câtii mai “în grabă o' listă. cu-a- 

cele.. însemnări, . Cinst. Ocârmuire : -va bine-voi a îu- * 
|lesni D- luă „profesorii sciința ce va,. cere "pentru a-. 

cesta . de la' Cancelaria acei. “Cinst. Ocârmuiri, a 
No: 1030 Mehedinţi | - 

No: *1031- Gorj ,- |. 
„No. 1032 Romani: |: 
„NO ..1033" Argeşiulii NU “a a 
“No 0. 1V34 Dolju : > a ai 

. N0..1035 Oltu. -- Octombrie Ţ: 
„:1036 Buzăi -. -: 

0.: 1037 Dâmboviţa. |. 
"1038: Prâhova: _: 
„1039 :Brăila. 

0. 1040 Ialomiţa : . e 
0. 1048 Jlfovul Oetombriă: 18. E 
“1050. Vâlcea: * II) ii pă 

Yo. 1051 “Săcuenii 
„1052 Râmniciăliă - 9 zl a: 

o. 1053 Muscelii - SILA Mpa 

. 101, Vp 9 Octombriii 34. 

ANBSA' A No, 3 26. 
i, cinootană CATRĂ PROFESORIL Di PRIN (sobe 

" Octombre. 2, 1838. 

““Dupei Dăgarea. ăe semă: ce-i făcuitii- Bioria î în, în- Ei 
vătura- candidațilorii - “de; “prin sate a vădutii că u- 

prindere . la învățătură, 6rii: "alțir: sunt: atât, de ne-.: 

| aestonier și. neprimitori “de învățătură, în câtii ori : E 

câtă „vreme. s6 vor ţin6.în, scâlă, nu vorii put lua 

“De! aceeă: se serie. D- tăle ca “candidaţii, ce voră 

larea - ce sa trămisă cri No,.. 

da “învățăturii “la copiii satelorii lori, &ră” câi-ce-se. 

ati mintea de: totii tompită, să-i: “depărtezi. cu totulă 

din mumărulii candidaţilorii, şi de numele acelora să . 

|trămiţi 1 la .Eforiă, listă, ca după. aceea să se pro- *   Ipue . inst Departanicati. din liuntră ca să dea po- 
„8. . 

nik: dintr aceşti - căndidați ati. multă. ăplicare şi de- .- | 

cea “may” pună înfelegere d de. jnvătaturile ce li se. a 

predate | Die 

la: 6re- cum pregătiți: să-i sloboţi, potrivită cu cireu- E 

+3: Ca Să, - începă IX 

vorii. fi arătată. nedestoinici şi. neprimitori. de învă 

țătură, pentru, că sunt; :pr6 bătrâni sâii pentru că! -



= 58 — 
ranci spre a 'se lua în biră. acel Gmmeni. s şi a se tră- 
mite în lunile vârei la sedla normală, dintre sătenii 

„cari vorii îi mai tineri; cu mintea mal sănătoși. şi 

mai primitâre de. învățătură. Da 
* No. 
„No. 

"No: 

„No. 

„No. 
NO, 

- No. 

1111 Inspectorului din - Craiova. 
1112 „Cerneți. 
“1113 Târgu- Jialur. 
1114 Caracalii. . 

“1115. "Romniculă- Vica. aa 
1116 Slatina... IND ae 
MU7 Pites AR 

„No. 1118 Câmpulii- - Lungă. a Ie E 
-No..1119 Giurgiu. i 
No: 1120. Ploescj. - 

“No. 1121 „Călăraşi. a | 
“No. 1122 Târgoveștea... IDR 
No. 1123 Buzăii. ia 

9N0,.1194:Brăi, i a 
No. 1195. Văleni-de-Munte. N E 

No. 1126 Foogani. Sa 

 ANBSA. No. 

* Ootombrio z. 1888. 

alte. foi ce sunt a se. “mai tipări. din preună . cu to- 
ile Nr..8: şi 1d se vorii trămite. | 
Să seric dârii - că, după ce d- ta vei. arăta, candi-. 

“ datori şi. aceste, table. ca, să. se, depringă în câte]. 
va dle. a încunoscința “regula după . care „al „ase 
„preda, să slobodi pe câți candidaţi: vei cunâsce 

mai deprinşi : la învățături, - ca să „mârgă să “încpă: 
a învăția copii. pe la. satele unde: se vâră fi găsitii | s 
pentru acâsta. încăperi sâii unde Yori fi casa de 
sfatii” şi să dai pentr fă care. sc6lă câte - un tr rapi |! 
de aceste. table,. 
“Pentru căți! dinte? aceşti candidaţi, slobogiţi acum, 

“se vorii afla; intr” uă plasă, 'd=ta vei da către“ sub- 
ocârmuirea plășii unii “deosebiti ” adresii,. 
însoțită cu porunca cinstitei: ocărmuiri” Și cu listă 

| Eforiă. 

E "No. 

"No. 
| No. 

"No 

îi Noa 

CIRCULAR „CĂTRE PROF ESORII D DE. PRIN JUDEȚE | 

Fiinăui vreinea: acumii de. a se şloboji- candidaţii No 
„de învățători pe la sate, “unde “trebuiă să. țiă sc6lele | 
“pentru copii satului, Eforia trămite D- tele cincă. -deci| 

„trupuri alcătuite: fiă- care de câte” 13 foi. din tablele ai 
“lancastrice, ce S'aii tipărită pâuiă. acută ; „de cele- 

care 'va. fi|:   de numele acelorii i candidați, Și de satulii În care 
LI : 

IN 

ai să, ţia sed, veă da deosebit i în: mâna; - fiă-căruta 53 
și câte aan" înscrisă după modelulii: alăturat. 

: Pe candidaţii cel: mai slabi la învățătură, - şi mal 
alesă pe aceia: în ale. cărora: sate nu 'se .vorii -afla - 

ai nici case de sfatii, nici :vre'o altă iocăpere de Sc6-. 
ăi săi mai opresci în scâla normală, spre “deprindere 

î câtă vreuie vei socoti 45. trebuință. o 
"Cu slobodirea candidaţilorii “celor mal. deprinși | 

Sai a- -ta să închipuiesci o listă generală pentr u toți can- 
didaţii, “ce. acum: sunt - la învățătură, înta? acea scâlă 

. aretăadu: -se întâi. Nr: 4; diua, cândii a- -venitii, în .... 

| sc6lă - fiă- -care. candidatii, numele Și pronumele, vâr- . 
Ista ui, cumii şi cele: alte îusemnări ce. să arâte. gra- 
“T'dulii înv tțăturiloră. cu nare stai deprinsău mai bine fă 
care candidatii. : a a Sa 

“Acea listă, - scălită, de: d- ta, să” o- -trăimiţi aici da 

“No.1013 "'Cerneţi: 
1014 Târgu-Jiului: 

| 1015 Caracalu. : 
-N0.:1016: Pitesci . . 

:1017 Insp. din Craiova 
No... 1018: Slatina 
„No. 1019 Buzeu., 

1020: Taste 
.1021 Ploesci.. 
1022 Brăila: 
1025 Călăraşi 

1055 Râmnicu Vâlcii - V. i 
Ne. 1056 Val. de Munte [cu 

No. 1057 Focşani . „.p Oetembre a 
0. 1055. Câmpu-Lungii. - a 

j 1195, Giurgiu ( Ociombre IT 

P Octombre 7... 

No. 
: No. 
No. 

  
"ANESA No 28. - 

- Girenlară către niesor selelor normale. 1656 oet. 31. Ă 

Pentru. primirea - acelorii -douit les de cătră: învă- 
țăitorii s. Glelorii. „comunale de fie-care enoriași sătânii. 
pentru: plata ori, după: 'chipiuirea' ce s'a făcutii,. DL 
Sa dați poruncă de cătră Cinst. „Departarăenţii din 
Liiuntru ca acel dou lei să. se- respunţă da: drep- 
tul: de cătră - săteni. “în mâna învățătorului comu- 
nale, însă unulii: acum la-'St, Dimitrie. şi -altulii lă 
St. Gheorghe şi sub- -ocârmuitor ul să nu: aibă altii * 
amestecii' la acâsta . 'de câtii să fă ca un. esecutoră 
spre aşi, urma fiă-care - “sătânii la vreme acâstă da: - 
toriă. - „De “accea “Eloria scrie D- tâle ca, îndată: du- N 
pă primirea: acestei: :a să îndatoreză. D- ta, pe fă. care. 3 9 

CI III



| candidatii Să i facă catagrafiă, “după modelată altii: N 

rată, de toți enoriașii săteni ce se. vorii fi. aflândii 
in satulă în care este otărâtii de învățătorii, însem- 

nândă întracâstă catografiă în deosebite -rigle : 1-it 

șirul. numeriloriă ; ali 2-lea numele enoriaşului. să- | 
teni, ali 3-lea de ce trâptă este, adecă ; 

mazilit, preotii + diaconi,. “văduvă. el. al 
despre copii şi dintr aceştia câţi” suntii . 'văeţi : 

câte fete. însemnându -se pentru: "fie-care de câți ini 

este, al* 5-lea căt -a plătit dinti”acel. doui lei. Şi în fine 

birnică, 

în rigla cea mal de p6 urmă * se vorii. insemna. de-| 

"osebite i impregiură:i ce se vorii ivi: pentru . vre : unul 

dint”acești 'enoriași, - oră - că: nu'va fi în stare. de a 

plăti acei doui lei s6i că a! “lipsiti “din sati. 

catagrafil vorii fi îndoite din „care una; se. va “trimi-” 

te aici la Eforiă &ri alta se ya; popri la, D- ta. După 

acea candidatulii va, ţin6 unii deosâbităi catastită ta 

care va trece în potriva numelui fă. căruia săteni 

banii ce. va: primi şi cândii'va urmă: vre o. împotri-|. 

4-lea aL 

“Acele a 

| =: 39 — 

No. 1170 Râmn. =Văleei.: 

No.:1171 Slatina. No. 1179 Brăila. 
„No. 1172 Piteşei,-- -. . No, 1180 Val. -de-Mt. 
No: 1273 Câmpu-Lungii.. No. 1181 „Pocşani, | 

Noi 1 178 “Buzău. 

“PLASA ei. : 
“Satul. ... 

Catay ovi iq de! enoriași săteni ce „suni cu u locui” 
„fa într 'acelii sati. ee 

  

  
  

  
  

                  
vire «de la vre- -unulii - din săteni” la plata dreptului Ss 

săi se va aviresa cătră Sub=ocârmuitorii” ca să se 

tacă împlinire; asemenea “catagrafiă, precuni, Sa 'a- 

“rătatii “mal susii se. va face de două. ori: pe ani, 

una la St. Dimitrie şi alta la St. „Gheorghe ca să]. n 

se adaoge în liste pris6sele enori iașilorii ce,--mărin- 

du-se în. vârstă: „S6U.- însurânduse, se vori deosebi 

„cu casele lorii şi se „volii scăd6” acei “ce se, verii 

mări s6i rorii căde în nedestoiniciă - de. a pât6. plă- 

ti banii otărâţi., E IN ae 

uni semestru trecută; -€ră riică. 0. dată. înâinte; că 

de va fi trebuinţă s să, se. depărteze | vre- -unuli dintr- | e 

Enşiă. pentru nedestoiniciă; să nu se “mai facă: învă- 

lui6lă puinduse îndatorire. ca să. întârcă, înapoi ba- 

ni la satii. Cu: t6te. acestea, Bind: că. mulţi. din 

candidați ai apucat - de ai luatii: de la. satii banii 

„în ainte,. acești bani vorii .remân6 pe” sâma acelorii 

candidaţi “ până la St. Gheorghe - viitorii. -şi “atunci 

vind i6răşi la. sc6lă toţi candidaţii, Se. va face a- 

“legere de aceia cari .vorii fi Cestoinici. şi de: aci în 

nainte se va regula ca “învățătorii: de sate să, nu 

“i “primâscă, leulii decâtii la. - 'stărgitulii ” fiă- căruia 

semestru, după- înserisulă” de destoinicie” ce li-se va 

 da.de cătiă D-ta, cândii: se. vorii slobogi din scâlă.— 

„No. 1166. Craiova; "No" 1174: Giurgiu. i 

No. 1167 Cerneţi. * „0.1175 Ploesci." p 

No. 1168 -Târgu- Jiului. No. 1176 Călăraşi. 

„No No. 1169. Caracalii.   1 177 “Târgoveştea. 

ÎN II Ii De are copii. |* = ! 

3 “ONCMELE | 9 lzlil ala isi Băgăni do 

| şi | să Iglalgls| ş acmă. 
| PROSUMELE. | a. > ll a. 1 

- EN i 

- ANBSA Yo. :8 bis) - 
“coma DEPARTAMENTULUI DIN 1ăoria. 

28388, No. 904, Sept- 16. a 
A. 

Dupe poruncile date pentr u: “înființarea scâleloră 

publice: pe la sate sc află acum adunaţi pe la tâte 

sc6lele normale unii: mare vumării de candidaţi, cari ” 

se pregătescii a fi învățători pe la scâlele ' comu-, 

. “male, Pentru, 16fa. acestorii candidaţi : sunt. date po- 

Candidaţii voră av6 6 ași sirânge “banii numat pe rungile Onrb: Departamentit pe ia ocârmuiri. ca, po- 

trivitii cu coprinderea regulamentulai, să se strângă 

câte. "duo Iei de. fii -care familii de prin sate, însă. 

pînă acum nu” s'a “ intocmitii nici 0 orânduâlă în ce. 

chipă. a se respunde: 16fa' acestori învățători. Eforia 

dâră, c chipzuindii a înlesni şi a regula acâstă res- 

pundere , propune |! Cinst. Departamentă urmitOrea. 

intocmire : . Dupe ce. se” voră 'strânge acei duo. lei . 

dupe. la. tâte familiele de prin sate, se. vorii păstra 

la. ocărmuiri 3 fără a. se respunde - nemânul vre o 

para 'dintr'Enşii, decâtii dupe deslegările ce se vorii 

da de la: Eforiă: Pentru acâstă respundere' de. bani 

profesorulit - 'scâlei: normale din: capitala judeţului, 

| trămiţondii . mal ântâiii listă de învățătorii, . ce se 

vorii „afla în: hicrare, ya însemna şi vremea pe câtii 

"se cuvine a lua l6fă fiă- care “învățătorii după a seca: 

intrare în “slujbă ; "dupe aceea Eforia,. întocmindii 

statii” de' Lefile “ce: voră fir să” se răspundă, vada. 

sloboţțire profesorului de la judetii- să primescă de 

 



0 

la: ocârmiire, suma: , coprinsă int acelii statii, şi să 

o: răspundă pe la învățătorii de prin sate: în. duoă 

„câştiură, adecă primă-vâra, cândii intră candidaţii în 

sc6la - normală spre. mal: multă a loră deprindere | 

la învățătură şi tâmna, cândiă esii de acolo ca'să| 

“se întârcă; la se6lele de pre: la sate, atunci învăță- a 
torii primindă- din. mâna „profesorului ;. vorii iscăli 

în condica, ce se va trămite” acestuia de la Eforiă |. 

într'adinsă pentru înscrierea lefei invățătoriloră de |: 
prin sate. 

-ANESA NG 6. 29, 

„“DEPARTAMENTULE TREBILORU DIN LĂONTRU 

29 Octom- „1838, - îi 

„Ginstitei, Bforă. a scăleloră, 

Spre. a se pută. pune” în “lucrare cu! mal bună 
“orândublă,. măsura. luată prin poruncile ce s'aii fostii | 

- dată mai.dinainte pe temeiul adresului onrb. Etorii 
„cu: No. asupra “împlinirex banilorii, cuveniţi a 

se respunde candidaţiloriă aleși - de înv&țatori pe la] 
seâlele de prin sate, fără de a- mizloci neorendui6- 
lă sâi învălmășâlă, la. rostirea . acestei împrejur ări, 
precum şi împovărarea locnitorilorii cu împlinirea 
de o-dată-a sfertului Sf, Gheorghe şi Sf. Dimitrie. 

“In urina chipzăirei de “mai, susii, puindu-se înaintea 
“tutulorii „ocârmuitorilorii județelorii, prin "circularea 

“ poruncel. a face urmarea; ce se arâtă aci: 
„1. Că pe la cet maj rhulţi din învățători, urmândii 
„să se fi răspunsii de către „înşişi. locuitorii sătelorii 

“ banil cuveniți at simbriei pomeniţilorăi candidați în 
socotela semestrului trecutii,. ocărmuirea să stăru- | 

 6scă co, împlinirea. acelorii câte doui Lei să-şi iea în- 
ceperea de: aici înainte; adică, de. a 26 ale urmă- 
torului Octombre, e: 
„TI. Banii, ce urmegă ase, strânge, „adică leului 0- 

| renduitii, să, se iea îngrijirea de către ocărmuire ca 
„să se respungă de-către fiă- -care . locuitorii. stit6uiii 
“în primirea Wa dreptul a pomenitului învățătorii, 
fără de a se amesteca câtu- “ȘI. de puginii mai multi 

-sub- -ocârimuitorulii, . de câtii numai ca unii 'esecutorii 
întru a-şi urma fiă-care dintr'€ enșii datoria presosisă, 
„rămâindă în. nelucrare cele ce li Sai mai fostii 

"“poruncitiă ântâiii pentru chipulii . respunderdi, şi cele- 
„alte prin profesorulii sc6lei din- capitală, 

„Departamentul are cinste a da în cunoscința 0, 
„ Bforii lucrârea de mal susă spre sciinţă, 

  

>   

„Becăe cum în 1840, se mat regula. cestiunea efleri 

Mi . ANBSA No: 29 (bis): 
: “EFORIA SCOLELORU NAȚIOSALE. . - 

Si | „1840, Angast. - 

„ Cinstitel Pisteri iă. 

"Prin projectulii. 'din tegulamentulii organicii se 0- 

|tărasce. ca, pentru . plata învăţătorilor de pre la 

sate să “se respundă, de către. fiii-care - enoriașii câte 

lei duo, dându-se deosebiti învățătorului şi câte | 

| doue. chile -de' bucate, | 

Fiindă că acum dupe măsurile, ce: S'aii luată, sa 

| întocmită scoli comunale mai pre la tâte: satele din 

principati, şi învățătorii de pe la aceste scoli câr- 

că o “mare neinlesnire cu: primirea “dreptului lorii -. 

din: mâna, sătenilorii, Eforia socotesce de cuviinţă a 

|da. în cunoscința cinstitei Visterit: „urmă itărea chip- 

zuire : . a. 

„IL Fiă- -care.  ehoriaşii să îc datori a da la cutia 

Satului acei. "doi, “lei, însă ună leii la Sf. Gheorghe 
şi altul la, St; Dimitrie. 
„IL. Cândii imvăţă torii de. pre la Sate vor fi să 

primescă, plata “lori, adică la sferşitulii - fiă-căruia 
din seihestrele - Sf, Gheorghe şi Sf. Dimitrie, să se, 
înfăgișeze la cutia satului, din care, faţă cu faciele | 
or&nduite * prin regularenti pentru deschiderea cu- 
tii, să i se dâe bani pe “număruliă - -enoriaşilorii din 
acestii sati Şi să i dee  invățătoralui chitanţă de pri- 
înire, 

CUL Păcându-se. acâstă plată, sub- ocărmuirea să 
se indatoreze a încunosciința îndață ocărmuirel „lo- 
cale, care va. însciința Eforiei pentru a ei regulă, 
şi pentru măsurile. ce trebue. să se d6e. in Cunos- 

|einţa profesornlui: fă căreia. sedle. din .oraşii ,. ca să 
se scie că- învățătorii "Şi ai primită: la mâna Torii Şi 
să: nu rămâie la .neci. unulii dintr'enşia cuvântii de, 
pricinuire. din. scâla ” normală. RE 

Cinstita Visteriă - d6rii cu cinste este rugată: să | 
bine- -voi6scă a pune în lucrare .cele de "cuviință spre 
intocmirea, măsurilorii - “arătate, ca învățătorii de pre” 
la sate- să-și. primâscă, regalatii + acei. doi 16 da. 

|dreptulă din cutia satului : şi a imptrtăşi apol „pe 
Eforiii cu cinstiti respunsii, a | 

pd o



" ANESA No, 30. 

Departamentală Trebiloră din» Lăuutra „ală- Priaci at lui 

Românesc 12 Noembre 1838. No.. 1950. + » ului terte 

„ Cinstilei Bforiă a sodleloriă. 

“Ta urma otnoşeniei acei Cinst. fort cu No. 

1922, dându;se poruncile 'cuviinci6se cătră tote: o- 

cârmuirile. judeţelorii ca. prin înțelegere cu DD. pro- 

prietaril satelorii, pe unde“ se vorii aşeda scâle -du 

învățătură, să facă punere la cale a li se înlesni 

„darea Jemuelorii trebuinei6se pentru: incălgituli lori 

şi a 'se îndatora “părinţii copiilorii, - ce se vorii afla 

la învățături, ca să le: transportuâscă cu -rondulii 

“de-la loculă ce li-se -va areta. de către. D-lorii 

“proprietarii. Departamentul - are Ginste spre Tăs- 

pusă a “i face cunoscutii.: - 
„Şef Departamentului Ain. “Ghica, 

Resol. Şef. Secţ. D.. “Taciu.. 

„Să se de în “cunoscinţă profesorilorii, de -la sc6-. 

lele normale „disposiţiile ce a. luatii Cinst, Departa- 

mentii: din Lăuntru pentru încălgirea sedlelorii Co- 

“munale, 

  

- ANBSA No. si. 

Departamentală 'Trebiloriăi “din Lăuntra - ai mira error 

Romănesel, 1834. Noemb. 18, „cu. No. 1988. 

Cinstitei Eforă « a: “scâleloru. Najionale. iN 

După adresa Cinst. Eforil cu No. 1190, dându- 

“se cuvenitele por uncă - cotră 'ocâirmuirile. județele. 

pentru apărarea, ce -se cuvine a face .proprietariiă | 

invățătorilorii “de prin, sate de: răspunderile . datorie- . 

“lori. reciprocităței, acesti! Departamentii. are .tcins-. 

te spre răspunsi a "i înainta pe lângă acâsta 'chiarii 

copiă după pomenitele - porunci spre sciiuța, Cins- 

titei Eforii. |. i 

*Sefalu Depariametul iz. Ghica. 

„ Setul Secţiei” 2. Zaciu:, 

. 

  

ANIESA Nr. ai pis) 

PERABTAMENTULO, “Baton DIN. pANTRU 

Ooârmuiriă Judeuă. 

Tori nădejde” au “maă primiti Departamentulă | 

acri otmoșenia Cinste Bor a “Scdlelorii cu No. 

Îi 
a 

” . . _ 

dinţaţi că după. poruncă. cu No. . 

ca-accă candidaţi, £ 

|tră profesorulii scdlei normale că suntii: destoinici 

la preda. şi €i învăţăturile pe la' copiii satelorii, să 

se 'aşede sei. în încăperile ce “st - vorii. „găsi prin   

' 

1190 arătare că, din raporturile: ce au primită de 

lă unii din: "profesorii "sc6lelorii naţionali de prin 

Îndeţe, s'aii însciințatii că mulţi din” candidaţi de 

"linvăţători "pe la săte se apucă de câtră arendaşii 

moșielorii prin: silnice midl6ce, „cu. dorobanţi ca să 

plătâscă, tâte drepturile proprietăricescă cu cuvântii 

ca.acei candidaţi le suntii dajde : de clăcai prin 

contraeturile orenduirei , cândii” 6reaii: bine încre- 
va fi mig- 

locită D. Gcârmuitorii prin ale sâle bune midlâce - 

cătră D. proprietari Şi . arendași spre a nu. se mai 

supăra nisce asemene candidaţi de învățături de 

drepturile proprietăricesci, nefiindii nică -vre una lu- 

cru însemnatii,; ci şi printracâsta' i-se pune în ain- : 

te ocârmuirei a însufla prin pohtiră. mat cu dinadin- 

[sul în- ginduli D- lorii. proprietari şi arendaşi cu-: 

viința ce este a se apăra acesti candidați de -re- 

ciprocele datorii, adâugendu- se că o. asemenea ur- 

mare, ce .de sineşi Sar fi asceptatii să o: facă; va: 

aduce nu. “puţină laudă” și * Domneiloră, şi folosii în- 

semnătorii spro! silința ce:se va întrebuința, de că- . 

tră pomeniţii, la. învăţătura tinerimei. Er de ur- 

|marea 'ce :se va: face spre! stârşitulii de mai susii 

să raportuescă Departamentului cu desloşire: SE 

să ş 1838, Noomb. 

  

A  ANISA No, 82. | 

BFORIA sc6L.ELon DIN PRINCIPATUL not. | 
No. 1189, Noembre 2 2. 1838... : 

” Oinstlei “Mari Vorniciă “din Lăumtru 

Poătri slobogirea acum a candidaţilorii de în- 

vățători ca să mârgă pe la. satele lorii, Eforia s'a 

adresată cătră; 'ocârmuirile judeţelorii , poftindu- -le 

ce se vorii face cunoscuţi de că- 

sate spre -a put sluji de sc6lă,. s6ii vremelnicesce 

în casele de sfatil. până ce - se “vorii „clădi încăperi 

într 'adinsii pentru sc6le.: Ă 

„ Eforia: cu cinste, dă acâsta. în " cunoscinţa Cinst. 

Mari Vornicii şi - o r6gă- ca- să bine-voiâscă a se 

da şi din. partea acelui Cinst, Departament ca- 

& viinciosele porunci cătră P. onor. gcârmuiri, a pe la 

satele unde -nu -se - găsescăi de o-cam-dată: alte in... 

căperi, să se slobogă. vremelnicesce casele de sfatii |



Sa o E  Măgurelele.. 

Candidatul. lipsea într altă. satii, cinci. spre: dece : . 

pa Şi adăugeduase tinda la lungime, 

—:62 — 

spre a-se ţin€ înt'g nsele. scâlele comunale de că-| 
-tră- mai susă arătații candidaţi penă „ce la Vâra 
viitâre, se 'vorii zidi. intr'adinsii case pentru scâle. 

ANIISA No. 33, | 
CINSTuraI BFORUI A S00LELORD RAȚIONALE, 

„Prop, scolei normale din Județul Iovăt. 

“Plecând din Bucuresci la 3 “Aprilie. pentria a 
rovisui sedlele. comunale din acestii Judeţi, am ur- 

„mată pre câtii m'a “ iortatii vremea” şi - de starea 
lorii. cu cinste face cunoscuţi cinstitei Etoril cele 
următre: sa 

. PLASA “SABARULUI Va 

„ Satuli Gilava. I 
4 

Doue- „deci ş şi ş6sse de - copiii; doue: deci crea a- 
tunci î în sc6lă,. silabisâii şi scriau cu băgare de stmă, 
trei dintre denşii citeau binişiorii, scriaii dictando şi 

” învățaseră,. şi rugăciuni ;. — scola. e pr6 mică, tre- 
bue lărgită, „trăgendii. păreţii . îu- marginea prispei 
şi lungită, până în odaia. candidatului stricândii tin- 
da din Iuritru care. este „de „Prisosii. 

copii şedeaii în scâla; 'scâla trebue. lărgită cu pris- 

Jr locestiă. 9 E | 

 Doue- - deci şi p patria copii ai învățatii copti: spre- 
gece. ereaii atuncă în sc6lă, scâla trebue lărgită cul. 

„prispa; citirea * şi scrierea cu băgare de: s6mă, ş6se 
copii învățaii rugăciuni; — Pentru. scâlă cumpă- 
rată o casă bună, derii trebue lărgită cu Prispa şi 
adiugată. 4 tinda li lungime. | E 

Simidrenii 
EI) 

-* Sopte- -spro- deco copii ai învățată ; ; 15 ereai, în- 
vățătura cu pucina băgare de. sâmă, pentru. se6la 
cunipăraseră 0.casă (mare) care cu iici uni me- 
remetă nu pte fi. bună, aa 

„ Clinceni. J 

Învățătura fără bgare: de sâmii, „ candidatul în 
a. 

| i lată 

  

mare neorânduiâlă, 
și lungită cu tinda. 

7 Siotogia 

Trei deci şi noue de copii ai învățată; . 35 erai; 
numai 4. 'cunosc6ii : slovele şi nici nu scriaii din mul-' 

[ta neorenduis 6lă a candidatului, sc6la' trebue lungită .. 
cu tinda. 

* “Dommescii d josă- Ii 

„ Opti- -spre- „dece copii ati învățată, 14. ereaă, învă- 

sc6la trebue lărgită cu: prispa, | 

fătura. „cu băgare de -s6mă, : învățau întru o: casă ! 
dată de proprietariii- pre care vrea. se o drâgă 
pentru scâlă, d&rii nu.pâte împlini trebuinţa, fiindă 
de zidi şi numai de. „doi „stângeni lungă, și i” do doi 

Danimesci de Susă. 

 Şepte- spre- dece copii “ah învățatiă, 9 ereaii, învă. 
pătura. cu băgare de s6mă; învăţat. într”o casă prea 
mică inchiriată de satii; pentru scâlă nică. 0. rostire, 

Caţichea, 

Candidatuli lipsea , ati: învățată « copii pr6 puci- 
nă, vreme din indărătnicia candidatului, fiind şi 

îpr6..., „“sc6la trebue Virgită « cu prispa şi lun- 
gită cu tinda. | - 

Ciorogârla. - Da 

“Gandidatulăi, e 4 care a. urmatii in “scâla normale, Pa 
gonitii proprietariii - la 6. Martie,.. - puindă în locui . 
să învețe copii pre ună altu, care! singuri nu cu- 
nâsce tablele de cetire.: 

1. 

* Cotintina din deala. - 

“Tre. spre- „dece copii aii învățată, 9. eresi, cetiaii . 
pre table. bine; ru scriai, ne: -avândii cele. trebuin- 
ci6se,: învățat într”o casă veche meremetisită; pentru 
scoli nici .0 rostire. a 

„- Poenari ni Enuţiă. 
> 

Patru- -spre- dece copii ati învățată, 12: “erai, ta- 
vățătura. cu băgare de sâmă, 5 învățaii  rogăcioni 
și ceva. cântări, sc6la e făcută, după modelii: Şi mă- rimea 'caselorii de sati, n 

Ia “Colintina- dini vale aa 
eso 'spre- eco copi, ai inveti, 18 creat. “învaţă: 

N



i 65 — 

„tura cu” pucina băgare de: 's6mă, învățat într'o ca- 
„să închiriată de sată, 

lirgită cu prispa: ! | | 

Aleşii bă Mihaiti- Vodă... 

Doni-spre-dece copii ai: învățatii; candidatulii, lip- 
sea atunci, sc6la trebue lărgită cu prispa SE lun- 
gită cu tinda. i - . 

Gândava: | .. 

Unu-spre- -lece copil a învățată, 9 ereaii, invățaii 
cu pucina băgare de sâmă,, “scâla. trebue făcută, 

amendoue odăile una, lărgindu- -s6 cu prispa şi a- 

dăugându-se altă odaiă pentru candidatii. Aaa 

„Gura crucerultă. Ma | Sa 

Doue- dlecă copii ai învățătură cu băgare de s6- 

mă, 10 cântă binişiorii, scOlă nu erea, învățaii în 
casa candidatului, penă se va  aşeda satulii la: liniă 
ca Să facă scălă. ăi 

"d- 

Cornetu din vale. 

Copiii nu invă &țai, câtă la 'slobogiirea | candidatu- | 

lui din scâlă, ne fiindii table. tipărite, nu. i S'a „dată: 

_— Sedla fiindii mumal urzită ,-: trebue lunigită cu 

câte unii stânjini, ridicată, temelia Şi “mat inălțatii 

tavanu. i 

„* Darască. ă SE 

Patru- -glecă de copii. ai învățată, 97 erati, învă- 

țătura cu pucină băgare - de s6mă, învăța. într” o 

casă pr6 mică. închiriată, de: sati, sc6la urzită., pre 

nică, trebue făcntă 0 scâlă mai mare, “ findii, No. 

(crista) Enoriaşilorii tvecutii de. „200, 

“Giuilescil. - 

Douc- -deci de copii ai. “insățatii, 17. ereaii,învă- 

„țătura cu băgare de s6mă, 5 învățai şi rogăciuni, 

Pentru scolă cumpăraseră o casă, care trebue lăr- 

gită cu prispa şi făcute amendoue: odăile una” și „- 
adaugendi odaia pentru candidații. 

e Copăcenii de miglocia. 

Copii a nu at învățată, “cazdidatulă a lipsiti totii i 
„Xera din” scolă, sc6la trebue lărgită. « cu „Brispă SI 

. adăugată tinda. la a lungime. | 

sc6la e neisprăvită, trebuie |! 

[ea să. se > indrepteze nu. se: pâte. 

  

Copticenit. 

Patru-spre. -giete copil ai învățatii, candidatulă erea 
de 2 septămâni reii boloavii, sc6la trebue lungită. 
cu prispa şi lugită cu: tinda. i: | 

Colibaşi. 

- Done. „gear. “şi unu: copil aii învăţatii, 17. ereaii, 
învăţătură cu băgare de.smă, scila fiindii înce- 

pută pr6 mică am oprit'o din lucru, și. s'aii iu vo- 

itii sătenii „cu. arendașulii ca să o prefacă, căruia i 

am hotărâtii -o mărime potrivită cu numerulă. Eno- 

riaşiloră. : i Da a 

„Dobreniă.- 

Doue- „geci şi șepte: de copil, 20 ereai, cetirea. Şi | 

scrierea pre tablă cu băgare. de. sâmă, 6 cetâi qi- - 
ceri slobodii pre. ori. ce carte şi învăţaseră şi -rugă- 
ciuni,. unulă lucra adunarea Şi "scăderea, din - arit- 

metică şi 'scia, dictando bin işorii, sc6la pre mică şi 

 Bercanăi. 

pâce copil! aii “învăţat ; nu mai învăța de 30 

septărniii câci nu vrea se i de€. 

candidatului. - Sc6la, fiind. numai urzită trebue: 

lungită.: şi lărgită cu” câte ună stâjinii, înalțată te- 

|melia de done palme. şi. mat: „redicati tavanul, 

Stiubeii.. : 

16 copii a ai înv vă tatii, 9 ereaii,; învățătura. cu pu- 

cină : hăgare . de s6mă, învățau într'o casă mică în- 

chiriată de sati, nu e nică o 'rostire. 

„Oroscii Oy uceruluă. 

8: Copii ai. „invățatii ; nu-i: mai înveța de 3 sep- 

tn: pentru că nu -vreaiă: să-i. de. Pentru seâla 

! avei gătită din materiali, derii i nu incepuse la lucru: 

Nae “Ciocovent.. _ 

48. copil: a învățat, cetirea, cu  bigate, de sâmă,. 

o Du scria, . ne: avendii cele trebuincidse, pentru sc6- 

pi la nică: 0. rostire. i 

alea Dragă. 

„10 copil aii învățată, 3. ereaii, învățătura cu bă- 

gare de semă, invățail in tinda . casei candidatului, 

ne “având altă” casă, găsită, - ÎN 

N. 

a învăța în casa - -



“PLASĂ OLTENIȚII. 

- Satului Frumugeii. | 

12. copil. al învățată, 

„dile; pentru scâlă nică o rostire. 

Ber escă. 

- Oandidatulă lipsia, pentru scâlă “dreseseră; o casă 

„dată de. proprietarii pentru. acâsta, care pâte fi de 

sati; pentru scâlă - nică o rostire. 

ajunsă. SI a 

Hotaru. | 

Candidatulă lipsia de. doue  septămâni, “pentru 

scâlă nică o rostire, : 

„Oriveţiu” * 

„16 copii. ai învețată. 10. „erai, “învățătura. cu bă 

gare. de s6mă; învăţaili întra :0 casă închiriată -de 
a: : . 

II 
Rodovanut. 

16 copil ai i învățată, 15 erai; a silabismii. cu 
pucina- băgare de sâmă, nu. „Scriaii,- ne avândii cele 
trebuincidse, $. citeată binişorii; invăţaseră rugăciuni 
şi cântări, învățat într'o casă pr6 mică 'sc6la în- 
ceputii prâ mică, trebue „făcută una mai mare,. fi- 

| “indii numerulă, enoriașilor trecuti de 320. 
- 

„Câscidrele. . 

10 copii aii învățată, -8 eraii, învăţătura cu pu- 
cina băgare de s6mă, învăţaii într'o. casă, închiriată 

"de sati; „pentru scâlă nică 0 rostite, 

+ Oârmoță 

35 de copii aii învățată, 16 erâii,. învățătura cu 
băgare. de s6mă, G-citeai “binișorii „Şi învăţaii ro- 

“găciuni, învățau. într'o casă dată de proprietarii, 
sc6lă nu e;. trebue tăcută maj. mare, | fiindă numă- 
rulii Enoriașilorii trecutii de „360, 

“Galbenaşi. 

„ pretacă, 

Sulatulii. 

1 copii aii inta, 1 13 erat, toveftar, cu pu, 

— 64—! - 

candidatulii lipsia de - 

- lungit cu tinda. 
14 copii aii învățatii, nu-i. mai învefa find 1 tu-| 

aţi la muncă cei mal mulţi, sc6la e pr6 -mică şi] 
ca să se îndrepteze nu. stă mizlocu de câtă să sel. 

cina băgare. de s6mă, sc6lă, nu 6, nefiindă încă sa- 

tal aşegată la liniă. o 

“ oroţă. 

Nu a ținută sc6lă, pentru că aut a dati fasă; 
„pentru sc6lă nici o rostire, 

d : Si “Amica: , | 

23 de copil ai învățat; 23 erai, silabismu cu 
pucină băgare de s6mă, 6 citeai și. scriaii binişorii, 
învăţaii şi rog găciuni, învăța î în „casa candidatului, 
pentru sc6lă nici o 'rostire. 

„ Uimenii, 

13 copil ai i învățată, 9. erai, invăţătara cu bi 
. gare de semă, învățau în casa unui sătenii, în care 

era şi unii resboiii, pentru sc6lă nici o rostire, - 
'spunii că o.să o facă, Ese.- s, D. Spatar: C. Ghica, 

PLASA. Co CĂSESCILORU. 

- ” Curateseii,, 

13 Copii au înețata,. 8. erai, învăţătura. cu pu- 
cină băgare de s6mă, scOla' pre :mică. şi „ca să, se 
îndrepteze trebue „prefăcută. | 

“Găriceiuii. ! 

| 16 copii- ai . învățată, înveţă tura cu. “ băgare de 
s6mă, scola aşa de mică încâti, fiindii într'ensa 3 
bănci, cercurile: nu se potii lăsa, Sri 

“Frasinetă. . 

aa copii . ai învățată, 8. erai, invăţiitara cu bă- 
gare de s6mă, sc6la trebue. lungită en tinda şi lăr- 
gită cu prispa. de la „spate, fiind făcută cu: „doue 
prispe., 

Obitescă + noul, 

„20 copii ati învățată, 16. eraii,; învățătura. cu bă 
gare de s6mă, 6 înveţaseri rogăciuni, scOla trebue 

Făură.. 

Copiii nu-i înveţa de o lună, nevrândi sătenii 
săi dee, sc6la pr6' mică și pardostla mai „josii de. 
cât facia pământului. -  



Nenciulzi, eo: 

"15 copil ai învăţat, - Ul ereau, iivețitura cu, bi. 

gare de semă, acestii satii arii trebui uniti cu UL 

mu, fiindă mai unii trupă, câcă .are- numai 45'de 

enoriași. pi Mi Si 

| Ulmu, - 

Copiii nu învățaii de. doue luat; find: canâida. | 

tul reă bolnavii, sedla urzită, pr6 mică, trebue 

“tăcută alta mai mare, fiindăi. numărul. enoriașilor DR 

trecutii de 200. 
MĂ ş -. 

 Bopnăzui 

"20 de copit aii invățatii, S- ereau învăţătura cu 

bigare de s6mă, 4 învăţaii şi rogăciuni ș pentru 

sc6lă nici o rostire. - - - Sa - 

— Tarascii. Er ae 

"19; copii aii învățată, „- ai, învățată intro! scălă 
dată de unii -sătânii, nu-i mai învăța de o lună, 

ne mai vrândi sătânulii, să d6e casa ; ; pentru. sc6lă 
nică o rostire. ai 

Gistaneţăi Sr E 

19 copila ai “învățatii 1 

gare' de sâmă, 

sati a i 

 Ciociimaţil 7 români. 

2 copii ali invăţatii, “din neorânduidla cătidida- 

“tului învățătura fără -băgare de s6mă, sc6la înce: 

_pută pr strâmtă; “NB. aceste “doue. :sâte. „trebue 

unite fiind unii: trupii şi de. o: proprietate, numai 

cu numire de: Ciocan : „rom. Și. sârbi. - 

„Obilejă vechi. „i 

18. copii ai tnveţatii, 11 ereaii, invățătura cu pi 

_gare de s6mă, scâla “trebue Jungită cu tinda şi] Jăr- 

git cu prispa. - 

“Să udeţi. 

14 „copii ai tnveţată, 11 -ereaă, învăţătura € cu bă: 

gare de 'sâmă, 'se6la. pr6 mică, trebue. e lungită, cu 

tinda Și, Aărgită, cu prispa. | e 
. 

Da „. Plasa. 

24 cepit aii roată, M-a învățatii în. “casa cand: 

13. ereaii. invățătura cu i blo Ei 

 învăţaiă - într'0 casă “închiriată de]. 

datului, pentru care i plătea chitia nu-i. maj în- 

vea de doue: septământ. din ncorendui6la candida- 

tului pentru scol nici o rostire. 

 Belciugatu. 
. 

II copil + aii îivățată, 4 credit, învăţătura cu pu- 

cina băgare de s6mă, învăţaii într'o casă închiriată 

de sati; pentru se6lă, nici-o rostire. 

e “PLASA DÂNBOVIȚEL. 

Afumaţi. 

„13 copii: aii invăţatiă, 9 ereaii „invăitura cu bă. 

gare de sâmă, învăţaii înti”o casă închiriată de sati, „- 

pentru scâlă nici o. rostire ; = Fiind că mai tâte 

sedlele , unde: sunt. făcute, suntii aşedate în  facia 
pămentului cu tavanu josti şi aii, prea pucină de- 

osebire: de casele sătonilorii, plecati” rogă pre. cins- 

tita' Eforie “& face cele de“ cuviință: ca în “satele ca-. | 

re nu suntiă “(făcute)” încă, “începute, se le facă. re- 

dicate  de-2 palme din facia pământului, 

mal înalt şi ferestile mai mari. a 

Dai , Profesor B. doru. 
Ra -N0.:16.: - Ie 

16-a 1840. 

“ANESA No. 34. | 
CINSIITE i RFORII A SCOALBLORU NAȚIONAL: 

„Profi. scâli naţionale din judeula Ifovit. . 

ă După scirile aduse de vevisorit “plaşiloră, cu 

cinste facă cunoscutii Cinstitei firii, că învețătu- 

ră copiilor din acesti judeţă merge -pre slabii 

atâtă din lipsa încăperilorii câtă și din ne da- 

"--Irea celoriă trebuinci6se, după care socotiamiă . de 

trebuinţă spre : a mă duce a rovidui pe câtii mă. 

va - ierta vremea. -- 

-Dârii, ca să 2044 3 acesti revisie aduce o" mai bună 

inbunătăţire,. rogi pe cinstita Eforiă să bine voi-   : 6scă a face. cele de cuviință, ca, se mârgă înpreună 

| cu mine şi sub ocârmuitoruli plăşei, ca, otărenduse 

o dată facerea încăperilorii, „alăturarea. satetorii şi 

altor trebuinți6se, s să se şi pună în lucrare, a 

„Profesor: : B. Jorju. 

e. . i i D. 
x, "10.   14, Martie 1841. 

tavanu -



„că să se facă câtă se vă. put mai curândii, căci se|- 

ANESA- No. 35. i 
 CINSTI TEL. EEORIL A: SCOLELORU NAȚIONALE 

„Prof. scâlei normale din judtoțulă Ifovii 

“In cele mai! multe sate dinteacestii “jude- 
ţii, ne-fiindă încă făcute scole, rogi pre cin= 
stita Eforie să bine-voi6scă a face 'cele de: cuviinţă | 

apropie vremea. învățăturei „copiiloriăi - săteni şi din 
pricina ne. incaperilor se face mare: im- 

__pedecare în inveţatara lorii. Deră, pentru 
că prin, sate - pre unde sa isprăvită. sunt cu totulă : 
me potrivile cu trebuiuța ;: o rogii a: face icele de 
“cuviinţă ca să le facă aședate. pre stalpii ” casei câci Şi 
„le facii de 'slugesce faţa pământului” de. pardos€lă, 
mai inalte, ferestile mai mari,- mărimea săley de în- 

văţiatii copil se” fiă celă: puţină . de cinci. stânjeni 3 
langă. şi patru. lată; la satele cu. No. mai. mică de 
o sută cinci- “deci. de: familit şi . forma după plană; 
căci, după cumii se faci, cii nece uni chipi nu se | 
poti: irăta. copil intr'eusele după? modulă Laneas- 

“teriani..   | ” Profesor: 8 dou. " 
. "No. 53... . 

Septem. 22, 1841. 
” Bacurescr... . 

" ANESA No. 55. 09 

Nu numar 1ocalele lipsiaă; veţi ce dice aci. “del. 
învățător. - E 

CIRCULARĂ căra; PROFESORI! DE PRIN JUD 

. ” 1842 Februariu 6. - Ii “a 

“ Eforia a luati. sciinţă. de la cet maj. avaţi pro- 
pietari. dintr'acelii judeţă. - ca: învățatorii. Sco:- 
leloră de prin:sate na pazescii scâla, când 
'sunt îndatoraţi a da învățături la copiil satului, ci 
o pustiescă fârte. desi și că; în băserica satului nu 

“facă slujbă - de căntăreții - sâii de _țârcovnici unir 
dintr acei cand daţi, ce primescii acele. două chile de 

| bacaţe” şi că în! sfârşită acei invățărori “isi acei 
“dou lei .şi: porumbulii fără a face: vre-o. ispravă, . 

„Eforia scriă. D-v. că fără întărgiare să te înţe- 
legi atât cu revisoril, însăr cinaţi cu cercetarea sc6- 

_leloră comunale, câtă şi cu unii din! candidaţi | pen-|. 
“tru starea acelerii sc6le, cerândă - pentru dov6dă de 
„urmarea: copiiloră în sedii încredințarea aleșilorii 

r   
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satului şi pe ca din tnvăţătâri vei cunâsce că 
Sail abătutii din. datoriele lorii să “i dai în cunos- 
cința Eforidi. ca să chipzuiască apoi. împreună” cu 
D-v., după părerea. ce vel. da, pentru îndreptarea ce 

i trebue să se facă. o 
No. 89 Craiova. , 

No. 90 'Târgu- -Jiu, 
*No.: 91 Caracăla. | 
No. 92. Romnicul- Vâlcii - 
No. '93 Slatina. 

