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A. 

ISTORICUL SCOALEI NORMALE 

I. 

Şcoala Normală din oraşul Constanţa a fost înfiinţată 
la 1893, în Octombrie, primindu-se elevi din Dobrogea cu 
/� clase, indiferent de v::'trstă. Intrucât, şcoala era menită 
:c;ă deservească numai Dobrogea şi, avându-se în vedere 
marele număr de învătători �i institori, pentru această pro
Yincie, şcoala era numită ele învăţători şi institutori. In 
programa de studii se prevăzuse şi învăţarea limbilor turcă 
�i bulgură, pentru a atrage şi populaţia turcă şi pe cea 
buJgară. 

Această şcoală a fost înfiinţată prin stăruinţa foarte 
mare a lui Ion Bănescu care, în calitate de inspector şcolar 
primar, cunoştea starea culturală a Dobrogei şi vedea că 
este mare nevoe de învăţători. Şcoala fiind aşezată pe baze 
solide, condusă de un director capabil şi secondat de pro
fesori harnici, promitea să umple, în scurtă vreme, golurile 
în învăţământul primar din această provincie. 

Astfel, în Septembri� 1895, cu ocazia inaugurării po
dului dela Cerna-Vodă, şcoala normală a fost vizitată de 
regele Carol I, însotit de răposatul Tache Ionescu, ministru 
al instrucţiunii, pe atunci, şi de ministrul de războiu, ge
neralul Poenaru, c!lri au rămas pe deplin mulţumiţi, regele 
felicitând pe director de felul cum a găsit şcoala. 
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A vizitat apoi, internatul cu deamănuntul :::i surpriz�t 
cea mare pentru rege era diferenta între elevii clasei l-:1. 
înbrăcaţi în hainele lor cum venise depe Ja sate ti înln· 
ţinuta corectă :;;i schimharea rea mare a celorlaJte C::Imm, 
ceeac.:e a determinat pe rege să întrebe dadi ::,i ceifalţi era,, 
tot a�a ca rei din dasa l-a, c;.ind au Yenit la :;;coală. 

Aceasta a determinat pe regele Carol de a .tvea ochji 
aţintiţi nsnpra nra�ului nostru din punrt de vedere cultural 
si totdea11na, dnd venea. vizita scolile si se în h·etinea a-
, � � :, 

:-;upra -lor, at.t I ,·n profesoru c,U ti cn ele\·ii, amintindu-�i 
perfect de ::icei pe cari îi 1·1.1110::-c.:use 1·11 ocazia vizitei �coalei 
normale. 

Din ueferjcire �coala :.1. funcţionat numai trei ani, cac1 
pe ziua de '1 Iulie ·lNflfi e:--te desfiinţată, iar profesorii vor 
forma eoqmJ didactic al gimnaziului «Mircea cel Bătr:î.n )) 
('reat la data desfiinţării �coalei normale. 

Şcnahl normală a fost desfiinţată pentrn rliferite motiYe. 
runt.re cari cel financiar era mai ales scos în evidenţă. 
A<·easta doYede�te <"e puţin s'a f:'icnt t1 Dobrogea penb·11 
înY,lţi1m;.'t.nt �i 1·1m1 �coala a fost tot.de1una instituţia cea 
mai repede :--a<·rifi.catti., rfrnd era11 în cmnpănă necesităţi 
h11getare. 

Dar aceast;.1. 1111 :-;'a petrernt nmnai în .Uobrogea ci h1

tot regatnl, in ,·eeace prive�te înYătămfmtul primar �1 nor
mal primar. Poc!nl D. Holiruine1m1.1, ca mini::;tr1, al instruc
ţiunii :;:i al Cnlt.elor, prevăziise în bugetul anului 186 L 
rreare.l a �01) �1·0.1.le primare, iar 1U"ma�ul s:lu la acel 
minister, prim11] merlie rnmtrn, Nicolae ( :reţ1des,·11 le-a tăiat 
dinh·'un c·o11dei11. �i .i.:;:a, s'a mers p;)nă mai anii trecuţi: 
1m ministru desfonţ;inrl ,·eeace inaintaful :-:ău făcuse, nnii 
'făc;'tnd r.west lnn11 din moti\·e de economie . .tlţii privind 
instituţia inainta�nlnî 1',l ope�·;'i de p,lrtid �i aHe de fel11l 
acest.ora:. 

Este de mirare, cum nu s'.l putut înţelege aceasUt neYoe 
asa de imperioa�ă: di scoala normală formează baza h1-
văţământului, lăs;indu-s� c.:.:t posturile .să fie ocupate de 
neisprăviţi cu 2-3 clase secundare, ba chiar de naufra-
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gîate, absolvente a cursului primar sau, rel rnnll, ; n-;'ind 
1-2 clase profesionale.