No. 94 Pitesel. - 
No. 95 Câmpu-lungti.. 
„No. +96 Târgovistea, 

No.:: 97 -Ploesci. o 

No.. 98 Vălenit: de Munte. 
„No. ':99 Călăraşi: j 

No. 100 'Buzăii. o. 
“No. 101: Roşii: de Vede.. 
„No 102 Brăila..: 
„No. 103 Focşani. . 
"No. 104. Cerneţi. 
„No. 105 Giurgiu. - .: 

106 Hou. Da No 

Livăţătorit e er caii i necapăbilr, d&ră şi  nocapabilt cum 
_ „|efaii se 'lăsaă şi ei de scâlă. Atunci Eforia cregu 
- a impedica răulii prin următârea circulară. 

> 

Cireulară către proteseri, 1846, Decembre 23. 

Sa: făcută - adesea or! “Dăgări, de sâmă că unii 
Mu din invăţăto: cil satelorii, găsihdă: pricină de a se lă- 

păda. din slujba . acesta pe la îinceputuli trimestru- 
lut: “Octombre, după ce adecă ? "şi au primiti L6fa în 
totii: cursul : Verei, fară a da lecţiă scolariloră. sa- 
tului şi cu. acâstă: tragere, a candidatului „rămâne 
sc6la comunală inchisă -pe t6tă I6rna; de. aceia se 
scriă D-tâle ca de acum înâinte- nici uni. învăţător 
nu va av6. Yoiă a. se. trage. din. acestă: Slujbă în | 
orl- -Ce "vreme. a anulu), filă măcarii. a sea cerere ori 
pentru. a' se preoţi sa pentru vre-0'altă „Impregiu- 
ară, ci aceia. se. Yorii slobogi numai în “curgerea tri- 

mestrului de. Aprilie” ca să remână indestulă. vreme 
;|spre a se- găsi şi a se 

la începere 
rămână sc6la închisă, din lipsa înv Sţătorului. 

gregăti altii candidati, până . - 
a: trimestrulur “de Octombre, ca: să, nu, 

* Gânâii &nsă: vre unuli din . invățători „va călca 
acâstă orândudlă, va.  supusii a întârce toți banii, 
|ce va A luati ată pe trimestrele, ce oră f. trecute: de



o 
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la 1- ii Tuliti până în “trimestrele ia: care “acela: va], 

voi să ŞI dee. dimisia s6ii se va fi făcută nevădut 
de la sc6la satului. , 

„ Acâstă regulă o "facă D-ta ourioscută totorii învă- 

„ fătorilorii ca să aibă din vreme sciință. 
No... 1457 Cerneţi. „No, 1458. Târgu- Jiului, - 
"No. 1459 Caracăla. * No. 1460 Vâlcea. : 
No..1461 Pitesci. -. . .No. 1462 Câmpu-Luugii. 

„No. 1463 Ploesă. . „No. as Tirgoviştea. 

ANDSA No. 36. - 

CINSTITEI EFORII A SCOLELORU OBSORSOL. - 

„Profesori ii scâlei din Ilfov, 

Intre pedecile; -ce Oprescii “învățătura . copiilorii 

stiteni, „lipsa 'scblelori - este una pre însemnată, fi- 

ind-că. după ce ânchă penă- acum mu s'a: făcutii 

„în cea mai mare. parte, apoi şi cele is- 

prăvite, fiind râii facute și lasândule ne 
ispravite,:s'aii derăpanatii. 1 Acâste cu cinste 
arătându-o cinstitei IEforii o rogii “se bine-voiescă 

"a face: cele de cuviinţă, că atâtii şi pre cele făcute 

se le grijâscă de 'acurnii. ca: -să se pâtă ' găti -penă 

la vremea . 'începerei învăţăturel copiilorii “săteni 

Intr'acâstă ernă.. SI ea 
Profesor:.B. Jorju. -.. 

No. 66. i m 

2 Septembre, 1842. 
Bucurescl. 

9 Din lipsa de. locale învățătorii ereaă adesea siliți să 

"nu lozutscă în satuli unde ţineai'sc6lă, Judecese ce per- 

derea de tempii, câte absenţe de la scâlă,. pe -vremi rele, 

cândă învățătoruliă spre' a veni 'dimineţa în satulă unde 

avea 'scâlă, trebuia să "pună doue 6re de cale! Ecci aci 

unii actiă constatândă acesta: 

„pireuată 1846, Septembre 7, 

“Sa mat scrisă Dă. "că fiă-care candidatii de tavăţă: 

toră trebue să-și aibă “locuinţa în. satulii în care se află| 

sc6la, 6ră nu uiurea. De aceea'vel îngriji D-ta ca de 

acum înainte să nu recomandezi pe vre unulii care să | 

șcdă în altă satii și să fiă acâla într "altulii: Eră cândăl.. 

nu” va. sta putinţa u. se găsi. candidatii; care să ştqă. în 

acelaşi sati în care se află sc6la, atunci 'celii ce se va: 

găsi de aiurea să se. indatoreze prin înscrisii ca. fără |. 

altă “zăbavă, îndată ce so va: aproba de către Etoiă să 

"se: mute în satulii: în carc este. sc6la. Acestă însemnare | . 

se va arăta de către D-ta totă- d'auna în raporturile 

- prin care vei recomanda pe. candidați, din noii însem- 

nândiică cutare recomandati, cate din cutare sată şis se   

| ANESA 36 bis, 

 GIRSTITULUI DEPARTAMENT DIN LĂUNTRU. 

Profesorul scâleloru incepătăre | dintru acestii 
judeţii, făcânâi revisia sedlelorii de prin sate, prin: 
raportulii seit de subt No. 69 dă în cunoscință,. a- - 
cestei Eforiă, că -în- cea. mai mare parte încă pină 

- | acumit nu sai făcută punere la cale: de a se clă- 
“Tdi se6le şi din potrivă şi cele: incepute, lăsân- 

du-se. ne isprăvite, se derăpană, din - care pricină 
urmâră “că, nici candidații să nu aibă unde învăţa | 
pre copil sătenilor. - 

Ci fiindă că din. căderile ȘI datoriile, acestei E- 
forir este de a preveghia atâtiă “pentru clădirea, im- 
bunătățirea, * înaintarea scâJâlori normale de prin 
oraşe, câtă și a aceloră comunale de prin sate, pen- 
tru care se întempină. mat multe. impedecări ; 
De aceea are cinste itrăși a mal roga pre. acel 
cinstită. departamentă ca.să . bine voiâscă de a lua .. | 
măsurile cuviinci6se, atâtii de -a se “elădi sedlele. din 
noii, câtă și ale severşi pe: cele începute şi . nese- 
'vârşite, câci, lăsândule aceste “din :urmă .în starea 
de. acum; no. aparati “urmeză a' se der&pana cuto- - 
tulă : şi în urmă a se face cu cheltueli, cu care se 
împoverâză zatele . mai:  virtosiă : cândi - cinstitulii 
departamentii preţuesce - că de ună. mare folosă şi 
trebuința : este .pentru înaintarea „civilisației. şi -a 

- Ibunei crescery;, din' care se ascâptă fericirea obscej,. 
să se deseverşască. sc6lele. — Acesta. nădăjduită | 

“ifericire nu. lipsescc Eforia a o recomendui la pă- . . : 
i rintâscă îngrijire « a „cinstitului” departamentu. c 

> 

indatorăză a să muta. cu voia in proprietarilor din amân 

dee satele. - "o a a. 

*No.:.1142 Cerneţi. Ca - Dă 

„No. 1143 Târgu-Jiului. 
No. :1144. Caracală. 

No.. 1145 Vâlcea. . 
„2 No. 1146 Slatina: e. 

Noe 1147 Pitesci, : 
No.. 1145 Târgoviştea. i 

E No, 1149 Vălenii de Munte. : LL i 

: No. 4150 Ploesei, ce 
No. 1151 Câmpu-Lungă. . - i 

No. 1152 .Roşii-de-Vede. 
"No, 1153. Călăraşi. - - 

-Ro. 1154 Brăila. 
"No..1155 Buzăă. d 

: No. 1156 Focşani... : e. i e 

"No. 1157. Giurgiu. a a 

No. 1158 Craiova... 
- No.41159 Iifovală,
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| | — ANBSA No. 36 (bis).. | 

„ Starea scolelorii din tot Principala până Ta citi ulii 1842. 
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a ANESA „No. 37. e 

CINSTITE EFORII A SCOLELORU.. îi 
Profesorulă . ecălei normale de. Tifovă. 

Vremea slobodirei candidaţilorii la sate, ca să în- 

c6pă învățătura copiiloră săteni? sa apropiati și 
pentru că mai prin tâte satele scdlele nu sunt. is- 

prăvite s6u cele isprăvite tr ebuescii uiele lipite şi 

Ja altele mobile făcute, rogii. plecatii pe cinstita E 

foriă să bine-voi6scă a 

verşirea lori, potrivită, cu arttarea făcută în lista 

alăturată pe ltugă raportulii cu No... 

Asemenea o rogii ca la satele, ce âncuă nu sa 

inceputu sâii la cele numai 'urzite, -să poruncâscă 

a le face , mărimea potrivită cu numărulii. enoria= 

şilorii „Şi mal bine ingrijite, căci fiindă pre strimte, 

înălțimea la unele mai josii decâtii de unii stânjenii, 

ferestrile prâ mici Și pari bătuţi în pământii, nu 

numai că nu potii sluji de scoli, neîncăpândi într- 

ensele decâtii doue, trei biinci. şi pentru semi-cer- 

curi nu mai rămâne locă, apot curândiă. vorii şi că- 

d6, — căci paril ce sunt bătuţi în pământii pu- 

. tredescii curenâii, căci unele de acum ai începută 

a se pleca. Na - 
aaa 8 den, 

Bucuresci, - : 

21 Octombre | Na , 

1868. a SR: 

porunci ca să grăbâscă să- 
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. ANESA No. 38... | 

, CINSTITE EFORIL- A SOOL ELOR. 

N Profesorulă scdlelorii normale de. Ilfovii. 

Cu cinste. alăiturii pe lângă acesta plecatii lista, 

cerută de -cinstita Eforiă, de “starea, materială a tu- 

Ya pută cundsce cinstita Etoriă ticălosă, stare a 

loră, fiind may tte nepotrivite cu trebuinţa,. atâtă 

pentru mărime, formă, câtă şi pentru matârialii, căci 

sate în locii de a se. clădi scâle' din noă, s'a cum- 

etari. o 

Oa ce nieremetă se va chipzui a a se. face aces- 

tora va fi de prisosii, afară de. vre o câte- va care 

și acestea. nu ai mărimea potrivită cu “numărulă 

enoriaşilorii şi ca să potă acestii județ av6 se6le,; 

rogi . plecată pe cinstita lforiă se bine- voiâseă a. 

face. cele de cuviinţă întru acesta , ca „aceste: ce   
sunt “făcute, să se dâe de case de sfatii, căci întru 

acesti județ nu sunt ânchă făcute şi să se 'clă- 

dâscă scolă din noii pot ivite de ari cu -numărulii” e- 

nori iaşilorii şi torma dupe plană; cele-ialte, ce sunt 

nurzal. urzite cu parii Dătuţi în pământii, ci încă nu 

. sunt îngrădite , să se dărîme. și să se prefacă po-: 

trivitii cu trebuinţa. Prof. B. Jorju. . 

i No. 128 
1844, Maii 31.   

tulorii. sedlelorii. normale ale acestui judeţii, din care. 

unele aii începutii de acum a se derima în multe | 

părati dărimătuiri de case "de la săteni Si propri 

-
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i | ASTA 

"de siarea materială a scolelorii din judeţulii Ifovii. 
e Plasa Sabaru 

= E NR -- EI Mărimea Seglei |. | i 
Z De este sesla sevorsită stă Din.ce materială] =]. De ce are tro-| Băgări de 
S SATU . "ae cuinit începută” este făcută E. 3 buință „„semă _ 
3. Ia - Ă . : p-- 5 . “. 

|: . | - | „ stâujeni stânjeni - 

]|Streini Dobreni!Seversita De gara pan btu e | Sase facă mobil. Pră strimiă pre aa . - trebuința setuluț 
2|Oresei  Tdem Ea E Idem po 2 “1dem - 

3|Simidreni  lătremenig acei încasa | dem, 3 | 2 „| 
4 Valea Dragului Cump. ocasă de săteni “Idem. IV pol Să se tt notă roti dupe ss 
5|Dobreni “ ISeversita | Mem ep | ” 

| 6|Bragadiru [dem - : „dem | î . 

7|Stirbeiu . E Nimicii inceputii -. E [- | , | 

s Bircenit Severșiţa i dem ad | 3. sa soîngr adesea IE 

9|Poenr. lurEnutiu Tdem -... “De: gard pe tălpi - : Mobil Aa 

10 Popeţi | Nimic începutii 0 dem d i | 

1] Budă a Severşiţa De gar. pari în păm.|. ă De Giamuri 

12|Darascii - -. [Severșiţa „. De gar. pârînpăm.i 5. De 

i4|Ciocoveni - |. dem “dem în păinint | av, |, 3: O lDărimală 
MI5|Gilava «(GP eăiatpuemă în care eslțdena pre talpi. | 4. [:'8.. Giam. și lipite, |. 
16 Colibaşii | | Sav erșita | _ | : Idem în pămînt 5. - | 3, Mobile | „- Forma după plan 
17|Olinceni * „dem dem O |: 2 [2 |Giamuri Să 
18/Copăc. de josul dem - ldem | qi 3 ă 

19 Bicu | | Gump, ocasă ie săiten| | | “acm E |) II Pro sir 
20|Alosti - Severşita .. . den ... 3. 21 Mobile. ..: a 

21|Slobogia Iăem Idem . „31214 ÎSă se 'lipescă * 
22|Măgurelele . | dem: dem. 2. Să st inv.șimob | | 
23|Flocescii. Cump. osasă, de săteni Ten i oi 1. ISă se invălescă | 
24|Chiajna -  “|Seversita; | |. Tdem. ay au a | 
25|Domnesci e Nimică, inceputii Ia IN |. pi : 
26 Gindava . Cump. ocasă de săteni De. gară ș pre tai IA E: | Mobile 
27|Copc. Monastiri |Seversita | o a ca învaracaa % a " „i Idem a E 2 2 Să se invălâsei |. + 
28 Ciorogirla Nimicii începută, - De gar. par. în păm.. 3. 21, Mobile. Ă 

|29 Poenr.Floreseul, „dem... ldem .. -. ENI 5 1'/.* Să se, învelâscă; „dem . 
|80|Creţiescii. - Serersita. » em a | 3 21, Mobile | 
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5 O, De cate scăla sovârită acul Di: iiiea 3 cole | E E 

: : ir a Da ie ai aci De. ce materiali | 3 |. _ - Dece are tre- Băgări de 

. - de cumii începută - |. este făcută. -] : E. 1.8.1], buinţă _"S6mă 

zi e a | z. | < ia ii 

31 Sintescii, Săvorşită De garpariînpăm.|. „3. 2%. Mobile 
„132/Catinii Ne săverşită, Idem " "9 1%, |Mobile - 

:33 Copăcenit de sus Cump, ocasă de săteni|  Idem- 2 „Ti | Ldem- 
34Bolint din d€li|NB. ::u are candidati E Na o 

35Cornetu -. Savorgită De gâr: par. în pin. 3 21/; |Mobile... RI 
36iCălţuna | iti , ÎN Mi a Acum a înființată 

Si - candidată fiindă 

i 
. fostă alăturații la 

RE Plasa Olteni iţeă medie 

137 Căsci6rele .. INum. încep, de 2anişi| : . 

| sa dărămat şi ce era] .- -. _ Sa ea a a! 

:38|Luica Sevârşită De gar.par. în păm.| „3 2, So sc facă mobil. Forma dupe: plan! 

139 Chirnoții-- Ne săvârşită . ::.| „dem 34 „4 „em, „i 

4OCriveţiu (Severşită dem .. : 3. st pe gt mobil stea 

41|Heretii. Dată ocasă de propiet.|in paente de” zidi EA “3 Tabla de nisip i 

42/Hotaru - Sevârşită "iDe gard în. păm. 2 Să se lip6scă - lporma dupe plan 

„ 43|Spanţiocu: “|: Idem Jdem 3 DI o Hem - 

[44JOlteniţa "Idem | Tdem ..- 3 |. 2 fn Să s6 facă odae| “1ăem . : 

'45|Podovenu Numai: începută de, 3| . Idem aa Ia - ai MRI 

IŢ ani şi sa- derimatii [NB Inacei miss i 

96 Basilaţii Sevârzită - Idem - = "3. 2 - sa se lipesc [em -- 

47 Suhatu . Idem ldem '... 1 3 .| 2. „dem, „et dem 

48/Gâlbenaţi - ldem - lemn . .. |... a 

"49|Frumoşeii + Numai începută E „Pisa atrilă. + 

DOlAprodii Idem - "(De la aceste să 

-51lGruiu dem. : | | (i trăită și can- 

i A , e . didați | 

1d2|Mitreni _ -ldem _ SE "68 choltudla o pâri 

53|Dudeţi .. - Dată o casă de propit A să proprietarul. 

| | ” Plasa “Giocanesciloriă , 

54 Ulmulii "- ISăverşită IDe gar. parin păm.| 8: [21| 5 se ei mobil 

-155:Polcescil Nimicii începută . - - i 

56 Ciocanescii . -'|Ne sâverșită :.- |Degâr.par. în pm. „2 2 Să s se facă mobil.[Strimtă 
57 Frasinetu - Tdera | - dem 1 VĂ 1-1/4 si se lipescă şi mmobilole): Jdem 

| 5SiLupsianu ldem - - dem .. fa Di 2 dem. „em 

56,Obilescivescit “ Tdem. ..- Idem 3. 2 a AI E 

0/Fauret Tdem : ? Idem, a-l i] dem Strimtă 

61|Nenciulescii: | |. Idem ." “ dem E II aa 

62/Gâriceni Săverşită - - Ipe gar. par, în sm. 2 IA | lea 

(68/Coconi -. =] dem. Dă „Idem  -. 2. ED e „Bem. 

64|Sarulescii * + Tden . ..: ldem .: 2 |. 11/: Mobile en 

65|Priasna veche | ldem . . „Idem - 1 | 1 | dem gen . 

66|Fundu dem . -: - Idem. . 8 2 e 

67 Obileţii not ldem ... „„Tdem a 3. . |Gramuri - 

l68lOoțiofanea -. |-“Idem - ldem.. 21| 2 [Mobile 
69 Gurbanescii -.| dem . ldem : -" 3 Zi 

TOlIIeana | Dem. -: “Tdem - . 344 |- 2: (Mobile Da 

“ ]71|Priasna .nouă Nimicii început | a _ Ra . |umplată cu grâăl 

-V72|Pârlita + ; ]dem 2 2: „de arendaşiu -
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= - i Tica Scoli ” l3 . 
e | | De esto scâla scvârşită saă! [De -co- .. materiali a | a De ca are tre-l. Băgări de E sam [mami tit a veste făcută | 9] E | buința > | sem 
Z a ni Z : 

73|Bogata “Idem ... Idem .-. 2 2 
74|Monastirea, E .. 

Ă “ Plasa Gherghiţei Ă 

-75|Or&ţia Incepută De gar. par.în păm. | Pa o ant Și a dă. T6|Agieşci - Săvârşită . | dem 3. 2'/ |Mobile | pănatii "7|Grecil „Numai urzită P a aj | 
"| 78|Balamucit Numai urzită . | a. ” , a '79|Gago Idem , - 

80|Maia Idem - 5 
S1|Micsiuneţii Urzită - căi o 82|Netezescii ldem . . o 
83|Herbinţii - "-Idem | = A „| SaqlRasimnicea. : jUrzită | i “Sb|Catruneţii . -. Numai urzită.. 
S6|Surlarii. Nimică . începutii | d ani | — S7|Lamâdâv Săverşită i A aa | E - 88|Marinţia ..- -|Nimicii făcutii : - [De gard pe talpi |. 2/4 1'2 |Mobile - E 89|Sariudaru Săvârşită a e N MI a g* 90|Gradistea - - JUrzită -. - 2 91|Răduleții „ldem- 

2 .- 9oiBitina - |Nimici început | o A Ia a 9a|Gergiţa  --  (Săverşită țin paentii s...-iN'are mobile Să „DalSudiţii O IUrzită |De gar. par. în păm. ÎN Ia 55 95/Fundulea . |  Idem | Si | 35 9g|Draguesci den. 
a” 

97 Belciugatu o Suntă. în li si de gi 8 Gat ilele . candidatii îi: e. 9|Crângu - 8 i Se _ | 3 

| Pa Plasa Snagovului. 
100 Ala saracă _ “Bvergita | IDe. gard. pe talpi 95. 29, | . 101|Popetii . ]|- ldem.:.: E In păment | „9 VĂI _ If NE 102 Drizomireei Nimicii. început. | | - : Na 103|Baloteţii . Numar începutii . Idem 21 „92, 104 Tărgăsescil. Nimicii început | op î 105|Băltenii: 'Cump. o casă de săt. | - Idem 2, |. 9 106/Cosoba Numai începută . | Idem;. 23/ 2 107| Turbaţii -iCump. o casă de șăt. | Idem - 9: | 1 ip. a: 108|Corbenca Nimicii începutii' a Misa : 109|Ciofliceni - - Idem . | Sa A i 
110|Lipianu Numai începută.  |De ard pe tal 3%. V 111|Ciumagii ” Inceputii nimic . 5 „E ii p | % fe 34 “V112|Flămânzeni - Idem - - - SN Cigănescil (Cutop. o casă de săt, Ie gară i în pm. 2 1] a 114/Brutiman..  |Niniicii-inceputiă Da Ba Ia 115|Balta dâmni Numai începută Tien | 24 |: Incopută de-3 

"lant şi s'a deră- 

    

    = Ipăbatăe
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"ANESA No. 39. a 

Pre înăițate, Dâmie! 

Projectulă, ce aţi bine-voită Inălţimea Vâstră al 
trămite Obscescei Adunări cu oficiulii sub; No. ” 

pentru neapărata organisaţie: a sce6lelorii și înfiin- 

țarea Pensionatului de. fete. desbătânduse cu cea 

mal. mare luare a minte, Saii priimită întru t6tă în- 

tinderea sistema coprinsă într Ensuliă: şi împărțită î în 

trer-trepte :în învățături prin sedle: comunale de 

“prin. sate, in învățături elementarii. prin scâle nor- 

male. şi în învățături - Academice precum se des- 

luşesce în. projectii, - asemenea şi întocmirea Pensi-. 
onatului de fete cu suma de bani, ce se hotărasce 

prin art. IX, a se lua-pe totu 'aunulii- din venitu- 

zile Monastirei. St. Spiridon noii, precum şi pen: 

tru suma de bani arătată prin art..X din projectii, 

adecă pe lângă legiuita sumă de lei 350 “mit să se 

mai dee : peste annii. din*:cassa Centrală suma 'tre- 

buinci6să la acâstă organisaţie a scâlelorii de lei 

500,000 pe: temeiulii încredințărei ce aii datii adu- 

nărei Domnulii: Șefii Departamentului credinţei că 

pe totulă annulii, peste acoperirea 'tutulorii cheltu- 

cliloră Cassei Centrale anuale, 'prisosesce suma tre-- 

buinci6să spre-a :se „acoperi, acesti lei -500,000, 

“fără a se .attinge.- suma. aflată :acumi în cassa re: 

servă, pre cumi asemenea Saii hotăritii a se răs- 

punde din cea pînă acumi, reservă, acumii reservă 

a Cassei Centrale şi suma de -lef; 500,000 ce se 

cere de o cam-daţă pentru pregătirea încăperilor 

trebuinci6se pre. câtii acesta: va putâ- fi de-ajunsii. 

„Secretaria. derăi ,: Supuindă, “la. cunoscința Măriei 

. Vâstre. pregisulii projectii, se rOgă a se da înalta în- 

tărire. 
1847 Pebruariă . 

No. 433. - 

ANESA No, 39 b. 

Noi Georgiii Demetrie Bibescu v. v.. 

"Cu mila lui Dumneţieii Domni Stăpânitoriă a stă pir 

„Romănescă. . 

CINSTITEI OBICINUITEI oBsozsct ADUNĂRI 

" Vădândii Raportulii: CU No. 443, ce nisa înfă- 

cioșatii sub iscălitura, Președintelui: şi :a Secretariel 

acelei cinstite Adunări „prin care se supune Ta. a   

nâstră - cunoscință, e că, cercotândii Projectulă. pentru 
Organisaţia sc6lelorii şi inființarea Pensionatului 

de fete, s'a priimitii întocmai dupe coprinderea lui; 

noi, potriviti art, 49 din Regulamentulii Organicii, 

întărimii acestii - Projectii așa precum sa încuviin- 

“ţatii de Cins' ita, Adunare. . 
Domnia - lui Șefali Departamentului Oredinţet 

este însărcinată cu cetirea acesrui Oficii. , 

(Urmâză, semnătuia Mariei Sele). 

1847 Pebraariă 24. 
“No. 169. 

—ANESA 1 No. 39 G. 

 PROSECTU. 

“Art 1. Invăţăturile publice se imparti în doue - 

pe câtii' prevădii la: partea bi rbătescă s6ii , „ta par- 

tea femei6scă.. | | 

“Art II Pentru ceea ce privesce. la învățătura 

copiilorii de part: "a bărbătâscă, acestea, se vorii îm- 

părţi în trei despărţiri adecă: în scle de sate sâii 

comunale, în sc6le de oraşe. sâii elementarii- şi în 

scâle desăverşitâre s6ii Academice. _ 

Art. [IL.:In sclele de prin sate. invățăturile să 

voriă mărgini întru: acea a citirei, a serierei, a Ca-' 

techismului şi &.- celorit dânteii operațiuni. arit= 

metici: 

Art. LV. In oraşele. de clipeteniă ale jedelori pe 

lângă Clasele de citire, scriere, de aritmetică, măr- 

ginită în cele- patru lucrări şi de Catechismii, se 

vori adauge alte doue clase pentru învăţătora Gra- 

maticei, a elementelorii Istoriei, a Geografiei și. a 

aritmeticei cu fracţii. | ” 

In “Capitala Bucuresci. se. vorii aședa. trei de a- 

ceste sc6le, '6rii în - orașulii Craiova una, cu adău- 

gere de învățătură cunoscințelorii usuale şi a: de- 

Na semnului liniară, aplicate la arte şi meşteşiuguri, * 

“Art. V, Invăţăturile desăverșitore se vorii urma în- 

to Academiă, ce se va aşeda în Capitala *Bucu- 

resci în care se voră învăța limbile: latină, clenică, 

francesă, “germanică şi slavonă cu o mai desăvâr- 

şită totii de. o- dată - deprindere şi limba. națională. 

Pe- lângă acestea. să va învăța Iotoria Univer-. 

sală, Retorica, Elementele Filosofiei şi ale stiinţe- 

lori Fisico-Matematice;. tâte aceste învățături se vor | 

împărţi în 12 Clase, 

10:



—4— 
Asemenea celorii de. josii patru” clase din aceeași 

Acadeniă se vorii întoemi și în orașulii Craiova. Se 
„va alătura pe lângă, acestă, Academie și o facultate 
| pentru- învățătura legiloriă . acestey: tărri cu înde- 

plinire de cunoscința legilorii române și în compa- 
rațiă cu legislaţia altorii neamuri, impărțindu- -se a- 
ceste, învățături întrunii cursii de duoi anni. | 
„Art. VI." Ca o sucursală a acestei Academii se 

va mat aşeda pe lângă Departamentul „Osiăşescii 
o sc6lă de aplicaţie pentru îndoitii sfârşită de a se 
pregăti. acolo atâţii aspiranți- la graduri milităresci, | 

"-câtii şi cei ce vori fi a se întrebuința la lucrarea 
șioselelorii, a poduriloxii, minelorii şi alte asemenea 
slujbe Ingineresci. 

Art. VII. In Academiă scolari se vorii' înăpărţi în 
Interni şi Estorni adecă: unii şediăitori in Pensionatii 

“şi “alții voră urma la: învățătura la Academiă 10- 
cuiudii la părinţii lorii ; dintre scolari cei din. întru 
24 se: vorii țins cu cheltuâla statului. 

Acestia se voriă priimi diotre fiii acelorii păi- | 
“_xinți, cart voriă fi săvărşitii însemnătâre slujbe țârrei 
“şi se vorii afla a fi scăpătați, dăndu-se precădere 
acelorii scolari cari vor fi dati dovâdă de o mal 
mare. capacitate la învățătură, 

Art. VIIL. Inveăturile, în secolele comunale. de 
prin sate „precum şi cele elementare de! “prin orașe 
se vorii urma tără! nică 0. plată ; &ră pentru în- 

lăturea, d6că acâsta se va „găsi priinciosii spre a- 
cestii sferşitii s6i în altă, parte. — Şi din venitulii 
Monastirei . St. Spiridon să se “dee pe totii annulă 
în trebuința acestui. Pensionatii câte lei: patru-deci 
de mii, sumă ce din socotelele.. înfăcioşate se Bă. 
sesce astădi ' a fi prisosă peste cheltuelile - urmate 
dupe duhuli și disposiţiunile testamentare ale foxi- 
datorului, rămăindii şi o. reservă Monastirei pentru 
cheltueli - estra-ordinarir, Grii 'sporindă veniturile 
dupe vreme. se va adăofa şi darea . către Pensionati. 

-In acestii Institutii se vorii țin€ cu: cheltuâlă 
din acei bani şi 12 fete, fiice de păriați cari voră 
fi făcuți însemnătâre slujbe statului şi se voriă a- 
fla a fi scăpătaţi. : | 

Pe lângă acei bani să va. adăuge o sumă de 
cinci-deci mîă. lei. spre. a. se îndeplini . trebuințele 
acestui  Pensionatit şi a veni dupe trebuinţă spre: 
ajutorulii şi “altorii” particulare - Institute de fete ce: 
s'ară întocmi în Principati. | . | 

Art. X. Spre punerea. în lucrare a aceste nou. 
organisaţii se . va da pe: fie-cere anni din priso-. 
sulii veniturilorii . casei "Centrele, pe lângă legiuita: 
sumă de fre: sute. cincă- -deci mii lei, unii adaosii de 

cinci sute. lei o- -dată pentru totă- d'a-una din re- 
serva accstei case, suma. de alți cinci sute lei pen- 
tru. pregătirea, încăperilorii frebuineiâse “pe câtă 
acestă. sumă, va „pute. fi de ajunsi. . vățăturile în Academiă precum şi ale celor “de limbi]... , 

străine, ce se veri aşegla în oraşele. Craiova s6ă și]. 
alte oraşe, scolarii voriă plăti şi banii ce 'se.. voră. a- 

“. duna să vorii face venită ali sc6lelorii. - | 
Plata în Academiă 'va fi pentru scolari Esterni|! 

câte 3 galbeni. Grii pentru cei Internă: câte 20 galb. 
pe trimeştru, in orașulii Craiovei. pentru clasele de 
limbi străine fie-care scolarii va plăti câte 2 galb:, 
-6ră în cele alte orașe, unde vor fi asemenea „ela: 

“se, să va plăti” câte unii gab. pe trimestru.. | 
Art, IĂ.. Pentru „ceea ce privesce la învățătura |. 

fetelorii, se va aşega în capitala Bucureset unii Pen 
sionatiă - și. fiindi-c ă fondatorulii St. “Spiridon noii 
prin Testamentii. hotărasce că din. prisosulii veni- 
tului . „ acestei Monastirei să, se îngăstreze unii nu: 
mără de fete pe toti aunulii , “€ră o. bună crescere 
find o dăstre morală, cu multă mai folositâre de câtii 
putina dare în bai ce se slobâde astădi, spre. acesță: 
sfârşită se legiuesce ca să se. întocmâscă, - unii | 
“Pensionat:) de fete ale. - căruia încăperi - se. vorii | 
clăăi s6i „pe loculii acestei Mobastiti, ce, lă are a- 
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Cu mila luă i Dumnofei Domnu Stapânitoră a. tâtă 

“ANESA No. 29 a 

Noi Georg Siii Demetriti Bibescu V. vV. | 

d Pra 

1. 

Romănescă :-: 

 0urrRe: ” DEPARTAMENTULU. CREDISȚEL 

“Pentiu “complectarea Lforiei scâlelorii, Noi orân- 
dim mădulari ai acestei. Eforii şi împreună lu- , 
crăto:i cu Domnia lui. Banulă Aleesandrn F Filipescu, 
pe Domnia loră  Vorniculi! Manolache. Băl&nu şi 
Logofătulii Costache .Filipesci. - :: „ii: 

„ Domnialut Șefului - departamențulut Oreâinjet va. 
da acestă alii nostru Oâsi An: cunoscința numiţi“ 
loră Boieri. o 

- Cre seranătură: Măriei Sele) 
 Seuretrul Statului (semnat), C..G. Piipesea, 

! 453.:; a pi muti Ga   
pa, spaa, enteatre, A Bucurăsor, ? . po Pi .. 7 [pi E trzae, piețe Du
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ANESA No. 40. 

| Noi George Demetrie Bibescu , Y.. 

Cu mila Ini Dumnegeă. Domnti atotă țârra Romăndstă| 

COTRE. DEPARTAMENTULU CREDINȚEI 

Potrivitiă "cu disposiţiunile + lepiuirei din annulii 
curgătorii -asupra unei noue întocmiri a “scâlelorii 
publice, Noi aducândii tâtă a: “nâstră îngrijire ca 
punerea în licrare a acelorii - disposiţiuni să răs- 
„pundă la dorinţa, ce amă avuti şi la asceptarea 

publicului pentru înaintarea învă &țăturilori, amii în- 

tocmitii şi poruncimii a; se păzi următârele or&ndueli. 

J Art, 1. Invăţăturile: pablice în principatii, impăr- 

indu- se în primare „elementare , colegiale şi spe- 

iale, se iniocmescii dupe chipul urimătoiă: 
+ 

noafăturile primare sei comunale. 

J Ant. 2. Sedlele - -primare sâii comunale voriă ur- 

ma a se ţin€ în tâte satele, cari vorii av6- unii nu- 

mării de familii de! la cinci-geci în susi.! - 
Se “potii țin€ de aceste 'scâle.și in “satele ali 

cărorii numării de familii va fi mai micii de cinci- 

deci, cândii veri unii asemenea satii, nefiindii depăr-| 

tată de altulii de câtii celii multii cu vre 'una mie] 

- stinjeni, se vorii put uni ca:să ție două s6ii trei 
câte o singură scâlă 5) sâi cândi propricrarulii ori 

- locuitorii acelui satii “micii - vorii primi : a . contribui 

) FEccăâ ânchă în 1839, Sept. 15, cum regula aseme-: 
nea Vornicia Mare cu: : adresa, către Eforiă sub. „No. 

1$04: IE 

Cinstiter Eforir a scâlelorăi, No.! 1804, Septem. 15, 1849; 

Vădându-se: coprinderăa otnoşeniei Cinstitei Eforii cu |: 
No. 981, spre răspunsi cu'ciaste se făce 'unoscutii că 

departamentulii, priviudă spre înlesnirea şi ușurarea 10- 
cuitoriloră, ca să nu cerce împovărări, ai slobogiță po- 
runcele scle către ocărmuirile judeţene . ca satele.ce vori 

fi mai mici. la numării de cinci-deci de familii, să se u- 
nâscă cu alte asemenea, . ce vori "căde mai cu apropi- 

şi de la sinele pentru adăugerea lefai învățătorului 
ca să se pâtă,. aşeda. deosebită se6lă pe s6ma ace- 
lui sati. - 

XJ Art, 3. Gradulă la c care se cere să ajungă î învă- 
țăturile în scdlele . comunale! este: citirea, slobodă. - 
Şi cu înţelesă pe ori ce carte” de tipari şi pe totii 
felulii de scris6re de mână; serisnlii dupe o formă 
regulată şi citâţă ; inshinăţiunile ce se cuvinii asci 
oră-ce crestinii ; ; elementele catihisei lege! crestinesci 5 

ortodocse ;” cele patru. lucrări. ale aritmetice și 
6re- care “cunoscihţe practice prin care s'arii pote . 

înlesni şi îmbunătăţi meseriile la care se îndelet-. 
aicescii țărranii, precum povăţuiri asupra lucrărei 

pământului, crescerea -vitelorii şi altele asemenea. 

Deosebitii de. âcâşta. se vorii învăţa şi cântările bă- 

sericesti, pe câtă trebue. a se sci pentru a se ajuta 

- preotulii de. satii la săvârşirea sântei. slujbe, 

Art. 4. Aceste învățături coprinse în alăturata 

tablă sub litera. A; se verii :urma,. dupe tablele lan- 

castrice şi dupe manualele: ce se află pină acum 
primite | sâii câte se vorii mai primi de acuri îna- 

inte „pentru asemenea, "scâle.. at 

A] Art.. 5. Copiit sătenilori voriă - urma “da aceste 
sc6le de o cam dată numai- în semestru de iârnă . 

bodi v6ra. a da ajutori părinţilor. la munca pă- 
mântului). . , 
„Art, 6. Cu îngrijirea. acestori scdle în îă- care 

o. 

2) In 1840 lanuariă 17, Etoria scoleloră prin cirou- 
lara sea No. 420—437 către profesorii se6leloră din 

-“|oraşele judeţene otără să” se țină scâla la: sate vera, 
şi sâmbăta, „Eccă ac6 circulară: 

Circalară către profesorii scâlelorii norinale, 1810 Ianuariu 17. 

La cercetarea ce acum se va tace acolo candidaților 
de învăţători, cunoscândă domnia-tea, că unil din candidați 

ce vori fi: urmată regulatii învățăturile şi pe ac6 scâlă, 

lista de numele acelora cu gradulă fiă- căria învățături, 

ere și să clădâscă o 'scâlă, socotindu- -se, mai de cuvi- jea să li se d6e dupe acea la mână unii „gradă de a- 

inţă a rămânâ candidaţi pe din afară “decât a “se îm-. 

povăra sate mici la, facere de sc6lă, apoi și cinstita E- 
forie va bine-voi a se asemăna acestei puneri la cale 
şi a da poiuncile' sale către D-nii profesori:ca să se 
orânduscă. învățători pe, la scâle dincei mal cu. bună 
sciinţă şi cei-lalţi ,. ce voră mai prisosi, voră rămâne 

a mai învăța în scdle s6ii'a se e întrebuința i in osebite 

fndeletniciri sătesci. . a. 

testată. - | 

Deosebită să scrie domniei-tâle ca candiănții cu îatârce- , 

rea lori acum pe la sato să nu fiă' îndatoraţi a. ţin6 

sc6lă îa luna de. vacanţiă, ci numai Sâmbătă sera, Du-. 

mineca și în serbători să strângă pe copiil şi să-ă ducă 

didaţii icrăşi la sc6lă, unde vorii rămân „precum şi. în 
..   _|annii trecuți penă la sforșitalii lui Septerbre, * 

de la 1 Octombre pină la. 23. Apriliii, ca să fiă slo- - 

voră lua numire de învăţători; vei trămite și cancelariei 

la băserică. Eră la 15 August să se întârcă toți cane



IE județii va fi însărcinătă profesorul de clasșe 1. din 

„de învăţăturile, ce sati arătată pentru sc6lele -co- 

— 76 —. 
i 

orașulii :de căpetenie “ali județului. . 
Art. 7. Spre acestii sferşitii profesoruli va av 

intr'ajutoră, câte unii sub-revisorii : “pe fii-care două. 

plăşi, care. va visita -celă puginii de 'donă ori în se- 

. mestru fiă-care scâlă: și va raporta: profesorului p6n- 

“tru ori-ce trebuință, ca şi acesta să raporteze B- 

foriei, dupe instrucţiunile ce i se vori da. ! 

Art, 8. Sub-revisori 'se voră alege dintre învă- 

țătorii de sate cei mai deprinși la învățătură , cei 

mai cinstiţi în ale lori purtări şi. cari vorii fi dati 

mai multii sporii în învățătura copiiloră ; rii orân- 

duirea, lorii precum şi a învăţătoriloră de sate “se 

"va face dupe. recomandaţia.. profesorului şi aproba- 

ţia dată de Eforiă. Ni - 
Art. 9; Plata sub-revisorului. vă fia „gecea parte 

din acei duoi lei. de fiă-care familiă ce dupe le- 

- giuire ici invățătorii de sate de la enoriaşi săteni. 

"Invăţături elementare, s sti dei oraşe. 

Arţ. 10. Se6le - elementare. se .vorii aședa câte 
una în fiă-care oraşii 'de căpeteniă ale judeţelorii , 

Art. LI: „Aceste. scâle.se vorii alcătui de” patru | - 
- despărțiri, formândi două clase fiă-care cu câte două | 
despărțiri, din care “cele. două d'ântâiii vorii “coprin- 

munale , 6rii în cele-l-alte două se vorii. urma; cele 
arătate în tabla litera-B, adecă;: citire, mai întinsă 

pe felurite cărți, deprindere la“'scriere caligrafică , 
învățătura. catehieriei şi. a istoriei sânte ; ; elemen= 
tele gramaticei, ca aplicare la feluri de compuneri, 
aritmetica cu tote părțile ei, elementele, ; geografiei 

No, i 
No. 

„No. 
No, 

* No, 

No. 

No. 

  

420 Craiova. Ii 
421 Corneţi. 
422 Târgulă Jiului, 
423 Caracală. 
424 Râmniculă: Vâlcei. 

425 Slatina, SE 
- 426 Pitesci” 

„No, 427 Giurgiu. a 
No. 428 Ploiesci. : 

- No, 429 Valenii de' Muate. 
„No. 430 Călărași, | 

- No. 431 Câmpuli-Lungă, 
No. 432 Brăila, 

No.. 433 Buzăii. 

No. 434 Focşani. 
No. 435 Roşii.de Vede. 

„No. 436 Târgoveştea. 

-LOltă, 

trebuințe de economiă casnică, desemnulii liniari 

Art. 12. Invăţăturile întaceste . se6le. vorii ţin 
cinct câsuri pe Qiuă, ânsă trei câsură înainte de a- 

miadi: și două: dupe amiadi, dându-se Ieeţit în tâte 
dilele afară de .Joia şi Dumineca: 

despărțiri va fi de unii anni, rămâindii. astu-feliă 

scolarii do! anni într'o clasșe sub același profesori. 
Art: 14. -Cu priveghiarea asupra. sc6lelorii ele- 

mentare vorii fi. însărcinați trei 'revisori , din care 

unul . pentru sc6lele celor cinci județe de peste 
ră cel-i-alţi do! 

judeţe. de dincâce de Oltu. | 

Art, 15. De! aceste scâle se. “întocmesţii câte una 

în fiă-care: oraşii - de căpeteniă ale. judeţelorii , €rii 

în Bucuresci trei. în deosebite. despărţiri ale capi- 

estraordinară de caligrafi: cu finereă Tegistielori, 

- vățături academice seu cole giale. și  spieciale,- 

Art. 16, Tu Bucuiescl se “întocmesce o :academiă 
cu 12 Clase, din care 8 colegiale şi 4 de scinte 
speciale , precum se arâtă în' tabla sub litera B; 
ensă fiindii-că aceste, clase urmeză a se înfiinţa gra- 

rilor: în învățături pregătitâre, se vorii deschide în 
annulă” acesta numai trei dintr'aceste clase, adecăa 
8, 7, şi'6, rămâindă ca din cele-la-lte nouă clâse 
să, se înființeze din anni în annti câte una mai multă. 

Art, 17. 

cu litera L; ânsă şi acolo. urmânâii a. se pregăti 

de: limba! grecescă şi de "desemnii, 6rii-cele-l:alte pa- 

fii. :care “annii, | 
“Art, 18. Din clasele. cele vechi ale colegiului din 

cinci -clase „precum se arâtă.în tabla cu litera E: 
pentru" scolari ' “cari: aii începutiii acestii cursii: și ai 
ală . săverşi ; “6ră: în viitorii - aceste! clase âi- a se 
preschimba . în cele, noui- ale academie câte una pe 
fie care. anni,   No. 437 Ilfovăi.... 

a. 

cunoscințe usuale. cu aplicațiă la plugăriă şi la alte . 

Art, (18, Fiă-care classă cu câte două desptţini 
va av 6 câte. unii profesorii ; ; nsă cursulii fiă- căruia 

„pentru sc6lele .celorii_12 
=> 

aplicată: la: feluri de meşteşuguri de' ânttia- trebuinţă, N 

S
S
 

"taler; Deosebitii se arâtă în Bucuresci. Şi o catedră ; 

dualii,. potrivită cu deprinderea ce se va da scolă- 

In Craiova se. întocmesce - -ună colegiă . 
: |cu ș6sse ciase, dir; care paţru: gimnasiale şi două de 

sciinţe fisico-matematice, precum :se: arâtă -în tabla: 

scolari gradual, se inființăză într acestii: annă .nu- 
| mal. idouă clase 8 şi 7, şi două 'catedre estradrinarii 

tru clase: gimuasiale se voră adiioga câte lina în, 

Bucuresci vori rămân în. annulii acesta: în ființă ă



+ 

7 — | | E 

. Domnia lui şefulii departamentului credinței va 

da în cuuoscința Eforiei sc6lelorii acestii ali, nos- 

tru ofisii. | 
„ (Urmeză, iscălitura Mărie Sâle) | , 

No. 32. o | i 
“ Avinolă 1847. 

Sept. 9. : 

- 

ANESA | Nr: 41 “şi: a. 

" Litera a. 

SCOLELE GOMUNALE : sn SĂTESOL 

Despărțirea IL. 1 

SiJabisirea şi citirea "dupe tablele lahcastrico- “si 

dupe manualele corespungătorii. 

Înveţătură pe din afară a rog uimitor „în 16 

table. - E E 

Deprindere la seriere ŞI însemnarea ” mumeriloră 

aritmeticl. - | A II . 

- Deopărțiea n 

„Citire pe estractii din “stiuta seripturit în 29 ta- 

_ble şi pe prescurtare de vechiulii Şi noulii testa- - 

menții coprinsii. în 34 table - 

Scriere dupe modelii "de caligrafiăi dupe, spunere. 

Din aritmetică, . adunarea Şi scăderea coprinsii în Si 

„13 table. N 

Despărțirea: zI1. 

Citite « cu u înţelegere pe noulă testamentii şi alte 

cărți religi6se şi morale. 

Scriere dupe modeți de  caligrată mai întinse şi 

“dupe spunere. u. 

Din aritmetică : cele patru: lucrări simple coprin. Ă | 

se în 14 'table.. 

Învățătura pe . „din afară a  catihierel, ce se co- 

„prinde în 12 table. 

ui care cunoscinţe ușaale apiicite la 
a 

iii | 

  

- ANBSA No. 48, | 

“CIROULARO,, „ANNULU 1845 IUNI 7. 

Btoria, cunoscândii eebuinţa de a se elădi din 

noii. încăperile. de_scole' prin 
tote satele 

judeţelorii şi a se vepara câtii mal. oră 

Zăbavă acele scole, ce sunt în prâstă stare, “ 

  

    
  

Sa adresati! către: O. Departamentă din lăuntru, ca 

să chipzuscă .a.se pune în lucrare acestă măsură, 

0.- - Departamentii acum prin adresa No. 1222 - 

respunde Eforiei, ca mai nainte de a face, punerea. 

la cale pentru clădirea din noii cu meremetulii sc6- | 

lelorii, trebuinţa. este de a cundsce satele acelea în 

- care s6ii. lipsescă sedlele s6i sunt : încăperile î în pr6-. 

stă. stare, 

De aceea se scrie p- tele, ca “îndată dupe priwi- 

“| mea, “acesteia . să puli a se face. prin . sub-rcvisorii 

plăşilorii obscâscă catagrafiă pentru “tâte. se6lele; a- 

Ea rătăndă atât pentru acelea ce lipsescii , cu: totulii 

i din unele sate, câti şi pentru acelea, ce aii trebu- | 

-Țință de meremetii. sâii. acelea, : ce sunt bine Şi câtă 

se va put. mai fără, zăbavă să trămiţi aci. acea - 

catagrafiă. 7, 

Intr: acea catagrafiă , dupe care să înaintați aci 

modelu, să se vorbâscăi” Şi pentru mnobilele, ce sunt - 

de e trebuinţă în fi&-care. sclă. 

„No 

“No. 
„No. 

„No. 

No. 752 
No - 753 

„No. 754 
„No. 755 
No. 756 

No. 757 
1..N0,;758 

748 

749 

750. 

751 

Cerncţi 

Târgu-Jiului 

Caracalii. . | 

Râmnicul Vâlcea. 

Inspectorulii: din: Grăiova i 

Slatina o 

Pitesci 
Câmpu-Lungii . 

Giurgiu. , ! 

“Călărași E Ea 

Brăila e 

No. 759. Focşani: 

No. 760 Buzăi | 

“No. 761. Târgoveştea E 

' 

  

ANESA 4. 

Copia după poriincile trămoise pe la.  cărmuirile judeţelorii (nu de | 

cătră Etoriă, cum din erdre deseriemii în testi pag. 14, ci de cătră 

| Denariamențaă. din lăuntru 1): 

* Luândii Departamentul : acum sciința că candi- 

daţit învățățori de sati 6re cum: şi logofeţi, ce se 

| “lafă 'orănduiţi pe: la dânsele. atâtii. pe vremea tre- 

i cutelorii . evenimente” aii fostii cele mai sistematice 

căpetenii. a feluriteloră resbinătâre şi turburătore 

mişcări spre a revolta «pe toţi cel înclinați: cu dân- 

Şi, potriviti. specialităţi însărcinăriloră puse 'usu- 

pră- -le, câtii și chiar, acum. nu încotezi, La câtii ȘI 

PI Ip a SE 

1) Dosarul Cultelor din 1848, No, 484. 

.



, 

cp: 

| Dă „8 

putinţa le-ar ierta, îndemnările scandaldse de a în- 
" treprinde ver-ce' “mișcare. netrebnică ca. să propo- 
veduiâscă şi să aducă în rătăcire pe locuitori, ur- 
„mare cu totulii împotriva duhului şi cugetului pă- 
rintescii alui oblăduirei ; departarentulă grăbesce 
acum cea mai Paprâpe luare aminte a Domnului 
Cârmuitorii „ca să cerceteze: cu straşnică bagare de 
semă. împrejurarea aci espusă şi, pe câţi. din _po- 

/meniţit il candidați-ori_logofeţi_ de. sate 1-va dovedi 
„că aă jluatii ori atunci la începutii ori mai la ur- 
mă cea mai mică faptă în asemeni lucrări şi ur- 
mări nepravilnice - sâă că mai! intreprindu * prin 

„ tainice 'midlâce -asement. cugetări s6ii fapte” privitâre 
la turburarea, odihnet şi liniscei obscesci „De unii .ca 

- accia azi depiirta_nutbat__decâtii, atâtii pe .candi- 
dati, câtii și acel logofeţi. de îndatorirea - slujbei ce 
indeplinescii, trămițândă: şi Depar tamentului listă cu 
de amăruntuli cu numele: și catigoria felului în- 
vinovăţirei lori şi toti” fatr'o vreme orânduindii 
îndată în “Ioeulă logofețilorii pe -alţi Gwmeni „tihniţi i 
şi linisciţi şi cu purtări cuviincise ca, după aceca 
să sc. chipzniâscă Şi: să 'se otărască, coca: ce trebu-- 
inţa ar cere şi pentru orânduirea candidaţilorii în 
“loculii celorii ce se. vor areta din -partea Ocăr- 
muirei căduți în învinovăţirea' mai susii descrisă, 

Imprejurarea, fiindii forte seri6să, şi cerendii i6tă 
- luarea aminte a D-lui Ocărmuitoriii, i se pune în. 
ainte a întrebuința cele_mai _iscusite! mi llâce spre 
indeplinirea celoră poruncite - printr” acesta, cu a- 

„ dăugere” că „pentru aceia din candidaţi şi “logofeţi 
„ce se rurii dovedi că ai. luati parte în asemeni 
neprăvilnicii s6ii. că voriă -fi bănuiţi, să: se afle 0- 
Cărmuirea cu o d'aprâpe polițienescă : priveghiere 
asupră- -le şi la întâmplare de a simți, din parte-le 
vro urmare care arii. da. pricină de cea mai mică 

„revoluţionare şi mișcare sâii propoveduidlă, pe unii 
ca aceia să-i arestuâscă îndată Şi: să raportui6scă 
Departamentului cu desluşire „ca. să .se dâe desle- 
garea pentru pedpsa ce Sar cuveni să [i se facă; 
de primiro 6nsă și ur mare se adastă 
zăbavă, | 

  

ANESA No. 45, 

BFORIĂ scoLroaă. 
Cinstitex „Ocărnuiri « a Judeţului... 

Atât pentru lipsa - localităţitorii de scâle în u. 
nele oraşe, câtii Și pentru aceia a: profesorilor, 

„raportii fără 7 tie   

cari se dejiirtză din posturile oră, “Eforia a otă- 
ritii ca în deobsce ca tâte sc6lele normali de prin 
oraşele de . căpeteniă, ale  judeţelorii să înceteze de 
o cam-dată din învețătur, 
sc6la din orașulii ... “urmâză a fi întra- 
câstă categoriă, Eforia dă acsta cu cunoscinţă şi 
ocârmuirei şi o poftesce ca îndată după. primirea 
acesteia se facă cele de cuviinţă pentru închiderea - 
acestei scoli pină la 'a doua deslegare si totii d?o- 
dată ! să indatoreze pe D-uu Magistrată ca să pri- 
mâscă de la profesori atât mobilele câți şi tâte 
obiectele scâlei- precum: biblioteca cu. catalogulii 
cărțilorii, registre de la instrucţiile- Eforii, charte, 
globuri, table de perete, table lancastrice şi altele 
şi pentru tâte acestea să se facă done for îndoite 
subt iscălituia mădularilorii „Magistratului și a pro: 

De aceea. fiindiă-că şi. 

fesorului, din cari liste una! se. va opri în păstra- |. 
re la magistrati, -6rii alta se va trămite de cătră 
onor. Ocărmuire la. Cancelaria Eforir 

Deosebitii Eforia . pofteseo pe. On0r.  Ocârmuire 
ca să dâe foră cea'mai pucină zăbavă porunci grab- 
nice. ca şi. scâlele de prin sate să înceteze cu to: 
tulii, remâiudii atâtii Sub revisorii câtă şi învăţă. 
torii acelorii se6le în orăndui6la în Care se voriă 
fi aflând” “mai. dinainte Și fiindă- că acestia -re- 
mână slobogi din acâsti îndeletnicire, urmeză, ca 
şi acei doi lei ce plătea fiă-care enoriașii săteanii 
pe anni, să nu se mai respundă  aceloră ' învăţă- 
tori, ci de la 1-iu Ianuariii ali anului curentii, de 
cândi adecă nu sa plătită lefile acestori: învăță= 
tori, să între în: cutia : satului.. 
onor. Ocărmuire. ca şi pentru acstă măsură să 
aibă cea mat str așinică iogrijire, | 

  

pa N PRI Pama ” =. De a 

DE ANBSA No, 45 bis. | 

CINSTITEI CĂDtĂCAauri A TERREI monuscl 

- o “Boria scăleloră, . 

- Raponti 

Fiforia, vătenau. pe. de, o; parte căi în unele c oraşe 
de căpeteniă de prin judeţe lipsescă . locâlitâţile p pen- 
tra scâlele normali, ce ereaii întocmite: pe 
de alta că cei mat mulți din profesori s'a depăr- tatii, atâtă dupe deslegarea Cinstitei Ocărmuiri, în- 

adresa Cinst. Departamentă : ali. 
cunosciințată. prin 
credinţe « cu :N6. 3412, „câtă şi: după încredinţaiea 

E foria 'poftesce pe 

acolo, pe
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ce a mal luati, Eforia pentru uni, a chipzuitii că 
trebuința cere de o-cam-dată 'ca tote acele “scoli 
se inceteze de a mai da învățătură, pe. la copii, 
până ce se vorii găsi Gmeni pământeni, cari dândii 
dovedii destoinice. despre alu lorii morali, 
pâtă orendui pe la acele sedle. Asemenea liforia 
a socotitii de neapărată, “trebuinţă ca şi sc6lele de 
prin sate să se închidă cu totul, remăindă. pe vi 
toră sub ravisorii Și învățătorii acelorii sate la o- 
rinduâla în care vorii fi fostă mai din nainte şi 
find că, precum este sciutii: Cinstitei Căimăcămil, 
fă-care enoriașii sătânii plătea învățătorului de 
sati pe anni câte doui lei, 

-să intre de acum inainte - in 
se mal da invățătorilorii. | . 

Cu tâte că Eforia. s'a adresati peritra. “ aceste 
măsuri 'd'a areptulii câtră Ciustitele Ocârmuiri ale 

cutia satului. fără -a 
e 

judeţelori, Eforia ânsă' cunoscându-se, datâre a dal. 
acesta a ei chipzuire şi în cunoscinţa Cinstitei Căi-| 
„măcămiei, o r6gă ca să bine-voiâscă a porunci ca 
să se dee și din partea Cinst. Departamentii din 
lăuntru câtii mai, fără zăbavă cuviincisele circulari 
porunci pentru acesta. a 
„N No, 4072 a 

Noembre 1, 1848. 

« 

= ii . - 

| “ANESA No: 46, 
o IURNALU 

Eforia scolelorii, in urma mă&surei luate .de a se 

închide scedlele publice vremelniceșce pentru. lipsa 

de localităţi, cari acum se află ocupate: de 0s- 

tiri împărătesei, luândii în băgare de semă pe de 

O parte atâtii starea de. neajunsuri a casii 'sc6le- 

_lorii, câtă şi trebuința de a reorganisa din noii în- 
* Y&țătura . publică și că, acestea nu. se poti fate în 

grabă, a chipzuitii * cele următâre : i 

1, Să se slobâdă lefile D.D. profesori pe T7-bre 
și 8- -bre, ensă numai. la aceia,: cari nu: voră fi luati 

parte activă în mişcările revoluționari ale acestui 
anni sii vor fi în categoria de care s'a “vorbiti 

"În rapportulii - Eforiei, către Cinstita Caimăcămiă 

No. 1073. N 
2 D, D. Profesori aretati in statală lefiloră pre 

Septembre şi Octombre, . remâindii slobogi. de la 1 
„Noembre de astă. indatorire.-a domnslorii, :nu vorii 
mai put€ face nici o cerere de lefă de aci. înainte. 

3, Dârii, fiindii-că Eforia se înadtorâdă acumii în 

să se. 

urmâză că „acesti banili 

inchiarea de noi statule pe anuliă 1849 în cari aiia se. 
areta şi învățăturile, ce se vorii cunâsce de tre-. 
buințţă a se aşega prin sch6lele ellementarii ŞI gy- 
moaâsiali, cum şi .lefile ce aii'să se dâe Profesorilorii, 
în pers sonalulit ce are a figura “acolo, voriă av6 
precădere mai antâiii acei din Profesori; cari. ati fost 
până acum: în- schâlele publice dupe specialitatea și. 
capacitatea fiă-căruia și cari aii meritatii şi „Consi-. 
deraţiunea Eforiei și mulţămirea obscâsră. | 

Eforia - dâră chiamă a DD. profesori pucină a-, 
dăstare. până ce, se va Jucra şi se va primi de gu- - 
vernii budgetulii pe aunulii viitorii 1849 şi atunci, 
în dată Eforia nu va. lipsi a restabili pe domnflor 
În, catedrele ce ai. occupatii până acum. 

Acestii jurnali se. va trimite în copii formale 
la, . fii-care din DD. profesori, 

* 
. Alessandru Filipescu. 

Directore: 0 N. Brăiloiu | 

i Secretar: N, iesea, - 

- ANBSELI No. 47 şi 48.. - - 
CINSTITEI EFORII A SOOLELORU | 

- Dopă. porunca Cinstitel. Oaiimiăcăimiă cu Nr, 1571, 

dati asupra “raportului Cinstitei Eforii cu Nr. 1199, 

în privinţia . chipzuirei: de a însărcina pe unii din .; 

profesorii, ce .ail arătatii capacitate, a compune 

fiă-care . în specialitatea sea câte-o carte. desti- 

nâtă, pentru învățătura publica, subt; condiţiunea.. 

priimită de D-lorii ;să li se urmede lefile ce ai - 
avutii în colegii până - la: deschiderea, scdlelori, 

suptiindu-se la chipzuirea .Ciastit. Sfatii. administra- . 
tivii estra- ordinariii, să hotăriti ca mat ântâiii .să - 
se înfiinţege, lista „de acei domni. profesori. cu lefile . 
ce ai avut şi. apoi să intre în cercetarea şi chip- 
zuirea, acestei pricini. NE - o 

"Acăstă „propunere a: cinst.. Stati: en cinste se e dă. 

în cunoscința” cinstitei „Eforii ca să bine voi6scă a, 
frămite ceruta listă. 

Şeful departamentulur: Stefani. Belu. 

- „Către Cinstitul denariametă allă 'Prebilor Băssericesol, 2 Ianua- 
rie 1849. MR 

“ Bforia: luănăăi sciri de cele coprinse în adresa   cinst. departamentii cu No. 368, a alcătuitii alătu-
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rata aici listă de numele .aceloru profesori ce me- 

riteză a. lua ne încetatii I6fă, până la reorganisarea 
clasilorii gymnasiali de sema tratamentelorii ce a- 
veaii. fili-care pe lună şi de uvragiolo « ce s'aii înda- 

toratii a lucra fiă-care în sciința sca. 

: Pe lângă .uvragiele ce aceşti profesori sui în- 
iredeicitii a face, Eforia, cunoscândii că este "de nea- 

părată trebuință ase faca şi o geografiă mai complectă, 

"pentru clisile” gymnasiali precum şi o istoriă naturale, 

căcă- aceste cărți clasice aii fostii de lipsă până” a-| 

cumiă in secolele românescă, a; otăritii să, se lucreze 

pin 

ți a atătii prin învăţiătura” orală” la ctasele colegiului 
St, Sabba, . câtii şi prin adunare de -culegeri folo- 

site” să se” depărteze, rumpându-se legăturile for- 

mate de' atâți ani între dânşii cu Eforia „seGlelorii; 

de altă parte Eforia a chipzuit a da în folosul obscescii 

şi pentru tineriine și “pentru literatul:a română, în: 

trebuințândii. sciinţa acestori „profesori, în acestii 
timpii. de- estra-ordinară- vacanţă in lucrări seri6se 

de care este lipsită învăţătura publică: | 

„ Stefan Batu. 

geografi, îndatorândii pe Domnu I. Genilie, ce cste|. 

orenduitii 'acumii' bibliotecarii ali colegiului ; 

pentru istoria naturale pe Domnu S. Valstein , 

“este conservatorii ali Museului: şi'a “socotiti” că 

este cu totulii drepti ca, pe l&ngă lefile ce: priiinesc 

aceştia, în. postorile lorii de 500 lei, să li se facă 

din noii. şi o- mică adăugere de. câte lei 250 fiă- 

căruia pe lună pentru ostondla în întreprinderea 

arrătată “ 

Eforia dârii are cinste'a da în cunoseința tinstitului 
departamentii că „aretaţii în deosebita listă profesori 
a meritatii în t6tă vremea mulţiimirea; Eforiei, impli- 
nindu-şi cu scumpătate datoriile ce le aii fostii încre- 

"dințate, mal cu sâmă pre vremea turburărilori tr e- 
cute, nu numai malţămirea. obscâscă, dări şi “con- 
siderarea Stăpânirei şi acesti Gmeni, uninindi ca- 
racterulii profesorului: cu acela ali * orăşanului cins- 
titi şi integru, nu sai abătută nici de cum: de la 

" drumulă bunei 'orândueli ; de aceea şi Eforia, pri-. 
__miod unii „Traportă cătră: Onor. Căimăcămiă, ca să 
"ocupe pe. acesti. profesori. cu compunerea de opere 

7 
. 

didactice, a avutii unii îndoitii scopii, pe de o par te |! 
a păstra pe lângă scâlă corpuri profesorali ca să nu in- 

- t&mpine neajunsuri la, uimă, cândii 'se' vorii veorganisa, 
învăţăturile. prin depiirtarea - acelor: ptofesori ” sei 
prin 'imbrățişarea, din! parte- le de" vre- o altă, cărieră 
şi nici ar fi cu dreptii ca  asemenia '6meni cari ai 
datu dovegi şi, de un „morală curatii şi de sciin= - 

2 

„d&rii 

ce 
ANISA No. 49, şi '50, 

- GINSTIEEI EP ORII A SCOLiLORU | 
î 

Răortalii Onor. Eforil din 20 “Decembre, annula 

încetatii cu No. 1199, în privinţa slobogirei iofilorii 
profesorilorii Ş însemnați, de Onor. Eforiă prin deo-. 

sebită, listă, îndreptată, cu. „adresa, sub, No. 58, su-. 

puindulăi Cinst,- Oăimăcămii : şi dăndu- -se. însciinţare | 

Cinst,. Sfati administrativi estraordinar , „Depar;. 

tamentulii cu cinste trămite Onor. “Eforiei pe lângă 

acâsta în copiă jurnalul Cinst, Sfatii ce. aii închiă- 

iată la 16 Apriliii trecuti, cu osebită, listă de u- 

vragiele ţe fiă-care profesore are a lucra : și de-- 

cretulii Cinst. Căimăcămii cu. „No. 1917 prin: care 

se aprobă chipzuirea. 'Cinst. Statii, precum şi ose- 

bitulii. raportii ali profesonilori ce aă adresatii că- 

supus Cinst, Sfat ca, Infndii On, Eforiă în “băga. 

re de semă “cele otărâte, să bine- voi6scă a face 

cuvenita. urmare, DE SI | 

Resoluţiune. “Pentru Şefulii Departamentulu G; 

Costiescu., Să se “facă, urmare potrivită cu „chipzu- . 
irea “Sfatului, „aprobată de Căimăcămiă; le vorii vesti. 

D. D. profesori a: veni, la Cancelariă mâne la ll 

ceasuri diminâţa.. - - 
-. 

1   

.
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"ANESA 54. 

LISTA, 

„de tefle ce aă piimita pr ofesoriă colegii maă ' josiă- însemnați și de lucrările ttterariă ce sai . E 
“îndatorată a face. 

  

Uvrapiele clasice ce s'au însărcinat a culege 
"în limba român6scă 

  

    

P e lună INVĂȚĂTURILE CE AU PREDATU .. : 3 
ei i DRE a 

1000  |D. Dimitrie Paveli, piofesore- de lgebră. şi de tri 
: 1. gonometriă, (p.':2 clase complimentarii).: 

500 Slugeru I.. Pop. profesore de. aritmetică și geome- 
“triă (p. 2, clase gymnasiall şi complimenitarii). : 

400. |D. Alecu Orescu, profesore de geometria,..descrip- 
”|__tivă, (în clasele. complimentariă) . 

500. Oluceru 'S. Marcovici, profesore de istoriă - -(în cla- 
3] sele gymnasiali).-: 
900. IMedelniceru -'T. Iânide, profesore de: tinta: elenă 

N (în 3 clase).:: . a. 
700 (Pitaru T. Hill profesore . de limba latină; (n 3 

o clase). i 
600 Medelnicerulii I. 'Pop, profesore de grâmatică. din 2 

clase). 
250 . Pitaru A.. Popp,- profesore' de caligrafi și de fine» 

„o rea „registrelor (în 2: clase).:: | 
- 400. "Pitaru Poienaru » profesore de clasa a: "IV, îpcept- 

N tre... 

250 |Serdaru 1. “Gianili (fostii) profesore de “geografi, şi 

“de chronologiă, (acesta şi are acumii deosebită 

îndeletnicire ca. “pibliotevară alii colegiului și. pri- 

| - imesce pentru! 'acostii postii lei 500'pe lună. 

250 |S. Valenstein; (fostii) 'profesore. “de -desemn, (acesta 

şi are acum . deosebită îndeletnicire, fiind oren-j : 

duiții ca observatori la muzeulii naţionale. şi pri- : 

- |  imesce pentru acesti postă lei, 500). - 

50 

Aceşte din urmă doui::  profosori! unoscându-se | 

  a IRI î si pa 

|Trigonometriă şi algebră. 

Aritmetică Şi Geometriă, E ae 

Geometria și Arcitectura. 

Istori ia vechiă dupe.. a... .. (tradusă) şi retorica 
îngiugată cu cartea de literat. a luk Blaire. 

Dicţionaru Greco-Roman dupe $. Bisantie 
şi estracturi de maxime şi istorii morali. 

marulii -latino-românii. : 
Istoria: sântă „a lui Duruy. (traduct) şi 

tractată de: punctuaţiine. 
Caligrafia pentru clasele Symnasiali şi ji 
-nerea registrelorii. 

Geometria practică pentru clasele: pri= 

“marii. . | 

Uă geografiă. pentru. clasele “gymobasiali . 
prescurtândii :pre Balby Şi literatura 
română. a a i 

Elemente de istoria natarală.     
“ ANESA No 0. 50. 

Girâmatica latină“ a. lui” Bournout şi dicţio- | Si 

destoinici de a se: însărciiia cu “lucrarea - aretatelor |. 

uvrage clasice, ce “sunt: de mâre lipsă" în scâlele 

românesci, s'a socotitii că este cu tot dreptul ali | 

se face acestă pucină adăogire 'la lefile ce priimescii, 

Deosebitii sa chipzuitii 'ca gramatica român€scă 

systematică, pentru : clasele gymnasiale şi manuale 

„pentru. clasele primarie -să se lucreze : de D..D.1 

„Pops G. “Ioanid, G. Bill, S.: IL Gianilli. 

„Safe. Belu. 

pat RR 
2 Dap e 

"i Istitei “ Eforil pe * 

Departamentul Lozofoiei trebiTor. Dăsericescl şi instrucţie publice „ 

din principatul ferei românesci. 1849, Marti % N. 2644 Bucuresci. 

„inst. Zorii a Soălelor. ,. 

' Raportă cinstite eforii din 20 Decembrit a-. 

nulii încetatii cu 'N, 1199, în privinţa” slobodirel Je- E 

filorii. profesorilorii, iosemnaţi” de. cinstita Eforiă 

prin deosebită listă; îndreptată cu adresa subt; N. 

58, . supuindu-se cinstitei caimăcamii “şi dânduse 

- in insciinţărea civstitului sfată administrativu estra-' 

ordinară, departamentulii cu cinste trămite cin- 

lângă acesti în copie: jurnalu   „:|einstitului „sfat, ce a închiăiati la 16 Apriliu - 
Si ul



Lă 

trecutu cu osebită listă de uvragele 'ce' fiă-care 

„Profesvră are a: lucra, şi decretul cinstiteă  căi- 

„măcămii cu N. 1917, prin care se aprobeză chip=. 

zuirea. cinstitului sfatii, _precuriii' şi usebitulii. ra- 

"porta alii profesoriloră, ce “ai adresatu“ către de- 

partamentă la 18 Februarii . trecuti Şi care sai 

„ Supusi onor. sfată ca, “luândiii onor. Eforiă în bă- 

gare de s6mă- cele. otărite, să bine- voi6scă a face 

cuvenita . urmare. ia 

JU RNALU 

 Astagi Sâmbătă Apriliu 16 annuli' 1849, citin- 

„du-se în adunarea sfatului administrativi estraor- 

dinarii raportulii onor. “Eforii a” sc6lelorii cu No. 

| 1199. şi cel din partea departamentului credinţei 

“ cu'No. 4320, care-s'a îndreptată cu decretulii onor. 

căimăcămit” sub No. 1572 din- annulii incetatii în 

privirea sfatului şi vădendii” arătarea, ce face onor. 

Eforiă a, se6leloră că  D-lori . profesorii “între-: 

„cuta, răsvrătire. ai dati dovedi de bină purtâre și 

de o chipzuită înţelegere, uşilor să li se slobâdă| 
16fa pină:, la noua: reorganisare .a sedielorii , fiind | 

acâsta a lori profesie singurulii midiocii de vieţui- 

re. însă ca să înlesnâscă, sc6larilorii midl6cele şi is- 

v6rele de învățătură la noua, reorgauisare, cu con- 

diţi ca acestă 16fă să li se respungă dupe ce fiă- 

care. va, aduce spre tipărire câte unii uvragiă, ce 

vori compune de specialitatea sca şi destinatu pen- | 

tra învăţătura publică. 

Statulii după, trebuință, “având a cunâsce uvra-| 
“giele ce fiă-care are 'a lucra de și departamentulii 
„credinței a înfățișat adresa 'onor. Eforii cu: No. 58|: 
„cu osebită listă:de numele profesorilorii și de lu- 

“crarea ce are a face fiă- care ; dâră, luâudii însăr= 

cinare D-li „Postelnică - In Alexandra Filipescu, se- 

„cretarulii statului, "despre. intocmirea unei asemenea 

“liste şi infățişindu-se statului”, "chipzuesce că, ur- 
mându „trebuința ca ovor. TEforiă să: ţie în a sea 
disposiţit pe toți profesorii, e prin osebita listă 

„Saii făcutii cunoscuti sfatului pentru! învățătura ti-. 
nerimei, sci li 'se slobodă lefile dupe găsirea cu. cale 
a onor." iforii şi . asemănatii respunsuluă.. co prin 
înscristi aii dati numiți la departamentulii credin- 

“ țel, fiindă „pentru acâsta indatorați asupra fiă- căruia 
uvragele otărite „prin, maj susii pomenita listă, 

D-lui șeful departamentului. credinței va supune 
- acestă jurnal la cunosciuţa şi deslegarea onor. „căi- 

miicăimii,. a at e ec sl . : ! 

c
a
 

că: o scâlă,: 

  

—. 82 — a . 

Departamentulii “trebiloră din lăantra ali principatul țErrei Ro- 
mănesci. - . A 

“Oinstitai Dforit a sc6lelorii. 

E Vegându-se.. coprinderea * otnoşeniei onor. Eforii 
cu: No. 981 spre răspunsă cu 'ondre se face cunos-. 

cutii că departamentulă, privind. spre înlesnirea și 

ușurarea locuitorilorii j ca să-au cerce inpovărări, 

ati: slobogitii poruncile sâle către ocărmuirile jude- 
țelorii ca satele, ce voriă final mici la numării de 
cinci- -deci de familli, să se unâscă cu alte aseme- 

nea ce -vorii .căd6 mal cu apropiere. şi să clădâs- 

socotindu-se mai de cuviinţă a rămâ- 

n6 candidaţii “pe. din afâră, decâtii a. se impovăra 

sate mică la facerea de scâlă,: apoi şi onor. Eforiă 

va bine-voi a'se asemăna acestei . puneri la cale 

şi a da poruncile s6le către ' D- -nii “profesori ca să 

se orânduâscă învățători pe la scâle din cel mai 

cu bună . sciinţă - şi cel alţi . ce vorii. mai prisosi , 

vorii - rămân. a mai învăţa în scâlă sei a se în- 

trebuinţa în osebite îndeletniciri, sătesci. 

.P. Șeful departamentului......, 
“P.. şeful secțiunei, Serdaru Tudor... 

- Resotuţiuare Negreșitii -că satele cari suntii mai 

mică de 50: familii trebue: “să „se: un6scă cu: altii 

satii pentru aşedarea. sc6lei şi astii-felii sunt date - 
și instrucţiele Eiforiel către „profesori, 

i. 

- ANSA No. 58... 

CIRCULARĂ CĂTRĂ OCĂRMIUIRILE JUDELORU. 

Maiăi 2, 1849, 

Cu” cireularea de.la 10 Ianuariii aunuli curge- 
torii Eforia .a, scrisă şi acei Onor. Ocărmuiri des- 
pre, trebuinţa, ce. este ca-tâte 'casele,. ce aii. slujitii 
de 'sc6le pentru. învățătura copiilorii. de prin sate, 
să se inchigă fără a “le întrebuința spre vre-o altă 
locuinţă, 6rii " mobilele ce are fiă-care: clăssă să se 
aşegle. prin . "acele case: şi apoi să se pecetlui6scă | 
acele case şi să „se dec; sub îngrijirea. :juraţilori. 

Peutru acestă, . urmare Etoria. a poftită: pe astă 
Onor. Ocărmuire. -cu să facă fără zăbavă punere 
la cale și. să însciințeze : Eforiei ;. der. Onor., Ocăr- 
mtire nici un _respunsii până. “acum n'a trămisi. 
Să supue dâră':şi: să arete acei Cinst. Ocărmniri 
ca de. lucrarea, ce va fi făcutii să, însciinţeze, toră 
zăbavă Eforia dupe regulă. - 
No, 390 Ocărmuirea Mehedinţi -.. 

+ e



No.: 381 Ocărmauirea Gorju 
No. 382 a . 
No. 388 . „. + Vălcea i 
No. 384. „ . Dolj. 
No. 385 > -.. Oltu Ă 

No. 38, Argeșiu : i 
„No. 387 ..:,, -Muşcellii :: 
No. 388 ., Vlaşea . ă 
No. 339 . , Brăila .- | 
No. 39 , Prahova _ ” 

„No. 391 Pi „ROmnicu- -Saratii 

„No. -392 „ti Dămmboviţa : 
No. 393. n Teleor wnanii 

No..394  : „.  Buzeii: 
"No. 395: 2, Jatomiţa | e 
„No. 396 Ifovă e i 

a Cu! coste anese începi lucrările î în 1855 pentru re- 
infiinţarea seglelorii sătesci, înse pentru sc6lele primare 
urbane: ânchă îu 1850. sub - Domnitorală. Barbu; „Stirbei, 

cecă “ce lucrări mai aflămi: „n 

P. Comisia întocraită pentru prograraii 1850 i E 

- tinea Săe Domnului, “Stăpânitoriii. a stă ărra 
" Românescă :: 

, Barbu Dimitrie Stirbeiti 

Comisia întocmită pentru alcătuirea „progrămer, învăaturiloră. ! 

Raportă. 
si. 

Suib- ciscăliții, insăroinaţi de către înălţimea. vostră. ai. 

„pregăti o “programă de-învăţătură pentru“ scâlele prin- 

. 

cipatului, plegatii alăturămii aici vesultatulă. îndeletnici- 

riloră nâstre şi cuvintele ce ne- ati - servită: drepti basi 

la'a nâstră lucrare. a. e i 

Organisaţia ' ivălaturiior publice a 'ocăupată: în tste 

țările, precum şi la noi şi.va ocupa: 'neconteniti 'min- 

tea,. țintirea “guvernului. - 

ravârile „publice! şi cu “gradul, chiarii adi clturei lira- 

“bei păriutesci. - 

- Aceste: consideraţii tote: sunt. pricini „de necontenite 

încercări şi schimbări în orgavisaţia instrucției publice, 

căci unii privindii, esclusivii: numai la, desvoltarea facul- 

tăţilorii intelectuale, recomandă o sistemă de învăţătură 

clasică, în care studiulă limbeloră mârte iea locul -celă 

dântâiă: ca modeluri de perfecţie, €rii alţii preocupaţi 

numai de interesele materiale ale vieţuirel,” recomândă 

cu osebire-o sistemă de. învățături profesională şi stu- 

di ul cselusivă ali limbelorii orbitore moderne ca celă 

- > 

—'83.— 

„de Sate, 

„ca unii: obisctiă . ce -este forte |. 

strânsiă legată cu“ condiţia socială :u fiă-căruiu, neamii | 

în parte, cu starea, lui intelectuală, cu obicviurile şi nă- 

ANEBSA- No. 54.9. 
Departamentul Credinței: şi ară Instrucţiuni “Publice din Princi- 

patulii României. Bucuresci 1855 Februariii 7 No. 578 Masa II-a 

> 

Oinstitei Bforă « a Scdlelori. 

Cinstitulti. Secretariat altă Statului încunosciin- 

|ţ6ză că, supuindii Măriei -Sâle . Domnulvi Stăpâni- 
“ “toru' alăturatulii. în copie. raportăi ali acestui De- : 

partamentii . No. -148, însocitii de acela ali Onor-: 

“ |Bforit. cu No. 1409, din -13 Decembriti annuili tre=. 
cutii,, atingătorii de rămăşiţele ce pretinde din con- 

tribuţia :a' câte doi lei de familie ai Candidaţi lori” 
Inălţiinea- sea "ai bine- voit a pune urmă- 

târea resoluție: . | Pi 
„Stabilimențele ce S'aii cre cati sunt cu totul în 

privinia și. folosulii - sătenilorii, cari, urmeză a. "ŞI 

„lua treptati desvoltarea,. în câtu dintr”. acesta cen-. | 

ae ps Ri 

mai nemerită miqlocă da: comunicaţia. Sentru întinderea 

relaţiilorii . comerciale, şi preferarea moştopugurilorii şi 

arteloră, 

„Cea cea preocupatii mad cu stmă: pre sub- iscăliția 

este că o. soțietate în sistema învățăturilor, :ce voiesce 

“Ja primi, este mai cu 'osebire: datbre și silită a îngriji 

să îndestuleze: trebuinţele Clementare'fără care nu 'pâte. 

fi şi acelea sunt de 'a 'torma mal ântâiă dregători şi sluj- . 

bași publică. indăstrați cu aciinţe” „potrivite, misiunei lori; 

și în deobsee' a moralisai pre: toți! tinerii 'prin' învățături 

religidse',- dându-le și gustulă ocupațiiloră seri6se care 

statornicescă - mintea. şi sunț, celă mai temeinică ele- 

mentii de. odihnă jşi de linisce a duhurilorii. - 

Mărginiți în acestă vcolii şi privindă pre de o parte 

„la: şirulii trebuincidselorii. învățături, ' eră. pre.de altă, 

parte la “treptelnica | desvoltare. a puterilori intelectuale 

dupe vârsta, tinerilorit- în - programa ce. ami întoemitii 

amă. adoptatii, cea de căpetenie. împărțire a învățături- 

lori în primare, colegiale. (s6ă de alii treilea gradii) şi 

înalte si sciinifice speciale. . 

e 

i „Bebe primare. a 

“In aceste scâle învă ățătura s'a -graduati dupe puterea 

teste “eleviloră chiămaţi. a..se folosi de dânsa la. „de- 

prindere în cetire, scriere, adăpare de principii religi- 

-ose, elemente de calculiă,: de geometriă usuală, de gco- 

-grabiă -şi gramatică , fiindii că tote aceste, elemente ur- 

| mtză a sluji ca o prescurtă introduețiă pentru o mai 

desvoltată învățătură în colegiuri şi sunt ca geapărate 

începuturi pentru ântâia educaţiă. . 

- Impărțirea - “materiiloră s'a, regulată dupe programa 

din annulă . 1847 cu'o mică preschimbare ş şi .cu “acesta 

“că în loci de doue clase: împărţite. în 4 des- 
osebirt, 

3 ami adoptată. împărțirea în 4 clase. „— Teme- 
părţiri,.   

7



- « hi . 

„tru să se întindă cerculă “până la cele din urmă 

„margini. Se voră deschide și sc6le sătesti cen- 

iuliă nostru în acesta. a fostă „că mai Antâii cu acestă 

împărţâlă” s6 osebescii mai viii! şi mai caracterisată “nu 

numai. materiele învățăturei, derii şi elevii dupe vîrsta 
şi puterea conceptului loră, ali doilea .că dupe: orga- 
nisaţia annului 1847, unii îavăţătoră crea însăreinatii cu 
câte doue clase într'o „singură sală și acestă împreu- 

“nare a eleviloră a doue' clase- ds deosebită putere şi 
înaintare. ereaii pricini de confusie la predarea învăţătu- 
riloră, mai cu s6râă în a III şi a IV clasă, unde ose- 
birea puterilorii eleviloră este maj simţitore şi învăţă- 

_torulă datori a. fi mai cu'multă îngrijire şi băgare de 
semă la lucrarea sea şi a elevilorii. 
Osebirea dârii a învățăturilor dia. scslele primare 

ga “făcută cu scopă și cu nădejde că: clasele a III și 
a IV se voră; încredința la osebiţi învățători. 

(Restulă privesce alte grade de scoli.) 

Sub-scriși: P. Poenaru. - 
E S. Marcovici. 

= i „Ci N, „Brăiloiu, 
. 1850, Sept. 28. vea programul, _ 

Noi Barbu Dimitrie Stirbei 

Cu mila luă Dromejei Domni stăpânitoră a tâtă .! 
-  Jerra Romănescă,. :.. i] 

„00TRE DEPĂRTAMENTULU CREDINȚEI. 

citelorii evenimente din annuliă 1848, stdlele ataii în- 
chise cu mare pagubă a tinerimei și a ţărrel; fiă-care 

„ Români simte acestă necesitate” și noi mai pre susii de 
toţi, căci generaţia ce se ridică, neavândă midlâce de. 

„„a dobândi cunoscință, se perde rătăcindu-se fără ocu-: 
paţii scrise. Învățătura esteo trebuință neapărată, derii 

 aşedarea şi scopulă ci ceră chipzuirea 'cea mai matură, 
ca să nu ajungă de a fi pricina. de rătăcire- în locă de 
a se face organ de fericire; ..  ..... 

O adâncă. cugetare și experiență a trecutului“ ne-ati 
dată convincția că instrucţia nu trebue să se privescă 
c2 ' singura ţintă a îndeletniciei . tineriloră, ci ca uni 
miglocă' de a âjunge la ună: sfârgitii şi “acesti midlociă 
du va fi bună, fără numai pe câtă va face pre omii des-: 
toinică a îndeplini” vre 0 slujbă specială. şi folositâre 
societăței acea ali: căruia, este mădulară și ?n care este 
Chiămată a trăi. 

Unii altă. principi asemenea netăgăduit este că in- 
strucţia publică urmeză a fi potrivită cu trebuinţele obs- 
cesci, prin urmare ca trebue să fiă națională , să înde= |! 

- plinâscă trebuințele feluriteleriă clasc de meni „Şi să 
aibă unii caracterii naționali . 

" Pe temeiulii acestoră' principiuri' s'a întocmitii-o nouă 

— se — 
jtrale prin fie- care judeţii, “pe: “uzide dorinţa 's s6 va 
„arăta “şi trebuinţa va dovedi.“ - 

progtamă de învățături împărţite în trei trepte, adecă: 
începătâre, colegiale şi speciale. 

Invăţătura din scâlele începătore se va faco numai 
în lirnba românâscă , şi se va' aduce osebită priveghiare 
asupra cărţilorii ce se voriă: întrebuința întru aceste 
scoli, spre ă, da totii rodulii ce se cero fără de a în- 
povăra mintea tineriloră-. cu idei să 'de prisosiă sei 
neîoţelese pentru dânșii, OC. j 

In sedlele de 'ală doilea: grad, adecă în colegiuri, în- 
vă&ţătura se va face în limbile romănă și latină ; limba 
latină s'a: adoptată ca o basă în studiile clasico şi ca 
mumă a limbei romane... n. 

Limba germană și trancesă s'aăi pusii dupe alegerea 
tinerilor de la a patra clasă în susă, 
Uni gltă folosii, ce isvorăsce din clasificaţia îuvăţătu- 

rilor colegiale, este. că scolarii, cari nu vorii av mid- 
l6ce de-a urma tâte clasele, se potii trage de la a treia 
clasă cu îndestulă -cunoscință ca să întrebuințeze 0 ma- 

“lestrie s6ii iudustrie. 

In sfârşită, învăţăturile colegiale se combină tu chipă 
ca: - scolarulă să dobândâscă 'atâta cunoscință literară, 
pe 'câtă trebuesce spre desvoltarea înţelegerei sâle și 
(aducerea în stare de a urma cu sporă ună cursă spe- 
cială, care să'i deschidă v carieră asemănată cu a sea 

NE aplicare şi posiție. și să'i asigureze ună „midlocă de vie- 
“|ţuire; de aceca se va aşeda .o facultate de legi pen- 

tru cei ce voră voi să. îmbrăcișeze cariera judecătorâscă - - 
secui profesii înclinate: cu: dânsa » „0 facultate! de sciințe Sunt doui aurii țrecuţi de cândii din. pricina “nenoro-. esacte, împărţită în trei secţii, pentru topografi, pentru 
ingineri de poduri și șosele și pentru architecţi; o sc6- 
lă- de agricultură și economia ; ; câmpenâscă; şi o sc6lă, 
da” meşteşuguri. | -. 
“Desehigându- -se 'cu acestă. chipă migl&ce de învăţa 

turi speciile, dr« ptatea' şi interesul  obscescii . ceri ca 
cei ce:după trecerea unui" sorocă ce se-va otări, vori 
dori a intra, în slujbe “s6ii a esersa, profesii privitore 
la :mai usii. disele 'specialități- să nn fiă primiţi. de nu 
vorii fi urmată învăţăturile trebuincidse. pentru fiă-care 
ramură şi “nu: voră fi trecută cerutele esamene după: 
basele. așegate în alăturata programă, „care se va pr . 
blica. 

* Scdlele se voriă deschide penă' la 1 Genariă 4851. 
„Trebuinţă derii fiind a se complecta Eforia, orându- 
imi efori pe lângă D. M. Bani Alexandru “Filipescu, 
care remâne president ali ei, pe Dinii doctori Asake, 
colonelul I6n Florescu şi Cluceru: P. Poenaru, a că- 
rora. sciință şi esperienţă: chiăzășucscu, resultatele cele 
mal plăcute. 
” Către aceste privindă că D. Cluceră C. Brăiloiu. celă 

de acumii directorii ali scâlelori este însărcihatiă cu 
alte îndeletniciri. judecâtoresci și că acestă postă urmeză.   a se ocupa de unii bărbată, nelipsit din dstoriole s6le: :



:- Departamentulii cu onâre. “comunică aceste. înalte | 
ordine acel Onor. Etorii, rugiind?o. fârte multii: ca 

cuvenita: învăţătură și experienţă, orânduimii directorii 
ali scâlelorii pre Cluceri S. Marcovici, care are: tote 
calităţile cerute. Si Sa 

Departamentulă credinţei va împărtăși ; . aceste orân- 

duizi celorii dupe cădere spre ă intra în lucrarea sar- 
cinei la care." chiamă folosulii: obscescii și încrederea | . 
nâstră. Toti de odată va face cunoscutii Eforiei-că ur- 
mezi a lua măsurile 'cele; mai bine cumpănite: şi cu 
maturitate. chipzuite pentru deschiderea sedlelorii, -ale- 
gerea prufesoriloră,: esaminarea și clasificarea scolari-: 
lori. Derit ca săse potă d6b ândi doritulii -resultatu, E- 
foria se va aduna negreșiti la canceleria seă de doue 
ori pre săptămână câte doue ceasuri celă pucină la, dle . 
şi ceasuri otărâte, -. . E 

Urm6ză iscălitura. M. Sao, mo i 

". Annulă 1850 Ce 

Octombrie 17, No, 1389.;, .. pi. II 

„Programa de învăţătură 

“ScOL PRIMARE DE PRIN! ORAȘE. 

. EN . dlasa ă 

1 Silabire, citire şi scriere, E e 

2 Tnvăgătură | pe din af6ră a rogățiuniloră, 

3 Deprindere, la: scrierea. şi însemnarea numeriloră |: 

aritmetice. | 

4 Prinoipiuri de numerație şi. caleuli din gândi! Si 

- Olasa II. 

1 Citire pe “ostracte din sânta scriptură, - 

2 Scriere dupe modelul de caligrafiă şi dictando, 

3 Catehismu, Da „îl 

4 Aritmetica, (cele. 4 lucrări cu "numere, întregi), 

| Clasă IMI. aa 

4 Gitire a cu “înţelegore şi 'caplicație pe deosebite cărți 

religiose şi morale. -. pr 

2 Caligrafia. .. a a să 

"3 Istoria sântă în prescurtare... a 

4 Aritmetica (cele 4 lucrări cu frângeri şi esplicația 

sistemului măsuriloră şi greutățiloră obicinuite în ţerră). 

„5 Elemente de geografia! fisică (cele do căpetenie îm- 

părțiri ale globului cu:o scurtă descriere a .stateloriă 

Europei şi mal amăruntă a Princip. Romănia și; Moldovă, 

„6 Începuturi de. gramatică, . E E 

Oas IP 

L Gitiro” cu esplicaţiă: pe cartea “înttulată. Pr atentă | 

tinerimel şi altele asemenea." 

, 

"2 Elemente de gcografiă - imbinată cu  pincipiai de| 

descmnă! liniară it . 

și istoria sântă, 
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să considere atâtii trebuința, cele reclamă - despre 
instrucţia” de care sunt lipsiţi astădi sătenii, câtă și 

3 Elemente „de geografia. civilă a tutulori părţilorii 

globului cu o: mai amănuntă. descriere a statelorii Eu- 

ropei. ” - 

4 Elemente do gramatică. 

“NB. In ceasurile” de citire . protesorulii se va aplica, 

cu deosebire a da elevilorii întracâstă -clasă sciinţă de 

istoria (mai cu sâmă de istoria ţărrei Romănesci) și cu- 

noscinţe * fişice şi matemaiice. şi de economia. casnică, 

alegândii cărți, proprii pentru acestii sfârşită, - » 
. . 4 

Conciursii. pentru institutori - 

 BFORIA SCOLELORU 

 Pudlicaţiă. 
EI 

Fiindii că: mulţi prin jalbe' către Bforia scâlelorii a 

arătată "dorinţa de a fi primiţi ca profesori publici pen: 

tru 'sedlele primare (şi ca să le 'potă) încredința o ase- 

Î 'menea delicată sarcină la pers6ne îngâstrate cu cerută . 

capacitate , Eforia face cunoscutii că nisce asemenea 

doritori urmeză neapăratii a trece toți fără nici o es- 

cepţie ună esamenii. asupraeînvăţăturiloră. otărâte „pen- 

tru asemena sc6le. 