O serie de absolvenţi huni ,·a conl:rihni . la progresul
ţării din toate pnndele de Yedere. iar f, serie de ahsnhenţi 
răi vor fi o adevămt..l nenorocire pentru neam. N11 se poate 
spune acela� lurrn despre o serie analnag-:'i a ,mor abso.t
Yenţi de liceu. Ace::;;tia. îrnpră�tiaţi prin diferite ora�e. se 
vor pierde în mij]or·nl 1·nlc�dlor lor: un 11thrn·at rnedioc-ru, 
1111 judecător mărginit, m, furwţinn,.1r \'ewll, ek „ et<·., Yor

putea trăi foarte hine printre superiorii lor, f','ir,1 a putea 
aduce Yre-1111 neajuns imediat �j palpabil societăţii oră�ene�ti. 
Nu tot a:;;a însă, se v11 întii.mpla C'tl un nnmar tle î1năţători 
r:1i. f.ăcî, răsp;'\ndiţi în mijloc11l ţiirănirnii. ei îni preună r·n 
preoţii fiind alfa �i orneg·a 111 :--atele respedire. w,r forma 
irenerat.ii de \'iitori "etăteni r:'\i. si al'e:--1:ia, la r.indnJ lor, 
l -" 111 ' ,. 

rnr continua m::ti dep:ute opera de distrup-cre, astfel c:l răul 
se ,·a întirnle l11 Jll'O!/l'e�ie gcu·111etrir:1L 

ţ;i c:\nd ne g-.'.lnLiim 1';,t pragul rnilli:;terul11i de in:-;trncţie 
a foi,;;t trecu I. de b:lrhaţi patrioţi ti talentaţi ! 

Aceste constatări ne fal' s;'i. ne amintim de exdam::tţia 
f'.l'Onicarului proscri;-:;, atnn<"i dnd <"::tr::tderizează. pe un 
domn cu calit:Ui extraonlinare : << :-,;i de mirat. esle cum au 

. ., 

lndîpnt într'o înţelepc:inne ca aceea, o Yină c.a aceasta,L 
UaC'ă 1111 s'�tr fi s;'i\':'1r::;;it ::tl'est. pa:-; gTe�it.. dadt ::;rnlile 

normale ar fi funqinnat p,.trarel t·11 cele :--ernnclare penlrn 
;west scop înalt. de.'i:.::-ill' <'ă ;.1stăzi ,.tWt în 1Jolu·o1„re�1 c;U :--i 

'-' ( ' 

ln tnatit t::ira :--tarr.a i1wtită.rrnint11l11i prin1.i.r si deC'i 1·11ltura 
popornlni' ar f'i fust mai îllrlorHoare �i nn ·,rn, Jll:1i priYi 
r·n durere l::i rn11n:"trul 1·el mare de �tn,dl'alJet.i, 

Acest r.'in a d1.11t.�1 s(t-l îndrepte. în p,trle, d-l Ari1m. 
in 1 !.l'l 2, prin c-rearea a 1 �('oli nom1ale �i anume : la 
Turnu-Severin �i 1a Piatra Ne.unt �i prin rcîn l'iinţ.ll'r.it �coalei 
normale din ora:,:;nl nn:--trn. Uea;-;erne11ea :--i rl-1 I. lJnca a 
rep:uat 4cest r�iu infii1,ţ.1.nd cele trei :;;;:uli normale din 
H.:1.mnicu-V:Hcea, For�ani �i Fălticeni. ln fine. <1-l ministru 
Angelescu, î11 ·1 !)1 !), a imnnlţit în morl nmsiderabil nnmăr11J 
lor, iar astăzi luptă pentru a pune învăţământul primar �i 
normal primar pe adevăratele baze pe care treime să stea. 
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In anul şcolar 1.H12-91:3, şcoala norma.lă din ora�ul 
nostn1 a funcţionat numai cu clasa I-a; în 1 �)1 :1-!11 '� cn 
clasele II-a, a IV-a şi a V-a; iar în HH5- 9Hi s'a ,·nm
plect.at cu toate clasele. Dela 1912 �i p,\nă la Februarie 
1 !H6 şcoala a fost sub direcţia d-lui Ilie Ghibăncscu: iar 
dela Februarie 1916 �i până la 1 August 1911 a fost. 
condusă de către d-l Onariu Mironescu. 

li 

Lista absolvenţilor dela 1915-1922

Prima serie de absolvenţi a dat-o şcoala în anul 1-915. 
Cum însă, arhiva �coalei a fost distrusă 111 timpul ocupaţiei 
du�mane, absolvenţii celor două serii dinaintea războiului 
au fost trecuţi fără medie. 

Clasifica�ia la finele-
Clasificaţia iu 

Seria 
urma ''XlllllC· 

Observntiuni anului şcolar nului de ca-

pacitalc 

1 �H 4/91. 5 Bârjovanu Constantin admis morl in rii.zlioi 

Botescu Petre )) 

Boană Marin )) 

Bogdan Victor )) 

Cociuban Emil )) 

Cinchi f�ugen )) 

Cristea Ernani l) 

Curcăneanu Ilie )) 

Diaconescu Constantin )) 

Eremia Constantin )) 

Gheorghiu Polimen respins 
Ionescu Ioan admis 
Lovin Pericle respins 
Mancaş Dumitru )) 

Mărculescu G. admis 
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Seria 

1�.H1fl15 

I 

Sel'ia 

1813/\HG 

- -- - - -
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- - - - - - - - .

Cla�ificaţia în 
Clasif'icatia la fiI,elc urmn rxa111c-

( )I ,se n·:, t i 1111 i 
anului şrolar nului de c-a-

pacit.nt.e 

Nistor I. 
admis 

Panaite:;cu Consumtin 
)) 

Patrichi Neculae 
Pelin Vasile 
Rotaru Romeo 
Şanta Neculai 
Tomu.Jescu (�heorghe 
Stoica P. 
Popescn Coi tstan tin 
Popescu Anastase 

Clasificatia la finele 
anului şcolar 

Stratula Cezar 
Agapi C. 1Jumitn1 
Baicn I. Ştefan 
Neculau D. Neculni 
Necula1t M. Vnsile 
Mnc:ea [. Teod0r 
Nicolescu [. ( :-tin 
Mnn!eanu c. D-trn

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)} ( 
)) ( 

Media Clasificaţia în 
la exa urn,.,_ cxame-
mcn de noJu; deabsol- ' . 

vire 
I 

pac1tatc 

882 admi� 
86/J:

)) 

H57
)) 

844 l) 

844
)) 

H40 l) 

838 )) 

83;-, 
)) 

ca-

pn•Zt)llla'.i 
11011,ai la 
<ljp)o111ii 

Observa-
tiuni I 

C,î.rstea P. [mmitrn 3:1�� 
)) 111ori, in război 

Popescu V. Leon tf-13
)) 

Mare� . .  Va:-:;ile 832
)) 

loneSClJ A. Dumitrn g29
)) 

Tenie P. NicuJai 8�8
)) 

'faTă-lungă I. Ion 827
)) 

Drăgănescu B. C-tin 8�7 I
)) 

Selim N. Gabriel g22 
)) 

Grădinaru I. Mina 819
)) 

Teodorescu M. Ion 819
)) 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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Clasi ricatia la rinc!c 
Mfdia Clasifira\ia iu 

< l I 1:-:( ·1·\·;1-
I 

Seria 
la exa urn1a t"'X:..t?llt'• I 

am1lui şcolar 
men de uului de ra- ti1111iabsol-

paril:-tle Vl"e 

1 f.)15/916 Bunescu M. August 817 ,lJniis 
Bonle:rnu 1. llie 814

)) 

Tomescn Marin 81::$ re�pms 
Ionescu M. [oan 81:! admi;-; 
Caraman I. Hie 800 

)) 

Lite�eu l. Ioan 700 )) 

.Vasile An. C-ti11 7fl�{ 
)) 

Vasile Gh. T<:'udor 7'137 )) 

Z�1haresru Gh. D-tru 787 )) 

Aclam Gh. Ovidin 7�:i )) 

A. Irinei lLie 7�5 ,, 

IlJnmitre::;cu Gheorghe 1HI
)) 

I 

Oprea I. C�heorghc 77il 
)) 

Dnmitre:-:c11 loan 71x )) 

Popoi1L Mide 77:i 
)) 

-

Seria I
Clasifica�ia 1n rinclr Media la Med,:\ la Ob:·wrva-

,mu.lui şcolar 
;-tb.sol vi rea examenul de 

lin ni cla�ci a V I capaci1ate 

1018/919 Bobeiu l. < ;heorghe !J:!;I K2U

Ştefănescu "r. C-tin !)10 811()

Neg·oesGu s. luan x,o �liU 

Voine.igu l. NecuJai �î"O i,W 

:Matee�c-u C. Ovidiu 8liG �:,o 

lliesru �1. Dan �;')} (_ tf�) 

FriHen.nu I. �ocratr. S:'>'I �10 

1Jima P. Constantin 850 020

Nitule. ·c·u A. [U,tl l �·1•5 t()(J

Georgesrn s. Hadu H::l!J 8ti0

Pnchianu Alexandru tflfl 7�u

Lucretianu 1-l. Mircea �:1�-l 770

Caraman C. C-tin 83::l, 7�0
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Seria 
Clasifica�ia la finele Media la Media la Observa-

anului şcolar 
absolvirea examenul de 

clasei a Vt c>tpacitatc tiu I IÎ 

I
I 

1918/910 Ştefan I. Andrei H27 79') 
Arghir V. \';:isile 82J 700 
Sărboiu ti-h. Marin 820 830

Cherciu N. Gheorghe g12 - ncprcz. !a ex.

Munteanu I. Simion 808 j!iJ
de capacitate 

lnreş Gh. Mihaiu 787 750 
Abagiu JJ. C-tin 71::io 7,0 

CernesGu Ioan - 710 preot 

,, �19/920 Uinescu V. Ioan X!"tl 820 

Surhu rr
. 

�ihaiu ::-rn !IIO

Isa�m I. V:1sile H84 xso
CioLoUi S. FrăţiU X7J H'IO

Iosef M. Ştefan x,o 780

.Matee:-5cn l. lon H68 7�10 
l Că,·inlă l\L lnan Xli5 !120

Radu �- Btwur 8:!8 71-;o
I R:\Llrn:,rn1l ll. Pă1111 828 78U 

( :aram.1.n L (on 821.i ,uo 

lo::i.n V. Ioan 810 7,10 

Dritgu:;:;a.1111 ( ;_ l'et.rc x-u j40 

Delcea s ... Toma KW 8:IO

Slfinescn ::\'1. ·. Fim 80!.i 7w 

Bucnr l. P�1Yel 8U-t 7�1 

Dftlnn }'1. Alexandrt1 802 7:-iO 
])ragnmir A. U-tr11 7nn 750 

Filon ( _:. (-;.)1eor!!he j!IK 790 I 
� 

Bujilă r:. Yasilo 1U5 "jJ0 
Nic11le...,G11 A. (-irigore 7:14 700 

Borzc..î A. Tr:1i:.1.n ,n�.; 7:10 

Opri!:"an T. Rauu 701 7to 

Popescu C. fancu 788 710 

Bujilă D. Gheorghe 7'1:,2 soo
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s �ific:tlia, la l"i11elc
. eria •. 