- Către acestea câţi din domnia- lori voriă fi ţinutii sa6le 

private s6ii: voră . fi esersati . meseria profesorală pe_lu 

“| partieulari, sunt. pottiță ,- cei Mântâiii a aduce anii ates- 

tată ali orășenilorii şi cei de: ală doilea unii înscristi 

"|din partea părinţiloră, copringdătoră de râvna,; capăci- 

“| tatea și "purtarea, învățătorului şi adeverite, și unele și al- . 

tele, de ocârmuirea locală și de magistrati. - 

Esamenele unorii asemenea doritori se vorii ţină la 

20 ale curgătârei luni în cancelaria Etorici şi esamina- 

tori. voră -fi D-nii profesori: - 

1 Serdaruli 1 Genilie, pentru geografiă , catohismiă 
3 

2 Medelmicerulii |. Popp, pentru gramatica limbei 5 ro- 

” măne. 

1 Slujerulă G.:Popp , peatru aritmetica si elemente 

de geometrie în.binate cu principii gener ale de desemnati 

liniară, 

4 Valenstein pentru principiurile gonarals « de descmni 

liniară arătată la No. 3 de. mai susă. 

_5 Pitarulă Alecu Popp pentru caligrafiă ; capacitatea 

Şi moralitatea vori fi: singurele condiţii de admisibili- 

tate din cari Eforia nu se pste abate , fără a so com- . 

romite îndintea tinerimei și prin urmare a neamului. . 

(Iscăliţi). Al: Piliposcu, Poonaru, Marcovici, Florescu. 

” 1880, A Noembre 4, 
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scopulii, pentru care ei S'aii indemnatăi a face sa- 
crificiuli prin contribuţia de: „câte dot ler de fami- 

Redeschidere ea Scotei in Jiudeje. Eta 

i „BFORIA SCOLELORU 

- D-le Ocăr muitorii ali udețuliă 

Prin luminatulă. oficii ală Mării S6le pre Inălţatului 
nostru „Domhii de la 17 ale curgătârei luni No. 138£,| A 
se poruncesce Etorii a deschide scâlele până la ântâia 
Ianuarie anulă viitorii, precum vă, veţi îndestula din a- 
lăturata publicaț e. e II 

Trebuinţă der  neapărată avândă IBtoria a cunâsce 
starea în care sc află localulii sevlei. publice din reșe- 
dința acelui judeţii” şi privindii că: după artielulă 18 
ală legiuirei. din annulii 1832 asupra scoleloră : sunteţi | 
chiămatii a presida 'comitetulă de: “inspecţie , de puteți, 

“să bine-voiţi a'i împărtăși câti mai fără zăbăviile sciin- 
ţii t6tă lămurirea spre a se chipzui cuvenitele măsuri 
pentru îndeplinirea . poruncii Î Mării Sele.. 

„. (iseăliţi) S. Marcovici, I " Poenaru, A | 
„No. 859— —87, 1850 Octomvrie: 20. - 

„Mari in ete, 

i 

. 

Pabiicaţa Etorier pentru redezchiderea scâleloră în :1830 Cetota. 

Zforia scăleloră. i i 
- ări ia Sea: prâ. Inălatulă nostru Domai, întor condi 
părintesca privire şi asupra, înstrucţii publice şi do- 
„tindă „a-i da o organizaţie mai sistematică și..o direc- 
ţie mai: folositore. tenerilorii “şi ţerriă ,: a“ “bine- voitii a 
porunci să -se întocmâscă pre ună asmenea  basii o nouă 
programă de. învățături. - ar 

= Porunea înălţime scle s'a îndeplinită, progtania, s'a 
“întărită şi prin luminătulă oficii de la 17 ale curgăt6- | 
rei luni No. 1389 se poruncesce Etoriei a "deschide 
„sedlele până la 1-a Ianuarie viitoriă şi. a îngriji. de a- 
legerea profesorilră, de: cerettarea și clasificarea „sco- 

“lariloră, 

Următsre. nobilelorii cugete ale înălțimea Săle şi pre- 
ţuindit inportanța misiei ce se pune asupră-i, Eferia 

- grăbesce a da“în. cunoscința părinţilori, și n. tineriloră 
cele de. ântâiii: dieposiţii, ce. a. “socotită, de trehuință, a 
lua de o cam-data. . o - 
"4, Pentru sedlele: începătâre cercetarea şi clasificatia 

se vorii face de cătră chiarii profesorii ce. se vorii 02 
"“rândui, după cum se va face Smoseaţi prin osebită în- 

sciințare.. . 
2, Pentiu clagele colegial tinerii se vară înfaciosă 

„în tote. gilele la cancelariă. Eforiei de la 8 până la 10 
“ore de dămăncță, spre a fi: carcotaţi și aşegaţi fiă-care 

la clasa respectivă. a . 
3, Pentru acesta cercetare şi clasiticare sati întoemitii 

doue comisii dintre D. D, Profesori cei. înființă, adecă:   

lie. In sfărșitii,. comsimţindii Onor.: Eforie la ceea * 
ce se cere „Spre. imbunătățire prin reformarea, cres- 

$ 
— 

Comisia I, poutra clasele |, l-a şi a II de D. loan. 
Popi, de D, loan. Genilie; D, loan Poenan îi ăi, D. Al, Pop | 
şi D. Valenstein. 

. Comisia a ÎI pentru “clasele Ww, v. şi VI de D, “Bilă 
-4D. Ioan. Zalomită,. D, George Pop, D. Valenstein , D, 

Teot, D. Limburg». D. Pavelii, D. Simeon: Marco, D; 
Marină... IN | 

Aceste comisii voră 'stărui, în gisele « ceasuri întru în 
deplinirea datoriiloră lori.  'Totă de o “dată voră în- 

| serie într'o listă "pe: fiă-care scolari cu aretara a cla- 
sului. peutru caro. se va „găsi - destoinicii şi .voriă da la 
mâna lui ună biletă: en asemenea cuprindere. 
"4, Fiindii-că Eforia se află în lucrare pentru repara- 

rea localeloră și orânduirea profesorilari:-ca să se ur- 
mâze învățătura treptată şi, câtă mai ne amânatii, tinerii 
voră grăbi a veni la cercetare, spre a; fi gata să înc6- 
pă clasele cu acelă biletiă, în dată ce''se:vorii -găti și se 
voră deschide scole. . 

5, Pentru cursurile speciale, se cere neaparatii ca 
doritorii de ale. imbrăcioșa şi 'chiării de voră ave a- 

„ktestată. de învăţăturile colegiale, să trecă unii esamenă ge- | 
“Îmerală asupra acestoră Învăţături şi să. ice. osebiti a- 

testată cu care: să fiă primiți. a. urma “specialităţile. 
Spre acestă sfârşită vorii da jalbă la Eforia ca acesta 

1se facă. din partel.. chitimare, D, D. profesori, pentru. acel 
esamenă.. in - 

“ S'a- socotită de meapărată tr rebuinţă” a se lua măsura 
actsta chiar pentru înteresulă tineriloră, ca să se pre= 
gătâscă cu temeiii spre'a urma cu folosii cursurile la 
care vor ave aplicare 'și a cărora singură bună în- 

| vățătură * i va aduce în stare de a îi vrednici” chiămărei 
ce le va face înalta! A 

6, Pentru sedlele de prin reședințele judeţeloră, E. 
foria s'a înţelesii cu autorităţile, respective, ca să se ga- 
tescă şi să se. deschida şi acelea, câtă. se ya pute: mai | 
fâră întărgiare. : - i De 
„Spre mai pre largă cunoscinţă disposiţi luate de în- 

“Stăpânire, 

nălţimeaŞea, asupra instrucții publice, câtă şi a programei 
învăţăturiloră să publică amândoue precumi urmeză: 

(iscăliți), Al Philipescu,. D. Poenaru, D. Marcovici. ete, 
| „2530,  Oetomvrie 28. 

pi 7 i î. _ 

Barbu Dimitrie Stitbei,. pentru încetarea Jeâloră te se deacaii de giaba. 

Noi Barbu Dimitrie Stirbei 

Cu mila tut Dumnogciă Domni Stăpdnitoriă a tătă Re 
ra Romdnescă 

COTRĂ DEPARTANENTULU CREDINȚEI 

+ ABânduse acum. dată otărârea năstră. pentru rcorga= 
nisaţia scdlelorii publice , poruncimii ca dela i-iu ale:



. 

cerei. fiiloriă” loriă, după principe de. învăţătură; D0- 

trivită. cu starea lor. Socială, -să facă cu acea bună 

voință, care posedă, a dispăr€ ork-ce obstacolii la]. 
organisarea în scurti timpă de sc6le sătesci, pre- 

- 

cumii se. manifestă. şi dorința. Mărici Sâte Domnu- 
lui Stăpânitorii, prin pregisa luminată resoluţie. 

Sefulii Departamentului (Semnati) Cimpinemu 

  

următârel luni: Decemvrid să inceteze oră ce slobodiri |e 
de I&fă profesoriloră cari nu aă catedre. şi să nu mai 
"gureze în socotelile casei scdlelorii lefi- slobogite al- 
torii profesori, de câtii “acelora ce noi vomii înţări în 
posturi, după recomeniuţia ce Eforia” treptatii ne va 

supune. - 
i No. 1481 . 

-- An. 1850 Noembre 3., « 

JORNALU 

Etoria, însciințândia-se, în urma, întrebărei ce de ob- 

sce a făcută către tâte ocărmuirile judeţelorii, că la o- 

rașele Cerneţuli, “Târgu- -Jiulai, Slatina şi Brăila încă- 

perile de scâle pe la unele-din aceste - reședințe sunt 

slobode, 6r pe la altele. că sai închiriată într” adinsă 

de Magistrate alte. case; 

Fiindă 'datore ca, potrivită cu oficiul Inălţimel Seie 

și cu programa învăţăturiloră, să se deschidă pe lângă 

învăjăturile Gimnasiale şi scolele primare - de prin. re- 

„şedinţele. judeţelorii ; - 

Cunoscăndi. că şi unii atâtă din protesorii cei vechi 

şi remași curați din evenimintele “trecute, câtă şi din 

„acei candidaţi ce-ai dată esameni pentru clasele: pri- 

“marie, sar putt îndeplini de o cam - dată la. arătatele 

scoli clasele I, îl: și III, remâindi pentru estimpă vacan- 

tă clasa IV, “până ce Eforia se va îndestula mai . bine 

-dâca într' acele încăperi este sală și pentru clasa IV-a 

şi dâcă sunt scolari înaintați pentru, acâstă clasă; . - 

- Chipzuesce a deschide de o cam dată aceste scoli, 

aședendă pe cei mai josii însemnați „profesori, adecă: 

La Cerneti, . 

Prof. pentru clasa I-şi Ir pe D-nu Dizoitrie Şerbănescu 
III-a pe Pitarul D. Prumuşenu, ” »- » » 

Ea - „La Târgu- Jiului | 

Pret, petru clasa 1 şi II. pe 'D-nu loan Iliescu 5 

- l-a pe Pitarul C. „Stancioviei > -» 
ei 

A ” -La Târgoveste. : 

“Prof pentru clasa. 1 şi ll pe D-nu loan Fussea, 

„N-a pe D-nu A, „Poenaru. . 

La Slatina. 

_Peof. pentru clasa I şi n pe D-nu N. Serbănescu 

Ill-a pe D-nu B. _Urzescu. 

La Brăila. 

I: şi IL pe “Dinu Dimitrie Pizo 

: l-a pe:D-nu N. „Calekuneanu -- 

ci profesorii de. cl: T şi I-a voră. avă L6fă pe. lună 

pa o. 

a 

E 

Prof. pentiu clasa 
pe pata 

Urmtz ă iscălitura M. Sele, A 
"tată, prin. obscescu publicaţiune de la 4 Noembrie 1850 | 

câte lei trei sute, afâră de acela de la Brâila-ce va ave 
lei 350, er cei de clasa Ill-a vorii ave cîte lei 350 . 

pe lună afară de acela de la Brăila ce va ave lei 400, 
Profesorii din noii acum .orânduiţi se numescă vre= - 

melnicâsce, potriviti cu art. 150 din regulamentul sc6- 
leloră și sunt supuși la tote condiţiunele ce sui. ară- 

ca la orenduirea: loră să înfăţişeze, doveşi despre a lorii 

bună conduită. . a 
* Inceperea, lefil acestori profesori se va socoti de la 

diua deslegării Domnesci ce se va -ascepta. | 
Profesorii otăriți pentru scolele primare şi “aflaţi aici 

în capitală se voriă înlesni din'casa Fforiei pentru mer- 
gerea 'loră pe la judeţe cu progonulă în bani de căte 
patru cai de. poştă în ducătâre de aici. E 

Pentru deschidarea învăţăturilorii - în aiătatele scdle .   
și numirea profesorilorii de va: faci roportii cătră. Mă-: 
ria Sea Domnuliă.. 

„ (scăliţi) Marcovici, Al, Filipescu, Ploresciu. Poenaru. 

a Secretara Iliescu, . 
. 

3 ORNALU. 

 Ghipzuindă Etoria . asupra miglăceloriă. de a se încre- 

dinţa- în -totă vremea, - învățătura sc6lzlori normale. la 

profesori . cu capacitate și totă-d'odată să îndemne” şi 

riosă, ca să pâșescă. mai înainte în curiera profesorală, 

a socotită de cuviință a lua măsurile următâre : 

14"La vacanţa de profesorii în „veri o. sc6lă . normală. 

Profesorul scie profesoni de clasele cele de mai josă 

din aceâşi-sc6lă ,: vorii ave precădere a se orândui î în 

vacantulă post. , -dândă esameniă pentru - “tote învăţătu= 

rile. cerute pentru clasele normale de msi sus (şi de 

se va întâmpla irăși văcanță într'o clasă normală mai 

înaltă, va trece îndată fără esamenii profesoruliă clasei 

irmătâre, ce va fi dati esameni.)  : 

2 Deca „profesorulă scie profesorii olaselorii mai de 

josă a unei” sc6le normale, maulțărmindu-se pe' clasele 

Horii, nu voră- voi să dte esamenii casă ice catedra va- 

cantă din se6la loră, atunci Eforia va face publicaţiune 

către . toţi protesorii claselorii: normale de mai josă ca 

să de esamenii, precum mai susă s'a disă pentru € 0- 

cuparea catedrei vacante mai: înaltă. 

"3 Mutarea unui profesore normală de la o: "scolă la 

alta pentru aceași clasă, nwlă supune la esamenă. , 

-Coprinderea acestui jurnal se va publica spre. sci- 

inţa :D -loră ' profesori de scâle normale. | 

„acăliţi.) A Fiveaat Marcovici, Poenaru, Florescu. 
3,   EUR | 1558, Alia. SIR co i se ii m : i 4 

pe acesti din urmă a se perfecționa prin studiul se-
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—ANBSA No. 54 bis 

RAPORTU COTRĂ DOMNE 

„Cu occasia supunerei la cunoşcința Mărie! Vâstre |. -- 
a Raportului Onor. Eforii a. scâlelorii. sub No..1409, 
prin care solicită înaltii ordini spre .a % se stobogi 
de câtră Cinst. Departament Financialii atâtii Tr&- 
mășiţa. de lei 136,216, par. 30, ce ar av să pri- 

- mâscă până. la sferşitulă annului 1852. din. contri-. 
buţia a câte; duoi, lei . de familiă ai Candidaţilorii 
de sate câtă - şi sumele de veniti „pe: duof anni 
din “urmă, Depârtamentuliă cu grije. fiindii a se măr- | 
gini în cerculii datoriilori impuse de legiuiri, "ŞI a 
făcutii meditaţia sea asupra chipului strângerei a-|' 
celui venită şi a întrebuinţărei lui judecândiă că 

„cea. de acumii destinație a „lui, de a se da: spre |, 
, susținerea scâleloriă de agricultură : işi de. arte, pte 
"să :se privâscă mai. putină în armonie -cu principiulă. Ia 
pe ali câruia - temeiii sai indatoratii familiele: să- 
tene a face susă arătata! 'coritribuţie, pentru că con- | 

| secuentele” acelui principiă în timpul . de atunci: se, 
- puneaii în vedere” cum.că acelii sacrificii le va aduce 
folosulii. ce va isvori „din învățătură „prin „sc6lele 
comunale, coprinse. în. art. 2-şi 3: din legiuitea : a- 
nului, 1847; :pentru' reorganisaţia Instrucției: Publice 
închiăie” prin "combinaţiile, s6le că 'este mai cuvenitii 
pentru dânsulii. a corrăspunde cu -misia ce: “are, 

"când: nu va lăsa: să îi scape din vedere - a supune 
cunosciriţei Inălțimei Vostre” asemenea lucrare, „ce 
i, se pare . „neconsecuente . :cu  sferşitulă, „pentru . „care 
Sa otărită.. DDR E Ca E RI AED 

„ Eli cun6sce. că, puindu- -se în. “comparaţie -veali- 
tatea . 'scâleloră de -sate:cu aceea a:susă diselorii 

“ doue. aședăminte, mal cu, s6mă- acela de agricultură, 
pentru a căruia fondare se prescrie midl6ce la '8 

“ 

115 şi 116 din, "Regulamentulii , „segielorii, , mu este. 
de tăgăduit: _trebuinţa | ce de: potrivă se .: : simte 
pentru: amendoue. felurile . de întocmiri. "Spre: avan- 
'tagiul: Naţiei ; insă  :totii-de-o-dată : “are. convincţie | ' 
Departamentulii: „că fiă-care din! itracestea” urmeză 
după * dreptulii cuvânt” a se “întemeia 6 a: se 
modifica după imprejurără „pe basă de „or&ndueli 

„- “cati se vorii aşeda .de , către adunareu . competentă 
„Şi prin autorisația Mariei Vostre, voriă : :lua : titlulă 
de -legiuire. Dâcă” Tnălţiinea 'Vostră Voţi: găsi 'de 

* bune aceste raționamente ale Departămentiilui, veți 

a. 

_  jbine-voi a porunci să, se. ace i în deliberaţia : Și, chip- 
Ie zuirea Cinstitului Obscescii Divani. E 

No.:148, 
” Tanuarie 17, 1855. 

„ ANESA No. 55... 

Lucrarea după resoluţiunea torii „pe Asesele de susă i 64 cătră 
Mnist. de finance : , , 

„Se va scrie mai Antâiti Onor. Departament ali - 
fancelorii, cerendii Eforiei pentru . fiă= care ' judeţii 
lista de numele, satelorii sie târgurilori ! care ai fa- 
milii în No. de 100; :S6U mal multă.“ 

“ ANBSA No 56. 
DEPARTAMENTULO CREDINȚEI ȘI. AL. INSTRUC: 

- ȚIUNEI DIN PRINCIPATUL ROMĂNIEI. - 

„1805 „Oetobro 2, No. 6075.! 

“Onorabileă. Zforie. a “scâlelorii. îi 
te 

Pentru contribuția ce se. Obligie locuitorii. târgu- ă 
lui Rosesti, a .da pe: fiă-care anni pentru | susține- | 
rea :sc6lei,. potrivită ! 'adresel -cu No. 1498, s'a scris 
administraţiei respeutive. ca să u6e 'sciință ca prin   concursii să ':se alâgă învățătorii acelorii scdle, de- 
partamentută nu este de „părere, pentru „că Onor. 
Eforie cunâsce Însași. cu. câtă dificultate! se. găsescii 
concurenţi, pentiu posturi, de . profesori . „unde . -f0l6- 
sele sunt.ma! mari, în vreme ice: pentru învăţători | 
de - sate nu 0: să!se'-găsâscă, incă o- -dată,: prin ur: 
mare este rugată *Onor.. Eforie că, luândă . în cori- . 

-- șideraţie . „aceste . îmgrejurări; cum Şi : neapărata, „tre- 
buinţă ce. este, de a.:se însciința câți mai neintâr- „- 
fiati. acele scâle,. să .bine-voiâscă a depărta, ori ce 
pedici arii migloci punerea Jorăi mal îngrabă în lu- . 
crare, și. a „se mulţimi: acum, la inceputii că „cân- 
didaţi de învățători să trecă ună 'esamenii prin ca- 
re să se verifice dâcă” tut capabil de însărci- 
narea loril.: De N i | Pa 

a 

nusoLupiunea 

_Secsia... 

-. 4 

ia i 

fiinţa sc6lele de: sate; :.că concursulii candidaţilorii 
nu are -de .obiectii decâtii a; se. esamina, concurenții 
decă,, ai. calităţile. meapăratii . itrebuinci6se spre: a fi-   instituțoră de. :Sate,. că ..prin urmare > părerea aCega.. 

se va -respunde că: Bforia ! 'are. eGtă. voința a în-.
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„ter -Eforil şi ă Onor. Departanientţi vu sunt ncu- 
nite precumii se esprima acel, Onor. Departamentii, 

„că în sfărşitu Onor-. Departamentii fiă  incredințatii 

că acâstă Eforie posede şi voința : şi midi6cele de 
chipzuire spre a face toti „ce este:tu putinţă .din 

parte'r. spre înființarea sc6lelorii de sate. 

ANBSA: No. 51. Să 
„ Raverta 

„In urma resoluţiei. ce În. Vestră- "aţi pine- voiti 
a da pentru înfiinţarea- sedlelorii de sațe, asupra 

raportului “acestei. Eforii 'cu No. 1409; din annulă|: | 

trecutii, însoţitii de ali: Oior. Departamentii ală 
credinței cu No..148. din annulă următorii, Eforia 

„a chipzuită asupra chipului incinjări acestori sc6-|. - 

le cele următâre... 

„ÎI. In capitala. fiă-cărui judeţ se va deschide [ 

scâlă, normală” pentru învățătura, candidațilorii de 

îivățători de sate. . .. . *:, i. pl 

IL: Direcţia. şi facerea : 1ecţiiloră în Ba -care 'se6- 

-lă se va “încredința «unui singură profesoriă, căruia 

i se va da o remuneraţie de lei 500 pe lună. | 

UI. Numai ; din “satele de :100. familii, celă : pu | 

cină, se va lua. câte uni candidatii. a 

„IV. Alegerea. eandidaţilorii. se” va” “face de tnsuşi 

- profesorulii sc6l6Y. normale din .judeţă, Acestii pro- 

„fesorii 'se va preambla spre . „acesţi sferşitii. în fiă 

„care satii şi va îndemna pe: junii ce.i se vori 

păr6 cu bune disposiţii: naturale, a imbrăcioşa ca- 

viera de învățătorii. +... - 
VL „Candidaţii nu se-voriă lua- de câtii cu “bună, 

voiă a lori 'și numai în. virsta de la 16—20 anni; 

„NL Candidaţii unui : judeţi voră “urma în se6la 

| normală de la 1, Apriliii şi penă le 1 “ ctombre, 

&rii de la L Octombre . până la 1. Aprilie. fiă-care 

"candidatii va da lecţie în sc6la. satului se. 

VII. Profesorulii sc6leă. noimale. va fi datorii: în 

cursultă celor 6: luni de iârnă a se preambla . prin 

| judeţ în revisia sc6lelorii de satii, 'observândii. şi 

- întrebând pe candidaţi în predarea lecţiiloră. * 

VIII. Fiă-care candidatii: va fi datoră a urma a în IE 

_se6la normală în cursii de 5 aant. 

"Cu aceste .disposiţii Eforia socotesce că scdlele 

de sate iși potii da adevăratuli folosii «ce se asc6p- | 

tă. de. Ja” densele, .. adecă să. fortifice în anima țer- 

|câte sunt de lipsă,   

ranului -principiele religiei și să facă dintr'Gusulti | 
unit omii moralii şi. muncitorii. | 

Decă, In.- V6stră, veţi bine-voi. a aprobă acâstă; 

chipzuire a Eforiei, ev vă aduce pr plecată ru= 

păciune să bine- voiță a da înaltii odrdină, atât 

“1 Onor.. Departamentii din . lăuntru - pentru "clădirea 

„+ |sedleloră de .prin sate: după uni plană dată de -a- 

„:lcâsta Eforiă, câtă şi către Onor. Departamentă ală - 
"| finanţelorii ca -să slobâqă în primirea “Eforil con- 
„„[tribuţia de duoi lei de familiă pentru candidați. din. . 
„:lcare contribuţia. are a se plăti atâtii lefile .profe- .. 

|sorilorii din sc6lele normale- „catii Și ale candidaţi 
lor. de sate. 

No, 1910, E 
" Decembriii 9, 1856. 

-"ANBSA No, 57 b5) 
- 

: - Copiă apă originatulă Ministerului “Culteloră și ală Instracţinuel 

publice din, Priacipatală Romăniel din annulă 1357 „Ianuarie 19 sub 

No. 207. - - 

„Prin înaltul oficii cu No. 12 de la 11- ale. cu-: 
rentei Măriă Sea Principele Caimacan, bine-voindii 

a da înaltă ordide pentru redeschiderea se6leloră 

d sătesci, Midisteriulii. comunică cu onbre copiă: du- : 

pă dânsulă” acei Onor. Eforii şi o învită, ca: să iea - 

cuvenitele disposițiunei pentru aflarea şi. “alegerea 

institutorilorii: trebuincioşi. - Tot d'odată se face cu- 

noscutii că Ministeriulă a luati: osebită înțelegere. 

cu acela ali trebilorii din întru pentru repararea 

sc6lelorii ce vorii mai fi esistândiă - „şi  reclădirea 

celorii din noii: după trebuinţă. - " Asemenea a luată 

"| înţelegere şi- în parte cu administrațiunale respec- . 

tive, pe lângă. celelalte, invăţândule ca. să trimiță 

în grabă liste esâcte de: numerulii' scâlelorii câte. 

după înalta. măsură :urm6ză a fi intocmite. în fiă-. 

care districtii şi” cu observaţiuni « de cele in stare 

bună, de cele primitâre de reparațiuni“ şi de cele 

ale cărorii "copil -se vorii în- 

nainta acei Onor. "Eforii dupe rengulă. priimire! 

lorii, spre 'a. se put€' regula şi dânsa cu numerulă - 

instituţorilorii “trebuincioși. la timpii pentru fiă-care 

districtii. - tă 

eta Ministeriulut  Orațulesau - 

„Seful Secsiei Turnavilu Bă 

*).Se cuvine la No. 57 din păg: . 19, eter din erâre za este și 

altii No. 57. mal în urmă. 12 CER



Del celorii 2 lei de familiă şi care sumă se va a- 
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ANESĂ Nr. 5 d. 
Resoluțiunea Bforiei 

"Să se trecă în budgetală sedlelorii săitescă suma 

de lei: 600...... care este resultatulii contribuţiu- | 

fla: cu esactitate de la. Vistieriă.. Să se trâcă la 

cheltuel lei 4080 leafa a 17 revisoii cari vor” fi 

însărcinați a priveghia pe institori și ai pregăti în 

vreme de vără și vacanţiune , care leafă se va de- 

termina de lei 200 pe lună. Lei 19200, deosebite 

cheltueli ăle scâlelori ; lcafa profesorilorăi” câte lei 

300 pe annii cu care, împărţindu- sc restulii sumei 

de lei 540,000, se găseșce “putinţă: de a se numi 

numai 1800 instituiri care......... numai la satele 
cele mai multă populate şi mai centrale,. remâindiă 

ca satele „cele : mal „mici să se lege 'cu. celelalte, 

s6ii să se iea la vreme dispoșițiunele ce , Împreju- 
rările vorii ierta. 

Ladată se va publica pentru: găsirea p? ofesori- 

lori a. veni la doue qlile hotărâte pe septămână, a 
se “eşamina -cei din: Valachia “mare la Eforiă , cei 
din Valachia. - mică * la. Craiova şi îndată ce se 
“vor priimi relații de la Vorniciă pentru “casa de 

„_Sc6lă, se vorii trămite institutori îndată ce fii-care 
se 'va simţi” “destoinicii. — Se vorii “trămite. “table 
lancastrice din ..... um. trebuinciose ș” in publica- 
ţiune se va: arata leafa ce âii so: primâscă profe- 
soril şi 'să se adauge clausa din oficii pentru pre- 
oţii cari la cea din urmă; organisaţiune a se6lelorii 
sătesci unde al fostă institutori. SN 
"Să. se: câră: În “grabă banii de la Vistieriă, ase- 
menea să, se câră bani. pe aunii „trecuţi: pentru ți- 
nerea sc6leloră de artă şi. „de agricultură. 

ANESA No, 517 a. 
“ Copiă după oâciulă „Mărier” Sile Principele Caimacar Alexanăru 
Dimitrie Ghica cu No. "12 anuulă 1857 Ianuarii [1 cătră Departa- 
mentală, „Credinţel. - : 

“Dosvoltaiea instrucțiunei “publice, întinderea, lu- 
minelorii în tâte clasele societăţii trebue să: fiă cea 

„din l-a daoriă a. unui guvern: adevăratii părin- 
tescii. Vegendii însă că sc6lele 'sătesci, intocmite 
încă de Domnia- -Vâstră, sai desființată, de şi su- 
mele cuvenite acestui aședămentii-s'aă. respuușii ne- 

perile "putiuci6se.: 

otări pentru învățătura! 'cspiilorii” de săteny, se vori:   
| incetat de ctre „tote, avendi - în. băgare: de s6-1 

mă atâtu disposiţiile primitivel. organisațiunt“ “aces: : 

torii: se6le , „câtii și: diversele proiecte, care dupe 

vreme S'aii propusii pentru. reînființarea lori. 

"Noi poruncimii cele: următâre: 

„Se oră. înfiinţa îndată “sc6le sătesci, încependă 
de: la satele cele mai multă * populate și treptatii 

până la satele cele cu: -populaţiune mai mică, avân- 

du-se în' vedere a se împreuia, printr”o 'singură sc6- 

lă şi pe câtă „depărtarea locului o va ierta, sata- 

le cele mici cu cele mari: ” Spre acest sferşiti în- 

dată se va publica de.cătră Eforia sedlelori dile 

otărâte spre esaminarea aceloriă candidaţi, car gă- 

sindu-se destoinică, - se vor numi institutori, folo- - 

sindu-se Eforia de preoții băsericilorii sătesci, acel 

cari la Anteia. întocmire a' acestorii scâle ai fostii 

pregătiți a fi învățători și se: vă otări o: I6fă'a-- 

nuală și se voră trămite pe 'rendii fiă-care la sa- . 

tulii sei; spre 'a începe de: locă “Învățătura - -tineri- 

lorii. săteni.. 

ce. vori. primi și despre. care Eforia sedlelorii chip- 

zuindă'! va asterne şi ne va supune spre întărire - 

stată, -vorii. fi scutiţi «de” orl-ce altă dajdiă cătră 
Statii, cu „chipulă acesta sârta” lori fiindi, sub de 

Institutori! . săteni, deosebiti : de l6fa - 

aprâpe -priveghiare a revisorului generale ală sc6- . 
lelorii,.. a profesorului 'districtale și a revisorelui 
speciale, -ce se 'va.numi de:'-către.. Eforiă dintre” 
candidați de institutori cel mai capabili şi esperi- 

mentali. he a E - 

Institutorii, săteni. voriă fi: indatoraţi în lunile de . 
vâră -al6 lucrului pământului să mârgă la scâla, 

prâpe direeţiune - a: profesorelui a 'se împuternici' şi 

a''se desevârşi. la cele ce arii: maj fi de'lipsă, pe... - 

timpul ce se va: găsi de: Eforie“ că. 'este de :ajuusii. - 
Se va “publica în tâtă ț&rra “că toți acel: : câţi pe' - 

: “viitorii vorii voi a'se inrola intre candidați de in- 
“Istitutori,“ s 
“| centrale ' de: judeţ: şi găsindu-se: destoinici, se :vorii 

“Până în primă- 

să fiă 'datori “a urma' “învățăturile. “sc6lei 

numi, institutori” în locuri vacante. 
vera: viitâre. se' vorii 'repara! “încăperile de scâle :ce 
s'aii fostii inființat şi cari astădr” sunt: în derăpă-: 
nare ; 

semenea' clădiri : să “se. ingrijască a se: găsi "încă- 

“Cărţile elemântani, ce'se: -voră 

vinde lorii cu „celii - -mai. micii reci şi se vorii da 
gratis la cei săraci, mii e îza 
“Piăccare propritati Va a fi doraprâge” 'priveghiă- 

iii i îi 

“T'centeală a judeciului, . unde “vorii: urma sub 'de a-: 

- asemeniea - unde - nu vor maj - fi! esistândi a-



le şi determina lefile” invăţătorilorii. . 

i. 

torii pentru: buna stare. a sedlelorit şi silinţa. însti- 

tutoriloră, înțelegându-se pentru acesti, sfori e cu 

profesorele districtale. 
e. Ocâmuitorii jndeţolorii i sunt chiamaţi de aci îna- 

inte a av6 cea :mai mare. silință, la înaintarea: în- 

vățăturei. şi moralei. în judeţele lorii, : ca să merite 

cu dinadinsuliă titlulii “de. preşedinţi « al. comiteţelorii 

de Instrucţiune publică. . 

- Sumele ce se ; voră aduna pe annulii curentă şi 

în. viitorii "din cei câte duoi lei de fumiliă, se .vorii 

vezsa regulatii în casa: Eforit: scâlelorii, :remâindiă 

de acumii înainte în primitiva şi speciala. lori, des- 

„tinaţiune.  Departamentulii Credinței și ali Ins- 

trucțiunei publice în înțelegere cu acela.alii trebi- 

“lori din întru şi ali. financeloră va aduce câtă mai 

. fără. zăbavă la îndeplinire acesti : al “nostru oficii. 

Urmeză iscălitura Miirii Sele Brinciului Caimacânii 

n — 

„ANESA No. 58 
| E3 PUBLICAȚIUNE. 

In temeiuliă înaltului oficii alii Măriet- Săle prin- | 

cipelui caimacami dela 11 curentii cu. No. 42 E- 

foria, sedlelorii publică cele. următâre : | 

“1; Sedlele sătesci : se vorii seinânţă îndată in- 

- cepândii. de la “satele cu : populaţiune mal mare și | | 

treptatii până la satele, mai pucină, populate. | 

2. 'Toţi aceia. câţi , profitândii de acâstă înaltă 

chiămare ,: vorii voi a se numi învățători pe la a- 

cele scoli, se vestesce a se arăta cei din -Valachia.. 

mare la Eforia scâlelori, 6ră cel din Valachia mi-: 

că la inspectoruli colegiului din Craiova spre.a. f 

esaminaţă - cu în epere de la 1 ale viitorului Fe-: 

pruariii,. necurmati în t6te Joile şi Sâmbătele de; la 

dece ore diminâţa penă la trei ore dupe amiadi. 

3.. Spre a» put . Eforia: de loci pune în lucrare - 

Ipatriotica. dorință a M. Sâle principelui ' caimacamii 

ANESA No. 57 3. 

Catră Ministr ulii F inancidloră 

n: virtutea înaltului oficii cu No. 12 de la îl 

ale curenitei, prin care.M. S. Prinriuli Caimacam 

a bine-voitii a'ordona să se reînființeze scâlele co- 

munali, Eforia lucrând, întru ceea, ce o privesce,; 

„spre esecutarea acestei. înalte porunci,. are. neapă-   " rată trebuinţă :mai ântâiii de t6te a cunâsce- totala 

sumă, -de banii ce - “urm6ză,. a se aduna din, contri: 

buția colorii: doi lei : de . familiă pe annulii curentii 

pentru a:put6 apoi. alcătui 'budgetuliă 'acestorii sc6- 

De. aceea. cu! 

"on6re râgă pe acel Onor. Ministeriii să bine-vo- i 

i6scă a-i da. acâstă sciință câtii mai fâră. amănare, 

| şi totă  Wodată a dispune cele: de cuviinţă spre a 

se slobogi în :priimirea Domnului Pacharnicii. Const. 

Cernovădânu,  casierialii - se6leloriă, - Sumele. ce vor 

“Â impliniti până acu și: celle ce se vor implini 

fi viitoră din' glissa- contribuţiune sple.a nui se a- 

duce din lipsa banilorii: cea mai .mică impedicare 

la înființarea sedleloru, care se cere.a se indeplini 

| câți mal „curendă, potriviti cu înaltă poruncă. 

| - No. 108, 

pe 23 lanaariăi 1857... 

|de o: camii dată nu vâ. cere la numirea de învă- 

țători- decâtii a sci să. citâscă şi a scrie, catechis= 

mulii şi cele patru lncrări din aritmetică. a 

__ 4. Veri- cine se va arăta spre esaminare “va fi în- 

soțită de: ună. certificată, înserisii. din partea auto- 

rităţei locului săi si a profesorului publici din 

judeţulă respectivi, încredinţătorii despre a sea mo; 

ralitate și bună conduită în 'societate. , 

5. Pe:'viitorii însă se va cere -de la di-care in- 

stitutorii a-şi îmmulţi cunoscințele, urmândă la sc6- 

Jele centiale din judeţe - pe lunile. de vâră, pregă- 

tindu-se *a sci afară: de cele mai .susii - numite. in- . 

vățături şi pe cele următâre : a) istoria sântă ; ») 

din . geografiă , divisiunile - principali ale globului, : 

geografia Eurorei şi mai. specialii pe aceea a ţărre! 

românescă; e) 6re: cari cunoscințe istorice; d) din 

aritmetică, numerele complecse, sistema greutăţiloră 

şi: măsurilorii din țerră ; e) cunoscinţe de 'plugăriă, 

şi £) din geometriă, aplicațiunea la măsurăt6rea 

stinjinilorii şi a pogGhelorii. | RR a 

6. - Conformii” disposiţiunei înaltului; oficii, Eforia . 

se 'va folosi de acel preoți al băsericelorii . 'sătesci 

cari la ântâia întocmire a. acestori scâle ai fostii - 

pregătiţi a fi intățători şi cari 'se vorii arăta spre | . 

esaminare. la. gilele mai susă arătate, 

7. Aceia cari se vorii alege vrednici. "de învăţă- 

tori se torii! numi. numai îndată şi „se. vori trămi- 

E te pe. rândă fiă-care la satul săi.   „8.  Tnvăţătorii de sate „voră. fi scutiţi “de: ora



- se6leloră comunale este de lei: 

| _$- 

dare către stată şi vorii priimi de la Bor 16tă 

câte lei trei sute pe anni. 

9. Conforinii luminatului oficii voră fi datori a 
se ocupa - cu dinadinsulii numat de scâlă .. întrebu- 

ințândă . toti zelulă lorii spre învățătura și buna 

purtare a tinerimel, frane. -: o 

| Către Miniaterulă din Hăuntru, No..120 Iannariă 28, 1857. 

In virtutea înaltului oficiă cu No. 12 de la.1l 
ale curentei, prin care M. S. Prinţulii: Caimacâmă 
a bine-voitii a. ordona să se reînființeze sc6lele co- 
munalt, Eforia lucrânâi ințru 'cea:ce o privesce, 

spre esecuțareă acestei înalte "porunci , 

„de frunte. 

Eforia. ci. oi6re r6gă ondr, 

câtă maj neintârgiatii veparațiunea diselorii case ale 
Sedlelori comunală „şi îndată ce se vorii pregăti a-| 
ceste case va bine-voi nor. “Minister: să încunos- 
ciinţeze acestei Eforii spre a putâ face apol cele 
de cuviință ca să se “îhepă pe dată, - predarea în- 

Ă văţăturilorii la acele scâle, AR 

ANESA No. 50. E 
URAL 

" Eforia sedleloră în 'uruiărga “înaltului oficiă cu 
No. 12 de la 11 Ianuariă: în privința 'reorganisă: 
rel sc6lelorii comunale, a chipzuitii a se publica în- 
dată pentru găsirea invăţătorilorii de sate şi înce: 

perea câtii: mai curendii a acestorii. scdle , 
terminarea. lefilorii. invăţăitoriloră şi a celorii- Valte 
cheltue!i scolastice, a luată în consideraţiune * că 
după adresulii» cu No. 784 anuariii 26, ce s'a pri- 
initi de la onor. Visteriă | suma” totală ce este a 
se împlini în „annuliă curentii de la “săteni pe sema 

651,814. par. : 26, 
„din care, scădându-se l6fa a şepte 'revisoriă socotiți 
“câte lei 200 pe :lună ; 'cari revisori - vorii fi însăr- 
cinață a priveghia pe 'iustitători: și a-i. pregăti - pe 
lunile de vâră ,: lefile acestora dail pe anni: lex 
ADBOT 

| par. 26, 

are neapă-|. 
rată trebuință a: sci câte din casele. sc6lelorii co=: 
munali de mai nainte se află . îufiinţate şi reparăn-|- 
du-se se potă întrebuința pentru reînfiinţarea sc6- i 
lelorii cari, conformii citatului înaltii oficii, are a se Ea 

“urma wreptelnicesee încependii de. la satele cele mai: 

_Ministeră să bine-| 
voiescă a făce - cele (de cuviință ca să ge „înc6pă Şi 

spre de-   

“Scugendu-s -seâsemenea; lea de; 300 -de lei pe 
anni cu care putemi. plăti de.o'cam dat:-cu mi- 

| Ql6cele ce avemii 2000 de învăţători pentra satele 
cele mai populate “ 600,000; .- 

“Suma totală; ne 'dă 640, 800 care, scăidându- -se 
din 651,814 par 29, remâne ună 'restii de 11,014 

„adică uniă-spre- dece: mil: patru- spre: dece 
parale 26 care. va servi deo cam dată pecâtiise * 
va put la cheltuelile scolastice. precum împărțiri 
de. premii pe la esamene, cărți didactice pe la co- 
piil săraci şi altele 'la sc6lele sătesci, 
„„Seoretarii : "Si. Neagoe. 

Sub- -scrişi. Poenaru. - 
„Plorescu.. : 

Sa “G. 'Costa-Foru. 
No. 9, Febr, 18. | Sa 

„ANESA No. 60. 
ONORABILEI EFORII- A seoLeLont, 

No, „a57, Febr. 26, 1857. 

Prin buletinulă statului. ami _vădutii publicându- 
se- luminatulă oficii -ali- Măriet Sâle Prințului Cai- 
macamii pentru -deschiderea sc6leloră prin tâte sa- 
tele.- Măria Sea nu. putea mat bine a. sci :ar&ta pa-' 
triotica : bună-voinţă şi a: însemna - mai "bine. oblă- 
duirea Măriet S6le: printr'ună altii-felii de fâptă mat 

“buni. şi: mat răvniţâre _pentru' binele patriei ca 
printr? acâsta, pentru. că numai: prin “învățătură se 
". Teapătă. luminarea şi numa! povăţuitii de luminare 

'|se face ori-cine crestinii buni, bună: cetățiană şi 
buni patriotu. n 

: Amă' vădută i6răşi totă prin. buletin prin mai 
multe. numere : publicându-se” mesurile.. ce a luati, 
onor Eforiă în privința acâsta,. Dânsa, ca.unii or... 
gani. ali - îndeplinire! - scopului “Măriei Sâle şi ali 
asceptărui obscesci în - privința acesta, pote a se 
felicita : nu puțini că i:sa. „prilejitii ocasiunea a 
îndeplini acestă, lipsă, ; simțită în generală de: totă 
națiunea, şi pentru aceea privirea obscâscă, este a-,- 
țintată asupră-i, ca, de la: bunele. măsuri. ce va lua, 
să se pâtă pe deplină ajunge scopulii. şi să se in- 
deplinâscă, lipsa” şi trebuinţa simțită. —. Deca cu. 
acâsta venimii a esprima, onor. :Eforii: părerea n6s-. 
tră în privința. acestă, scopulii nostru este intr ună 
chipă' cu totulii bine-voitorii.. | - 

Intre” celerl-alte măsuri late de Onor, Eforia pen- 
.*
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tru' deschiderea acestori sc6lc ;. amii văduti. şi a- 

ceea, adică că toți,-cei ce vori voia se înrola ca 

învățători. la se6lele de sate, cel din Valachia mare 
să viă în Bucuresci a da esamenă lă. onor. Eforiă, 

... Acâstă măsură, după părerea nâstră, pricinuesce mare | . : | 

anevoință acelora mai cu s6mă de. pe la satele din 
judeţele cele mai cu-depărtăre de. Bucuresci. prin 
întreprinderea unei asemenea lungi: calătorii, negre- 

şită însoțiți cu nu, pucină . chaltuâlă., după scumpă-| : 

- tatea tutulorii :din tempulii de față,. din care pri- 
cină credemii că. partea cea'mâi mare 'se va lăsa] 

de o asemenea întreprindere şi satele, cu t6tă buna: 

voință a guvernului şi a -onor. Eforii, vorii -remân6 

"lipsite şi pe viitorii de 'unii asemenea folositorii şi 

_toriile loră cele mai: mari este a învăța. 

neapăratii trebuinciosii aşedămentii. "Po de altă parte 

-. totii după măsurile onor. Eforii de a. se priimi de 

învățători Ia aceste. scâle şi din preoți. noi profi 

tândii de acâstă- ocasiune, n'amii lipsită prin chi-| 

- pulă* cel “mat întinsii: a chiăma -cu' ork-ceaminte|. 

a tutulorii preoţilorii Qin Eparchia n6stră -mai cu 

s6mă a seminaristilorii ca să iea asupră- le o ase-| 

menea îndatorire folositâre pentru 'dânși, altii-felii că 

potii fi mângâiați cu. ceea: ce li se mai dă după a- 

câstă. însărcinare, câți că şi: misia: şi. una din da- 

"Acumii 

pentru sfârşitulă d'a se esamina , urmândii a veni 

în capitală nu numai că vorii incerca aceleaşi: ane- 

voințe arătate .mal. susii, dâră însă şi aceea că “pe 

unii aşa tempi îndelungii nu. potii a lăsa eno- 

viile ce ati. trebuincioși fiind în ori-ce vreme a'se 

afla, în: migloculii: lorii pentru: intemplătâre - trebu- 

ință, şi prin urmare t6tă voinţa, și. dorinţa. nâstră 

_ şi a preoţilorii, onor, Eforiă , : prin acâstă. măsură, 

-potii rămânâ.lipsițe de concursulii pomeniţilorii, de 

la cari arii .av6 unii. ajutori însemnatit , 

-s6mă de la. seminaristii ce "şi ati dobânditii cunos- 

cință în seminarii cu.. multi mai întinsă de câtia: 

„celea 'ce. se cerii. În vreme ce, dupe. ori-care chipii, 

acâstă esaminare Sar. put6 tace în: capitala fiă, cărui 

- judeţă de -către "profesorii co i are. orânduiți. aţă 

” fiindă,- de “se va socoti, de; trebuinţă din ork-ce mo- 

tivă, ase afla şi "alte persne pe. cari onor..Efo- 

riă va găsi .de' cuviință. 

Onor. Etoriă, bine: voindă a- lua: în de aprâpe bă- 

gare de s6mă părer ea, nâstră , „nu suntemii “la. în- 

doâlă, că; în convingerea. sca va face totii ceea ce 

va socoti de cuviinţă, ca să se pâtă ajunge scopulii 

acella „aderă. . ală inlesnirel: “Spre luminarea tineri- 

mai. cu, 
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mei, de care acumă atâtă de multi are -trebuinţă 

şi pentru care , “ca pentru unii lucru atârnatii de 

densa, va trage tâtă lauda şi mulţămirea obscâscă,. îi 

Pilotheiti, Episcopul de Buzău. 

. Resolujiune. 
„Să se “respundă că. Eforia , pețuindă simţimen 

tele de patriotismii ale Prâ-sâuţiei- „Sere, va profita 

de proposiţiunea. ce-i face, Pi 

Către Prâ-Sânjia Sea păvinteli Filotheiu, “pisco- 
- pulă, Eparchiei Buzeuli. 

„Eforia, -apreţuindii venerabilele „sentimente de pa- 

triotismii ce esprimaţi în adresa "Pr6- -Sânţiei-vâstre 

cu No. 35 vine printr'acâsta “a vă încredința cu 

respectudsă xeverinţă, că va profita de bine- voitârea 

proposițiune, ce-i a făcută prin citată adresă, 

. 

—ANESA No. 6. 

 JURNALU. 

Gu tote o în „urma luminatului oficii de la 11 

Ianuariii cu :No.. 12 în privința veinființărei se6le-: 

lorii 'sătesei, Eforia, dorindă a înființa potrivită mi-- 

dlâcelorii s6le câte. se va put mai multe scoli, a 

întocmită. prin jurralulii săi de la. 12 “Februariii 

trecutii ca să se înființeze . 2000 scoli sătesci, de- 

terminândii - câte Ii 300 „pe anni pentru învăță- --. 

tori ; derii, vădâudii că, în urma publicațiilorii 

ce a făcutii, nu S'a avătatii mai nimeni! şi 

atribuindă acâsta mat cu semă. la pucinătatea” Su-: . 

mei de lei.300 pe annii. în proporţiă cu trebuin- 

ţele anuale. ale unui învățătorii, care nu are tempii o 

de -a se. occupa de interesele. s6le plugăresci nică de 

alte speculaţiuni,. find silită totii annulă a se ocu: “ 

pa .pe tempulii de târnă cu învățătura tinerilor ţăr- 

rani, 6ră pe v6ră. a „merge ei însişi. la sc6la cen- 

trală din judeţă : spre a lori perfecţionare, pentru 

aceea a chipzuiti "Eforia a se aduce la jurnalulii sei 

de mai nainte modificaţiunile următâre : 

„1. Lefa învăţătorilorii 'se va Gătermina a fi de: 

lei 600 pe anni. Prin urmare “cu: suma de lei 

600, 000 afectată prin pudgetii pentru acestii sfer- 

şită. se va înființa deo cam dată numai 1000 scoli 

sătesci. ÎN te 

- 2. Se va publica | prizi gazete că de a acu inainte - 

candidaţii de învăţători vorii" av a se. infăciașa spre . 

esaminare la institutorii sc6leloriă centrali din judeţe 

N 
2
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cari prin raportă către. Eforie, . vecomandânăi. pe 
„Candidatulii ce se va găsi destoinicii, Împreună, cu 

- denumirea sâtulur unde. este a se eşega, li se va 
_trămite cartea de orânduire.. 

3. Se va' prefera în fiă-care plasă satulii celit 
“mat populatii și celi mai . centrali, astfelii încâtă 
„numai dupe.ce se vorii înfiinţa cel pucinii câte 

o sc6lă în fiă-care plasă. în tâtă țârra, apobsă se 
__ mărâscă numărulă scdlelorii in fiă-care plasă” până 

la numărulii de 1000 pe. -câtii ne _ajurige migl6- 
cele ce avemă adj. - Si e 

„Prin raportii, se va supune la:  cunoscinţa Mirii 
S6le Princiului  Gaimacam chipzuirea Eforii de a 
se modifica Statului. Iefilorii dupe chipală, arătată 
mai susă. . . 

„Secretar st. Neagoe :, E Iiă 
 Subscrişi Florescu, a. co mira 

PUBLIGAȚIUN E: 

“Ta urma publicaţiunei pentru retafiuițarea sc6- 
lelorii sătesci, ce s'a “făcut: de acâstă Eforiă, prin| 
glasulii. Buletinului şi anunciătorului: românii, _Vo= 
indi Eforia să, înlesnâscă, câtii -se pote mai multă 
pe. Domnii Candidaţi de îuvăfători, a găsită de cu- 
viinţă, să “modifice art. 2-lea din: „susă disa publi- 
cațiune în chipul următoriii : 

„- Fiă-care candidati . din veri-ce ' district se: va 
esamina de acumi. înainte de către D-lă „Institu- 
torii . superiorii alii. scâlei publice din. „reşedinţa. Dis- 
trictului respectivi. .- -, 

Candidatulii vă A indatorată a infăciaşa - da. D- -nu 
” Institutoriii și unii Certificatii de inoralitate : dupe 

care apoi Eforia, priimindii. relaţia, Institutorului 
Districtului, va: numi pe invățăitoră Și acesta înda- 
tă, va întra. în funcţiune, aa i 

pa 

i - ANESA, No. 61 oi 
Mariei Sele Principelui Alees mărul Dimitrie: Gica, Caima cai: ală țerret Romănescl, . , 
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n, 
Lforia Instruețanel pica, 

i. 

Raportă 

- Eforia scâlelorii,. pre țuindiă dorința, -CQ- aţi ară- 
tată în faptă de a întinde. binefacerile Instracţiu.- 
nii la tote clasele societății, w'a pututii înțelege 
alti-felii nepriimirea până acum a înaltey deslegări 
ce sc, ascâptă la raportul 2. cu No. „378. din 12; 

KE . 

0 dlicenii, pâte: fi de . temutii: 

  

Martie. annulă 1857 ; de câtă că a tăcută desapră- 
bârea“ mhesurei. pr opuse: de Eforie de a se micşiora: 
numărulii sc6leloriă sătesci spre a se pute mări,le- 
file învățătoriloră. o, 

Dintr'acesta, incredințându-se se ca  Imălţimea Yâs- ! 
tră „nn priimiţi împucinarea numerului sc6lelorii, d 
din contră doriţi, înființarea lorii în tâte Satele, 
Eforia, „conformă dorinţei sâle, vine plecatii a ve 
supune şi : acumiă - pe “de o parte - necontenitele ce: 
reri, ce: întâmpină din partea “satelorii -celoră fără ' 
scoli, ca să se înființeze şi la. disele scoli asţ-feliă 
cumii interesulii - „comună o cere; ŞI: dreptatea re. 
clamă, de vreme. ce din: numărul de. 3379 de sa- 

1 | te, care plătescii cei. doui lei, de familie, numat la: 
956 s'aii pututii, înființa până âcuma scoli; 6ră pe 

„| de. alta: nu lipsesce, „Pre Inălțate” Dâmne, a Vă fa- . 
ve, cunoscutii ; imposibilitatea: „materiali de a putâsă: 
se spere realisărea - acestei mari cugetări -a .Inălţi- 
mei Vostre,. cu midi6cele ce avemi adi, care abia 
ne permită a “fisa învățătorilorii "0: 16fă .cu” totulii 
neînsemnata „de. lei 300 pe. annii. : Indrăsnimii a _ 
mat adauga, Pr Inălţate Done, că. chiară înv&- 
ţătorii,. ce “s'aii. înființată penă acurmă, „vaii priimitii 
postulă de. câtii cu ! "speranță, Şi desii. „repetate . 
promisiuni '.din partea Eforiei, ca peste 'pucinii 
li se 'va îmbunătăți. sârtea: Astă- -(U însă cei mai 
mulți. aii perdutii răbdarea, dimisiunile vinii la can- 
celarie pe fiă-care qi şi astii- feliii , cu - întristare 

ca. proiectarea 
| acestpi mari instituțiuni se . amenință de o gradâtă 
scădere, .cu .t6te. silinţele - ce. 'și.-dă, Eforia. şi cu 
totii. zelulii: „ceartă. atâtă : locuitorii - plină de ar- . 
dâre de a se lumina, câtă, şi cet “mai, mulţi din 
învățători. -.':. -: DAR 

Pr6. Tnalţate Dămnel. -Tidouirea: tondulai seâle: 
Hloră sătesci -este. indispensabile şi” S'arii. put6 spera 
cu cea mai mare. înlesnire, decă sarii “put lua de 
fiă-care iamiliă câte 5 lei “în locă: de 2,. ce se. 
plătescii. acumii....- Ceea ce - sară : face cu ea. mal 
mare mulțămire | a locuitorilorii şi fără altă forma-. 
litate,. de câtă simpla, voință -a lorii de a- mări a- 
cestă . dare, ca una ce privesce „numai interesulă 
sătescit: - în destulă numar să! li se dâe garanţă, 
chiarii în. faptă: prin : înființarea scâleloră., „ca: fon- 
dulă lorii nu” se va. întrebuința de câtă. la scopul 
pentru. care este „afectati.  Dovâda cea mei sigură | 
despre buva. voința. țerranilorii: este ca ei, în dorin- “ 

"ţa ce-aii de a se împărtăşi fii loră, de: învățături,



îndată ce stai publicatii himinatulă oficii pentru re- a 

vegendă că Eforia nu gă-| 0 i 
deschider ca sc6lelorii, 

sesce lesne invăgători cu plată potrivită de lei 300, 

ci însişi ai voitii a adauge plata şi chiarii “peste 

indouitii ; dâră lforia, nevoindă să dâe ocasie 'de 

ver-o neorenduâlă ce sarii. fi întemplatii prin cis= 

lire. între dânşii, cu „părere de: râă ai opritii cu 

totulă ori ce învoâlă.. "Decă,. Inălţimea Vstră veţi 

socofi că nu Starii prtâ, acumii întrebuința acestă 

măsură, lforia sc6leloră nu “vede altii midlocii. de 
câtii de a vă ruga plecatii să bine- -voiţi a ordona ca să 
se ice din casa centrale pe: fă. -care anni Suma nea 

părată “care, impreuvându-se -cu suma 'ce se i6] 

_acumii de la, Vistierie din cei 2 lei de familie ; să 

“pâtă. acoperi budgetulii generali ală sedlelorii, ce 

se vorii înființa în tâte satele. AR e 
“Gu chipul acesta se _voră plăti lefile. învăţătto- 
“rilor, împărțindu-se -. „acestea “în trei categorii sâii 

clase, . Invăţătorii de clasa I-a: vorii av6 lei: 600 
pe . anni. și. se “vorii or&ndui la satele. -celă - mari 

cu populaţiunea mai susii de una sută familie. : Se 

va cere de la acesti învăţători învățături ceva mai 

întinse de câtii de la cel-lalți.:  Invăţători ii de! cla- 
sea Îl-a cari vorii av6 lei 500 pe annie și se vorii 
numi pe, la satele 'cu mai putinii de una. sută fa- 

„milie şi învățători de clăsea III-a cu'16fă de 400 
leă pentru satele “mai “mici de :50 familie. De- 

“_osebiții de' acesta, cu" economiele, ce „se voră 

put€ face pe. fiă-care annii din fondulii. acestori 
se6le şi cu darurile ce se-vorii priimi de la D. 

D. particulari şi” proprietari, .după îndemnurile ce 
meincetatii le face Eforia, so: spâră, pr6 Inăl- 
țate. Dârane , + că se - va -pută fissa o sumă des- 

“tinată pentru prâmie la elevii ferrani, cei mai 

silitori, pentru cumpărătorie de cărți pe lă cei mai 
„săraci şi pentru - resplătirea gradată a învăţători- 

lorii, celorii ce întruni timpii mai indelungat + vori 

proba zelă. şi capatitate... E Sa 
Bine-voiţi, Prâ; inălţate” Dâmne, a” * susţin: pre 

Eforia în zelul seii- celii mare de a ved6 prin si- 

E > : 

linţele. sele Si prin Inalta protecţiane 2 Inăilţimel |. „. Copiă ape zapostală adrministrațianel de Brăila « cu No..1738, an- . 

V6stre puinduse ; în lucrare câtii mai curândii mo- 

nurmientulii de gloria, ce cu toti direptuli cuventii 

„se cuvine numai” Inălţimel Vâstre, 

. „(Sembatb) G. „Costaforu. 
No."1178, 

„Tania 9, 1858.   
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ANBSA Ne. 62, 2, 

Eforia. scâlelori contorini cu a disposițianile înal- 
tului oficiu de la 11 Iantariu No. 12, atingătoră | 
de reinfiinţarea sc6lelorii sătesci, dorind a punela . 
cale înființarea“ a câtă se va put mai multori 
scoli. prin budgetulii pe annulă curentii, ce cu ali 

stii pltatii raportii din 16. Februariu sub No. 196 

a Ssupusii înaltei publicări, a şi făcută să se întoc-: 
mâscă” 2000 de se6le “și în măsura. sumei de lei 
600,000 a fsatii I6fa învățătorilorii numai lei 300 - 
pe annii. 

“Vadenau însă că, î în urma publicaţianilorti ce s'aii 

făcutii, nu se arâtă mai nimeni doritori ase însăr-. 

cina cu asemenea funcțiune şi observendii că I6fa' 
[de loci 300 pe :anni otărâtă prin. bugetă este. f6rte 

neînsemnătâre şi în disproporțiă cu trebuinţele -u- 
nui învățători, care este” îndatoratii a-şi da totii 

tempuli anniilu în serviciulă învățături tinerimei 

ț&rrane pe tempulii de „X6rhă şi chiarii în. a sea 

perfecţionare pe lunile de v6ră, . cândii este “datoră 

a merge la sc6la centrală . din județi cu a sea - 

chiăltuâlă; a thipzaitii“ prin: jurnalulii ce a încheiati 
la 9 Martie să-urce lefile, deter minăndu-se fiă- căruia | 

îavățătorii lei 600 pe. annii , care 'și acâsta de și . 

mică, pentru: terapurile. de adi, derii totii se pâte 

spera a se găsi. invățători cu mai multă înlesnire 

pentru 1000 sate cele mai populate şi cele mai 

centrale, atâtă pe. câtii i6rtii aţi. midlocle, până ce 
se va legiui o mai întinsă contribuţiune si uni 
altă : isvorii. de adăugire pentru bugetulă sc6lelorii 

sătesci, — Spre acâsta a sea chipzuire, Eforia ple= 

catii o. supune: la cunoscința Inălţimei-Vâstre: şi o . 

roză plecată să bine: voi6scă a da. luminata desle= 

gare dupe care se va lua măsurile cuviinci6se spre” 

înfiinţărea cât mal “fără, .zăbavă, a susii dliseloriă. 
sc6l6 potriviti dorinţei . Inălțimei-V 6stre esprimată 

|prin luminatulit oficii: 

| No 318, - 
Marti 12, 1857, 

sulă 1757 Sartiu 7; către Departamentulă din lăuntru. 

pe cererea , şi pregiitirea “încăperiloră scâlsloriă 

de prin” satele acestui districtii, în urina măsurilorii 

|lnate de adihinistraţiune încâtii să fă priimitâre de. 

a începe înti"ensele învăţăturile, se apropiă la sfer- 

șită eri vr unii doritorii de candidatii de învăță-
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lură de tâte nu sa arătată penă: acum ca să-și| " * 
piiimescă cuvenitulii documentă cu care urmâză a 

se înfacişa la onor. Fforiă a scdlelrii. pentru. esa-| - 

într acesti |. :: minare, potriviti. publicațiunei făcută 
sferşită, şi că de nu se arâtă nisce asemeni dori: 

„tori, administraţiunea crede că causa este condiţiu=. 

nea de a. merge în Bucuresci fiindii ac6sta o greu- 

tate pentru dEnşi, urmândă. a-i i costa . chelfiiâlă şi 
perdere de tempii fiindi cu depărtare; 

Administrațitinea se crede: datre a supune acâsta |; 
la cunoscința. onor. jiinistru, prin adăugire de 'ro- 
gățiune să bine voiâscă a face punerea. la cale de 
a se esamina' acei. doritori de candidaţi de către|; 
comitetul de inspecţiune. ali sc6lei norinale din a-. 
cestii districtii, ca să nu mai mârgă, în Bucuresci; 
De punerea la cale ce va bine-voi a: face va o- 
nora pe adoinistraţiune cu respunsă. : 

ea) adniișratoră: Const. Roseti. | 

îi rea "chiar a “locuitorilorii sătesci, - 

No. 68.. - 

Ca pag. 20, renâalăi 1). 

IE CĂTRE MINISTRULU INTERIORU.: 

“ANISA 

Eforia. sc6leloră' râgă pe acelă onor. Minister 
să. bine-voiscă. ca prin sub-6cârmuirile : locali şă 
îndemneze pe: satele cele de' la 'una sută familii în 
susii, unde penă. acum, nu s'a. orânduitii învățători, 

ca de la 15 ale viitorulul. “Augustii să trămită' câte 
unii: candidată la sce6la. publică a: districtului res- 
pectivi, spre a se. “pregăti la învățăturile începătâre 

în curgerea, semestrulut--viitoră de I6rnă „ ca duve - 
aceea: îndată să se orânduescă învățătorii la satele 
lori. — S'a 'vădutii silită Eforia a'lua' acestă mă- 
sură din causa greutăţei, - ce întâmpină în găsirea 
învățătorilorii de: sate. Cu acâsta. însă nu s'aduce 

nici. o “modificaţiune la măsura luată mai din nainte, 
“pentru. care: și este rugati: onor. “Ministru să .bine- 
voi6scă a mat: repeta poruncile: sâle: pentru "găsirea 

|de. învățători şi. numai acele: sate “unde..nu se vorii 
pute „găsi, -să 'se îndemneze celă: puțină a trămite. 
candidatii la sc6la, districtuală:. Care îndemnare speră 

] Eforia” că satele - o- vori esecuta cu t6tă a loră mul- 
țămire, fiindii:: mal: cu: osebire în folosulti şi lrmida-   No. 797, e
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ANIBSA No. 65. 

INSTRUCȚII PENTRU REVISORII ŞI. îsveșărona| 
SCOALELORU SĂTESCI 

TITLULĂ Î. 

Pentru datoriele revisgrilorii de: scdle. sălesci, 

Art. 1..Revisorulă seflelorii de 'sate este . obli- 

gată a rervisui. tâte secolele sătesci din . districtul 

respectivă. . - 
Art. 1. Revisorulii . este datoră a face revisia 

acestorii sc6le cu tâtă cheltui6la de la 'sine. 

Art, IIL. Revisiile  scOlelorii sătesci se. vorii face| 

în tâte lunile de iârnă, începândii. de la 1 -Noem- 
„bre şi urmândă - și penă la ultima Qi a lui Apriliii. 

Art. IV. In lunile de vâră, însă cu începerea, de | . 

“la 1 Maiii şi penă la ultima qi a lui - unii, va fi 
datorii a urma -fiă-care revisori impreuvă cu în- 
vățătorulii sătescii cursulii învăţăturilorii ce se voră 
preda în sc6le 'tentrale de cătră' institutorii acestia: 
dupe programu prescrisii pentru clasele II şi II]: 

elementari, precunii şi aplicaţiunea Geometrii la 

măsurăt6rea' obicinuită în ţerră, elemente de Istoria 

'Perrel şi Gre:cari cunoscinţă plugăiresci. 

At, V. Rovisorulii fiă-cărui .judeţi va continua 

în timpulii vacanţiunei, adecă de la 1. Iuliă. până 

la 15 Augustii, predarea învăţăturilorii la învăţă- 

- torii sătesci, spre a-i mal fortifica treptelnicesce la: 

cunoscinţele prescrise- în. articolulii precedinte.. - 

Art. VI. In Qiua- de 16 'Augustii se va face e- 

sameni,: însă deosebiti revisoriloriă şi i6răşi deose- 

biții învăţătorilor de' sate, de către Institutorii sc6- 

“let centrale din: Districtă în presinţa comitetului 

de inspecțiunea scolară. î. i 

Art. VII. Resultatulii esameriului atâtii altă revi- 

 soriloră: câtii şi ală fnvăţătoriloră | se va țace cu- 

noscută Eforiei. i 

Art. VIII. Se vorii da premitri de. Eitoriă « ace- 

lorii din” revisorii cari "şi vor împlini dațoriele cu 

„zel şi activitate, precum și acelora dintre învăță- |. 

toril “cară: se vorii: dovedi mal. silitori la învăţătură 

şi “că aii şi bune purtări. 

4 Anti IX. Vacanţia pentru revisoril şi învățătorii 

scâlelorii sătescă va” începe de. la 20 Avgusti şi va 

' ţină până la 1 Noembre. : : - NI 

Art. X. „Toţi revisorii precura şi tmveatori sunt 

indatorați. ca la 1 „Noerabre să se afle” pe la locu- Si 

&, 

3 - rile lori.” Cel Pântâiii cat să. şi reincEpii revisiile şi - 
|ceă din .urmă ca. să-şi contiuue predarea învățătu- 
vilorii la. scolari. 

Art. XI. “Dâca revisorulă va iatempina in revi-, 

siile sâle "greutăți s6ii va dovedi neajunsuri, în ceia . 

ce privesce interesulii sclelorii sătesci, este “îndată 

datorii să raporteze despre tâte 'd'adreptulă la pro- 

fesorele „superiorii ali sc6lei centrale de district 

ca acesta să, facă cele de cuviinţă: 

| a). Pentru ori-ce , cause mici institutorală supe-. * | 

- |riorii ali scâlei districtuale; * în. înțelegere cu comi- 

teţulă “de inspecțiune, va lua cuvenitele măsuri spre 

la se "migiloci ceruta îndreptare fără iutârdiare. 

“b) Pentru 'cause: mai importante însă instituto- 
rulii superioră va înainta raportulă! revisorulul câtă - 

mal în: grabii la Etoriă, . 

Art. XII. Revisorulă de districtii va” observa me- 

încetatii ' deca se' urm6gă metoda lancasteriană şi, 

dovedindu nescal-va nedomeriri întru _acâsta, nu ya. . 

lipsi a face învăţătorulul. e cuvenitele desluşiri spre a 

se corige. . 
- Art. XIII. Revisorulă de district va observa încă | 

d6ca invățătoruli” sătescii urmâză întocmai dupe in- 

strucţiile' ce-i sunt impuse prin articolele de sub 

titlulii II şi VII inclusivă , va aduna catal6gele şi 
va raporta despre tote Eforiei . prin institutorulii | 

superiorii alii -sc6lei districtuale“ cu sferşitulă fiă- 

câr uia trimestru. 

"Art, XIV. In casulii cândii Sarii dovedi: că unt. 

| revisorii a făcutii vre unii abusii în funcțiunea sea - 

s6ii: că 'prin a sea sciinţă să tolerată “vre uni a- '- 

busii în privinţa se6lelori sătesci, nu numai se va 

depărta îndată. din post, dert încă se va „da i în 

judecată . criminalicâscă. - A 

Art, XV. Acei revisori însă, cari a vorii “inde: 

plini detoriile lurii cu consciință şi zelii, se vorii 

- |resplăti din, cândii în cândii de către Etoriă. 

Art, XVI Aceste: din urmă: două articole XIV 

şi XV se. voră aplica Si la conduita învățătorilori 

sătesci. , 

Art. “XVII "Fire -care revisorăi este. datorii a în- ” 

sciiuţa, însuși pe toți: învățătorii sătesci din distric- 

|tulă săi, ca la 1 Maiii să, se afle toți la scola cen- 

trală a. districtului, unde - cercetându-se de către in- 

|pectivă dupe gradulă învăjăturel, fiă- căruia. 

ap az   stitutorii: acestia, se vorii aşega apoi” la clasa Tes: -
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TITLUL i L 

_ Pentru datoriile inoățătoriloră sătescă,. 

Art, XVIII. „Datoria. principală a unui invăţătoră 
sătescii este a fortifica. în. scolari simţimentulii re- 
ligiosii şi a le întipări în, ănimă - datoriile omului 
„către “semenii - :sei, către părinţi Şi guvernii, în. fine| 
a le însufla idea . ordinei, care este o. condiţiune 
necesariă pentru. esistenţa lumet. ” 

“Art, XIX, „Învăţătorulă nu va.perde din. vedere 
ci -esemplulii s&ii este „cea mai. bună; învățătură ce 
pâte da scolariloră „pentru indeplinirea, datoriilor | 
lorii. Su i 
art XX, învățătorulii, având misiunea de a cul- 
__tiva nu numai înțelegerea, dâri şi ănima. tinerimei, 

va profita «de tâte ocasiunile favorabile ca să. le in- 
sufle simţimânte de ondre ;şi umanitate. - 
Art. XXI Învăţătorulii va, da. celii mat mare. T6s- 

pectii autorităţilorii publice şi “mai virtosii . autori- 
tăţilori; ce dirigă instrucţiunea publică. i 

„Art. XXII Elii va ave îngrijire n6adormită des- 
pre. totii ceea, ce. privesce . obiceiurile şi ; sănătatea 
copiilorii ; -— nu va avea nici o-dată familiaritate 

cu €i;: — se va feri de a tutui sâi a le da.nu- 
miri injuriâse sâii altele decâtii | numele; loră. pro- 
prii i — nu se va lăsa i nică  o-dată -măniei şi a 
însoţi totii-d'auna lipiscea şi Plandeţei « cu stator- 
niviă și severitate. 

Art. XXIII. În fine nvăătorulă: si nu 1 Derga din 
vedere că esersă o funcţiune sacră, că este însăr- 
"cinati a da cea  W'ânteiiă cultură înțelegerei şi ăni- 
mel omului, cultură de la. care adesea.atârnă s6r- 

ta instrucțiunei superidre şi “că este. „responsabilii 
înaintea lui. Dumnegeii şi a „&menilorii. de; starea 
intelectuală şi morală a junimei. 

II IE pe 

“TiTLuLU II Mii a 

| “Dmndiţunile de aămisipilitate, întro, scâlă; - 

i 

| Art. XXIV, Nu se voră primi, într'o seci co- 
“ munală copii mal mici de şspte anni; câți treci 
de: anni 15 se potă: priimi, derii se voru pune pe 
o'bancă deosebită. 

Art, XĂV, Nici întivo: scoli coma de băeşi 
nu se vorii priimi copii de: Sexulă' femininii. 
„Art. XXVI. Înv&țătorulă' va îngriji ca să se a- 
sigure, pe câtă "1 va sta prin putinţă, ca nici unii |   i dinţei, « 

-- |copilă să nu aibă: vre-o b6lă' vătămătâre liniste și 
„=: |sănătăţei celorii- Talpa copii 

a], 

e „TiTLULiă: AV. 

-Despr e: locală. 

Ant, XXVII.  Însăţătorulă va îngriji ca localulă 
sc6lei. să fiă în cea mai ună stare de- curăţeniă 

„lodăile 'să fiă. udate. și. scuturate în: tâte dilele,. Ae- 
rulii să se înoi6scă,. de aceia în intervalulii de tempii 
ce desparte ună cursă, de altul se-vorii. : deschide 
ieresirele chiar în. tempulii de: iârnă. - 

ți i: 

„TITLULUI V.. 

„Despre o învățături. 

Art, Xxvnl Învățătorul va iâv6 noincetatiă. în 
vedere. că metoda lancasteriană ,; pe lângă . înlesni- 
rea ca uni singurii învățătorii să. ptă învăța ună 
numării mare de „scolari,. are mai .virtosii, de. scopă 
a insufla, copiilorii idea ordinei şi- disciplinei, De a- 
ceea; învățătorul. ya . esecuta acâstă . metodă. intoc- 
mal: după cum i s'a arătatii din disposiţiile- date de 
Eforiă, fără, a face cea. mai mică abatere,. Despre 
cele- Palte învățături seva. observa: cu  Yigurositate 
prâgrama fisată de. Eforiă. . | 
Art. XXI. Invăţătorulă:, va îngriji ca , lectura să 
fiă «earată, va , deprinde. pe. scolari. a-şi: da soco:- 
t6lă, de, ceea-ce.citescii - si le va esplica- sensulă 
diceriloră : şi ali fraselorii. . | 

Art: XXX. Invăţătura calculului trebue să. aa 
deseurcată „de :orl-ce; teoriă pr6. abstractă, ...Invă-. 
țătorulii . va da „sc6leloră numai teoria | necesarit la 
practica. „operaţiuneiorii' şi se va'sili: să deslege câtă 
va pute mai multe probleme... | 
Art. XXEL.. Invăţătorulii.. "va. esersa .pe “scolari 

să. imite modelele. de...scriptură: ce... se. daii,:-va 
| îngriji ca scolarii să se „conforme cu.:esactitate. cu 

principiele, ce.;le Va::da. „asupra. posiţiel. trupului, ţi- 
nerel condeiului şi: „asupra, formăre'. Dropor jel li- | 
terilorii. pp 

Art, XXX. “Icoana ur. Tsusti- Christosă- vai. â 
pusă în scâlă îu. facia copiiloră. pa IE 

„Art, XXIII. Ia. sc6lă. se, va: face 0. rogăţiane, 
Diminâţa... „ Tatălă nostru“, si.:cu. »Simbolulii : cre- 

6rii sâra : „Rogăţiunea de s6ra“ din Ma - 
nualnlă de; rugăciuni; partea .II.'; - Ei 
Art, XXIV, „Se. va citi.în te filele: câte. 0 

4,



lori ii. şi caetelorii. 

parte - din "Evangelia Duminecci viitâre, Sâmbăta: se 
va recita t6tă Evangelia. . a 

Art. XXXV. Invăţătorulii - va av6 îngrijire ca co- 

piii în timpul rogăţiunei să stea cu cea mai mare 

evlaviă, dândii eli ânsuși 'esemplu.. De | 
Art: XXXVI. Invăţătorulii este datorii a merge 

în tâte Duminecele şi Serbătorilorii cu toţi i scolarii 

sei la băserică, 'stăruindă ca .acestia să- şi facă tote, 

rogi iţiunele Și. datoriile chrestinesei. CI 

„TariuLi VI, i 

Despre disciplină 

. art, XXXVIL In ficare. gi la începutulii cla- 
> 

sci, monitoriă vorii face apelii nominalii ; lipsirele ne-|- 

justificate | de .părinți . se.vori pedepsi. --.. E 

Art. XXXVIII. Dupe apelii, ânsuși învățătorulă|.. * 
şi prin: monitorii, . inispectă,. pe scolari despre Cură=. 

țeniă, acestă inspecţiă, se întinde ŞI asupra cărți- 

Art, XXXIX. Scolari vorii sta în: clasă cu ca- 

pulii, solii, dârii învăţăitorulii pâte autorisa pe aâulă 

s6ii mai mulţi scolari să. stce :cu capulii „acoperiti, 

însă. numai în. casii. de bolă.. 

Art. XI, “Invăţătoralii este”. datorii a 2 priveghia 

asupra scolarilorii „atâtii în timpulii. claselorii, „câti, 

şi în timpulă de. „reereațiune, nu. va. permite, ca să 

6să mai: înulți scolari” din clasă. | 

| Art, XLI. Se va sili a da seolarilorii ser înfăţi- 
şare cuviinci6să -şi: „onestă. şi acâsta chiar prin € e- 

semplulii săii. * . - 
„Se .va recomanda. să, salute” persGnele . respecta- 

bile în: societate prin. etate și ranguliă lori; ci va 

popri de ori-ce cuvântii uriciosii. a 

Art, XII. Scolarii sunt supuși la pedepse pen- 

tru nesilinţă 1. învățătură, pentru. r6. conduită și 

pentru lipsire. - : 

“Art. XLIIL. Podepae, vorii a cele mrmătâre: 

2) Notarea, r6.. 

-b): Mustrarea în clasă. 

c). Şeserea în. picidre în: clasă intr uniă locii de- 

osebitii şi în facia:: colorii-lalți: scolari, acesta pe-| 

ăi depsă,, nu va fi maj: lungă de .câtii de. la. una. 6ră, 

“până la doue şi nu se va întrebuința de câtii atunci 

 cândii mai: multe: notări: rele şi mustrări nu. -vorii 

fi produsii . nică unii efecti: 

„d, Arestaţii, de. Ja una, „oră până la tra, 

|tantin şi Elena, 

  

DEE 

Art. XV. Catal6gele se vorii da porisorelul. 

vespectișu la finitulă ut cărui trimestru. 

Sp iri VII. 

Deosebite disposițiuni. 

At ALV. Scâlele vorii fi închise Duminicele 

precumii şi - Serbătorile următâre : : 

1. Cele 12 Scrbătoră împărătesei. -.- 

22. St. Ioan -Bătezătorulii, St Gheorge, St Oons- 

St. Ierarchi Basiliii, Grigoriii. și 

Ioan, St, Dimitrie, St, Archangeli -Michail și Ga- 

vrilii, St. Nicolae: 

3; La nascerea, Domnul (Orăcisnota) trei: gile . 

adecă ajunulii, diua. nascerei- şi a doua-fi. 

- 4. La înviere (Pasecle) Septiămâna patimilorii 

şi Septiimâna luminată. .- Și | 

5. De la dina annului. noii pn la St, 

Bătezătorulii înclusivii. 

Art. SLY. Disposiţiunele relative la datoriile 

religi6se nu sunt aplicabile de câtii la copiii. cres- 

tini” de: legea greco- -ortodosă ,! eri nu şi pentru co- 

pii de alte” > culturi, 

„Ioan ” 

Direci; a. Costa- Foru. 

— ANESA. Ne 0. 66. 

Pre c Tacljati Dânme! / 

Sciute sunt Tmălţimcă Vâstre măsurile: luate peu- 

infiinţarea . se6lelorii' sătesci, potriviti cu tendința 

prevădută în $.16 ali învățământului scolarii; -— 

După acele măsuri resulta ca preste ! uni anni, 

multii doi pro la unii insemniitoriii No. - de sate 

|monastiresci, voră' fi:mai multe. case” gata pentru 

acestii. scopii, dârii spre deschiderea lorii urmeză. 

trebuinţa. şi pregătirea de. învăţători. | 

„ Acestii departrmentii în' acestă, îngrijire la 1854 

- [Martie ai fostii dati încuviințărei statului unii projectii 

- Ipentru. înfiinţarea unei scoli pregătire (Ecole nor-- 

male) spre formarea unorii . asemenea profesori, der 

projetuli aii remasăi ne-pusii în lucrare. 

“ În .privire dârii că 's'aii efectuatii spre înființarea a. 

acestei sc6le normale de 48, 000 lei, înainte de a. 

aplica projectulii incuviinţatii „ai observ ată că elii 

are 'trebuință, de 6re-care -modificaţii ne apărate; de. 

acea: elaborândi din noii. anii asomena project, 

: cutăză i supune Inălţimei” V6stre, rugându-vă să. 
LE 3



ae (Ia 

"consideraţi ca. principiele ce “ii îndâmnă a -propune 
modificaţiile arătate nu aii de basa de câtii sta=- 
tornica, realisare a sc6lelorii ce se: projectâză, prin 
urmare deosebirea. dintre” celii de mai nainte şi a- 

„cestii de faţă nu este de câtii în asigurarea cari- 
erei .unorii. așia Gmeni, fără de care n'ari fi nă- 
dejde a se găsi şi-a se forma învățătorii ce. se 
ceri după. lipsa de 6mani simțită în care se gă- 

N 

sesce țârra. IE Sa 
AlG Iâălțimei Vâstre 

| prâ plecati serviă 

“ Şetulă. secției, . G. “Siom, 
| 1855. Maii. . . 

*- Secţia 1, din Qepartamentulă Cuttului şi Iustiucţiunei peblice, |, 

LEGIUIRE 

Pentru scâle . prevarandată şi învețătorii „sătescă,. 

IL Urmându ca după $. dini aşegăimântulii scolilorii 
să se formeze învățătorii sc6leloriăi primarie, depar- 

_tamentului averilotă păsericesci și alii învățături= 
lori. publice -va lua grabnice măsuri a. înființa uni 
asemenea institut în încăperile scolilorii din trei 
Ierarhii. Se ——— 
"TITO programă conformă. cu  praicipiale asşedă- 
mentului- scolari va determina . cursul învățăture- 
lori ce este să se predâe în .se6la citată, . 

III, Uni profesori: sâii doi vorii “fi naniţi cu unii 
“Onorarii potriviti, cari pre lângă prelecţiile ce, vor 
"ţină după programă, - vor: aplica pre candidaţi la|. 
eser-ciţiulii didactic în scâlă primarie ce este- în trel 
Ierarhi. * 

IV, „In “institutulii acesta se vorii: pregăti COMO. 
dităţi de ospitalitate acumii de o-dată pentru. 36 -30 
persone. Departamentulii va face. „disponibile de-lo- l0- 
Citi 'odaile trebuitre ingăstrându- le cu crovaturi, 
şi încăldindu- le pentru tempulii de iârnă. ..- 
-Y Se “vorii priimi în acestă” institută 

cel 'ce se voriă: propune: cu :plecare a se 

numai a- 
'statornici 

pentru cariera de invăţăfori sătesci. Asemenea can- 
didați voră da mai antăiii înscrisă la departamentii 
ca, după ce vori săverși cursulii, vorii merge' ca 
învățători ori şi unde li se va recomanda, la 'Gin|. - 

„contra :voră întârce casei sc6lelorii banii ce sară 
cheltui cu internarea lori, 
"VI, P6 16ngă” bine-faterea ospitalităţei candida- 

ţi. voră av6 „pre tempuli câtii voră fi în instituţii   

unii ajutoriă de câte doi, galbeni pe lună peutra 
închipuirea nutrirei loră, | 

VII Candidaţii trebue se aibă vârsta. coli pu- 
țini. de 18 ani -sâii celă. multă de 30 ani, să fiă 
de religia ortodosă şi îndăstrați: cu cunoscințele 
cerute în scolile primarie ținutale, e 
„VIII, Candidaţii . în. acesti. institutii se. vorii. su-: 

pune disciplinei Şi regulilorii scolastice, buna şi 
cuviinci6sa purtare se va cere înainte de tâte de. 
la ei, fără de acâsta nu vorii -put6 căpăta nici 
dreptulii de: candidaţi. nici. dreptul de învăţători. 
_TĂ, La. candidaţia învățătorilorii- sătesci "se-pri= - 

imescii” fără deosebire Gmeni__de_ork-ce__ tr&ptă, a- 
decă şi 'mireni şi slujitori băsericesci, precum 
preoţi; diaconi, şi dascăli. + - | 

X, Candidăţii în urma esamenului ce vorit “de. 
pune înaintea consiliului scolarii, vorii priimi de- 
cretii de numire din partea departamentului 'de unde 
a a aterna ca: toți profesorii şi învățătorii publici. 

„AI, Invăţătorii sătesci: vorii av6 I6fa “de una niie 
lei pe anni; — Până cândă. comunele : sătesci vorii 
fi în îndeminare de. a plăti asemenea “lefi, departa- 
mentulii le. va: da din casa scolilorii, 6rii la viitorele 
imposesuiri. ale moșşiilorii se va preved€ a'sea- 
runca asemenea îndatorire | asupra posesoriloră.. 

XII, „Invățătorii vorii av casa de şedere, lemne 
de încăldită și unii argatii pentru trebuința sc6lei. 

XIII, Dâca .er: nu: vorii.- fi localnici. din satul în 
care se voriă: rândui, vori. av6 locii de hrană cât 
arii av6 unii preotii. 

- Deca ei vori fi dintre: birnici, - voriă fi scutiţi 
de capitaţie “către sati. 5 Di 
„AV, Pe lengă fol6sele acestea învăţătoriă,. cari. se 

vor. purtă cu vrednicie şi vori aduce. „mulțămire 
ocârmuirei se voriă bucura de dreptul pensiei ca 
toți profesorii . publici, „adecă dea. vorii. căde în 
pătimiri “ce "i: arii aduce în- neputinţa. a mai servi 
564 în adânci betrâneţe, atunci pentru 12 anni de 
slujbă voră av€ a treia parțe. din 16fă, „peztră 19". 
ani, jumătate, din. 16fă, pentr 24 anni l6fa ntregă. 

ANESA No. 67.. 
 CAIMACĂNIA PRINCIPATULUI MOLDOVEI. 

  

Departamentul “cultului și alis Instrucţiuniă p pu. 
„lite. - 

- Starea cea vrednică de tânguire în care se află



, 

redusă moralitatea Jocuitoriloră sătesci, cari în iq 
loculit lucrâriloriă câmpene, lipsiţi de totii feliulii 
de îndeletniciri. mintale şi. de pilde mântuitâre, pe- 
trecii în prejudețe şi “dese ori se 'abatii de la a 

„lori “chiămare, aii ţintitii: mat cu s6mă. aşa de a- 
„_prâpe luarea aminte.  Couvinsii 'că omulii ii nu_ este 

urzitii „pentru „statii, ci: statulii pentru îru_Gmeni, „de 
datorie este că Guvernuli să se îngrijască .nu nu- 
mal de imbunătățirea materială, ci şi -de moralita- 
“tea” locuitorilorii, câcă principiele cele - bune şi cu- 
noscinţele. positive .nu se potii întemeia în 0 ţerră 

“de “câtii 'cândii prindi rădăcină în “mâsa poporului. 
Spre acestii . scopii. se: 'projecteză şi în Moldova 

scoli sătesci, . 
produce încă resultatulii doriti, Recunoscândii a- 
câsta instituţiă ca cea mai. nemerită. spre a înti- 
pări în fii sătenilorii bune ! principii - şi cunoscințe 
potrivite că starea loră şi prin urmare că unii 

- midlociă potenciosă de a restatornici : virtuțile pa- 

triarchali prin cari “se deosebesce strămoşii  lorii, 
puue înaintea Departamentului de a lua! 'mesurile 

cele mal cuvenite spre a deschide se6lele : comunale 

prin cele :mai însemnate . sate. a $ clerului ; » — Res- 
ea a e ne RT Nanga 

pândindit în” ogorulii pregătitii semența” binelui, s0- 

„cietatea nâstră 'va pot€ culege uni - secerişii mân- 

tuitoriii şi: mănosii pentru lauda lui | Durmnegeii şi 

obscâsca fericire. 

„Pb. Secretariulii- statului 2. D: 4 Fotino: Dă 
No 33... 

Setţia a II-a din Secret. de Stată. 3 

1356 Oetombre 12. 

 Resoluia pusă pe Anesa la ' pag: 21. e 

A. Tia Octombre: 12 

O asemenea „mesură. de patriotică îngrijire a Ec. 

scie D.. Caimacam se va scrie redacției a. o publi- 
ca. în. foile -oficiale spre. obscâsca sciinţă, deră pen-!. 
tru grabnica :: punere în lucrare a: celorii: ordonate 
se va scrie tuturorii Administratorilorii  Gă; în celii 
“mal scurtii timpii, se dâe: sciinţă dâcă pre: la mo: 

_şiile. în . posesiele.. acestui . departamentii - Sail... gă- 

 tită “de domnialorii posesorii casele --de scâlă, pre: 
cumiă sunt : obligaţi prin -contracturile ce .păstrâză 
după : care să. se. "p6tă. deoreta numerarea “profeso- 

rilor, a a 

. Er: în. cea ce: privesce. pentru onârarulă: unorii 

asemenea precumii cu mal „pucinii, şi pentru nea- 

Arii "neaplicaţia lorii nu 'aă potutii| 

  

păratele cheltueli trebuitâre la ținere' unorii ase- 
memea scoli, se va face ânafore Ee, 's6le. D-lui Cai- 
măcam spre a otări “chipul -şi $ de unde să se 
i6e asemenea midl6ce; adăugânduse că competința 
departamentului este pentru acoperirea unori “a- 
semenea cheltueli în viitorii, că la noua inposesiere 
a moșiilorii, să se aibă în privire a se trece prin 
condiţiile: contractelorii. îndatoririle posesorului. Er 
apoi 'spre a se da întru: acesta” unii țelii ahotnici- 
cilorii posesori şi totii de '0 dată ca şi ei să-și 
pOtă trage cavintele avantagie dreptii despăgubire 
Departamentulii; avendii în privire că înființarea. u- 
nei ferme modele este singurulii obiectii. la care cu. 
de osebire trebue a se aduna şi a se adopta, tâte 
midl6cele spre a ci: înființare, aşa precumii o cere 
şi regulamentnlii organicii prin  Anesa iti eco 

Subscrisulii socote'. că ”midlâcele cele mai 

nemerite şi. mai economice în realisarea acestui scopă 
ară fi: ca tinerii . ce se, ţină - în înternatulă brepa- 
randalii să fă obligaţi a învăţa în -limba' germană, 
pentru care D-lui Directorii şi “Profesorii acestui 
institutii “Dr. Velini aii " făgăduiti că fără o pre-. 
tenţie de' sporiii la onorariii se îndatoreză a învă- 

ţa pre “unii. elevi şi "ngmesce, pentru că: acestia în-.. 

dăstraţi cu cunoscinţa unei asemenea limbi, se pâtă, 

urma  la'sc6lă fermă modelii spre 'a practiza;. ...... 
şi ei: “după. acâsta trecândi ca învățători aia 
ca una, ce este mai apropiată de capitală, dintre t6te 

moşiile clerului şi înfaţoşeză, ne luăndii midlcele Şi tote 

însuşirile trebuitâre, remăindă numai ca de învățătoriii 
să se aducă unii bărbat din străinătate cu cunoscințe 

- teoretice şi practice, sferşită pentru care sa și cre- 

scâle se fă duti de trebnința. ca elevii - numiter 
pregătiți -cu limba germană spre a pot6 înţelege 

esplicaţiile” Profesorilorii, aşa precumii dintre Ro- | 
mâni nică unulii nu este care se primâscă de a fi 

profesorii. ae ! 
Dreptii acea, d6că aceste mesuri sarii incuviinţa, 

atuncea. Sarii pot regula din vreme tâte măsurile 

trebaitâre spre înfiinţarea. acei ferme modele: şi cu 

atâta mai multă cu câtă, dâcă nu sar crede de a- 

vantagiosa,, arăman moşia căstigi întregă pentru 

acea fermă modelă, în câtii de -la espirarea -con- 

tractului de posesie. ce. arc a fi peste doi ani nică 
să se mai d6e, apoi celii pucină Starii put6 deosebi 

„|chatimea falcilorii chiar de acumii din acea moşie 
pentra trebiința: disă, unde: de indată sară 'put6 
muta şi sc6la'preparandală prin care chipii se fă-



3108 — 
găduesce, neluăridi . doritele “resultate, so insemnă- 

t6re. economie - acelorii tineri. 

- Re „ Gubsaist) [i Asab. 

ANBSA No. 68.: . Ă 
, RAPORTULUI MINISTERULUI CULTELOR LA. CAI- 

„MACANU 

„No. 4670, 1858 Maiă 9. 

Pentru întreținerea - sc6leloriă: sătesc, a cărora 

înființare pe moșiile clerului : este: prevedutăi: prin- 

„Ş. 16 din legea. scolară cu profesorii şi cheituelele 

trebuitbre, sfatul . estra-ordinarii asupra referatu- 

lui, acestui. Miuisteriii No.:.6072 din contenitulii anii 

1857 au întrebuințatii respunderea unuj condeiii de 

.2700 lei pe anni de.cătră posesorii moşiiloră a- 

vendii a se preved6:0o  aseminea. condiţie la: nouele, 

- imposesairi. 
unii indestulătoriii numării de case de sc6le trebu- 

„escii ase găsi "gata în vâra curentă mai inainte mai 

susii, €rii pe de alta trebuinţa respunde a se presenta 

- ocasia “nouelori i imposesiuni : -la. care 'să, se potă pune 

în lucrare condiţia de mai susii,6rii pe de alta trebuința 

_respunderii: învățătorilorii în clasele locuitorilor plu- |. 