an11l111 �cc1lal' 

'l!l'l D/D':W 

1 !1:Wpl:H 

D11ţescn V. }lirrca
M::u-tine�cn C-ti n 
Tifrea r:onstan t.i11 
\\1.silescn Gh. \'a:-;ile
Petrică î . (�hcorghe. 
�erban F. Jordan 
Nicn T. lnan 
Mănoju Had.11
Stan Aurel 
Floresc11 M. V::1silc 

( :nron<'ea l1ltc11r�d1e 
Zamfir Nel'11lui 
I 1himpeţean11 Ioan 

1 )npr.:-wn I. Teodor
( :ergău N. Tit.11 

Ir>ragomiresc11 lWil'l'ea
Mih::iiu Anton 
PrahoYc:rnu Traia11
Păltinea·:m :--;t,an 

T1ng1irean11 '.Vlihai11 
lonesc11 firignre 
�toene:--1·11 Nistor 
Poenarn I ,heorglie 
focol,e:--rn fon 

Male.ii, Y.'trban 
:o,;j "j ll ., . U11lire 

Hanu t:. Dmnitrn
llariton V::i:-;iJe 
A lecloridi:-- Tendor
Păuna D.miil 

I 

Media la 
absolvire� 

Cllsei a VI 

jî!I 

7i:{ 
7i;l 
7i;\ 
,w 

7;i!I 

7;,D

71ttl
7H 

j0O 

��n

8îî 

8î;,

X30 
82'1 

820 
811 

80;1 
K02 
7t18 
7TJ 

700 

j5;, 
--1, J:;)•} 

75;3 
7 ;');l 

7:,2 

-;:37 
7!18' 
725

Mcllia·i�-�,scn·:r-
examenul de' 

capac,tate liu11i 

-

jti0 

j:10 
j;lO 
710 
7;i0 
ji0 

7tiO 
720 
71'.) 
- St•ptrmliri,·

} 'l noo

! 1:10
x�o

,�o 
700 
7uo 
820

8,,o I 

-�GO I 

8 JO I 

Î�IO

700 
�:10 

7 o 

840 
7�,o 

I 
7.rn
770 

7�0 
720 

I 
' 
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I 
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C.lasi fic:tlia la finrlc

a1111!11i şcolar 

Nicolescu Ioan 
B 1 1răţică Ioan 
Cosl.ad1e Tudor 
Caraman J:mcu 
Gheorghe Va�ile 
Pn�ca�in Gheorghe 
Bejan Zi:-:u 
Pop::i. R. Traia11 
Popa Vasile 
Bu�iep1irc Hem11:-: 
Năiţes1·u lo.rn

C,lci11lă Constantin 
Cnsmir.i Trofi11 
Dotea Neagn 
Drăghici Hristu 
Zamfire:srn C-t.in 
PopoYi<'i D-trn 
Mihăilesrn Ştefan 
A Higeanu Alexandru: 
Crct1descu Areadiu 
Chirii:\ Toma 
Lth'.il M. Gheorghe 

PreZt-'lltlt.ţl nnmai 
la diplomă 1 

Tomesn1 :\ifarin 
lbraim \fosa 

Media I 
absolvire 

a Med;a la Observa-
a cxamenuldc 

VI capacitate �iuni clnsci a 

81'8

8�l!J 

g:n 

8:36

833

8:1:1

8:m 

828 

816 

811 

805

7!1!1 
7fl-J 

7H1 
7no 
78!1 
78fi 

781 

7w 
7W 
760 
70:J 

-

·-

020 
9:30 

sno 

rt0

82ll 

7no 
8!10 

1110 

830 
�60 
720 
800 

x�o

720 
780 
,no 
780 
8't0 
710 

700 

720 
780 

Absolvent in 
191& 

Abs. al semin. 
din Medgidia 
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Situaţia şcolară in timpul răsboiu lui 

Localul cel mare al şcoalei din strada Dorobanţilor, rle in
,lată ce s'a decretat mobilizarea, a fost ' transformat in spital mi
litar, pentru mica chirurg-ie, iar după !:) Octombrie, <lata c..1dcrii 
oraşului, a devenit spital militar german. In ziua rle 20 August, 
pe la orele 8 jum., au apărut primele aeroplane inamice şi r, 
bombă, aruncată cu intenţia <le a lovi in spital, expluarlânrl, :, 
sfărămat toate geamurile localului, cauzam! şi mor�i omeneşti. Au 
fost omorâi) : 

Predescu Aurel, elev ÎJ1 clasa VJ ., şc. normală. 
Crăcan�, Buzatu şi Petrescu cerceta�i. 
Dumitru FlorAa, portaşul şcoalei norn•ale. 
Deşi On. Minister printr'un orrlin telegraf'ic-, propunea des

chiderea cursurilor cu elevii clasei a V-a şi a V1-a, totuşi rlill 
pricina continuilor -atacuri de aeroplane cursurile nu s'au putut 
�ine. Pe ziua rle 2 Septelllbrie, apropierea frontului inamic a pro
dus o panică grozavă, care a dat naştere primelor valmi ele pri
begi. - Spitalul a funcţionat ,i pană in noaptea ele 8 Octoml.,rir·. 
]n acest timp, ivindu-se mai multe cazuri de holeră pri11tre rfi
niţii aduşi depe front, medicul spitalului, defw1ctttl Luca Teodcr 
riu, pentru motive de ordin sanitar, a impus personalului şcoalri 
să părăsească localul spital. 

Pe la începutul lui OctomLrie, homharrlarea de aeroplane,, 
devenit mai înverşunată ; în ziua de 6 Octombrie, a distrus C.J.
zinoul Comunal, omOI"d.!ld o mulţime de răniţi ; a aprins localul 
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Băncei Comerciale. De asemenea, a doua zi Vineri, frontul se a.. 
propie şi mai mult de oraş, făcând ca bubuitul tunurilor să se 
audă foarte bine, iar bombardamentul vasului amiral Rotislav, 
din port, prevestea că situaţia este cu totul disperată.- Pela o
rele 9 seara, a venit vestea îmbucurătoare că inamicul a fost în
depărtat. Dar ce decepţie ! A doua zi disdedimineaţă, aflându-se 
că autorităţile părăsiseră oraşul în timpul nopţii, nu se vedea de 
cat femei ce plângeau, tărând copii de mână, mai mult goi, decât 
imhrăc..1.ţi ; unii alerg-au spre gară, alţii spre barierele ce duc 
Rpre Hârşova şi Tulcea. Şi fiindcă medicul spitalului . a ştiut şi 
nu a voit să ţie în curent personalul şcoalei de apropierea imi
nentă a pericolului spre a se avea timpul necesar pentru ca s..l\ 
se poată salva ceva din avutul şcoalei. Arhiva, deşi împachetată 
în grabă, a fost imposibil să fie scăpată, căci in oraş 1n acea zi; 
nu mai era nici o autoritate care să pună la dispoziţie vre-un 
mijloc de transport. Sâmbătă pleacă toţi profesorii, iar a doua zi, 
Duminic:l O Octombrie, Constanta cade în mâinile inamicului. 

Timp de doi ani şcolari, d�la 1916-1918, durata răsboiu
lui �i a ocupaţiunii duşmane-, cursurile şcoalei au f9st întrerupte. 
Totnşi, din punct de vedere legal instituţia exista încă ; unii pro
fesori erau mobilizaţi, alţii în pribegie ; elevii de asemenea, răs
pfmdiţi în t.oatc părtile: cei mai mulţi în Modova, unde parte 
dintre cei din cursul superior, luptând pe front, cari după ce au 
fost demobilizaţi au urmat şi absolvit cursurile clasei a VI-a 1n 
�eLlala normală. înfiin �1tă ad-hoc la Bâlca-Coţofeneşti, jud. Putna. 

Situaţia corpului didactic al ,coalei 
în decursul războiului 

Econom" Gh. .Rlfduleseu, profesor de religie, refugiat la 
Rr,1ila şi înapoiat la Constanţa. 

Th. Zamfire,cu, profesor de I. rom:ină şi latină, fefugiat la 
nnzău unde a şi murit. 

Ilie Ghibdnescu, profesor de şt. şi practica pedagogic.I\, re. 
l'ug-iat la Gafaţi. 

Constantin Brtltescu, profesor de l. română şi.geografie, mo-
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bilizat la institutul geografic al armatei, Ia.�i . 
Gh, D Petrescu, profesor de istorie şi drept, mobili7.,at la cen

sura militară din Iaşi ; după demobilizare, profesor la BJ.lca-Co!o
feneşti, apoi la liceul internat din Iaşi. 

Onariu Mfron,eşcu, profesor de şt. naturale, mobilizat, r:1nit 
ln luptele dela Turtucaia, apoi comandant de batalion la Măr�şeşti. 

' V. Alaci, mobilizat la censura militară {un Iaşi, profesor la 
şc. normală «Vasile Lupu». 

Gh. Rusovici, profesor de igienă şi medic al scoalei, mobi
lizat, mort în 1920, la Constanţa de tifos exantematic. 

D. Constantinescu, profesor la contabilitate, ucis de aero
plan în Bucureşti. 

N. Constantinescu, maestru ele desemn, mobilizat la censurn
poştei din Vaslui. 

I. Antoniu, maestru de muzică, refugiat la Galati.
N. Constantinescu-Pană, 1naestru de gimnastică, mobilizat

ca c�mandant al cohortei cercetaşilor refugiaţi din jud. Covurlui, 
cu sediul la Galaţi. · 

Albert Cirilo, maestru de violină, mobilizat şi apoi activat. 
Ilie Boboianu, maestru de lucru manual, mobilizat şi apoi 

activat. 
N. G. Ionescu, maestru agrom,m, mobilizat. 
V. Hel,git1.. învăţător la se. rle aplica1ie, mubilizat, apoi a

funcţionat la Bâlea. 
I. Tudorache, invăţc'\tor la şc. aplicaFe, mort ln acci<ientul

dela Giurea. 