"gari, fiindă în destul de simțită pentru a nu se mai 

__ put6 amâna deschiderea se6ielorii sătesci,. subserisulii 

„cu cădutulii respectii supune Es. Vosiră să bine- 

„voiţă a încuyiința. că până la împosesuirea 'a mo- 
şiilorii, cheltuelile “scâlelorii “şi. 16fa - profesoriloriă 

trebuitori. să „se respundă, din casa centrale a cle- 

„ului pentru ca scâlele sătesci 'să pâtă fi cu chipulii 

acesta, - deschise la .1 Septembre viitorii. annulii cu- 

„rentă, Eră, deosebita otărâre rămâne la înalta î în- 
„gelepeiune a Esec. „Vostre, ID 

ANBSA' No, o. Mi 

J ORNALU. 

* 

 Fiina în vedere : ie 
1.: Că în. privirea sedlelorii sătane. a pune în- 

datorire prin $. 16, secţia I,-cap. II, din aşegi- 

“ mântulii. scolarii, ca departamentulii averilorii cle- 

'ralui și ali Instrucţiunei publice să aibă. îngrijire 

“după vreme şi după, închipuirea midl6celorii ;s6le a 
- “immulți asemeneă scoli, începândii înființarea  lorii 

In privirea: înse, că pe :de o-partei - 

  

pe moşiile rnOnastiroscă , ca! unge ce. nega n mai 
“Imulte înlesniri. .. .-...: a 

2. Că prin 'acelaşii art, ocărmuirea-'se . angajtză 

a nu fucuviiniţa înfiinţarea: de târguri pe nici o mo- 

șiă, nici să slob6dă chrisâve în acâsta până a hu se 

- | încredința, mai ântâiii :cu' proprictarulii , care cere 

| asemenea: dreptii, a înființată. o. scâlă, clemecntară i În. 

loculii ce. voiesce. a se. declara. de târgii. 

“3. -Fiindă. în :vedere, ca: încâti se atinge de. ca- 

sulii: I, depărtamentuliă - a coprinsii, în contrattele 

de posesiă a. moşiilorii "clerului îndatorire .pentru 

posesori , ca.cu a lori chiăltuilă. să, facă case de 

sc6le. dupe uni plană: înadinsiă. dintre care până a- 

cum “se” şi găsescii. gâta iuni numără. Fri încâtii 

se atinge de casuli «ali 2-lea: nu este ;ânchă sci-! 
-ce aii cerutii înfiinţarea de. - ință d6că, proprietarii, 

târguri. ati" urmati îndatorireii lorii prin statornicirea 

sc6lelorii sătene. ci gi 

4...Ca, „Devoiă . de - asemenea scâle. fiind. neapă- 

rată, înfiinţarea loră nu se mai pâte: amâna şi că 

de la-1 . Septembre. annuli curentii: 1858. trebue 

numai: decâtii: să se' incâpă a. fancţiona.. Spre do- - 
bândirea - unui: asemenea , resultată se. otărăscii ur- 

măt6rele : 

lui: de, optii. scâle pe. moşiile clerului: pentru care 

sunt casele gata: osebitii de acele ce ai a.se găti 
, 

neapăratiă penă “la 1 -Septembre ,. „fiindă ca numă- 

ruliă de preparandi aflători: astădi în institutuli din 

trei: Ierarhi nu este în de ajunsii ca, să acopere tre- 

buinţa de învăţători. apoi pe lângă acestia şi ose- 

biti de unii din preoţi şi diaconi, ce s'aii arâtatii 
cu cerere a fi priimiţi la învăţățori la, aseminea 

sc6le, unii 

cișa la departamentă cu: atestatele:,. ce arii: fi :păs- 

trândi până la ântâiii Augustii annulii curentii. 
b). Onorariulii . unorii:. asemenea: profesori. fiindii 

” |statornicitiă dupe. încuviințarea; sfațului asupra. refe- 

| ratului depart. “No... 6072: din Octombre annulii: tre- 

a) Pentru înființarea” acum. de 0- -dată a număru- 

că unii ce păstrâză “atestatele seminariei. 
Pentru numărul ce arii mai. trebui se va publica - 

prin foi spre sciința, unorii asemenea, de. a se: înfi- 

cutii: 1857, în. suma de :2400;lei pe: annă şi 0se- 

bitii 300 lei: pentru: chiăltuelile întreţinerei scâlei 

cu „cernâlă, chărtiă, cretă şi altele, prin anafora se 

ca pen: la . 
viitOrea imposesiune a aceloriă moşii, cândă are a 
va, cere incuviinţarea şefului sfatului , 

se coprinde” conformitaţitatei. încuviinţări, îndatorire 
prin. contracte ca: posesorii să respundă. asemenea



sumă , până atunci, să se slobâdă onorarile profe- 

sorilorii şi chiăltuiâla” intreţinerel scOlelorii din casa 

clerului. . Se 

- €). Cursulii invățăturilorii î în scâlele acestea Bindi 

statornicită pe timpii de 3 anni prin: $: 18 ali aşe- 

dămentuli scolarii, 6ri prin $ 19 cerându-se com- 

punerea unui” manuală pentru învățătura elementară 

din scâleje acestea şi după $ 22 o programă:spe- 

cială, care să: împartă învățătura pe anni şi câsuri, 

secţia I-'va cere de îndată, . consiliului “scolarii 'să 

se ocupe seriosi” cu. gătirea acestora până la 1 Sept. 

viitorii, €rii a manualului. cerutii de $ 19 până la 15 

Iuliu, urmândii a se tipări uni asemedea. spre a lui 

împărțire pe la scâle:e sătene;. - . 

d) Secţia II va pregăti şi va înfăcișa! îndată: ca- 

merei lista “moșiilorii, la: care posesorii, sunt datori |! 

după contractă . ca să facă case de scâlă cu: ară- 

tare şi a timpului în care trebue” să de gata nisce 

_aseminea; 6ri secţia, Î va:'da în sciință : «de sc6lele 

co aii trebuitii să se facă pent acum de proprie- 

tarii moşiilorii , ce âii cerută înființare. de- târguri 

spre-a se lua în: “urmă “măsuri pentru întocmai: în- 

„- deplinire din parte-le a îndatorirei ce însişi “şi ai 

impasii prin declaraţiile loră către -acestii „ departa- 

mentă. : e i Ra 

(Semnati): Dimitrie A: Cantacuzino. 

Annulă 1858, Malii 30.. Da 

  

ANBSA. NE. 70. 

ONOR. MISTER ALU CULTELORU, ȘI X&TRUc: 

"IONEL PUBLICE. m 
. « 

n, , 

-. 

Dir actorul scălei Preparandale Dre Anton. Veliui, 
+ 

Raport 

După o oficia. or Ministerii cu No. 4788, sub- 

scrisulii. “recomandă optăi: dintre - tinerii preparanţi, 

a cărdri' nume şi versta, sunt arăţate.: “în dosulii 

acestuia şi care: “după cuniii 'se va 'ved6! şi “cu .ver- 

sta: Și cu: știința: metită:a: fi: învățători. sătesc, 

. 

  

  

Sciințele ce aceştia poscdezăi sunt: a) invăţătu- 

vile de plinii a patuu clase” primare şi b) partea 

cea mai însemnată din metodi și. pedagogiă. — 

Arii fi fostii pâte, de nevoiă de a 'mai remânt a- 

cestia, în scâlă încă unii semestru spre. îndeplinirea 

lipsurilorii din iârna trecută; însă după, lipsa, ce 

urmâză de profesori pentru înființarea de scoli să- 

tescă şi care se vede şi din aceea că Or. Ministerii 

este pusi în necesitate” de- a priimi cerere de. 0- 

renduire a unor asemenea tineri - fără cunoscințe 

de pedagogiă, și metodică, lucrări - atâtii de impor- 

tnnte pentru: “învățătură şi educațiunea copiiloriă, cu 

câtii mai. vîrtos s'arii pute: acesta, încuviința” aces- 

torii recomandaţi mai. susii și înprejma locului în 

care sunt născuţi. 

"Sub-scrisulii osebitii - supune: cu totii respectulii.. 

Or. „Ministerii „acea socotință ca sc6la preparandale 

numai întru atâta se va: put6 ţină şi complectă. 

întru câtă, pe lângă. câle- lalte măsuri: luate, :de. nu 

se va încuviința pe viitorime nici unui tânăr dri- 

tulii 'de a“fi: “profesorii până nu. va. face pe lângă, 

cursulii învățătorilorii primarie . şi acela. de meto- 

dica şi Pedagogiă, fiă „acâsta în se6la preparân- 

dială, în institutul în care Bă. învățatii - cele-lalte 

sciinţi, la din contra Va. trebui a apune sc6la pre-: 

parandală. 
i (Bemata): Dr. a. Pelin 

Nr 33, 25 . 

nesotuţinea - 

Acesti: tineri vorii f preferiţi pentru cele d” int6- . 

ii: optii sc6le: 'sătescă care se vorii deschide în a- 

cesti anni, 6ră pentru restulii sedlelorii,. ce arii. mai 

fi se va publica concursii „pentru ocuparea, lorii 'cu 

alţi aspiranți, ce. arii: av6: atestate “de, sevârşirea, : 

invățăturilorii secundare, şi - acâsta numai pentru as-. 

tă dată, 'remâindi, : ca pentru: fiitorii: ori-cine. arii 

vol a fi profesorii , sătânii! să sivorșeseă mai ân-. 

teii carsulii preparandalii, N 
pu



N Lista preparangilorii fecomandaţi de profesori, Ianuarie 23, 1858. 
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Numele şi Promumile 

  

Antoniu I6n..... 

2] Borcea I6n 

*Bondescu Lupu. 

 Brădescu Pandele . 

Dăscălescu Demetru «, ., 

Mardare George. ASE 

| Simionescu George. 

Ținutalt Nemţului . 

| Ținutul Suc6va : 

Târ gălă- Berladului 

intai Bacău. 

Scar lat Constandin .       
“ANESA No. 71. | 

18. „Iuniii, 1858, 

 Zscelenţă! l 

Pentru întreţinerea scdlelorii sătesci, a cărora in- 
finţare pe moşiile. * clerului este prevădutii... prin 
Ş. 16. din. -aşegămentuli . scolari cu, profesorii şi 
cheltuelele trebuitâre Sfatulii estra- ordinnră- „asupra 
referatului: acestui: Ministeriii No. .6, 072: din con- 
tinentulă: anii 1857 ai  în-cuviințatii respunderea NE 
“unuj condeiu „de.2,700. lei pe ană de cătră, posesorii Dee 
-moşiiloră, avândiă. a se prevede o. „0asemenea. con- |... : 
diţie la nouele împosesuiri,. în privire înse, ca. pe. de. 
uă parte anii. indestulatorii numeri de case de 

"scdle trebuescii a se găsi gata în vera corentă 
mai inainte 'de a se presenta ocasia: nouelorii. în- 
posesuiri la care să se pâtă pune în lucrare con- 

“ diţia de mai susii, 6ră pe de altă trebuință res. 
pânderi invăţăturiloră în clasele locuitorilorii plu- 
gari,: fiindă în destulă de: simțită pentru anu se|! 
mal put€ amăna deschiderea se6lelorii sătesci, Sub-   

    

„2“ Note din Me-b “1 0 o ou NA Us CE R 1 r . Vârsta tologiă şi Pe-] 
RR dagogiă 

ț 

ăi - Zârgulă. Ocnei. i Dea i 
inutila Bactii a 19 enni.. E 

Satulii jorslăcszau Ra DE a 
| i 19 anni... I 

Satul ioldânescu ENE II . 
a 20 anni... E 

-18 anni. :.... l 
. Satul. Oniceniă. i e A 

Ținutali Sucevir:.. ...... 20 anni... B 
- Târguli= Atităiteniă Dai SR i 

Ținutul Dorohoiu . , .-. . 18 anni... „E 
|  Batulă Radoiniresci RDI IN IN RE | 

e "90 aut ii e | B 

"Dazgulă Romeo, E 118 anni. ., „IL   e ari, 

 (Semnat) : Dr. 4, Velini. * 

scrisulă cu căgutulii respecti “supune. "Escelenţa 
|Vâstră să bine-voiţi a “încuviinţa, ca până la noua 
înposesuirea . :moşiilorii, cheltuelele sc6lelorii şi lfa 
profesorilorii trebuitori să se . respundă din - cassa 
centrale a, Clerului, peptru că sc6lele sătesci să 
pâtă fi cu chipulă „aceste deschise la 1 Septembre - 
anulii. curentii 6ră desăvârşită | “hotărâre remâne la 
înaltă Înelepiune a Eccelenţei "Vâstre. 

Alu Escelenţiei Vâstre 
supus 'servii 

a Pr. Dimitrie A Cantacusino. 
No, 4670 | | _ . 1853. Mali 9.. | N 

„Sect, I. din Minist.. ao Culte si i Iastrucţiune. 

Resolutuine. Se ncarinza, = Tanic; 1859, 
„GC, Vogoride. 

- Sect, LI Să va . ordona cassieriei Cherului spre: 
întocaai- urmare, 

„Pr. Dimitrie A. Cantacuzino. 
Spre a a se ave în vedere le „timpul cuvenită. 

Se Melidonă. .



ANESA. No. ma. 

“ DEPARTAMENTULĂ, CULTULUI, ȘI ALE IN 
„5 STRUOȚIUNEI PUBLICE: | 

No 3156, întrata 22, Auigustă, 1858, 

„Sec. 1. Se “va serie “ Tipoarafiet Buciumului român 

ca să pregătâscăi două, mii de essemplare de abe- 

cedarie pentru sc6lele. începătâre spre a se trămite 

pe la tte scâlele sătesci' din “nou „înființate căte 
100 essemplare, care vorii fi impturțite de profesorii 

la copii, avisândii în urmă a primi „plata de la 

| părinți. Eră până. atunce! costulii: „acestoră, essem- 

plare din cassa, scâlelorii, care va incăsui suma 

ce o va slobogi de pe la profesori. - 

Sm. Pr. Dimibie A. Cantacuzino. 

ONORABILULUI MINISTRU DE CULTE ȘI INTSUO- 
| “ ȚIUNE PUBLICĂ. 

Consiliul „scolarii. i . 
| | Raportă a 

 Cosiliulă sedlelorii, avândă în. vedere. “la! facerea 

„programului ! sc6lelorii sătesci, abecedariulii publi. 

"cati 1857. de cotră D-lorii T.- Codreanu . şi. D. 

“Gusti şi  găsindu-lii nemeritii pentru . secolele înce- 
pătâre, Pai . Şi înserisii în acesti programii;. —. 

Deci se trămite uni: așa essemplarii “On. . Mi- 
misterii, ca să bine- voiâscă . a: cumpara numerulii 

„ trebuitoriă de asemenca essemiplare: de la D- lori 

Codreanulii, şi Gusti, care urmeză a sluji ca ma- 
-nualii .pentru” sc6lele--sătesci pe “ annulii acâsta. 

Inspectorulii generalii ali. sc6lelorii. 

a Semnaţi: T.. Veisa, . Z.: “Columeanu, , Suciu, i Dr 

Apostoleanu, Barnutiă, G. 1. Ionescu. . 

No: 117.- | 

1858 Aug. IC o. 

ANBSA No; m is) 

_ONORAB. MINISTRU ALU INSTROOȚIUNĂ P PU-: - 

” „BLICE ŞI ALU „CULTELORU. 

+ Consiliulu sodlelor u: 

“ “- Raportii.”: 

Prin Taportulă No. 117. Consiliul. scolarii su: 

“ pusese”. Un. Ministeriii 'socotinţa sa, de'a se a- 

dopta pentru | “scâlele sătesci abecedarulii. Dilorii |. 

'. Codreanu i Gusti, astăţi lucrătorii în scâlele pri- 

tru o. asemenea scâlă, 

— 1 — 

mare, - Lutindii- -ne înse. în privirea” ca pentu a- 

ceste scoli sătesci. trebue a se ținti pe cati bună» 

tatea -pe: atitii şi la cftinătate: căzţiloru întrebuin= 

SR țate în dinsele,. Consiliulii a chipzuită compunerea, 
„|unei 'ediţini destinâte spre acestii. șferşită din e- 
dițiunea astăgi lucrătâre cu lăsarea a. f6ră a pa- 

giniloră 31—40; 51—59; şi 62— 74, putenduse păs- 

tra ediţiunea de faciă pentru sc6lele de prin târ- 
guri. Acestea cu onorulii "cuvenită s6' aducii la 
cunoscință acestă. "propunere şi a regula cu 2. 

Editorii cele de cuviinţă în. acesta. 

 Inspectorulii Generală alii sclelorii.. 

Semnati: I. Veisa, Dr. Avosloleanu, Bărnuţiu. 

Suciu, Ț. Cohimeanu.. 

No. 148... | 

- 1858 Sept. 9. 

„ ANESA No. 78. | 

 ONORABILULUI MINISTERU ALO CULTULUI 

Prof. scălel elementare din satul Hărmâinescit, uta 

3 Sucevei. - 

| Raporti, 

datoria, -mea, Însă “ “este * a arăta cu totii: respectul 

onor. Ministerii: că sc6la s'a, deschisii- la 9. Sept. 

din causă, că locuitorii nu: voiaii de o.cam dată aşi 

trămite” copiii la sc6lă ; însă acuma prin sfaturile 

preoţilorii la tângnirile mele aii începută a trămite 

„|eâte! unulă, 6rii numărulii elâvilorii penă “acum sunt 

în numără de 9 studenți. E 

“De. asemenea. rogă pe onor. Ministerăi să pine- 

Voi6scă, a porunci D-sea la “posesorulii citâtei moşii 

ca să facă o comodidate care este necesariă pen- , 

(Semnati): D. Dăscălescu: Ma 
No.:5, ' Pa A 

71859, Octombre 8. . i... i 

a ANBSA N. 4. 

ONOR: sent DE CULTE ȘI mSTROȚIOE 

a PUBLICĂ. 

“ Raportă. 

Luândi în seridsă.  deliberațiune oficiurile. onor. 

Minister No. 3333, 3837, „3989 și 4092 moti-   
Poirivită oficiei « onor. „Minister cu No. 6177 de



vate din raporturile „unora dintre. pofesoril- scâle- 

lori sătesci pentru netrămiterea; copiilori la. învă-| 

țătură de către părinţii lorii,.: consiliulii. n'a pututii 

găsi alti miţloci: mat ncmerită întru acâsta decâtii 

ca prin organuli: comiteteloră de. inspecţiune: onor; 

- Ministerii . să facă desceptare - părinţilorii 'sâii..epi- 

tropilorii copiilorii," cari absentâză, „cum că ati, da- 

toriă . e „a-și trămite. copiii regulată la -sc6lă... 

r. Preşedinte, Sim. Barnauţiă, - 
„2 B. Alesamdrescu, i 

„a N Doneseu i 
„Suciu | 

E „Do. Apostolescu. 

„16 Pangrati, ... 
| GL Icanomu - : 

„No.'61], Ă n. - 

1559, Maiă 26. E 

“ Numerite de mar, susii sunt alăturate la actele respective a scâle- 

„lori sătene. i ae . - 

“ANESA No: ” 75, 

“Circtară: la tâte” Comitetele | de inspeaţie; ale seieoră din tote” ju- 

„dețelo (Moldova), No. 4334, Maiii 9, 1859... 

In vederea “raporturilor -ee. Sai piimită de! pe 

la mai. mulți profesori: şi mai. cu s6mă de pe la a- 
„ceia ai. se6lelorii: sătesci "pentru nstrămitereai co- 

piilori la învățătură de către: părinții lorii,, „Minis- 

terulă în “conformitate. cu socotinţa. comisiunei sco- 
lare, trămise prin raportulă No. 61. și 65. pentru a 
“pune “capătii unei asemenea. stări de lucruri vătăi- 
măt6re progresului invățăturei , - socoti de cuviinţă - 
a chitima, în acesti casii atâtii de importanții con- 

IN cursulii acelui comitet, scriind» ca să coritribuâs- | 
că. cu t6tă a sea stăruință, Şi. sfătuire pe - lengă pă- 
rinţii sii „epitropii unorii 

îndemna pentru a-și trămite copiii la sc6lă,, 
- ruindii totii d'o-dată şi pe lngă - administraţia i |” 
nutului pentru : esecutarea,. ordinului ce i. sa dată 
ca, prin sub- -prefecții. respectivi să se tacă cuvenita 

„desceptare şi locuitoriloiii săteni. întru a se trămite 
regulată copiil. la învăţătură. Toti d'o' dată se tră- 
mite acelui- comitetii: Monitorul: Oficialii :No. :61. şi 

"62; totii acuma, se trămite Monitor ulii Oficialii No, 
63 64... e 

a Lam a e 

asemenea . elevi spre a]: 

stă- |--   

Listă de tote objectele. 'trebuităr scâleloriă sătesci. 

1 “Facerea în. toti anriulii | a veparaţiilorăi “tre- 

buit6re la incăiperile scâlelorii.: - " 

„2... Numirea unui: argaţii carele .să fiă indăto-. 

ratii a priveghia ; să nu se strice acarefele, :Ya mă- 

tura de done. ori pe di clasulii., va face focuri În 

timpuri de i6rnă, și. va „căra apă trebuitâre pentru -. 

- îndestularea. scdlelorii, ună. asemenea argatii: va sta 

-Isub, ascultarea profesorilorii,.. Da 

3  Aprovisionatrea . sc6lei, “cu “lemnele; trebuitâre 

pentru încăldirea. claselorii- a. încăperii profesorulul 

şi a. cuhniă, unde urmeză a, şed6 şi argatulii. 

4 Stergerea - ogeăgurilorii în timpul. de, i6rnă 

bentru a nu se. întâmpla. „aprinderi nenorocite. 

5. ' Facerea” recuisitelorii trebuitâre scâlei pre- 

| cum: 0. putină cu capacii. pentru depoșitulii ape. de 

băută “pentru . elevi  „doue. cofe de cărati âpă; 

|eădăţue de apă pentru paza, “focului 3. 0:scară de 

suitii pe. casă în casuri de trebuință și fringhiile tre- 
buitâre la 'boldurile caselorii.' - - . 

6, Facerea. mobileloră din lăuntru,: precum biină, 

table ;- scaune , masă. într'o cătime îndestulătâre şi 
[in. stare : bună, * i Iata 

7, aprovisionarea, sclei cu cretă ș şi i purotele we 
buitorii. pa | 
8 “Oumpărarea u unui ceasornică şi a unui i clopoţelă. 
9, Cumpărarea ; călimăriloriă trebuitâre şi a.unui 

dulap pentru. ținerea . archive. sedlei.-. : 

 ANESA No. 76. 

ON. AnvISTERIE DE CULTE și: Dă. e STRUCȚIONE 
+ PUBLIGĂ. . 

 Tnspeaia Geneiale. a scălei, - 

“naportă d. 

loră “provisori din annii din urmă S'aii călcată mai : 
multă. de cât -o "dată: disposiţiile . statului scolarii, * 
relative la numirea institutoriloră şi a profesorilorii 
în tâte gradurile “de. învățătură şi că. din acesta” 
causă. multe din numirile : "făcute mat cu s6mă la. 
ss6lele. din 'noă. înfiinţate, .nu Sai, nemerfță . bune . 

- Tluândii apoi aminte. că cn înfrângerea, disposiţiu- | 
| nilorb formale la Art.. 14, 
A tatal: scolarii, mumirile de învățători. tineri şi “ne- 

143. şi 145 din „Sta- 

« 

Observându- -se "că. su “vegimele guvernemente- - .
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destulă de preparați pentru înalta lorii  chiimare 
opresce într'unii modii simţitoriii. naturala desvol- 
“tare. și intindere a învățăturei de graduli ântâiii 

în genere. și în' speciă a învățăturei elementare ; 
subscrisulă are ondre, de a propune On. Ministeriti 

„că o măsură. repărâtâre a. stării de lucruri mai 

susii: arătată următărele : E 
In cursulii vacanției, ce. stă sai apropiatii, să s se 

chieme institutorii primari: cei mai tineri, mai re- 
preparat, mal. fără esperiența cumii şi din: suplean- 
[il şi adjunții din sc6lele primare: acei care arii. a- 
v6 mai multe disposiţii de a'și face în câţi cu pu- 
tinţă şi de a și :perfecţiona educaţia lorii pedago- 
gică și'scienţifică şi să se. pue sub magistrii esperţi 
aleși din Gimnasiit şi sub de aprâpe priveghiare şi 
pentru reinceperea annului. viitoriii scolarii - să se 
pO:Ă întârce la posturile loră inavuţiți cu noue 
cunoscințe cu sănitâse,idei de pedagoziă.  Asemi- 

nea măsură n'arii costa: pre On.; Mivisteriă de câtii 

sumele ce sarii asemăna pentru indemnitatea : dru- 

mului institatoriloriă . chiamaţi . la - institutulii -nor- 

„malii din Capitale cum şi remunerarea ce' Sar da 

profesoritorii insărciaaţi. în” curgere de.2 .luni dea 

dirige şi numai îndeletnicirile studidse -ale juniloriă 

institutori carii -sub tote privirile merită, solicitudi- 

nea guvernului. OO oaie - 
Subscirisulii  'se. măigulesce a crede, că On. Mi- 

„nisteriii va” apreţui. binele: intelectuală şi: morali ce 
arii resulta :din  acâstă măsură | 

„Terminândiă adauge numai a . face observarea. ca 

numărulii de:20 ptnă. la 30 arii, încap .în.. loca- 

“lulă înternatului, pedagogică din Trei Ierarchi şi ca 

plata întreţinerii acestori . tineri” magistri n'arii cos- 

ta mai nimici în cursii de 2 luni pe. lângă fol6- 
sele: neprețuite.:ce Sarii reversa după aceea asupra 

întregului corpii : ală: învățătoriloră: primari. 

„Inspectorii Generalii A. Ionescu. = 
No. 3. LS : Ă „- 

„1869 Iunie 23. . 
. E : o. . .. 

i , 

ANESA. No. 76 bis). 
ON.. MINISTERIU DE CULTE : “ŞI, INSTRUGȚIUNE 

PUBLICĂ. 

ă Por Gmerae | 

| A A sa "Raport +, 

Prin oficia. sa. sub No. 5897 On. „Minişteriă: ce- 

re > de la subscrisuli” că, „consultându- lista: nomi=   

nativa a mâgistrilorii comunâli înstituiți în annulă 
contenitii, faciă cu catalogele „respective. păstrate 
la consiliuliă scolarii, să: emită părerea sa care din- 
tre acestă învățători să se. chiame la Iaşi spre. 
perfecţionare;* subscrisulii are ondre dea res- 
punde. 1-iu că în arehiva consiliului scolarii nai 
găsitii colecţiunea complectă a catalgelorii sc6lelorii 
sătesci şi incă mai pucinii. acta numirilorii invățători- 
lorii sătesci în ființă; şiali 2-lea că cancelatia sedle- . 
lorii peorganisată ce aii fostii până acumii n'ati priimitiă 

măcarii în copia rapârtele comitetelorii de inspec- 

ție din: districte asupra esamenelorii din urmă de 
finitulii anului şi dâră din aceste cause subseri- 
sulii aii veniti la socotință ca, pentru că On. Mi- 
nisteriă să ajungă în scurtuli timpi, ce aii 16- 
masii până. la începerea anului scolarii, la sco- 
pulii chiămarei spre pertecționare a magistrilorii co- 

munâli, este urgență: de a se face de indatiă, acâs- 
tă chiămare prin telegrafii tuturoră acestorii func- 

ționari alii cărora numerii este de doue:deci și pa- 
tru,ice e drepti, chiămându 'astii-feliii pe: toţi a- 

cesti magistri 'comunali, cândii sarii fi potutii chiă- 

ma şi dintre” învățătorii elementari pe unii ce as- 

tăgi cu titlulă de supleanţi şi adjuncţi de pr -ofesori 

primari: nu - suntii pâte mai cualificaţi de câtii în- - 

vățătorii sătesci,. mesură se” aplică esclusivii la sc6- 

lele. comunale ; insă acâsta după părerea subseri- 

Sului nu este de :locăi "o deviare, ci mai virtosă 

"Jo manţinere prudentă consiliată şi de strimtorirea 
timpului, în marginile stricte ale' disposiţiunilorii 

luate. .-: - 

Deci subscrisuli aduce" la: cunoscința | On. Minis- 

teriă. că dintre cei doue- -gecă. şi patru magistriă co- 

munali şepte se și. află adunați în Capitale şi a- 

steptândii după indemnulii ce sub-serisulă le-a făcut 

în înțelegere cu -Domnulă: Directorii ală Ministe= - 
) 

riului, ca să vâdă. punerea în. lucrare a disposiţii- 

loră ar&tate de -guvernii. fcă pe anume. acesti 

| şepte magistrii comunali, D.D. Simionescu din Ge- - 

raiesti,, Antoni din Răchiteni, Dascalescu „din Her- 

atescă; Hincu din Tiresti; Bobescu din Păltinişiit, 
Mardari din “Condareni; Nedelcu din Bogdănesci. 

Toti o dată subscrisuli dă îa scire On. Ministeriă 

ca patru din preparandii de magistril comunali, ce 

în 'ăstii anni aă săvârșită cursuli și anume D.D, 
Baluşescu, Mironescu, Ripani şi Cusenu ai mani- 

festatii. verbalii dorinţa de a fi numeraţi între cel 
chiamaţi. spre per fecţionar e, Asemenea ună aspirantă 
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magistru deja. . numiti provisoriii la :Cotnari: D-lii | 
Atanasiti, 'aii. declarati subscrisului că fără a cere: 

„vro îndămănare voiesce a fi inscrisi. intre. cei chiăs 
maţi. In -sfârșitii D-lui Dobrea , „adjuncti în sc6la 
din. Odobesci ; aseminea a: manifestații - dorința |-. 
de a se ocupa în vacanţiele curente în perfecțio- 
narea pedagogică. Intru tâte aceste casuri sub- 
serisulă, “dândă motivă On. Miuisteriii la "lucrarea, 
definitiveloră mesuri pentru . începerea cursului de 
perfecţionare iea, libertatea: de a recomanda ca în- 
sărcinați cu materia acestui cursă pe.D. Cobol- 
cescu: pentru ramura sciințeloră şi pe D-li Hâjdăii 
pentrn aceca a literilori, Dâcă Sarii put însăr- 

“cina cineva încă cu unii mică cursii de desemnii, s'arii 
completa" câtă cu putinţă: acestii cursă. de repeti- 
țiuni pedagogice, conformii cu totalulă programului 

„ÎN. vig6re pentru scdlele. comunale. 

| Inspectorat. Generalii N Toneseii: 
LII 
zi 

„ Rasoluţiumea.. 

“ Grabnicăi se vorii inainta, următârele. lucrări: 
a) Prin depeșa cătră, Prefecţi: se voră chiama, în 

Capitală învățătorii, sătesci, arătaţi prin acestă ra- 
portii cu arătare, că „de; cheltuelele drumului „Voră 
fi  desdaunaţi şi că aicea voră remâns. pe. o lună 
de dile. Re - masă 

„b) Se vor face, decretele, „cuvenite. pentru D.D. 
Cobocleseu şi _Petvicelcu, Hâjdău aşa în câtii :cu 
începutulii lunii cursurile :să se. încâpă. i 
„€). Prin Directorele - iuternatului Basilianu Şi, în 

lipsă, unulă. dintre învățători, alesii de ceilalţi, se va 
„da, de fii-care invețătoriă câte 2 lei pe di chel- 
tuidla: - menagiului din Ş întreţinerii înternatului.: 

V. Aless, Urechiă. - | 

  

ANESA No. 7 
Lista Lămuritâre * asupra deschiderei si renduitrei profesorilor la 

scâlele găteei, o . i : 

u. La moșia, Oostulenit casa de. sed, aii i tosti 
gata: în anulă 1858 după "comunicaţia făcută 'de 
secţ, IL. sub No. „4424 Iuniii 3;. Prefesoru s'aii nu- 
mitii la 12  lulii:1858 cu. decretul No. 6170], 
16nă Borcea, „unul din prepăravgliă absoluți aă sc6- 
let „pregttităto. E Ş e 

2, Paltiniș, Casa de, scâlă ai osti gata i în anula 
Gu 

  

rii 

1858 după comunicaţiunea făcută de secţ.. II. sub No. 
4424 lunii 3; Profesorii s'aii numită la 12 Iuliu: 
1858 cu decretulii No. 6171 George Botescu, v- 
nulit” din preparangii absoluţi ai :sc6lei. pr egătitore, 
“3. Bordea.. Casa de selă ai fostii. gata în anulii 

1858: după comunicaţia făcută de: secţ. II. sub. No, 
4424 Iuniii '3. Prof. Sai numită la: 12 Iuliii, 1858 
cu. decretuli No. 6173 Lupu Bondescu, unulii din 
preprarandii absoluţi al scolei pregătitâre. - 
„-:4. Ruşii; Casa de scâlă ai fostii gata în annulă 
1848 după comunicația făcută de, secţ.: II. sub No. 
4424 luniii 3: Prof, s'a numiti la :12 Iuliă 1858 
cu decretuli Na. 6172 Scarlată Constantin, unulă 
din preparandii absoluţi ai sedlei. pregătitâre. 
i: 5.: Stălinesei, (iasa de Sc6lă. aii fostii gata în an-- 
nulă 1858 după comunicația. făcută de secţ. 11. No. 
4424 lunii 3.'Prof. s'a numiti -la 12 ulii 1858 

ca: decretulii- No: 6174 Pandele” Brădescu, unulă 
din preparandii. absoluți ai sc6lei pregătitâre. 

-6.: Cordarenii. Casa .: de scâlă ai fostii gata în 
anul 1858 „după, coniunicația făcută de: secţ: II. 
No. 4424 Junii 3, Prof. sa “numită la 12 Iuliu 
1858 cu .decretulii. No. 6175 George Marâaric, u- 
sli din. preparanţii absoluţi ai scâlei pregătitâre. 

“7. Hărmănescii. Casa: de sc6lă -aii fostii gata în | 
imnul 1858 după comunicațiunea făcută "de sceț. 
II,; No. _4424 Iuniii: 8. Prof. s'a numită! la 12 Iuliu _ 
1858 cu decretulă -No.;6177 Dumitrie Dăscalescu 
unulă diu preparângii. absoluți ai: sedici pregtităre, 
i, “8. Gerăiesci. Casa . de sclă ati: fostii gata în an- 
nulii 1858 după comunicăţiunea 'secţ: IL. No. 4424. 
Tuniii. 3... Prof.:s'a numită la 12 Iuliii. 1858 cu de- 

| cretuli No. '7178. Georgie: Simionescu, : “unulii” din 
preparandii: absoluţi. ai :se6lei: pregătitore. 
9. Rachitanii. Casa de scâlă: ati fostii gata in an: 

| nulă 1858: după, comunicațiunea secţi II. No. 5649 
Lunii. 30. Prof. sa: numitii la 12;'.Iuliii 1858 cu 
decretulit No. 6176 Ioan Antoniu, unulii. din ne 
pâranţii absoluţi -ai scâlei pregătitâre. | 

, 10, Ivănesci. Casa de sedlă ai fostă gata în an- 
nuli 1858 după. comunicația secţ. :I[.:No. 6329. 
Tuliti 14 ;. Prof, sa, numiti la 13 Septombre, 1858. 
cu decretul No. 9520 Ioan Mega, unulii 'din pre- 
Parangii absoluți ai scâlei pregătitore, 
1,11. Sinotoştii. Casa” de scâlă nu este încă gata; 

după. comunicațiunea .secţ. II. No. 7573 din 5 Au- 
gusti: scâlă se” ține în casele de posesoriă. Prot.: s'a 
numitii la - 8: August 1858 au decretulii No: 7594.



““Alesanâru Hâncu, unulii. din reparaţii absolț 
al sc6lei pregătitâre. . 

-19..Măcăresci. Casa de scălă i6răşi nu este gata, 

după comunicaţiunea posesorului D-lui Vor, N. Do- 
canu cu data din 1 Ianuariii 1958; .sc6la se ține în 

„. casele de posesiă ; Prof. sa numită la 8 Augustii 

1858 prin decretulii cu No. 7601 „Ierodiaconulii 
„Ioan Patron care ai. 
în seminariulă Socolei. --, = 

"18.. Rădășeni. Casa de scâlă ai fostii gata în 
annuli 1858, după încredințarea luată de'a chiar 

profes.. sf. sa iereulă George Laţişii:.prin îuscrisulii | - 

din 16 Augustii 1858. Acesta s'a'numitii cu de- 
cretulii No. S296 din 23 Aug. 1858 pe. temeiul 

certificatului "comitetului de Inspecţiune al sc6lei din, 

Fâlticeni, doveditoriii că a serârşitii 3 clase primarie 

„914, Țipescă. Casa -de sedlă ai fostii gat în an- 

nulit 1858 după comunicaţia făcută de secţ.. IL. No. 

"1831 Aug. 11, 1858. Prof. sa numiti la 23 Aug 
.. 1858 cu 'decretulii No „8306 -Nicoluu Petcu unulii 

din preparangii absoluţi ai sclei pregătitâre, 
: 15, Bogdănesci. Casa, de 'se6lă, aii fostii gata in 

“annulă 1858 după 'comnnicaţia. făcută - de secţ. II. 
No. 8023: 1858 'Augustii î1. Prof. s'a numiti la 
13 Sept. cu decretulu:No.' 9519. George Nedelcu, 

„care 'aii studiati în seminariuliă din Sotola întregii |: 

cursulii de joșii. de 4 anni şi | anni în clasele 

diaalte, ae 

16.: Bogdana: Casa de scâlă: au fostii ata în 

| annulii 1858 după comunicația făcută. d6 secţ. II, 

No. 8545 Aug. 28, 1858. Prof. sa numiti la:18 

Sept. 1858 cu. decretulii. No. 9517. Anton Antoniu, 

care ati 'săvărșită la seminariulii: din Socola cur- 

ulii. de: gradulii 1 de. 4 anni. 

17. Bicasulii. Casa de scdlă ai fos tă gata în an- 

 nulii 1858 după comunicația făcută: de secţ II, No: 

9208 din 6. Sept.: 1858. Prof. s'a , numitii la 13 

“Sept. 1858 cu decretulii No. 9513 “Ioan Florescu. 

_unulă “din preparangii “abs, 'ai scoli pregătitâre. - 

„18, Preutesci. Casa de scâlă ai fostii gata în an= 

nulă 1858 după comunicaţia făcută de -secţ. IL. No. 

"9381 'Sept. 11, 1858. Prof. s'a numifii la 13 Sept. 

„1858 cu. dceretulii No: 9515. Constantin Istrate] 

unulii din preparangii absoluți ai scâlei pregătitore- 

19, “Vălenii, Casă de .scâlă nu :este, ne fiindi |: - 

- prevedută . în contractii, insă sc6la 'se 'ține după de- 

claraţia: D-sâle posesorulu) "din 17 Mart. 1857 în 

o: casă Iocnitorescă din sati deră, pe. care acumii 

absolvitii cursulă:. de 4 anni, 

— 115 — 

nu voiesce a o mai da. Prof, s'a numiti la 6 No- 
|embre 1857 cu decretulii No. 11961 Ioan Gorescu 

care aii săvărşiti, cursulii de 4 “anni ia semina- 

riulii din Huşi. - 

20 "Creţesci. Casa de scâlă: aii fostii gata: în an- 
nulă 1859, după comunicaţia făcută de secţ. II: 
No. 2536 „din 20 Marte 1€58.:Prof. sa numitiila 
28 Marte 1859 cu decretulă A No. 2822 pe teme- 

„;. Jiul. atestatului “ce a înfăcişată despre . săvărşirea 
cursului de 4 anni la seminariulă din Huși şi pe 
temeiulii raportului Consiliului 'scol. No. 40. 

'21. Luncanii. Sc6la se ţine” într'o casă de Obscea . 
acestui satii potrivitii declaraţiei din 5 Sept. 1858. 

Prof. s'a numiti la 21 Oct. 1858 'sub No. 11394 
[Ioan Dăscălescu, unulă din'preparandii absoluți. 

922. Vrancea. Sc6la s'a ţinută până la 15:Noem. 

1858 în alte încăperi particulare, însă de atunci în 

câce. sa mutatii în propriele ei case zidite cu chel- 

tui6la obscei 'Vrănceni. Prof. sunt D-lii Vasile U- 

drea, care a săvărşitii cursulă de graduli i: la se- 

miuariulă din Socola şi care. Sa rumită la 13 Sept. 
1858 cu decretulii No. 9518 și D-li Aureliii Cota 
care. aii fostii recomandati prin -raportulii Consi-. 

Jiului scolarii . No.: 140 din '1858; şi care este cu- 

noscuții ca alii doilea profesoră. | 

* 23. ; Ezerenii, proprietate a epitropici semina- 

viulul Socolai. Casa de sc6lă sa gătitii în annuli 

curentii după încredițarea cuprinsă în raportulii 

Comitetu ui seminariului Socolei din 2 Aprile 1859. - 

Prof. : sa: numiti la 16 lunii 1859 cu decretului 

No * 1760 preotul Nicolaii Negrescu, care aii' se- 

verşitii cursulii de gradulii Î în seminâriulii  Soco- 

lei şi care sa „aprobatii şi de. Consiliulii scolarii 

prin raportulii: No. 58. n 

...24, Bercu şi Gusmanil. “Casa de scolă: Sa gătită. 

în aunulii curentii 'după . comunicaţia făcută de sec, 

IL. No. 2864; Marte 30 din 1859,6ră prof., care este 

preotulii G.: Ionescu, sa numiti. la 21 Oct. 1858 

cu decretulit No. 11293; numitulii a săvărşitii cur-   sulii gradului. I - și ' parte din ali II-lea la semi- 

nariulii din Socola. -- i SE 

e d + Semnati. Melidonu. 

Dosar 1279 din 1858 
pag. '823 -- 
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ANESA No. 78 
JURNALO 

" Considerândii ca Ş. 26, lit. C, , din regulamentulii 
"scolarii vede în sc6lele de. fete mezloculii de: a se 

) 

forma” din tinerile Patriel, soții şi “mume bune în 
. care rădimă fericirea casnică a familiei ŞI” basea, 
pentru  crescerea cetăţeniloriă.. 

" Considerândii că vitalitatea naţională reşede toti 
deuna în masa poporului: şi că singurulă mezlocii 
de regenerare naționale este regenerarea poporului, 

„_ Considerândii . că scoli pentru -sesulii “bărbătesc 
ail începutii a se face prin sate: | 

- Gonsiderândii că, ecuilibrarea. de “înteleginţă i în= 
tre ambele sexe este o. garanțiă a bunei armonii |: 
şi a moralității familiel. Aa i , 

Considerândii. că educaţiunea- sesulul femeasc 
este cea .dântâiii, necesitate în regenerarea poporu= 
lui, fiindă că ele sunt menite a face: din fiă ce. fa- 
miliă câte 0: sclă, unde pe lengă educaţiunea. su- 
fetâscă, să p6tă da copiilorii lor. și priimile: noţiuni 
desvoltătâre inteleginței.  . :. . , 

Ministeriuli simte viii trebuința de a se > începe 
infiinţarea grabnică de: asemenea scoli . și „Be la 
sate. - E RE - 

Considerăndii . Ensă strimtorirea de mezl6ce -: 
care se află budgetulii Instrucțiunei publice. 

Considerândii, și necesitatea de a se: uniformiza 
câtă mai multă învățătura elementare pentru am- 
bele sese, spre a nu rumpe ecuilibrulii. loră de in- 
teligință, care să provâce desarmonia Şi nefericirea 
în familiă. a. -. 

Considerândii că scolarii săteni de partea. băr- 
bătâscă atâtă după regulamenti câtă şi din espe- 
ricața aniloră, din urmă 'se văd: a nu pute îre- 
cuenta scolile sătesci, decât în timpii de i6rnă 
cândi nu sunt chiămați la lucrul. câmpului. - 

Considerândii, că cea. mai. mare parte a anului] 
scdla remâne disponibile. - 
“Considerândii . că fetele “săitenilerii mai puţinii 

sunt ocupate cu agricultura, mai .vertosii în: versta 
de la şâse anni până-la 10—12 

Considerândii. că chiarii este de datoria guver- 
nului a conlucra la stavilarea sexului. femeescii. de 
la munci ne potrivite cu slabele s6le puteri fisice 
şi prin urmare dăunătre sănătăţei publice. 

Ministeriulii crede, că. lipsa de scoli de fefe pe la 
sate: se pâte cu puțină cheituâlă și mai lesne alătura 

dceretându-se :ca celii “puţinii totă: timpulii, în care. : 
sc6lă săliscă ară trebui se -st6 inchisă: pentru bieţi 
din causa lucrărei, pământului, “ea se. fiă. deschisă 
pentru copitele sătenilori . „do: la vârsta. de 6—12 
anni, pe -l6ngă :care şi i&rna S'ară pută asemenea 
câte-va, ore în :doue. dilo pe săptămână, în care be- 
neficiulă scolei .să fiă €răși acordatii numai fetelor. - 

Secţia va. comunica jurnalulii de facia: Consiliului * 
scolarii, cerândui socotința în asemenea casti şi fi- 
indii-ea conformă cu aceea a „Ministerului, consi- 
liuli odată cu comunicarea : observărilorii s6le se 
chipzuâscă grabnic statutele şi programuli,. ce ar 
crede mai nemerite pentru instrucţiunea, elementa- 
riă a copilelori săteniloră români. - | 

-D. M. _B. Alesandrescu- Urechiă. 

  

 ANSA No. 79. 

CovsiLIuLo SCOLARU 

Nr. 79, 17 Iuniă 19359 

Raport. 

care comunică copia de -pe jurnalulii incheiatii sub- 
data. 12 Iuniiă curentii, în objectulii participărei co- 

n |pilelori sătene lu învăţătura publică, 
respunde, că consiliul cu viă: mulțămire şi în una- 
nimitate . aprobă măsură Ministeriale şi - otărâsce 
ca pentru „asemenea: 'sc6lă să se. aplice “programa și 
stațutele în vig6re astă-(li pe la, sc6lele filiale din 
lași icră în : câtii pentru. lucrul de mână, consi-.. 
liulii lasă - la disposiția. On. Ministerii spre-a chip- | 
zui după. măsurele :pecuniare, de care pâte dispune: 
» Inspector general ali scâlelor N. - Ionescu. o 

„Dr. Apostolescu. ... . . 

"Z. Columbu. | 

G. I. Teonomu. 
| - Maclea.. 

a RI Suciu. 
1859 unie 18. e 
„Seeţia IL. De - - 

 Resoluțiune, 

Se -va face referatii „la consiliul Ministriloă 
prin care să se arte. considerantele. de pe: jurna: " 
lulii incheiati de -sub-scrisulii, câtii şi modul cum 
aceste scoli 'de. fete se poti intre eţine, cerându-i se. 
învoire de a se prevede în contractele viitre, de   imposesiere. de moșii miculii sporiu până la 3000 

La ofâciulă Or. Ministerui, No. 4658, pe leneă ” 

cu ondre se
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“lei pe. annii pentru profesori spre desdaunare pen- 
tru n6ua sarcină, ce li se va da dea avâ clase 

și pentru fetele sătenilorii, 6ră până ce asemenea 
sporiii. se va regula în așa modă prin contractele 

pentru moşiile deja, imposesiate,: să se învoi6scă Ali- 

nisteriului a-li slobogi din economiile casei clerului. 

- Wed, Urechiă 

ANESA No. 80... 

PRINOIPATELE-UNITE. : 
REFERATU LA CONSILIUL! MINISTRILORU. 

Miaisteriulă Cultului şi alit Tustracţiunii publice. Secţia L. No. 

4937. 1859. luniu 24. ÎN A 

Considerândii că Ş. 26 lit. C- din regulamentulă 

scolarii vede în sedlele' de fete „mezloculii de a se 

forma din 

care r6zimă fericirea casnică a. 

pentru crescera cetăţienilorii.. 

Considerându, . că vitalitatea naționale reşede 

totu d6una în m6sa. „poporului şi ca singurul mez- 

locă de regenerarea . naţionai:e este. regenerarea po- 

porului. e 

“ Considerândii că - numai prin estinderea invăţă- 

iure şi a “moralității. prin scoli se „pâte ajunge la 

„acesti scopă. - - - - E: 

„ Considerândii că scoli pentru. sexulti băzbătescă 

au începutii a se tace prin sate, 

_- Oonsiderăndii că ecuilibrarea de 

tre ambele sexe este o garanță : a bunei 

şi moralității familiei ; | 
„ Considerândi că educaţiunea. - sexului. feresc 

"este cea Wântâii necesitate i in regenerarea poporu- 

familiei şi basea 

întelligință în- 

lui, fiindă “că ele suntii menite a face din fiă ce 

familiă, câte uă -sc6lă, unde pe lângă educaţiunea 

sufictâscă să pâtă da „copiilorii şi primele. noţiuni 

-Jesvoltătâre înteliginții. 

Ministeriulii Simte viu trebuința de a. se: “incepe 

înfiinţarea. grabuică de asemenea scol şi pe. la sate 

Considerândii inse strimtâre ea de mezloce,” în care 

se, află budgetuli instrucţiuni publice; i 

| “ Ministerulă in unire. cu * Consiliulii scolarii - ai 

“ chipzuită că “invăţătura 'fetelorii pentru. s sate. să se 

fară, în-aceleași școli- înființate și pentru băeţi, re- 

eulându-se pentr u acâsta 6re şi dile osebite în pri- 

vire mai alesii că. scolarii săteni de. parea: Dărbi- 

= = 

tinerile Patriei “soții şi mame: bune, în 

„armonii 

  

A tâscă atâti după .regulamentii, cât 
enţa anilorii-din urmă se' vedit a nu put€ frecu- 

u 

enta sc6lele sătesci -de câtii în . timpu 'de iârnă, : 

cândiă nu sunt chiămaţi la lucrulii pâmentului, în 
câtii cea mai mare partea anului ramâne dispo- 

nibilă. SE Sa - 

Acâstă măsura de : cea Vânteiă urgință pentru . 

ț&rră, “pe lângă.că asigurâză o largă parte de lu- 

minare intellectuală pentru. mâsa naţiei fără a în- 

greuna ștatulii cu cheltueli împovărătâre, apoi mai 

este forte favorabile uniformisarea, câtii mai multii 

pentru ambele sexe. 

Subscrisulu are onâre a o comunica aprețiatiei . 
On. Consiliu, poftindu-"lă totii odată ca în privirea 

sporiului de muncă, ce va necesita pentru proie- 

sorii sătesci o aseminea îndouită sarcină şi în pri- 

virea slabului salariu de. 2,600: lei pe anii, ce le. 
este 'asignuite acumii, să bine voi6scă a încuviința 
sporirea a -cestui salariu -până la suma de 3000 

lei pe anii, care sporiu pentru moşiele. ce aii a se 

inposesa in Viitorii să se prevedă, prin contracte. 

În sarcina posesoriloră, după pilda urmată - şi până 

acum, 6ră pentru acele ce se găsescii acum împo- 

sesuite -să se plătâscă “și „acest sporiu toti din 

clasa, Clerului: cu începere de la 1. Sept. an. cor, 

cândii urmeză a se deschide învăţătura pentru fete i 

precumi. se urmeză şi până acum cu lefile profe- 

'Isorilorăi de pe la moşiile, unde nu ai urmati nici o 

nouă imposesuire spre a se prevede în contractii. 

ANBSA No..80. 

Consiliulă scolară către oaor. AMinisterăi de Lulte şi. Instrucţiune 

publică, 1860, Iannariii 18, No, 10. | 3 „ - i 

* In urma oficiului onor. Ministeră No. 7116 din 

anulă contenitii 1859,. atingători- de reorganisarea 

Isedlelorii sătesci îni chipii de a pută fi frecuentate | 

şi de fete, însărcinândii pe. D-li doctor Velini spre 

a studia şi presenta unii - projectii de cele mai susii 

arătate, de la D-lui s'a priimitii referatulii cu data, 

din 13 .Decembre anulii: contenitii prin care opi- 

n6ză că băeţii să înveţe numai îu lunile de iârnă> 

ârii: în lunile de 'vâră să înveţe fetele; —  consi- 

liulii. ânsă” ste de părere ca să se lase în chip- 

zuinţa profesor ului, ca adecă să înveţe băeţii, îna- 

inte. de m6să 6rii dupe mesi să, înveţe fetele; 6rii 

îi şi din esperi= 

e



ma 
de « cum-va D-lii profesorii arii. socoti 'că' arii “A mai 
potrivită, atunci pâte ca fetele să înveţe împreună 
cu  băcţii în acelși 6re', punându-se însă inaintea 
D-lorii profesori ca, numai acei însurați să urmeze 
a învăța şi “pe fete. de la vârsta de 10 anni îna- 
inte, €ră acei neinsuraţi numai venă la cea de 
qece antil. . 
Preşedintele Consiliului : B. Atesandreseu Urectia. 

a Z. Columbu. 
- dlillea. m 

a G, I. Iconomu. , 
Desoluţiune. E E 

„Se aprobă” disposiţiunile prevăgute de 'consiliii, 
pentru “care se va. face cunoscutii profesorilorii să- 
teni a începe cursurile pentru fete dupe: disposiţiu- 
nile, ce” însiși arii chipzui de mai potrivite cu îm- 
prejurările locale; 6rii sporirea . de salarii. prevă- 
dută pentru asemenea. măsură nu li se va slobodi 
decâtii de la data, când în catal6gele ce vorii pre- 
senta, se va găsi coprinsii, numărul celiă pucinii de 
10—15 eleve. 

B.. Alescmăreseu Urechia. 

„ANESA No. 80 (bis.).- 
Cireularii la toți profesorii săteni, No. 764, „annală 160, Tanu- 

"aria $9, : : 

PRINCIPATELB-UNITĂ 
MOLDOVA-ŞI TERRA ROMÂNESCĂ 

“MINISTERULUI MOLDOVE 

DE PARTAMENT ULU DE: CULTE ŞI NSTRUCŢIUXE | - PUBLICĂ. 

„Către profesorulit scâlei pitice dementa e 
din satulă......... „districhuliă a... 

Considerândii că 26, lit: C, din regulamentulă | 
scolarii : vede în scOlele de. fete miţilâcele de a se 
forma din tinerile patriei sogii şi mume: bune, în 
care rezimă fericirea casnică a familiei și basa pen- 
tru crescerea cetăţeniloră ;. | 

Considerândii că vitalitatea maţionale reșăde totii- E 
dauna în mâsa poporului. și ca singurul mezilocii de 
regenerare naţională este regenerarea. poporului ;. 
Considerânaii că, numai prin respânderea. învăță- 

“turei. ȘI a moralităţel se pote ajunge la acestii u scopii;   

Considerândii că scoli pentru soul bărbătesc 
aii începutii a 'se .face prin :sate ; : 

Considerândii că equilibrarea de inteligință intre 
ambele sexe este o garanțiă a bunci armonii. şi a 
moralităței familiei; | a 

Considerând că-: “educaţiunca - sexului: femeesci 
eşte cea, ântâiii necesitate în regenerarea poporului, 
fiindă-că ele sunt menite a face din fiă-ce familii 
câte 0 scâlă, 'unde. pe lngă educaţiunea sufiletescă 
se ple da copiiloră şi primele noțiuni desvoltătăre 
de inteliginţă ; 

Ministerulii: simte viue trebuință, de. a se începe 
înființarea grabnică - de asemenea scoli şi pe la sate; 

Considerândii însă ' strîmtorarea de midilGce în 
care se află budgetalii iustrucţiunei „publice ; 
“Ministerulii, în unire cu consiliulii scolarii, aii chip- 

zaită ca. învățătura fetelorii pentru sate, să se facă 
în acelei scoli * înființate și pentru băeţi regulân- 
du se pentru acâsta ore şi dile otărite.. ! 

Esecutarea acestei măsuri: de cea maj ântâiii ur- 
'Igenţă pentru țârră, sub-scrisulă ' o încredinţâză de- 
josebitei. D-tâle - chipzuinți: domnule profesorii, 
tru a o' pune de îndată în lucrare, ţiindii la sc6la 

“pen- 

pusă sub. a ID tâle „conducere: şi ună clasă pentru 
fote, în. care să li se predse învăţăturile „prevâdute 
de programii în orele și. gilele ce. veţi.. găsi. mat 
potrivite, aşa spre esemplu, .băeţii poti învăța i îna- 
inte și fetele dupe ameadi sâi vice- versa. sâii şi 
ambii în acel6și ore, dâcă pote fi potriviti ; ; Cu a- 
esta însă, ca, profesorii neînsuraţi_ nu. voră, priimi 
în clasii  decâtii. fete penă la versta de .10 anni. 

Fri pentru încuragiarea D-tsle şi pentru sporul 
de ingrijire, ce pote necesita acâstă „nouă regulare, 
nu mai pucini 'şi pentru speranţele ce sub-serisulii 
are că vei sci răspunde cu deplinătate la misiunea 
ce sc încredințeză , sub -scrisulă vă face cunoscutii, 
că salariulă D- tâle “va fi: sporitii la suma de 3000 
lei pe annii, 'cui începere de la diua cândii în ca- . 
tal6gele scOlei D-tâle se. va vodă figurândă celi - 
pucini cifra de 10— 15 eleve , până cândii sub- . 
scrisulii speră: că veţi raporta şi de punerea în lu 
crare a oficiului de faciă, A 

Ministru Sceretară de Stată la | 
“Minist. “de Culte și Instrucţiune Publică: 

-aa-interi ! . 

2 Alesandr escu. Urechiă. 
Seoţiunea [. . 

N Noe... a : e 
„ dassy, 1860, Ianuariu, :
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ANIESA N 

„RE Fr: RAT %, 

Conformi preserierei comunicats, subserisulii are 

on6re a presenta resumatulii resultatelori” presen- 

tate de esamele finale a anului scolasticii 185%, 
| după raporturile delegaţiunilorii asistente, câte” s'ail 

primită până acum. . 

Alăturarea sub lit. A. coprinăe sc6lele elementare 

sătesci publice la care aii fostii delegaţi protoiereii 

de ținută, după. circularuli No.. 4678. 

Lit. B coprinde sedlele primare publice: din ca- 

pitale și districte şi uvele secundare din districte. 

Lit. C se6lele” primare private, la care ai asis- 
tatii profesorii delegaţi cu Circulara No. 4676. 

Pentru sc6lele superiâre dia capitală, subscrisulii 
are ondre a presenta copiă de pe raporturile mem- 

brilorii comisiel. esaminătâre - estraordinare delegate 

conformă $. din așegemintul. sc6lelorii. 

„Molidomil. 
Ă 10 Auanstă 1859 

1859 Aagust, 15. 

„Se va publica în 'doue părți : - 

" Partea L 

a) Unii micii. Gompte-rendu lămuritorii motivu- 

lui organisării conisiuneă estra-ordinare. În a a- 

câsta se va areta grăbirea şi zelulii deosebită. cu 

care DD.:'Dr. Fâtuli, Negură, Octaviu 'Theodorii, 

“şi L. Fătulă a respunsi la apelul Ministeriului, 

cu delăsaiea - proprielorii  domnielorii s6le înțerese 

ocupându-se mai. multe. 6re dearândulă .cu' arida 

sarcină de' esaminători.. Pentru sc6lele de!a sate 

se va observa că Sai delegati _protoerei pentru 

a se angaja “mai 'eficaceminte locuitorii de aşi 

trămite copiii la sc6lă. Se va “areta “mulţămirea 

Ministeriului pentra grabnicia, cu care cu toţii S'aii 

pusii în dispunerea “Ministeriului s6ii mai bine a 

dice în înteresulii luminărei * poporului români. 

În privirea esamenelorii făcute de: Cosbitetulii 

scolasticii se va areta părerea de reil a Ministerului 

pentru pucina îngrijire, ce au. pusă unele din, ele 

la chestiunile - privitâre la; scoli... Se vorii cita a- 

celea, care după rapârtură s'a descoperitii a fi-in- 

diferente “pentru scoli.. „Se vorii lăuda acele ce ȘI 

ai împlinită datoria. : 

b) După uni asemenea Cole: -vendu se Yorii 

publica: ă a o 

Resoluțiune: 

„Sect. L 
"= Iprotesorale pentru. simţimentele, 

  

1. Raporturile comisarilorii estra ordinari. 

"IL. Estractele peutru sediele primari şi pension te. 

„NL: Acele privitore la scdlele sătescă.: N 

c) Se observă că Ministerulii dă, în cunoscinţă 

publică pe câtă lăudabilele progrese ale scolilorii 

pe atâtii şi defectele loru. „convinsii că din o francă 

mărturisire. a lipseloră și a reului va put mai 

“|cu înlesnire a' se găsi I6culii vindecătoriă; l&cu pre 

care elii se și ocupă ali apleca în puterea. mezlă- 

celoră sâle şi:7m unire tu Consiliulii scolarii, ale 

căruia . lumină. sunt de deosebitii preţii în tota: 

ceea ce privesce- cestiunea.. e e 
Sa 

, „Par lea Il. ua “coprinde: 

a). Compte-rendu a serbârit premilori, după pro- 

gramulii serbări şi raportulii Înspect generalii. | 

-b) lista premiațilori . şi a lăureaţilorii din situ 

nasii și scdlele prepărandale. - 

c) lista de tote fegele, care 'aii dati premie şi - 

dt, încuragiatii învățătura publică. - Acestorii per- 

sue “Ministerul le mulţămesce. Toti “cu acâsta. 
ocasiune Ministerul: mulțămesce intregului corpi 

de care' este în- 
sufiatii, activitatea şi .abnegarea, de care dă do- 

“Îv6dă în grelele timpuri ale reorganisărel se6lelorii 

şi a țărei întregi. | hi | 

B. Alesanărosciu: Urechiă.. 

ANESA No. 81 (bis) 
| Litera A 

Resultatali esamenelorii de căpii de anni pentr a 

„scdlele elementare - sătescă publice. 

“Ta Văleni din 19 copii trecuți în catalogi ai 

fostii numai 1 faciă, la esamen ; asemenea la Gre- 

ţesci din 17. numai 14; la Stănilesci din 29 numal - 

17 şi la Ivănesci din 22 numai'8, căci părinții lu- 

aseră pe copiii . absenţi la lucrulă câmpului, Res- 

punsulii copiilorii „ai dati maltii a spera pentru” 

scoli. Raportul delegat. protoiereii I6n Riişcanu No.. 

163.: . 

Pentru sc6lele din “Țipesci delegatului protoiereii 

A Roducolatu - prin, rap. No. 25 esprimă mulţă- 

mirea ce ai avut vădând pentra ântâia dată citindii şi 

scriindii pe copiii sătenilorii şi numărândii des- 

tul de bine în modesta lori scâlă, esprimtadu şi 
e
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dorința că asemenea scâle se o fii îmmulţite ș Şi. tinute 
în bună. stare. 

Pentru scâlele din Gerăesci, Ruşii şi “Băchiteniă, 
districtulii i Romanii, resultatulă eşamnenelorii aii fostii 
mulțămitorii, „se6la din Răchiteni are numai 6.-e- 

„levi din causă că locuitorii fiindii catolici nu vorii 

a-și trămite copiii. Rap. delegat. protoiereii No. 64. 

"La scâlele din Bicază , districtului Neamţului pe 
lângă delegatulii protoiereii G. “Vasiliu ai asistatii 
şi D-li Homiceanu prof. primară: din Pâtra; pose- 
sorulii moșiei D-li Comis. Vasiliu Zaharia ai ha- 
razitii premie, cărţi sculare si. 4 stinjini lemne de| 

fucii pentru sc6!a primară din Pâtra. 

Pentru scâlele din Preutesci, Bogdănesci, Bordia, |2 

Hărmănesci şi Radotesc], districtulii Suceava aii-a- 

sistată, pe lengă protoierulă delegatii şi D- lori N. 
Verdenu prof. primari şi 0. Cocea adjuntali din 
Fălticeni. Resultatulii. învățăturei ati fostă mulţiimi- 

toră. şi respunde la scopuld înfiinţărei sc6lelorii; 

„rap. comit. No. 40.: | E 

La sc6la din Harmănesei mai alesi delegatulii 

proțoiereu G. Florescu prin rap. No. 158. arâtă 
că mare parte din părinţi, copiilorii ai asistatii cu 

- multă bucuriă dândii mat multe urări guvernului şi 
că la îndemnarea ce li s'aii făcută a trămite copiii 
la sc6lă regulatii pentru - folosul ce potii av6 10- 

“cuitoriă. ati întâmpinat că de și ai îndestulă plă- 
cere, dârii nu potii o asemenea sântă datoriă a. îm- 
plini, din causă că sunt destulii de impovărați cul i 
lucrulă câmpului şi altele ,; în câţii de 'ȘI vorii da 
copiii la învățătură le lipsesce totă, ajutorulii. 

Melidon. 

„o ANBSA xo. 82. 

PRESCRIPTU VERBALE 

“SEOTIUNEA SCOLELORĂ. 

Pe temeiulit votului adunărei din  sedința din 
; se decide: 

1. De la 1. -Septembre se vorit deschide. patru 
scolă preparandale în poliţie: Botoşani, Bacăi, 'Te- 

"cuci și Ismailă ; 
IL. La aceste scoli vorii fi chiămaţi toţi dascălii 
de pe la biserici din districtele imprejurătâre; 

LU. De fiă-care dascălii, s se va da din cutiile să- | 

|tesci. câte. trei-deci 

  

a 

lei pe lună pentru vieţnire în | 

tnipulii ocupărei lui la sc6lă ; 

IV. Tempuli invățărei va î, în annulă enrenti, 
de trei luni; i îi 

YV, Programul învățărei va fi acelă ali annului 
ântâii. primară. şi practicii pedagogica. 

VI. Fiă-care dascălii, ce va fi. petrecuti “cursulii 

de la scâla prepârandală, otărâtii .la art. IV, pen- 
tru aunulii curentii, va pută fi autorisatii a deschi- 

de ori-unde arii voi scâlă însă numai pentru clasa 
I primară. , - 

VIII. In annulti următori , scâlele preparandale 
acum. înființate . vorii preda “ materiile annului alii. 

-lea primarii, şi așa treptată, pe. fiă ce anni (în 
tâmpulii:. ce prin speciale şi annuale regulamentit se 
va determina, de către „Ministerii), se voriă : complecta 
sc6lele .cu tâte: clasele primare, şi acea pedagogică, 
pentru ca, după unii spaciu de „patru anni să aibâ. 
țârra uni numării câtii se pâte mai: mare de învt- 
țători elementari, putându- -se “guvernuli chiarii şi 
penă atunci folosi de cunoscințele annual dobân= 
dite de. înserişi ascultanţi la „mai susii numite şi: 
din noii inființate scoli normală. Acesti procesii-ver- 
bale se va aduce la cunosciaţa consiliolur Ministri- 
lori cu anume referatii. | - 

Sate Ministru, Cagătnicânu. 
No. 39, a pu | N : 

| „1860, „Avgustă 12. i _ i . T 

ANESA No. 83. 

JURNALE. 
înoniziata. 3 îu ; şedinţa. sa. din 26. Augustă ,. 1860. 

Consiliudă  Ministriloră, 

“Luândă i în privire veferătuli” Domnului, Ministru 
ad-interim la „Culte din. 22. Augusţi No.:.9327.: in 
alăturare . cu copia, de pe procesulii- verbale ce ai 

. închiăiati, relativă, la înfiinţarea încă a patru, scoli - 
preparandali menite a pregăti ună număr pe câtii 
se. pote inai..mare de. învăţători elementari ; 
” Văgendi | deslegarea ce se cere. în privirea art. 
III din; acelii.- procesii- -verbale, prin care se. coprin- 
de, ca; de fiă- care dascăli de pe la băserici să se 
dee. din cutiile sătesci, câte tpei-decă lei pe lună, 
pentru viețuirea în. tempulă, ocupăre). lui, la. sc6lă: 

Considerând trebuinţa înființărel: a acestorii scoli; 
„i Încuviințâză: :



= 

A se da de fă. -care dascălii câte trei-deci lei pe 

lună din cutiile sătescă pentru vieţuirea în țem- 

pulii .ocupărcă lui. la scolă; Ma 

„Domnul: Ministru ad: interinut la Culte, este în- 

săreinată cu esecutarea, acestui jur nalii „în înţele- 

gere cu .Ministruiiă interiGrelorii, după co se va do- 

bandi Domnâsca incuviinţare, 
4 

Cogălnicenu 

ete 

e ANESA No. 83 his. 

PRINOIPA TE LB- UNITE 

MOLDOVA Sa dU 2i RBA ze IASA 
* [i 

REFERATU DE LA 

AMinisterulăi Cultelor ă și ali Instrucțiunei Pullice 
în Moldova. 

SILCȚIUNEA SOOLRLORU 

Pe temeiulii votului Adunărei “Blective; dati! cu 

Ocasiunea votărei: budgetului Ministeriului pe aunulii |- 

curentii 1860. Subserisulii închiăindii prescriptulii 

verbale, aicea. alăturată în coplă, pentru înfiinţarea 

încă a 4 scoli: preparandale menite a pregăti anii 

numării pe câtii se pâte mai mare de: învețători 

elementari „.are ondre. a. pofti. pre . onor.. “Consilii 

ca” întru câtii ii privesce să bine- voiescă a da cu- 

- venita. deslegar e. 

Ministră Culteloră şi alii Instrucţiunei Publice 

E | ad-interim Cogălniceanu - . 

No. 9327, E o: 

-  Taşi, 1860, Augustă 22. 

  

“ANBSA No. a. 
1 

“Pre  Inăațate Dâmae în 

“Lipsa de profesori. este una din cele mai simțite 

neajunsuri pentru. grabnica respândire- a învăţăturei 

pe o cale mai întinsă în sinulii națiunei: 

” Imulţirea asejtimintelori publice 

şi mai, cu s&mă' a scâlelorii -sătesci, “de care ţârra 

are. atâtea trebuinţe, -. 'este. în mare parte împiedi-|: 

cată, prin lipse de profesori şi adesea chiar în sc6- 

lele pent acum de mai nainte înfiinţate, învăţătu- | 

2 

Inulii curentii, 

de învățătură | 

, 

ra sufere din causă că. nu se.potii” găsi la înde- 

mână persâhe înzăstrate cu cunostinți speciale în 

aitea pedagogică, căcă pentru unii numării indestulii 

de însemnătoriii „de-scoli elementare şi primare, a- 

târe. „pentru profesori în iustituțulii 

laşi. . 

Vasitian din 

in. vederea at iostui neajunsit, sob-scrisulii ai ce- 

rută şi au căpătati. de la “Cameră. cu. ocasiunea 

votărei budgetului,: împuternicire a. înființa din an- 

profesori . elementară. în Botoșani, Bacâii, “Tecuciii 
şi Ismail, după, alăturatulii proiectii, la care să, fiă 

chiămaţi şi toți” dascalit- de pe la hăserici din dis- 

trictele, împrejurătore, dându.li-se de adjutriii la 

vieţuire,, in. cursulii petrecerei iorii la scâlii câte 30. 

lei pe. lună din cutiile . sătesci. 

- Asemnea disposiţi! pentru adjutorulii vieţuirei 

! dascălilor la învățătură: subserisulii : aii presentatit 

Şi 
jurnaluli din 26 Augustii 

Mivistrilorii, 

contenitii, 

deliberărei Cousiliului „care prin 

„ati: darea, acelora 30 de. 

sătesci. . . 

Sub-serisul desi, 

Tele aceste, măsuri projectate pentru deschiderea 

sedieloră pregătitore , - rugând-u să bine + voi6scă a 

le da: Domuâsca încuviințare. 
"_Ală Inăiţimei Vostre 

plecată servitoriă. 

a Cogălniceanu 
No. 11,326 m a ” Mu 

1860 Septembre 19 : ! | 

Secţiunea scsleloră din Minist. de - 

Culte şi Instrucţiune, Publică. 

  

- “ANESA No. 84 (bis) 

„noi BCSANDRU 1048 1 A 

Cu “aila luă Dumnegei Ş voință Naţionale 

| DOMNU 

“PRINCIPATEI ORU-UNITE 

MOLDOVA. şi ȚERRA ROMĂNESCĂ 

La toţi de faţă ș şi viitori sănătate - 

" Asupra raportului „prosentatii de . D. Ministrulă 

nostru Secretarii “de Stati la departamentulii Cul- 

teloriă Și. Instrucţiunei Publice. | Ă 

Pe temeiulii votului adanărei pentru infiinţ area 

de patra scoli ; „normale menite a pregăti 1 ună nu- 

16 
  

cu cădutul respecti, referă Măriei: 

bia se. găsesce până acum creată „o scoli pregăti- 

patru (4) noni scoli pregătitâre de 

ai. încuviin- -- 

lei pe lină. din cutiile
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" mări. pre câtii se pâte mai mare de învățători e- 
Jementarii 

Ami decretată şi deeretăimii : : 
Art. T. Seslele normale se. vori înființa în toc- 

mai după regulamentulii alăturată pe lângă mai 
susă citatulii raportii aprobată de consiliulii Minis- 
trilorii prin  jurnalulii din 26 Augusti contenitii.. 

Art - II. Se va da din cutiile sătesci câte 30 lei, 
pe lună adjutorii de fiă-care dascălii de | „pe la bă- 

sericile | distrietelortă, de unde vorii. fi chitimaţi la 
- frecuentai: ea scslolorii normali. | | 

Art. III. -Și de pe urmă D-lă Ministru nostru 
Sceretariă de Statii la Departamentul  Cultelorii 
şi ali Instrucţiunei Publice din Moldova, este au- 

„torisatii a pune în lucrare ordonanța de faţă. 
" Datu-saii “în Domnâsca nâstră reședință, 

„luna Septembriă în „ile, anul mântuirei u- 
na miie opti sute şel-deci, 6rii ali Domniei n6stre 

ală doilea în Principatele Unite. 
Alecsundru Ioan 

" Contra-Semnată Ainist, „Cult, Taste, Publice 

“ad-interim Cogăluiceanu 

  

ANESA Ne 0. 85. 

PRESCRIPTU VERBALE. 

SECȚIUNEA SCOLsLORU 

In vederea projectului pentru înființarea sedlelori 
vormali, sancționatii cu Domn6sca ordonanță No... 

Se decide:. 

Sc6lele normali prevădute de citatul projectii, 
se voriă. deschide în cursului . Junei Octombre viitor 
În loculii scolelorii primarie de băeţi: prin îngriji - 
rea şi sub privighierea comitetului de inspecția res- 
pectivă, cărora “se va comunica intocmai copiă 

„după el. . a 
Pentru annulii acesta clasele norinali se vorii ţin 

in Grele libere a programului primariu şi mărgi- 
nirea lecţiunelorii: se. lasă „cu totulii la disposițiunea 

, profesorilorii respectivi, cu acâsta numai că pro- 
gtamuli annului: I-iii primarii să, fiă trecuti în fer- 

„minulă prescristi de projectii. 
« Pentru: lecţiunile clasei normale , se va înce: in= 

vitare a se însărcina profesorii primară din Bacăii 
Si Botoșani, urmândii a Li. se: plăti jumătate din sa- 

_ "1860 Semptembriă 25 

  

larele destinate Şi -cari va fi de tre mii lei pentru 
annulă ântâiii. | 

- Pentru Ismailii se va face invitare D. 1 Smeu. 
” Pentru 'Tecuciu 6 va. pablica concursu până, la » 

10 Octombre. 
Prefecturele respective voriă fi invitâte a publica 

projectulii scolelorii “normali prin tâte satele, în- 
demnândii ca măcari câte unul din dascăli de pe 
la băserici, să se înscri& pentru cursuliă normale, 
la care urmâză:a se bucura de înlesnirele prevă- 
dute 'de projectii, şi prin cari 'Şi voriă. putâ asecu- 
ra viitorulii lorii avândi, a fi întrebuințaţi . ca pro- 
fesori sătesci cu tâte. „beneficiile prevădute pentru 
acâsta. . i a 

| “Dir. Minist. Alesandrescu Urecliă. 
„No. 102, IE | 

ANESA Nr. 86. 

Prâ Inăljate Dâmne! 

Prin Domnsca Vâstră, ordonanţă No. 11 921 a- 
ți bine-voită a încuviința înfiinţarea de 4 scoli nor- 
male pentru pregătirea de învățători sătesc după 
projectulii ce sub- scrisul a avutii ondre a. vă, pre- 
senta.pe temeiul voturilorii ad-hoc a camerei elec- 
tive. Prin citatulă projectii una din aceste scoli 
se .statornice şce pentru Ismail. In privire însă că 
de acolo s'a priimiti . „sciința .că înfiinţarea -scâiei 
normale va; întâmpina mai multe greutăţi şi întâr- 
diere, atâtă din lipsa “de profesore câtii și din a- 
ceca, că putini dascăli săitesci se gâsescii în acele 
părți, carii să priimescă a se înscrie la, asemenea 
scOlă. 

Sub. scrisulii - propune Miriet- Tele, cu căgutulă 
respectă. să Dine-voiţi a autorisa stromutar ea aces- * 
tei scoli normale. de la: Ismail la: Petra, unde se 
pot av înlesniri pentru grabiica. ei. înfiinţare, 

Divisiunea sc6lelorii din Mi-  Ală Inălţimei Vâstre ple- 
nistarulit Cultelorit - -şi Ins- cati serviă. 

teutţiunei Publice. „Cogălnicânu o 

“Capua Secţiune: Aelidon. 
No. 13, 697. 

1560, Octombre 22,



_“ANESA No. 86 (bis) 

NOL ALECSANDRU IOAN E. 

Cu mila lui Dumnnegeii și voința Naţionali 

. , . DOMNE 

- . PRINCIPATELORU- UNITE AIE 

MOLDOVA: ȘI TERRA ROMÂNEASCĂ 

La toți de faciă şi viitori stinătate 
. 

Domnulii Ministru Nostru, secretarii de statii la 

departamentulii Cultelorii şi Instrucțiunet- publice. 

Amu decretati şi decretămii: | 

Art. |]. îocuviinţiimi Stremutarea Sedlei normale 

din Ismailii în politia Pâtra: 

Art."IL. şi cel de pe urmă. Domnulii Mini: 

strulii nostru Secretarii de statii -ad- interim la De- : 

partamentulii Cultelorii și atit Tustrucţiunei publice 

din Moldova este. autorisatii î pentru aplicarea ordo- 

' nânţei de faciă. 

Datu-s'aii în . Domnâsca Nostra reşedinţă Iaşi 

“în anuli mântuirei una miie optii sute şese-deci, luna |" 

Noembrii în 5 gile; 6ră ală Domniei Nostre ali 

doilea. în Priucipatele-Ubite.. ă Da 

Alecsandru Joan. aaa 
pi „Contra sernnatii 

ă “ Secretari de statii adinterim 
- la Departamentulii Cultelorii 

şi ali Instrucţiuni Publice. 
No. 13608. Cogălniceanu. . 

Onorabile Ministerii, de Culte şi “Zastruețiă. 

“La scola. :norm mală de aicea, nu, sfaii presentatii 

“moi multă de unulii, din satulii Iliescă „acesti fi- 

nută, numiti Costache pulii Dascălului, Pavel de 

acolo, -. | aia Ș 

Primirea ui a fostii! la 3 Noetobriti: Se crede, 

„că publicaţia prin] Monitorii ma fostii destulă: * ă 

Onorabilulii Ministerii bine-voâscă a repetă 

decă va găsi, de: cuviință. i | 

| o: Platon. 

No. 146. Bacău 15 Noembrit 1860. ARE E 

  

ANBSA No. 8 87. 

„Domnule Ministrul 

Sup. semnatulii, profesore primarii ali scâlei 

„publice din târgulii Petra ,. conforhii oficiului No. 

— 19 

- lobjectele regulate pentru sc6la de adulți 
|inființatii în acesti districtii ; pregătindii programa 

Asupra raportului cu No. 13, 697, pres sentatii de| 

Ministru | 

  

3 — 

14,844, prin care i s'a pusi însărcinarea a preda - 

ce sai 

de objecte şi împărţirea  6relorii pentru Cl. IL. ce 
urmâdă a se începe de la: 1 Decembre viitori, 

o-dată cu acâsta o presentezi în copiă :Domnici 
„|Vâstre, cu adăugire că până astăgi S'aii inscrisi - 

în liste deschise: de Comitetii, conforunii oficiului 

No. 14; 844, individii arătaţi pe contra pagină, 

cu cari şi procedezii către începerea; cursului. 

„Primiţi,. Domnule” Ministru, încredințieri . despre 

devotamentulii și respectuli ce vă conservii. 

» Protesorii Primarii N. Vicol. 

Numele și prenumele dascăliloră înscrişi. 

1) George Grigoriă înscrisii la.28 Noenibre, das- 

călii din Suburbia Precista t. Pâtra, » 

2) Constantin Gosanu' înscrisii la 28 Noembre 

Dascălii la băserica Catedrală din Pâtra. .. 

3) Ioan Bonceacu. diaconi, î înserisiila 29 Noem- 

bre.. Cântăreţii ia. băserica din Satul | Dâmna.. 

No. 163 A 

„Petra, 30 Noembre, 1860. - 

ANESA No. 87. dia) 

Seiinţelo: | Aa _ 

„Ce se “propună. la clasa 1, de adulți î în trei lună 

“la annului curentă, începătâre de la. 1, Decembre 

1860 și espirate la finitulă: lunei Februariu 1861. 

a) Din limba română cundscerea literulorii, îm- 

părţirea lorii, silabirea.,. citirea, cunoscinți practice 

din gramatica română, şi mai cu s6mă din” Orto- 

grafiă,. - 

b) Din limba latină cunâseerea itereloră, silabi- 

rea şi citirea. 

c) Din aritmetică: Numărarea şi cele patru spe-.. 

cie a numerelorii întregi, -cu diferite probleme apli- 

cate, la vi6ța practică. 

d) Din istoria. „Natural: tinpărțirea tuneţioră 

naturali. N IN 

e) Din geografiă : Cunoseinte practice despre 

ţerrile Daciei, și mai multi despre principatele- 

unite ale. Românilorii, şi. împărțirea lori în districte. 

î) Din religiune: Citirea Evaogeliei. -
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- Program pentru împărțirea 'orelorii pe dilele Săplămâniă. 

  

  

      
„ANESA No: 88. 

- Domnule Ministru | Ta 

La clasa de adulți pe lâugă indivigi. însemnați 
prin Raportii „No. 163 din 30 Noembre trecuti 
s'aii. * înscristi încă penă astăgi în lista “pregătită 
„pentru esamen, şi numiţi pe contra pagini. care 
frecuentase regulatii, clasa dându-li-se Şi.cărţile 
nezesarie. 

. Primiţi, “Domnule Ministru, încredințarea, despre 
| devotamentulii Şi, respectul ce 'conservi. 

„ Profesori Primar, A. Vicol. 
, No. 168. 

„Petra, 1860 Decembre 12... 

- ANESA. No. 89, | 
ON. DEPART AMENTU DE CULTE ŞI INSFRUO PIUN E 

a PUBLICĂ. 

Iconiomuuliă Coistandin. Buuirăau: 

. Raportii 

Subscrisulu primiudu oficia On. Ministrii No. 
4678 prin care i Sai . pusi: însărcinarea de a a- 
sista ca delegatii” din partei la esamenele ' publice 

"pentru semestrulii. II- lea a sc6lelorii sătesc din a.. 
cesti districtii: Dorohoi. : In conformitate întrunin- 
“duse cu Domnii membrii ai „iuspecţiei, după” înţe: 
legerea avută prin jurnalulă închiărată s'aii ficsatii 
dilele de esamene în următorulii medi -adecă :. dina 
de 6 Iulie pentru 'scâla din -satulă Cordarenii şi 

“diua din S luie pehtru aceea” din satulit Păltinişului 
după care la. numitele gile paşindi la faţa locului, 

Sati şi ţinută esamenele; î iasă la Gordareni 
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m'aii 
fostii nimenea altul a fără de. subserisulii . şi D-li 

Profesorii ; — 6ră la. Paltinişii 'aii. asistată atâtă. 
D-lă Protesorii câţi şi sânția sa Protoiereulii des- 
părțirei a doua, precum Și. câte-va pers6ne parti-. 
culare întemplătoriii venite . acolo,. - „Așa “dar sta- 
rea materială şi: mora ală, în zare se găsescii aceste”. 
scoli este în următoriulii mod: : 

„ Pentru scâla din Cord areni . - 

A. Starea mater ială. Incăperile acestei scoli sunt 
nisce case proste acoperite ca paie. dintre a căriea 
odăi una se ocupă de. sclă şi una de D-lii pro: 
fesorii ; Să. celelalte, care suntă totii. sub unii aco- 
peremântii. şi: totii: întio sală suut ocupate de bu- 
cătăriă D-lui „Profesorii, “slugi. și paseri în câtă 
chiar . în timpul țincrei esamenului se augiaii cele 
mai mari vuete ca între. slugi şi paseri.. Iu lăun- 
tru însă. mobilisaţia sc6lel se cuprinde. din doue 
bănci, “care ari trebui sporite... măcarii- la şese, o 
tabelă cu picidrela ei “fără lustru, în câtii cu grei, 
se pote ved€ ce. se scrie pe dânsa, şi o simplă masă 
"fără catedră; care 'din preună cu unii rlopoțelii (d6- 
că nu și unii ornicii de păr ete) se socotii de neapărat. 
B, Starea morală. Ta -acâsta avândii. in privire 

tempulii, * pe: cândiă Sati. iuființatii, grelele împregiu- 
rări -in care se: giisesce Şi neregulata” urmare a sto- 
larilori la: clasii din causa nevoilorii părinţilorii lori: 
subscrisulii e 'silitii de a dice 'din parte” că pentru 
sine. este încăntătâre Şi a nume: D-lă - Protesori 
aii doveditii că posedâză o metodă din: cele “mai 
niimerite pentiu a: preda îuvățăturele „pentitu ince- 

„Ipători, cari abia. eră,ai părăsită plugulii cu ' tote



celelalte; brutalităţi. » De asemenea -ca şi a cele ne- 

vinovate mlădiţe sunt „de prețuitii şi de. admiratii 

| ale vede arglândii cu -dorală spre lumină, a “ținti 

cu cală mai viii interesil la cele ce li se spune, 

doveda la. acesta, se presenteză în originali Cata- 

_logulii şi programulii. semestralii avisată celă ân- 

teii de D-lii -Profesorii şi de subscrisulii, din care 
On. Ministeriii bine-voindi a observa notele a ș6- 

se. dintre scolarii : inscrişi în eli.şi a nuine.: a lui 

Apostotuilă : Constantin . Pavelesculi: Coustantinii, 

S&rbulă Dimitrie, -S&rbulă 'Theodorii, Sărbulii Nico- 

lae şi Cristenul - George, credii că se va încredința 

de adevării, pentru că şâse .sc6iari buni. într'o sc6- 

lă numai daii:0 speranță. măgulitore pentru: nație 

şi Guvernă şi prin urmare va bine-voi- a regula ti- 

părirea şi “trămeterea cărțilorii prescrise de regula- 

„mentă, de care -urmâză neapărată trebuinţă. 

Dia 

Pentru se6la din Păltinişii. | 

"A. Starea materială. ” Aieca subscrisulii aii a- 

“ vută prilegiulii a se încredința că, după “proverbul 

“ nostru „sângele. în apă nu:se: preface ;* pentru că 

D-nulă profesorii, fiindi română, s'ail putut . as- 

„cepta' acâsta. “Aşa dsrii casele ce sunt de zidi pe 

temeliă de. pâtră făcute din no - “lngă biserică, a- 

coperite_ cu şindrile . tencuite, văruite şi podite pe 

josii cu scânduri, avendii patru odăi cu sălitiă, se 

pâte socoti mulțămităre ; dâcă, însă lipsurile ce. la 

ea se găsescii se vorit implini şi anume: o ta- 

belă lustruită negru cu. picivele ei, 0 cadedră, 

Mu! clopoţelii şi vro doue bance pe “lângă acele 

patru ce -sunt: până în grăditura ogrădii și unii bor- 

doiii pentru bucătăriă. (dâcă nu. şi unii: ornicii de 

părete) din care pe unele - tot D-lii Prof. au, ară- 

tatii dorința de: a le” infiţa: : 

B. Starea miorale. „Acâsta sai găsită totii ca 

la cea din Cor dareni şi toti cu împregiurările . des- 

crise acolo, - după cum icrăşi se va încredința On. 

Ministeriă bine-voindă a. observa Catalogulii. avi- 

sată de D-lui Profesorii şi de! subscrisulii, care 0- 

dată și cu -programuli: materiiloriă paradasite - cu 

supunere. se presenteză şi cu adăugire . că “cinci 

dintre scolarii inserişi în el şi-a nume: Popes: 

cu Stefan, Costin. Vasiliu, Copzanu "Theodor, Cons- 

tantinescui George și Marcanu Visarion. dovedescii 

„atât meritulă: D-lui. Profesorii, câtii şi nezădarni- 

"cia ibtreprinderei acestia, ră mai cu” semă Cos- 

tinu Vasiliu aii desvălitii: 
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adevărulii, că cele mai 

strălucite talente Stati, ce uiup..lipseă ” de lumini, 

|respundăndi la întrebări ca de gradulii normei I-ii 

şi pe care. subscrisulii: nu- “la “pote da uităril. — - 

In scurti, ca să descriii mai acuratii și mai lămu- 

ritoriii starea moial& a 'acestorii scoli mă voii măr- 

gini : a ruga pe: On. “Ministeriu, ca să binie-voi6scă 

a înriuri după cum va socoti mai nimeriti spre a 

se înlătura tâte lipsele şi: tâte pedecile vădute și 

neprevădute ,. înființându-se şi susținendu-se sedlele 

sătesci, 'siurulii medloci prin care naţia și Gu- 

vernulii va put6 ave în viitoriii bărbații progrosulul 

în ori care "secțiă din întrega -mâsă a poporului, 

căci celii: mai  neiertatii păcati arii fi. ca frumâsa 

tulpină a Romîniei să “rămâlă ca până acum nea- 

jutată: în desvălirea, cr escerea și rodirea mlădiţe- | 

lGrii ei a celorii de j josii ca a celorii' din medlocii și 

vărfii, cândii ea de 'o potrivă și cu unulii”şi ace-. 

lașiii, sucii le hrănesce.  Stergăse dârii odată a- 

[cele propuneri, prin care unii din 6meni (nu din 

Romăni) se silescii a susține în întunereculii celii 

mai! din a f6râ pe „cea mai mare “parte a Na aţiei, 

că adecă tinerii cei: ce învăţa câtă. de pucină car- 

te aspirâză numai și numai la serviciuri Guverna-" 

mentali şi nu star întâree la. agricultura “pământu- 

lui principale- a bogăției ţărei, gâci după esperi- 

enţa: făcută. desvălindule, ca 'dignitatea ori cărul, 

patrioti : se chiamă la “timpii şi după brazda plu- 

gului ca şi din palatulii magnatului pe vinovaţi! 

copii ai acestori done scoli aii doveditii, că ei in- 

zestrâză numai de lumină 6rii la acelii felii de vi- 

suri nică gândescii până acumii.. , 

“Totii srre deplinirea susii. citatei oficii prin care 

suntii: obligatii a supune socotinţele, ce aşii desvăli 

de, cuviinţă în scopuli lăţirei şi imbunătățivei me- 

„|gildcelorii de. învătătură sătescă, Onoratulii Minis- 

teriă «ste rogatii a considera şi următârele: Aicea 

libertatea timpului, ca şi a: persnci. se socâta prin- 

cipala . condițiă ; după aceea religia, care este su- 

fletuli naţiilorii i şi pe care poporul de josii diu- 

tre tâte credințele s6le o are cea mai . principale 

in :aceste -scoli. sătesei, unde este de combătutii cele 

mai multe superstiții să se pred€ de câtră unii ca- 

|techetii, faţă băsericâscă, carele fiindt şi preotii de 

parochiă, ce uu' va pute face? “Cât de-nimoritii 

ŞI 

sură va fi aplicată şi: pe la scâlele primari, de prin   poliţiele, la care esistă ! 

progresivă ar fi “de aseminea; cândii acestă me- -
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Pe: lângă acestea fârte folositoriii ari fi de ase 
visita acestea scoli mai desii de cătră 6re cari de- 
legaţi ai : Onor., Ministeriii, cari pătrunşi de săn- 
„tenia. acestui principii atâti -de. mântuitorii (de sco- 
pulii sc6lelor sătesci), prin ale'loră -suatură. să-i încu- 
ragieze. atâtii spre învățătură câtii şi spre imbră- 
cișarea de ori ce condițiă onestă a vieţuirei în si- 
nulii uaţiei și a patriei lori, ferindu'i de . ambiţiu- 
nile funcţiilorii. la care trebue să rămâiă a fi chiă- 
mai, numai de mârite şi -trebuințe în timpulă cu- 
venită, €ră nu a dispera . pentru ele. :-Totii. neîn- 
lăturată necesitate se socâte Şi aceea că în viitorii 
premiele să fiă reversate şi pe la. acele. scoli de 
şi nu în nisce mari costuri, G6ră totuşi să se vâdă 
de cătră, scolari că Guvernulii . preţuesce şi. res= 
plătesce. meritele și în: crepăturile munțiloră. de arii 

„fi. De, aseminea ca să se pătrundă ei (scolarii) 
„ despre uuevărulă dignitiiții muncitorului onestii, 'ca 

şi de a ori cărui cotăţânii. Incăperile scdlelorii să 
fiă, încungiurate de. câte o: grădină ' pe câtii se va, 

“put mai întinsă, în carea orele de recreaţiă să le in- 
trebuinţeze ca în distracţia fisică, sămănândii nisce 
floricele din acele - mai de folosii sănităţii omului, 
nisce verdețuri de: acele pentru mâncare şi din ce-! 
reale câte ceva pentru că odată: cu cultura inte- 
lectuale să simtă şi gustul agriculturei şi prin ur 
mare să le potă disvăli câţi de: pucinii cunoscința. 