Re�eschiderea şcoaiei 

La tntoarcere, localul a fost complect rlevastat; t'ără uşi fără 
t'erestra, unele zicluri sparte, mormane <le moloz prin curte, etc. 
etc., fără a mai vorbi de rlispariţia complectă a mobilierului �i 
avutului scolar. - Astfel, D-nul 011ariu Mirunescu, directorul 
oe atunci, a avut de luptat' cu greutăţi pe cari numai energia 
şi tenacitatea d-sale. a ştiut să le învingă. 

A reparat localul, în scurtă vreme, făcându-l propriu pentru 
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nevoile şcoalei ; a improvizat la rlormitoare paturi comune făcute 
din scânduri, a'}a că în Februarie 1919, şcoala a început să fun
cţioneze regulat cu toate clasele. - Cursurile clin cauză că nu 
era mobilier, s'au tinut ln primul an, in localul liceului. 

Pagubile au fost evaluate la suma de 156 mii lei, sumă ce 
nu reprezintă 11ici un sfert din valoarea reală a pagubelor suferite. 
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Cronica şcolară 
T. 

Tn anul 1l lHl-1020, din cauza 11mnii.rului cel mare decan
r!i(hiti, s'n simtit nevoia inf'iinţi'irii 11nuei divizion;-ire pentru el. I. 

Deasemenca, in anul ·lfl20-'Hl'.2 l urma în chip firos<:, să 8P 
creeze şi clasa JI-a paralelă. - Cum ins:\, şcoala nnastr:1 1u1 ar1\ 
local propriu, era cn totul imposibil de a se rnerg·e ni,ti d1·part0. 
.;u crearea de clnsc paralele. Deci, ('ll intepcrca wHtlui an �colar, 
elevii claselor a II-a ii a JIT-a cc ln rnajoritntc erau de prin 
judeţele falomi�'l, Dri'\ila �- a. ati rost repartiz:.1�i la �coala normal., 
<lin oraşul Focşani. 

Cursurile, odată începute, nu fost cr,ntinuate fără întreru
pere: şcoala nu a fost inchisi'\, lll:'tcar, o singul':t zi, deşi oraşul 
a fost bantuit de boli mulipsitoare, pentru care (·,rnz�'\. serviciul 
sanitar a luat rn.umri ca unelr dintre şc()Li sti rit· lnehise. 

Aşa clar, şcoala nuastr:'i rund ocolit,'i de .-isrmenea mosafiri, 
profesorii au putut in voe, să-ji hică 11iateri:1 după metodele pC'
da;:rogice şi, în ,1cefaşi timp, s'o termine. 

Şcoala şi-a rlescliis cursurilr. pe zi.ua de ·12 �rplc111hrie, a.,;1

cum prevede reg-111:lmr.ntul şcolar, deşi printr'un ordin circular 
se punea în verlere ca şcolile să inceap:"t a f'11nqi1111a pe zi u:1 d•· 
·1 Septembrie. 
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Această întârziere a fost datorită faptului că tot timpul va
canţei, localul a fost ocupat cu ţinerea cursurilor de vară, cu in
văţ·Uorii aduşi din Transilvania, Banat, Crişana şi Basarabia, pre
cum -şi cu lnvăţl:ltorii suplinitori din Dobrogea. 

Aceste cursuri lm'm<l sfârşit pe ziua de 10 August, iar dela 
aceast:'i <lată şi p:ină în ziua 20 August Vrnrrtdu-se examen cu 
ajutorii de învăţători, era <leci o irnposil)ilitate ca p:\nă la 'l Sep_ 
tembrie să se facă reparaţiile netesare in vederea noului au 
�cnlar. 
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Inspecţiile şi vizitele importante 

ln ziu;.L de :W Septembrie, ::,cnala a fost inspeGtal/t de 
dUTe tl-1 inspedor general A. J.upn Antone�w11 �i tot [l-s;t, 
a inspectat :;:coala în zina de lj iunie, ;.1...;;;i...;li\.nd la exame
nul de capacitate. 

Deasemenea, ;.Lm mai avat vizita rl-lui t ;, I ,nllginesc11, 
inspector general al înv:lt:lm,intul11i normal, care în zi1m 

� , 

de 7 lunie a asistat la Jeeţiile d-lui ,\l,agiu ce I.rebuia 111-
naintat ca institutor. 

Tot d-nuJ Longinesc1i a i11;-;ped.:.tt terenul agri('11] C'e-1 
posedă fCOala în faţa sUttiei Palaz. 
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TABLOU 

de membrii Comitt1tuloi şcolar· 
cu atribuţiunile lor 

�-=-r--A TRHJUTIAcrt.11 
� 

1 Preşedinte 

2 Secrel;.tr 

a 

li I 
I Membrii 

6 
li 
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I' 
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ii 
11 

' I 

I li!I
I

li
!1 
li 

ii 
\ " 
I I 

! 
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� I 
I 

�

NUi\ltLE Sl PRO�U�IELE .... 

n. D. Petrescu

Onoriu :\lironc�w,, 

c. Bdttescn

.Jean St.oenescn 

J Jr. H.o�n�lct' . 
Vasile Helgi11 

Al. N. Vasilin 

Ilie l�hibănesu1 

Alex. �toian 
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Mobilierul. -In primul an, după război., ·l !l'l 8-1 !ll '. !, 
1ljn cauza lipsei de mobilier, c11r;;ul'ile s'a11 t;innt 'in lo!:a
lul liceului Mircea cel Bătrfm, ln an11l 11nnăt,11· în:--:\ s':.t 
confecţionat intregnl mobilier :;:i anu111e: p�1t11ri, pupitre, 
catedre, talJle, dulapuri, scau11e. mese, etc� ( ir.tţie s olicil:11-
dinei ce o are pentrn t<·oală dnmrnil Vjrgil .\nrirnnes<'11, 
primaiul oraţ;uln.i, �('oala de� aµli,·r.,ţie a fost :;:i r:a înze:--lr�ttă 
cn mobiliernl necesar. 