"culturei în cerculă viitorei:-loră îndeletniciri, pentru 
că cu câtă, ușurință nu învâță unii copilii ascul- 
tândi povestile? de aseminea, cu. aceeași vori pute 
deprinde atâtii regulele semenăturelorii câți și a 
cultivirei lorii La acâsta subscrisuli și aii memo= 
risată, că unii medilocii inl-snitorii arii fi ca ar&n- 
„dașulii, ce: sarii otări de către On. Ministeriii spre 
ținerea a curățeniei şi a altorii necesități a “scolei 
să fiă, alesi dintre cei mai cu sciință 'de grădinărie 
casnică, pentru ca D-lii Profesorii esplicândii, câte 
ceva despre. natura piantelorii, în chipulă unoră is- 

torisiri acelii rEndaşii să le' arâte: cândi se s6- 
inănă cutare semânță, cândii se 'resădesce cutare 
plantă. cândă se privesce, cum trebue să se ră- rscă etc. Și aşa odată cu propăşirea în învăţă- 
tură nu numai nu se instreineză dela, agricultură 
pentru ca în urmă să o socâtă de dejositâre, dâră 
incă mergendă acasă nu li se pare străină agri- 
cultură părinţiloră loră şi prin urmare cu: dorinţa 
„de a emula:să i aducă a lucra vrăndi să arâte că 
ei scii mai bine. . Pentru că tinerii fil ai Romă- 

4. 

  

. A 

SI nilorii să nu rămâie fără „cunoscință topografică a 
țerrii lori subserisulii - socâte de. neapărată a se 
trămite pe la fiă-care scâlă sătscă şi câte o char- 
tă speciale a ţeriloriă unite, pentru că, cândi D-lii 
Profesorii să: le arâte câte ună târg sii satii, 
istorisindule despre vitejiile strămoșilorii nostri să- 
vărșite pe la acele punturi. — In sterşitii subseri- 
sulii: espunâvdii a sâle cunoscinţe, . în chipuli mai 
susă: deserisii vine a rug pe. Onoratuli Ministeriii 
de. a-i ierta, dâcă o umbră de. protecţiă “a sa este 
arahgiată în . acesti modi: disformatii, câci princi - 
pulii seă a fostă numai de a .corespunde după pu- 
tinţă și dorință la îndatorirea ce i sati pusi, şi pe 
care cu cea mai .viă mulțămire s'aii priimitii,  so- 
cotinduse, fericitii, -că va fi. priimită ca fileriuli vă- 
duvei aruncatii în vistieria patriei sâle. a 
Nope 

1559 Augustă'9. . 

Dorohoiii 
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PROGRAMUL SCOLELOR PRIMARE ŞI SĂTESCI. 

SL 
Instrucția morală şi veligidsă. 

„Instrucţiunea morală resultă din „totul ideelorii 
care preşedii la direcţiunea unei scoli, din sfătui- 
rile şi esemplele magistrului, mai multi de câti 
din lecţiuni speciale. Cumii e magistruli așa e şi 
sc6la, dice, unii adagiii francesii, inţelegândii că spre 
a face să se desvălâscă simțimântulii datoriei - în scâ- 
le; -să se purifice şi să se înalțe instinctele trebue 
mal ântâiii ca acestea tâte ce fie realisate în în 
saşi magistruiă, a a 

“ Înstrucţiunea, morală este strânsii legată de ins- 
trucţiunea religi6să. Dâcă cea d'ântâiii formeză pre 
omii, cea de. a două formeză: pre creștină, şi de 
la înființarea creştinismului pre lume, nescine nu 
este omii dupre puterea cuventuluă de câtii cu con- 
dițiunea de a. fi creştinii.. De acea şi legea pen-   tru instrucțiunea publică, la cap. II, secţ. I, lit. A.
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dice în $ 14, că scopulii se6lelorii elementare este 
ce a forma „pe lâng să gospodari buni şi Gmeni cu 
frica lui. Dumnezeii“ de aceea 'la $ 14, se pune 
“religia în fruntea tuturorii invățăturilorii. "Trebueşce 
dâră ca toţi scolarii şi de ori ce vârstă, să ascul- 
te învăţăturile  religiose, fiindii acâsta unuli din o- 
biectele ne-inlăturati. obligătorii ale programului, 
Numoi singuri scolarii din satele catolice nu voră 
fi obligaţi de acesta la orele în care Sari preda 
religia ortodosă ; totuşi, de la aceștiu magistrulă 
va, trebui se ceră adeverinţi doveditâre că "Și. facii 

catehismulii la preotulii insărcinatii "cu păstoria, suf. 

fletescă a comunei catolice. 
In predarea religiei, magistrulii nu va întrobuin- 

ţa alte cărţi de câtii. acele autorisate de guvernii: 

La învăţarea rugăciunelorăi . in: clasa I, va ave în 
privire de'a nu lăsa nici o vorbă gr6a saii nouă 

pentru scolari fără de esplicare, de asemenea: va 

„opri recitarea lori cu tonii cântiătoriii. 

La predarea testamentului vechii prescurtii în: 

clasa IL magistrulii trebue să aibă în vedere deao| - 

face pururea sub forma de istorisire. O. istorisire 

bine făcută este mai potrivită de câtii cetirea u- 

nei cărți; ea aţâţă curiositatea şi naşce întrebără 

cari inu copii deştepţi. Magistruli va lua, una du- 

pre alta, de obiectii istorisirilorii sâle epocele cele 

mari ale istoriei sânte, rusumate acestea în Gre-care 

numără de personage - principale : - Adamii şi Eva,| 

Noe, Avramii, Isacii, Iacovii, Iosef, ete. 'Ast-feliii 

de nume permitii de a impl6 mintea copiilorii cu 
faptele cele mai însemnate şi inaă înduioşitâre şi de 

“a se trage din fiă-care din acestea fapte învăţă- 
“tură potrivite cu scolarii, 

te ale poporului lui” Dumnedeii' se alipescii trăsu- 
"rile însemnate a le acelora a popsrelorii vecine; 

magistrulă însă 'să se ferâscă de amenunţimi cu 
care starii. încărca zadarnică .mintea scolariloră. 
Istoria ve trebue să le presenteze, să! na. fiă dedată, 

de cuvinte şi de nomenclaturii! ce istoria viă, şi 
| simțită pre 'care copilulii o vede, aşa dicenăi,: me 

blândii, dinaintea ochilorii minţii sâle. In clasa III, 

-magisteulii-: are de a preda catehismulii micii şi i es- 

| tamentuliă noi. . | 

In privirea catehismului se observă că magistrul 

trebue să se ferâscă de a intra în desvăliri doz- 

matice ce arii „pute fi înțelese de scolati, ba chiar 
- pote. adese arii aduce mai mare nedumerire şi “în 

doi6lă în “juna 'lorii' minte. Catehismulii este şi un-. 

Către marele evenimen- 

  

eserciţiii alii memoriei, : Observațiile morale Şi s0- 
ciale ce arii 'pută decurge din dogme, magistrulii 
le vă esplica cu esemple reale, ferinduse însă pu-. 
rurea, de a întrebuința în esemple pentru morală 
vre'o faptă, sâi vreo vorbă de-a le -părințilorii 
"olarilorii, af6: ă numai -cândii acestea arii fi de 

laudă. A a a 
La „predarea testamentului. noii “magistrulii va 

întrebuința, ierăși istorisirea, pre lângă citirea. fap- 
tei în însăşi Evangeliă. Acâstă metodă va naşce 
diferite întrebări şi respunsuri . între 

scolari cari vorii” ficsa învățătura mai adânci în 
mintea acelorii din urmă. Mai cu semi magistrul 

va pregăti în cursulii septămânci pre scolari ca să 
scie bine citi Evangelia Dominecei acele septămâni, 

căci astii-feli învățătura are o imediată aplicare, 

ce satisface pre pătinţi şi. pre scolari. 

ŞI. 
Citirea, . 

Silabirea nu este cea mai lesnici6să! lecţiune a 
unui bunii învățătorii. De'la metâda ce întrebuesce 
în cele ântâiii lecţiuni, spândură progresulii scola- 

rilorii şi deşceptarea interesului lori către învă 

țăturiă: 

" Sunt obicinuite doue metâde de Silabire : 

1) Met6da prin care cuvântul se împarte în 

silabire: în-vă-ţă-tu-ră ; - Di 
2) Metoda silabirei literare. In sistema asta de 

pe urmă cuvântulăi nu se desparte în silabe, ci se 

înşiră fiii-care consona cu sunete ne- „articulate : 
nn, vv, ă tţ, ă tt ură. | 

Ministeriulu nu crede .necesariii a 'cere pentru 

acumii aplicarea uneia sâii a alteia met6de, Tăsând'o 

în chipzuirea invățătorilorii. 

î: 

Îl, 

Se va evita de ori-ce învățătorii, ca de o dată 

cu învățătura cunâscerei literelorii, să se câră de - 

la scolari și :cun6scerea consânelorii, a vocalelori, 

a împărțirilori de prisosii și ne înțelese de ninţele 

fragete ale copiilorii, -ce se dai literiloră numin- 

dule : labiale, dintale, guturale, ete. 

“Una din cele mai de căpetenie îngrijiri a învă 

țătoriului va fi de a ţin€ pururea escitată curiosi- 
tatea scolarilorit și dorința de a merge mai depar- 

te. 

să cuprindă alfabetulă, şi eserciţiele de silabire, 

magistru şi | 

Spre acesti scopă “Ministeriulă” aii găsită de 

cuviință a face pentru. cercuri, t tablâne închise, care!
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însă. ast-felii în câtă desfășiurându-se numai. câtii 

Si pro o lecţiune sarii necesita, 'ce nasce în miutea 

scolarilorii curiositatea de a sci ce cuprinde tablo- 

ulit mai În întru. Atârnă deci: de la, abilitatea şi 

menagearea învățătorului „nanţinerea curibsităței e. 

leviloră. . Ac6stă curiositate, bine condusă, va fi sor, 

gintea unui repede progresii ; se- va feri insă în. 

„văţătorul de a 0: pre satisface şi i6răși prin 0 

pr6 mari: escitare a o schimba în impaciență,  A- 

cesta în curând arii ucjde pr ofitabila curiusitate, . 

După ce scolarulii începe a citi cu lesnire, în- 

vățătoruli va av6 în de aprope privire done lu- 

„cruri: ” | 

2) De a deprinde pre "scolari a citi in tonulii 

conversăciunei, .coriginăii acelii tonii monotonii şi 
bazâitorii, care se aude „din. nenorotire. acumii în 
tote. scâlele, 

b) De a deprinde pre scolari să-? și de lămuritii 

socotâlă, de tâte cuvintele şi de tâte cugetiirile, 

Pentru acâsta, după ce se va fi cititii o pagină, 
magistrulii să o recitâscă şi elii .cu pronunciarea, 
tonului. şi inflesiunilorii de voce cuvenite ; apoi. va 
adresa întrebări asupra înțelesului cutăreia vorbe, 
asupra cutăreja sâii cutăreia vorbe; asupra cută- 
reia espiesiuni; va da desvălirile necesare la cutare 
şi cutare ideiă particularminte * interesândă, Eserci- 
țiulă citirei va put6 da ocasiunile cele mai favo 
'Tabile pentru desvălirea sentimentelorii . moral, re= 
ligi6se şi înţeleptuale ale elevilorii... 

Citirea română va trebui să, se facă cu toti 
soiulii de caractere cirile sâii și. latine, câtii și! pe 
facsimile de manu-scrise vechi şi noue. 

Citirea latină se va face pururea după pronun- 
țăciunea Italiană şi pururea se va atrage pre câtă 
mai multă atenţiunea scolarilorii asupra “asemănă- 
rilorii celori mai lesnici6se ale limbei cu acea 
română. 

“SUL. 

Scrierea. 

„Metoda recomandată pentru citire se va adopta 
cu puţină modificare şi pentru scriere. Cele Wântâii 
lecţiuni de scrisâre obicinui, i se isi, pe nisipii ; a- 
câstă: metodă însă nu coste fârte de: recomendatii ; 
nol preferămii usuli placelorii de pâtră. 

Trebue ca magistrulii să se fer6scă-de u "da pen- 

tru modelii litere de o înălțime cu totulii în  dis- 

Înere. 

scolarulii cutare câte „trei 

28. — 

proporțiune.. cu imicșorătatea degetelorii lori. “Acs- 

tă. manie are inconvenientelii. pe lângă alte multe, 

de a deprinde pe scolari să apese usupra condciu- 

lui, și să. dee priu urmate -scris6rei ini caracterii 

de greutate de case ca, _reii se poti desvăţa. Se . 

va începe ci- modele de scris6re. de midilocii, de 

cincă milimetre, apoi de serisâre mare de unii cen- 

timetru și sc va cobori treptată până Ja. seris6rea 

cea fină de două milimetre; Pururea insă scolarii 

vorii, fi esercitaţi alternativi: lu seris6rea cea mare 
din. preună, cu cea fină. 

Magistrii trebue să înveţe pe scolari o scrisore 

curentă, lesnici6să şi lăimurită. Scopulit lori „nu 

este de. a face profesori” de « caligrafie, ci buni secri- 

itori curenți. De aceea nu. trebue: se pârdă tem: 

pulii scolarilorii punândui să se lupte cu. trăsături 

bizare, cu dificultăţi. caligrafice, afară numai dâcă 
arii descoperi vrCunii -deosebitii talentiă și. plecare 

a unui scolarii: către acâstă artă, E 
Se va mai observa încă că magistrii în mode- 

jurile de caligrafie, ce daii scolarilorii, trebue si 

dee cuget ri utile, sentenţii din Sf Scriptură spre 

a. contribui şi Ja acâstă, . ocasiune „la  educaţienea 

morală. Dupi ce, scolarii scriii cu Jesnire, e bine 

de ai deprinde să copieze contracte, petițiuni, me- 

moriale, facturi, spre ai deprinde cu densele.. Niş- 

|ce asemene eserciţii vorii face să înțelâgă, părinții . 
copiiloră, 

vățăturei, . A : 

Ta interesulă progresului în. scris6re,  atenţiunea 

magistrilorii nu trebue să lipsâscăi Şi asupra cacte- 

lori scolariloriă. Caetele j6că unii rolă importanti 

în economia scâlei. „Chipuli cu care. suntă păstrate. 

este, dice D. “Randu, o dovâdă de starea morală a 

unei clase. De vei vede foi mângite de negrelă 

pagine ne terminate s6ii rupte, fă. siguri că al a 

face cu scolari rei și cu unii magistru fără de pri- 

vigiere şi. de zelă.. | ME 
„Mărimea caetelorii contribue multi la a lori ți- 

„Cele. pr6 grose e cu "neputinţă să le ţină - 

sii patru luni: de ile. 
Cele pre lungă totii strica sănătății scolarilorii, ne- 
voinduii să se: plece multii asupra mesei, şi să idie 
prin urmare o puseciune impedecătâre 'organelorii 
respirăciunei lori şi ale mistuirei. . Pe lîngă. acestea 
scolarulii, obositi înainte. de a fi scrisii jumătate 
din faţa caetuluă celui mare, pururea, scrie mai cu 
pucină îngrigire şi. folosii remășiţa pagine, în câtă 

utilitatea + „nemejilocită ȘI practică aa 

 



pe câtii. câștigase în cele antăiii livira IS ci pe 

atâta perde “în cele de:pe urmă.: SR 

Uniformitatea caetelorii este una - “din condiţiile 

„bunei lori, ţineri. Ministerulă  aii. regulată ..facerea 
de. caete Tiniate, ecsacte şi -tăiate, care vorii face 

pe scolari şi “mugistrii să „câștige în timpii și efti- 

nătate. ! . 

Fiă-care scolarii trebue să-și aibă în caetult 

“său hartie sugătore, fiindu cu. totulii: oprită între- 

buinţarea de 'năsipii; cenuşe ş a. -. o 
O dată cu seris6rea cu: litere, 

deprinşi « cu slove. 
scolarii .vorii fi 

8 1V. 

L in m d a. Ro mi ân &. 

Studiili limbei este necontestabilii din .cele mai 

însemnate. Deră nu trebud către. nişce scolari în- 

cepttori a, se face paradă de şciinţă,. filologică . şi 

ai împovăra cu definițiuni metafisice şi -regule ab- 
stracte,, căcă acestea e Bumal se vori învăța pe 

derostii şi fără folosii s6i-îi vorii face de a uri 

asemenea studii: | 

Totă copiluli aduce cu sine în scol educațiunea 

“practică a principielorii limbei. Magistrulii nu are 

deci” altă obligăciune, 'de câtii de“ a-lii face să-și dee 

“s6ma rațională, de aceza ce acesta şcie' din „deprin- | 

| dere şi repetâză machinălmentre. E 

Se va pune deci “ scolaruli- începători să 

tescă o -frasă lămurită, simpli, esprimândii o idee 

“s6ii o faptă. “După ce ai cititii frasa, mâgistrulă 

"se va: consulta de ai înțelesii- scolarulii 'sensulii 3 

_Yal6rea cuvintelor er 0 compunii; apoi i se-'va 

"esplica rolulii ce' fiă:care din aceste cuvinte j6că în 

construcțiune. După aceca scolarulii 'va copia. fra- 

“sa: ast-feli vă fi “făcuți de-o 'dată unii: eserciții 

"de logică practică şi unulii de ortografie : magistrul 

nu . la învățată ex oficio gramatica, deră ai 

întrodusii în. mintea scolanloră unii şirii de noţiuni 

“utile făcândă analisulit celi mai deşteptătoriă inte- 

“] ligenţei, firă 'de a o încărca cu“ formule abstracte: 

Să Invăţarea gramaticei pe derosti, este cu totulit de- 

“tectu6să. | Se 

Esplicaţiunile magistrului trebue să : fie pentru 

scolari cea mai bună gramatică ș „pentru. cunoşcința 

principalelorii. regule şi a modestelori: noţiuni de 

sintasă ; „care voriă pune pe elevii în stare de a 

ci» 

  

compune corectii o' frasi. . Dictările graduate cu 
'|intelegenţa, analisate. în puntulii de „vedere alii .i- 

deilorii, alii inţelesului cuvinteloră, ali ortografiei; 
dictelele avândii -de obiectii o faptă de istorie na- 
ţională, deschiderea unei descoperiri industriale, o 

scrisâre de . familie, unii contractă - cu. adeverinţă : 

Acesta. este fundamentul învăţăturei unei limbi în 

se6lele. primare şi sătesci. Acâstă învățătură, merge 

alăturea cu acea a citirei şi a scrierii. O dată cu 
citirea ,: magistrulii esercită mintea. scoJarilorii- sub 

tâte formele şi o .deprinde,. esplicândii cuvintele ca 

tâte resursele gramaticeă, Invăţândi pre scolari seti- 

erea, magistrul are ocasiune de ai arăta tâte de-. 

ficultăţile. ortografice In ori-ce scâlă bine dirâsă. 

citirea şi, studiulii lizobeă începă * simultaneă ,. se 

complect şi se ajută reciproci., 

“Copii trebue se fiă deprinşi aşi da socotâlăi lă- 

murită “de regulele, care în usulă dilnică le vorii 

fi învăţatii, .ca--apoi singuri să scrie acele regule 

întruni caeti „speciali.  Ast-felii, sub controlulii 

şi îndreptările magistrului, "scolarii ? şi vorii forma 

cu plăcere gramatica lorii şi nu vorii uita în vii- 

torime preceptele .a, cărora formulă ei înșiă ai a- 

Aat-o, o 

Potrivirile cele mai elementare între dechinălciu- 

nile, conjugăciunele, limbei române cu latina, 

mai alesii în câtii“privesce temeiul scrierei cu i- 

tere . latine, pe .câti mai practică se vori arăta 

scolarii! în clasele mai de sus. 

Sp 
A rit met Li ca. > 

+ Numerarea, anisiuli principi ală socoteleloriă. es- 

te aceea care. trebue mal cu deosebire să atragă 

sârguința. magistrului. Nu-e- de agiunsii, ca scolarul 

să scie serie mecanicii. cifre “5, 9... trebue încă, 

să aibă o idee. Jămurită despre formarea numerelor. 

Ac6sta cu lesnire se va pute face prin esplicările 

ce se potii da cu uni boulier-compteur. Trebue 

a se insista asupra principului fundamentală ali - - 

numerărei; a se insista asupra multiplicăciunei și 

a divisiunei prin schimbarea virguleă, a se arăta 

lămurită moduli . cum se formâză,  fracţiunile deci- 

male; a nu lăsa. ne. înţelegere asupra principului 

logicii ali fiă-căria din acele patru regule, şi pen- 

tru -acâsta magistrulă se va servi. cu numere forte 

mici, chiamândă de a pururea simirile în ajutorul 

17
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inteligenței. Etă puntulii” asupra căruia trebue să:se 

concerteze tâte anevoinţele perserverate a le magis- 

trolui. . 

Aşa, basa fiind pusă, temăiţa va fi. forte les- 

mici6să de inţelesii pentru scolari. 
„In eserciţiile de 'calculii şi mai alesi” de calcule 

orale, care trebue să se repeteze adesea, de şi nu 

în pr6 multă tempii, magistrulii va trebui să nu se 

arte nici o-dată. supărată de. greşâiele sâii nedu- 

meririle scolarului. O mișcare de mănie, uni zim- 

“ betii s6i o observare ironică, potii să discurageze 

___pe unii copilă oră cu câtii de bună. voinţă, 

" Pururea în predarea „aritmeticel ' - magistrul va 

găsi uni megilocii seriosi de educaţiune ; subiec- 

„tele problemelor le va alege din tâte împrejurările 

vieței : fapte de economiă domestică, rurală şi indus- 
trială, cestiuni relative la igiena şi morala. „practică, 

“Unii celebru Institutorii, Girardă, dice: că prin 

mediloculii unui şirii de probleme bine alese, Arit- 

metica pâte devini pentru. locuitori, o adevărată 
scâlă de logică populară şi de buni simţi practici, 

aplicată, la tâte trebuinţele, la tote datoriuţele, la 

„tâte relaţiunile” esistenţei lorii.  Punândi în ivi€lă 

raporturile cele mai "multi s6u. mai pucină apa- 

rente, mai multă s6u mai putinii îndepărtate, care 
- l6gă unele efecte cătră causele. lori” primitive , ea. 

pâte servi de o parte la restatornicirea şi răspân 
direa,. adevăruriloriă şi a “practiciloriă utile, dâră ne- 
gligiate saii necunoscute până acum; de altă parte 

| pentru. de a combate, prin. evidenţa faptelorii şi a 
cifrelorii care se rostesci, “ rătăcirile şi prejudeţele 
populare cele mai dăunătâre şi mai respândite. 

Magistrulii pururea. în problemele ce dă seva 
sili nu riumat de a le alege potrivite cu condițiile 

-vieței dilnice, ci încă cifrele care enunță: cătimi, 
calităţi, preţii de objecte, ce înfăcişeză câtii se pâte 

“mai multă valori reale. Dâcă d. e. chila de ; grâă 
se vinde cu trei galbini,, magistruli în problemele 
ce dă să nu o pună cu altii preţii. 

O dupe urmă și fârte. importantă observare ce 
ministerulii are de făcutii în privirea studiului a- 
ritmeticei, este relativă la sistemul metricii. In a-|. 
junuli . promulgărey unei legi care să introducă şi 
în principate acestii sistemă raționali , ministeruliă 
n'arii sci îndestulă recomanda D-nilor magistrii cea 
„mai mare serguinţă pentru desvălirea câtii mai multi 
a părței din aritmetică relativă la acesti sistemii. 
Se yori trămite de fiă-ce scolă modele de diferi- 

  
    

tele” ponduri şi măsuri, pentru ca magistrii să nu: 

se mărginâscă numai în teoretică 'esplicare a deci- 
malelară, ci mai alesă. se. insiste la necontenita 
loră aplicare către. aceste: măsuri şi greutăţi. 

Ca o:urmare a studiului aritmeticei programele 

scâlelorii elementare și primare admită predarea 
desemnului cu mână liberă şi liniară i, esecutatii prin 

problemele geometriei. aplicate. 

« Desemnulii liniari este unii medlilocii nemerită de 
desvălire a facultăţei priceperei şi unii ajutorii nea- 
părată ali mai multor ramuri de învățătură. Se 
va „începe cu simple, linii geometrice, apoi treptatiă 
se va „păși la obiectele usuale, la machint, la unelte, 
hărți, mapamunde etc. Ceea ce s'a disii: despre stu- 
diulă caligrafiel se va dice şi aici: magistru nu as- | 
pire a face artiști în sc6lele elementare și. prima- 
re, ci să'şi mărginâscă, învățătura desemnului la ace= 
ea: ce este „utilă în esersiciulii profesinnelorii manuale . 
precum: şi în perspectiva introducerei în sedlele -să- 
tesci a: învă&țăturei arpăntagiului,, atâti. de necesară 
fiă-cărpi locuitorii. | 

tii se 

“Svr. 
Geograţia. 

Ia predarea. Geografici ca şi în aceca a ork- că- 
reia sciinți, trebue -a merge, de la cunoscuti. E- 
levii dârii voră începe prin. disposiţia planului Sc6- : 
lei, alii curţei ei, observândiă. dimensiunele propor- 
ționale şi distanţa respectivă a obiectelorii ;. în aȘa 
modii ei vorii. fi făcutii o cbartă. 

De la charta scâlei se. vorii conduce la. acea a 
satului, ă plasei, a districtului, a ţerei întregi. A- 
tunci este momentuli de a -presenta 'chărţi gene- 
rale şi: mapemunde,. în care ej, îndâstrați de cunos- 
cinţi preliminare Şi . purcedendii de la satulii s6ii 
politia oră .ca . de la uni centru comunii, voră 
face călătorii ' interesante şi fructâse. 

. Ministeriulii işi propune, treptată! cu megilcele, 
a. acoperi păreții sedlelori de chârţi, cari voră fa- 
cilita multă. predarea geografiei. 

Tâte esplicăciunele relative a: meridianii, la lon- 
gitudine şi la latitndine, la forma pământului și 
mişcarea sa înprejurulii srelui, găsescii în acestii 
sistemii loculii lori naturalii; ele nu constituă - o 
învăţătură abstractă şi numai speculativa, ci unii - 
şiră de noţiuni a, cărora aplecare constantă vor 
da necontenite dovedi 'de utilitate,



— 181 — 

Mogistrală nu va greşi d6că 

Jaril din clasele unde se. predă desemnulă la “for- 

marea pe de rosti “de chărți. 

$. vu, 

Isi o ria. 

“Istoria trebue se mârgă pururea în paralelă cu 

“Geografia. In acestii 'studiii magistrulii nu are' de 

de a învăţa “pre scolari o -deşertă cronologiă  sâii 

o înşirare de fapte heinsemnate, de amănunțimă |: 

fără de val6re.  Nicăirea mai cu prisosință nu se 

înfățoşâză magistrului ocasiunea de a descepta în 

tânăra generăciune ce %i este încredințată, . senti- 

mentele cele mai nobile, patriotismuli celii mai 

entusiastii şi moi desînteresatil.. 

Spre a adgiunge la acesti scop, magistrulii va 

evita de a face digresinni în istoriilo. popâreloră 

vecine Românilorii, mărginindule numai la câtă 

s6 cere din ele. pentru inteligenţa Istoriei Române, 

în contactii cu acele popâre. | 

de a captiva atenţiunea scolarilorii este de a aduna 

faptele împregiurulii unui 6re-care numării de. .per- 

s6ne celebre, făcândă Gre .com epocă, în istoria na- 

țională. De aceea. în se6lele sătesci şi în clasa 

a LU primară „prograniele cerii predarea nu de Is- 

-torie, ci de viografii romănescă- şi numai în clasa 

a 1V primară, spre o uşâră coplectare a lacuzelorii 

lăsate de Biografii, șe pune Istoria. pre, scurtii a 

Românilori. -.. , 

ăn ori-care clasă. magistrul” va. face Istoria 

“toni nărătivu, oprindii cu „cea mai mate insistență 

recitarea: după testului .cărței, După ce magistrul 

va. fi presentată . tablonulii . unei epoce sâi biogra- 

fa unui principe, va. da scolarilorii de redesă pun- 

turile “cele mai importante . ale lecţiunei. Cu a- 

- cesti modă. scolariulă face unii “ duplu esereiţii, de 

Istorie şi de stilii. a | 

Cu ocasiunea.. iuvăţărei Geografiei, m 

pentru fiă-ce politie şi locu-memorabili, fără de'a 

întra în multe : detăiări, Dâte, cu avantagiii, veni să 

coroboreze Jecţiunele de Istorie. 

în 

magistrală , 

& va 

Istoria: “naturală 

Sub acestii titlu programolă sc6lelorii șăteser şi 

"primare mail „ înţelesii nică de câți a încărea E 

-va esercita pre sco- 

Singurulii mediloci 

  

înspăimenta. memoria tineriloră scolari cu teorii 
nesferşite. 'relative la acâstă sciință.. Scopulă în- . 

troducerei în. scoli a acestei sciinţi este cu totulă 

practică; este. spre a se face ca .o-armă în contra 

superstiţiunelorii, din nenorocire aşa. de respândite 

în clasele neculte, pre câtă şi spre a desvăli, în 

interesulii- bunei stări a “fiă- cărei familii, întmunii 

modiă practică, tote folosinţele ce se potă trage de 

la nenumăratele şi atâtii de comune objecte natu- 

rale, ce. sunt. sub mâna fiâ-căruia săteni. 

In vederea unui așa -scopii, cea mai bună meto- 

dă pentru predare. va fi aceea de a se pune sub 

ochii 'scolarilorii pre. câti mai multi, animalele, 

plantele şi minerale ce se desecriii și a nu face din 

acâstă descriere numai o deşartă, clasificare, ci mai 

alesii de a arăta în chipuli celă mai evidentă și 

mai interesanti, cum acestea ” se - potii cresce în- 

mulţi sâă stirpi, după trebuinţă, cum și în-ce modă” 

sunt utile şi poti deveni şi ma) utile etc: 

Cu ocasiunea acestui studii, magistrii “poti ci 

mare avantagiii, învăţa multe probleme practice de 

agricultură, şi din tecnologia chimică. Ministeriulii - 

doresce multii să vâdă pe 'magistrii sătesci a se 

deda la acesti importanti ramii de comeriii ali 

țerrei, nu însă. în interesii de comerţii, ci spre a 

face în modii practicii t6te. espermintele agricole pe 

care le arii recomenda scolarilorii. lorii. | 

In clasa IV primară programul prevede preda- * 

rea de cleminte de fisică populari, probleme de 

teenologiă chimică şi mecanică. . Nici peutru clasa 

acâsta programulii nn are pretenţiunea de a cere 

de la magistri să facă, ani cursii de fisică, în care 

ieoria şi demonstrațiunile matematice să fiă 6r6 

cum ţelulii cursului. | Programulii cere sub acesti . 

titlu raţionala derimare a prejudiţiilori şi a su- 

perstiţiunelorii, “elementara „esplicare a fenomenelorii 

celorii mai înseninate, aplicarea practică a proble- 

melorii celor mai elementare de mecanică şi chimie 

la trebuinţele casnice. Pururea în o asemine în- 

văţătură va cuprinde atențiunea scolariloră prin 

esperiminte, asti-feliii în câtii “ifini ițiunele şi pucina 

teorie ce arii simţi magistru de neo a se sti de 

icătră scolari, să fiă re cum mai de'nainte în min- 

tea acestora şi să fiă ca o couchidere la care inşă 

vinii, mulţămită esperimentelorii. 

P. Ministru Culteloră și ală Instrucţiunei Publice 

V. A. Urechiă. 
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Estractii: 

- Administraţia. “învățământului şi a - sedleloriă -'se 
pornesce în privința "morală dupe coprinsalii învă- 

țămentului scolarii promulgatii î în annuli 1851, 6rii 

în privirea materiale dupe voturile comunei pentru 

budgctele respective. 

Aşediăimintele de învăţătură publică i naţională ce 

se găsescii astă-gi. funcționândă în țârră sunt în No. 

de 85 cu uni totală de,...,. „elevi şi. 140 profe- 

sori precum se. pâte vid6. din alăturatulii tabloi 

estrasăi. “dupe cele mai din urmă „relaţii statistice, 

„Aceste aşezeminte, sunt următârele:. 
1 

|: învățătură primară. ea 

1) 25, seolt sătesei deschise cu începâre! de la i 

Scepteăire annuli contenitii 1858, pe la osebite 

“moşii ale clerului pământânii. “ Aşeţlămintele” de! în- 

vățitură pentru sate sunt 'de cea inai dieapărată 

trebuiață pentru 0 drâptă Şi - temeinică răspândire. 

a învățăturei publice, . înființarea lorii este anume 

cerută de $ 16 din aşedămentulii scolarii în con- 

formitate cu care sc şi găsescii inaintite -osebite 

măsuri şi disposiţii încă de la 1853, în privire însă 

că deschiderea, lori. sa statornicitii a se- face DU- 

mai după zidirea easeloriă de scâlă, de “către pose- 

“sorii zoşiilorii, din” acesta a urmată că, moşiile î în- 

posesându- se succesivi dupe lungi intervale; nu” 

potutii fi gata pent acumii. decâtii ' casele de scâlă 

enumerate mai sus, în care sai şi deschisii invă- 

țătua dupe programulii alătusată. sub lit. a a. 

Iutreţinerea materială a acestori -scoli, cu lumi- 
narea, încăldirea, -argatii şi alte cheltueli mărunte, 
precumă și salariarea profesorilorii este a se face 

de cătră posesori în conta câştiului, conformii în- 

-chiaiărei sfatului administrativi asnpra' referatului | 

No. 6072 din annuli 1857, până cândă însă 0 a- 

semenea condiție se va put6 preved€ la noua în- 

posesuire a moşiilorii, asemenea - chiăltueli se slo- 

“bodă din casa clerului, conformii încuviinţărei ur- 
mate asupra raportului No. 4670 din annulii 1858. 
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Scâlele sitesci incepute: până. acum “ suteră .0: „lipsă î 

de scolari mai de 'totii absolută. Raporturile profe- - 
“Isoriloră sânt unanime arătâiidii îngreuiărea- ce să-, 

tenii ati de aşii trămite copiii la sc6lă, lucrulii până 
acum cu totulii noii pentru ci şi carei lipsesce de 

ajutoruli copiiloră în ale muncei şi a gospodăriei. 

Ministerul - pentru ai stimula a cerutii ajutorulii 

sfătuirilozii:. clerului şi “îndemnările autotorităţiloră 

administrative., însă acestea avură puțină înriurire, 

Pentru a se.da o grabnică şi întinsă, desvălire,în-: 
vățăturei stenilorii , ară trebui ca. înființarea Sc6- 

lelori sătene să nu fiă supusă condiţiei. zidiriloră. 

de casă de scâlă şi “trămiterea copiilorii la: scâlă 
să fiă statornicită prin o anume. lege , precum, în 

Prasia de esemplu, unde copiii nu aii voiă aşi face 

sânta împărtăşire fără a înfăcişa înscrierea la sc6lă.     Scâlele, sătesci costă-pe annii câte 2700 lei fiă-care, 

2) 30 scoli primare: de. băeţă . din care . cinci în 

"| capitală, ŞI câte 'una - prin fiă-care din „cele-Pante 

politii, complectate - mai t6te cu câte patru. clase, a2 

foră de patru din capitală, care:aii numai. câte trei,.- - 

avândii unii - ali patrulea; clasii generalii :la sc6la 

Vasiliână din. Trel-Erarchi -și afâră de. acele din 

Besarabia, care până acum aii numai câte doue clase, 

Scâla primară centrală Basilicuă din Trei-Irachi 

are: şi unii cursii suplementarii de. doi anni. pen-. 

tru pregătirea de profesori. stiteni, cu unii internată” | 

de 40 elevi: gratuiţi: :câte duoi * din' fiă- care scâlă 

primâră. Acești elevi la primirea în internată sunt - 
datori:a, înfăciășa garanţiă că la finitulă cursului: 

vori “servi: ca “profesori. 'sătescă ori unde veri fi tră- 
miși. Asemenea 14 scoli „primare! de fete din care 

2' în capitală, care aceste: impreună şi cu acele din: “ 

Bi rlad, Tocuciii și Odobesci, îiindii mai vechi se gă- 

a'sescii complectate câte eu trei clase, 6rii cele.-Valte: 

suni "deschise numai: cu începere de la 1: Septem- . . 

bre annulii contenită, 1858, învăţătura. în tote sc6-. 

| lele primare se urmeză dupe programele - ălăturate 

sub if. b- şi e. Protesorii sunt. toţi plătiți de casa 

scâleloriă. Scdla. Vasili6nă. din laşi şi acele "primare - 

de: băcți din “Vaslui, Huşi ;. 

Focșani, Ocna, Bacăuii,. Târga- Frumosii, Petra, Ro= . 

mani:, Mihăileni ,. Panciu şi Odobesci. îşi anii case. 

proprietate a lori. Tâte cele alte scoli „primare. 

sunt aşegate în case cu chirie, lucru, ce adesea că- 

șiunâză cele: mai supărăci6se neînde mânări și între- 

rumperi în 'mediloculă cursului, | Inchiriărea, case=   Ilorii,” laminarea şi imcălgirea, argatulii, „ Peparaţ işi 

y 

Bârlad, Tecuci, Galaţi, - E



„alte cheltueli mărunte. « se îngrijescă, conformii legiu- 

“îreă cuprinse la capitolulii ali II-I “Anesa. lit. N, 

„înță, 

„înriurire ; ce afară:de alte: împrejurări p: ovine şi' zadarnică. 

numai din prelungita corespondiuță, cerută de o a-lînnaiute, 

- semenea ștăruunță 
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art. XVIII lit. Z din. regulamentulii organicii, de că- 

tre coibunităţile politiilorii” pe acolo” nude ele sunt 

representate prin o Etoriă, şi de către casa sc6le- 

lorii pe acolo unde nu. sunt Eforii, precum iu Va- 

slui și ] Mihăileni. Singură comunitatea din, capitală: 

de băeţi şi fete ce funrţioneză în folosulii ei, chel- 

tmelele scâlei intră în budgetulii annuali” ali fiă- că 

ria Eforii. . 

scâlelorii tinutale o aii comitetele de inspecție com 

puse în fiă-care politie din prefectulii. presidentulii 

Eforiei și presidentulii tribunalului judecătorescă, 

conformii cu rostirea. $ 105 din aşedamântulii Sco- 

larii, pe lângă cari ministerulii mai numesce câte- 

va pers6ne private; cu tote aceste 'scâlele. ţinutale 

- sunt. mai totii-d'aunu lipsite de tâte cele de trebu- 

&rii mai cu s6mă de reparaţii precum dove- 

descii nenumăratele raporturi tânguitâre. Ac6sta pro- 

vine. din: aceea că kiforiile,: aflându-se. sub" Girecta: 

atărnare a Ministerului . din lăuntru, care singurii 

întăresce . budgetele Tiforicesti, medilocirile “Ministe- 

de instrucţie ai asupra lori e) forte puţină put6 da? : negreşitii că 
rului 

prin. o 'altă instanță. 

aceste. sc6leie primare; suferă * şi d. 

“atestate pentru primirea . în ori ce ser viciă publici. 

- Acestă 

neobservată, cu tâte. desceptările ce s'ail, făcută piin 

SE publicaţii. oficiale . şi. altele. Invăţătura- primară oste 

de cea mai simțită . trebuință pentru starea: de cul- 

tară. a. societăţei : nostre şi sârta ei ari trebui a îi 

cea mai ântâiii îmbunătățită. Pentru asemeneu sfâr- 

şitii ari trebui mai neaperatii : a) ca fiă-care sc6lă 

să și aibă. casa proprietate a sea, b) ca. fiă-care co- 

escepție: se. filă. indatorită prin o lege] 

„specială, esplicită a indestala- în chipul - celă mai| 

- 

„lege însă, sati, găsitii. până acum 

munitate fără 

largi : trebuințele. materiale ale sedlei,, c). cai pentru: 

asemenea. îndestulare comunităţile să stee. sub ne-.. 

medilocita ascultare a administraţiei sedlelorii pu=. 

biice, d) ca trămiterea tutulorii 'copiiloriă la scâlele . 

publice să fiă stipulate prin-0 înadinsă legiuire. In- 

treţinerea : -tutuloră acestori scolt primare costă pe 

Anii eee lei. . 

de şi are o Eforiă face. escepţie,. pecontribuindă cu|: ii 

nimiciă la întreţinerea” celoră şâse scoli. “suburbiale | 

  

-“ANESA. No. 92. - 

"Privigherea morală şi materială „asupra. | 

„Afară de 

o simţitâre 

- lipsă de elevi, căci di- . 120 — 180, cari se vădii 

| frecuentândă closa 1 şi a IV, se vădi reduși la 14 

— 20. „Causa e că cel mai “mulţi, îndată ce aii în- 

vățată câtii de puţini aciti și n “serie, . părăsescii 

" scâla spre a. imple câncslariele instauţiiloră ţinutale 

- “si sătesci unde sunt. primiţi fără atestate 

coprinsă în. Ş. 418 din regulamentulii organi: i şi şIva “scolari r&ma ȘI cu totulii îndărăti nu voră atre- 

9 diu. aşegămentulii scolarii .preserie poşedarea de 

0 lege|: 

„purarea 

Cătră profesori i scălelorit ma Jos insemnate: 

-|- Cu: raport tal. D- Je No.......s'aii primiti cu des- 

luşirile ce :dui D-ta: asupra băgărilorii de s6mă, 

făcute. pe luneie Septembre şi : Octombre precum. Şi: 

cataloguli : pe Noembre și Decembre, - cât pentru | 

cărțile ce neapărată trebue să aibă scolarii cari. 

vină, fără cărți în se6lă, nu numai ci şi pierdi . vre= 

mea, în zădarii, ci prindă ŞI: Joculii altorii scolari | 

te adăoga la acei scolari, ce vinil cu tâte „cele 

trebuinci6se în sell... Copii nu. sc primesci în 

scoli. numai ca, să le fă Profesorul Doică ci ca să 

inveţe carte, apoi fără, cărți. ce: învăţătură le-ară 

ară. fi: numai -0 ostendlă, 

„De aceea, D- ta vei îngriji ca de acum 

cândii va veni vre-unii copil să se scrie 

între scolari să „nu-li primesci mai nainte de a ve- 

de că are cărțile trebainei6se la clasulă unde va 

fi să-şi „urmeze. învătătura. Asemenea şi pentru 

aceia ce se afli acum în sc6lă să se pue unii: s0- 

rocii scurti spre aş-i cumpera cărţile ce le lipsescii 

şi cine încă la acelă sorocă nu va urma astiă-felă, 

să se. depărtede | din: sc6lă. „Pentru că de la sc6lă 

se „cere 'spuriă , la învățătură și cândi va vede cine- 

  
bui neînnaintareă lorii la. neaverea celorii trebuin- 

ci6se, şi mai "multă. va socoti ucâsta ca unii efectii 

al neîngrijirel, profesorilorii şi aşa pe. nedreptate 

şi cinstea învățătorului va pătimi și: înerderea, în sc6- 

lele publice să va perde. . Cărţile ce trebue să aibă 

fără osebire: toţi scolarii din cl. Il. şi III. sunt a-, 

cestea ce: mai jos. să însemneză cu pretulti fă 

cărei-a bucăţi adecă : 

Calig. cea nouă ce > are preciii de lci- 3       
  

pen. CL. IL. (Deprinderea, de Popii . - 2 10 

„î Ustoriă sfântă Dâtaroni . -. 2 3 
—- 10 

sâii vremea de îngrijire a profesorilerii ce ară pu-



ovi ci. în voră tnveţa pe: “did” afară din gra-, incă: numele Sateloră « ce:  vorii fi mai lipsind jătrinsa | 

matică numai '  declinările. Şi. conjugările, după. foiţe şi scoţindă- copil. dupe acestă hartă îndreptată, să... 

„ce lei va: scrie. fiă:câre scolarii, acesti-a „Voră. în- trămiţi Şi la Eforie. una. „celiă „mai târdiu până, la 

văța pe din afară. și. Tabla; lui Pitagora. - Dia sferşitulă lui Octomvrie viitori, cândi atunci. are 

  

: Caligrafia. RR II îi 8 [a, se. face cu. „aceste -harte o lucrare trebuinciâsă ăi 

| A Geografia: cea „mică. ai ..2'10[şi în privinţa “sedlelorit Communale. a 
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- cestii clasii, ca eșindit: pe” totii, anuli” scolari dintiea= | “No. 665 Ginrgiă., No. 674 toc Di 
“cestii . clasii, să: pâtă. rămân “loci. slobodii pentru 1 No. 666 Gâmpu- Luopgi e e 

-. aceia. cană: 'suntii - să se, sue, de la Q. a doua; Iar „1829. luniă 3 i a 

câți din scolarii. CL. “treia sori! voi. să. rămâie . „mal aaa n Bi 

- multă vreme. în scolă. ca să: „urmeze: şi, alte: învă! pai ANES Ne. 94. 
țătură „acei- a 'se..vorii invoi cu. D- ta: ca să le dai ie - i RE | 

„lecţii. în alte” c6suri, “afară; de acelea cari sunt ho-| “Dămiă aci. ca ultimă auesă- -vrenătârea circulară relativă, la primirea Di 

. în scâle a iganilorii, e a „- tărâte pentru'se6la publică. a i 
„La Buzeii No. 618. - Doiati i] CIRGULARU € cărna PROFESORII SCOLBLORU DE RE 
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“Ta, Piteşti. No. 614. idem, ii î. buc să se îndatoreze şi ei la contribuirea întocmi- 
La Râmnicali- Vâlcii No. 43.1898, Ian. 14 rei 'scâlelori: comunale. Etoria socotesce de cuviință 
Aa Giurgiu No. 13. '1838- Tai, 24. a ca „printr “acestă. circolară- să facă cunoscutii şi dom- -. 

- - | niel- tele, că, nici o;legiuire din regulamentulii orga 
- L a Îmi nu opresce 'pe-tigani- de'a se bucură 'şi ei “de a 
La Călărași No. E, - ba n îl drentuliti ce-ati” toți. locuitorii” acestei! ţărri,. să, inve î.- a E n i o lţe carte și să se” lumineze - ca să împlinescă IN3Ă 
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doi: ici ce: Sai hot în ati a. da „pentr a învățătorii sa-: o hartă, deo ă me 
sevită, de fioşce care judeiă în: mă 0 di iului, fiă-care enoriășă fără - dcosebire. „de: trâută, 
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