In acest :.rn scolar, ·l '.):H - -1. qJ:L 1111 ne-:.tlll p11t11t im
bogăţi mobiliernl, deoarec:e fondnl rie :W. 1)f)O lei. preYăz11t. 
ln bnget pe e:-;.ercitiul ·l !l:H -!UL pentru rep.traţiu11i ::,:i 
moLilier, n'a aj11ns de1:iH pentrn Y:'.i1·11if'e:.t lnci-ll111!1i �i ;.1 1111or 
mici reparaţii. 

S'an ennfec.tionat :;:i 111 ar·est a11 diferite ol ,iede strid 11e
r·csare Yiete,i de internat, rlar acest.ea m:1i mult din f11nd11-
ri]e comitetului :;;co.Iar. 

Şcn,Jcla ::tre nn slab început de laborat,ir :;:i HJ11ze11 de 
istorie nal111':tl.=î. Datnri11i însă, �pi1·itnl11i de ingeniozit.:1te :1 

dnrnn11lni On. Mironesc:n s,.da se îrnl,ogttl;e:;:te zilnic 1:u ap:.t
r:.1.tc de fizid1. cc se Jn�reaz;\ î11 atelierul de t.'imph1rie al 
�coalei de către isensitul maestru Wmplar (iii. \'iern. 
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BIBLIOTECA 

Fiindcă �coala, dupfl răzhoi, a lrebnit. :-;:'i. fie refacntă 
în întregime, tot astfel, în eeea ce prive:;;le IJihlioteca. a tre
buit să se înceapă de la primnl vol11m. A:--lăzi, graţie har
nicului fi neobosit11!11i savant domnul prof'c:-;nr C. Hrti!Psr11 
avem o ·frumoasă hihlioteeă, dupit cum ne vorl ,e�le taLloul 
de mai jos: 

TABLou: 

de cărţile literare, �tiin tifi<:e �i reY iste a fl:.tlc în biblioteca 
t,roalei Normale de băeţi din Cnnst.rn �-l. 

C:Ătrn LlTEkAl{E ( :AKT1 �TTI.NTlFLCI� 

Bi!,. 
pentru toti 

277 

llil,. I nili. 
MirwrYa / :: u111;111e;L�C',1 

·JIU J·N 

Total :'JIR 

l\ilJ. 
1•·11tr1J t.u[i 

1�--'!'!'!!'��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�-��-'!:'E.="!' ---

REVISTE 

Hi ;J I Hl 
',)o 1· ·>•1 I .,. j . ·1 i 
- -· ,,:-, ;). 

I 

.\li11erva Bib. 
l.liJ,. I i(o111.'u1<c-sri1 

·I� I

Total :!::t:i 

11.i l 1111 i :!I 

Tut:il :Jli7 

Total 82-i 
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Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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Preşedinte, G. O. PETRESCU 
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Secretar, ON. 111.IRONESGU 
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Sărbătorile zilelor naţionale 

--- Şezători literare, muzicale -

Zilele naFonale au fost sărbătorite <le şcoaHî scp:1r:,t şi 
uneori, împreună u1 şcoala rorm:11:'i de fete. Jn asemenea ocaziuni, 
elevii s'au prezentat puhlicului cn diferite re.citări şi coruri. Pr 
urmă, producţiuni de v.ioară şi jocuri naţionale. 

}n afară ele aceste serbări, iucep:ind încă, din luna Octom
brie 1H20, s'a inaugurat o serie rle :zezători literare şi muzicale, 
i11 fiecare S,imbătă se,ara, din iuitiativa şi sub c:011ducerea fostuh1i 
director, d-l On. Mirnnescu, în scopul •ie· a deprinde, încă din 
primii ani de şcoală, cu org-ani7,arca unor asemenea şezători, pc 
acei cari vor fi m,Hne luniinătorii satelor. 

Aceste şezători nu luat o <lesvoltare aşa tle rnare arnd acest.,, 
că am isbutit să avem adev:'\raţi artişti, ce s'au distins i11 piese 
ele teatru în roluri foarte grele, pe cari insă, le-au interpretat cu 
un vădit tale11,t. 

Elevii: Burtoiu J., Cristescu Aureli:in, Dmnitriu P., Po
peseu loll ş. a. excelează în roluri serioase ; iar ca comici ce t,:l' 

<listing- intre :'llţii care c1u �i tal8nt rle improvizator sunt elevii 
Şerban Gli. şi facob T. 

Faima acestor clemente a ajuns cleparte, nu nwnai 1n judetul 
Hostru, ci şi în cele veci11e, l'iind chemaţi s:'i dea serbări pri11 
diferite sate. 

Deasemenea, producţiunile de vio;:iră, exerciţiile gimnastice 
şi clansurile naţionale au fost foarte mult gustate de public. ln 
susmenţionatele producţii se disting elevii Caraman N., Râpă L, 
Lefter A., Tudoran C., Zaharia, şi fraţii Spânoche. 
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24 IANUARIE 

Conferinţ1. rostitâ de d-l G. D. Petrescu 111 sala Cazi11011lui 
Comunal 

ONORAT AUDITOR, 

Sunt zile rnari i11 viat.a natiunilor, zile, în c..1.re n1iJ1tea in
dlrcată de întrelJtlrilc cl1i11uitoare ale vieţei se întoarce cu drag· 
ca la o odihnitoare speranţă, unde sufletul multumit simte toată 
plinătatea rnfindriei <lin �tr:'ihnterra ati1for greutftti. 

Trecutul este piJda viitorului �i a-l cinsti cum se cuv111e 
PSte dovarla unei energii morale ce vrea să trăiască �i să insem-
11eze tot mai rnult, să se at'irme pm1tru ved. 

Războiul ne-a arătat multe : de o parte firul ueintrerupt al 
aceloraşi sim�iri, cari au îmbătat i11irua şi viata generaţiilor 
trecute, care an ştiut să se sacrifice, a eroilor ce a11 umplut 
e:'1.mpurile de L:Uaie ; iar de alta a lăsat răni aclanci in org:rnis
mul nostru obştesc. 

Şi ra11a, în apare11 t:1, însr1, nepipăită, dar cea mai serioasă 
dintre toate, eRte rnodil'ie:1rea inentalitătei aproape in toate stra
turile sociale, ceeace a adus la o serioasă rupere a ecliilibr11lui 
dintre sentimentul datoriei şi legitimitntea dreptului. 

S:1. sperăm cft şi aceste r:1ti\cir'i, urmări fireşti ::ile r:"tsi>uiului 
vor trece ca un vis 11r:H. şi arnintirea s{t se opreasc.1. asupra ltll' 
cu uşurare de suflet, atunci c.'uHI vo111 trăi complect întreg-ul 
nostru ideal atins. 

Acum, c:.'tml serbăm pentru a treia oară aniversarea realiz.'irii 
111:'\retului ide:.11 al «Rornân.iei Mari», 12und sufletele noastre vi-
1,reaz:1 să ne întoarcem capul spre a privi î11ai11te chipul mamei 
ee ne Zi\mhe�te şi care aşteaptă să fim şi 11oi demni, cum clepri11să 
a rnst de fii ei din gmieraţiile trecute. 

Descende,1�ii Traco-Ilirilor, sernintii puternice şi rezistl"Hte, 
lncrncişati c11 elemente romanice, formau dela Marea Adriatică 
�i pană in Carpaţii nordici o panză neîntreruptă. Apoi împrosp:1-
tati, Dacii, cn 11oi elemente ·romanizate de c(1tre Divul Traian, 
au fost sortite, aci la gurile Dm1ării, s:'i p(tzease{t parte.a <'P,a rnni 
rnh1crahil:1 a g:Hnlui dintre l\farca Neagră şi \farea Baltică, 
această ba1·ieră ata.cat:'\., neîntrerupt, timp de apronpc 2000 ani. 
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După 165 de ani, vitezele legiuni se retrag pc linia Dunării, 
hotar natural pentru imperiu; iar peste frumoasa �i î11Uoritoarn1 
Dacie, o noapte adancă se nştnrne udatft c11 suflul de :::-r,1a1�1 :ii 
barbarilor. Şi cand viaţa p:'\rea isg-c ,11ită p:'rnă i11 fu111lul p:îrn:·lll
tului, razele strâlucitoarc ale aurorei pulresc snl,Ji111ul l:d,1011 :ii 
relnv�erei in cele trei l"ragme1ttc răslelite: D:,cu-11urnanii, :.\lacrdo
Rornanii şi Jstra-Roma.nii, <lin p:'tnza nci11trcruptr1 a Hrn11,'t11is1111ilui 
de altădată. Şi ca o mi11u11e a Prov�dcnţei, li, llreajnia !:!rt·(dulni .,; 
XIV-lea, apar cele <1011:'i. Pri1tcipate ro1n.'rne: Tara Ro111:n1case1 �i
Moldova, înclreg::ite şi pu·ternicc.

Căci ce alt1 minune la fel, i11 istoria 11ni\·crs:1lr1 se rn
noaşte? Cund i1npl'cjurul nostru �i d1i:1r p:_'tnfi în extrem11l Ap11s, 
viitoarele state IK\jb,Uau tiniirlc, 1xină a se trista.liza i11 hloc11ri 
nniforme; Noi, din principate, ştia111 l:C este doru.I .Rorn(mul11i 
pentru Rom:i.n, c."tci in rnai pntin <le n11 secol, tista�ii lui Mfrc.-a 
cel Ma.re işi scăl<lau caii aci, 111 Marc:i cea Mare; iar str,\jcrii 
lui Alexandru cel flun 1mpl{mtnu zin,hrul l\loldovri pr ;,idnriln 
Cetăţei Albe. 

Uniţi, Muntenii şi Molrlovenii isg-oniau nltimcle cete tii.t:'\
rcşti; unili, batjocoreau preţantiile de suzeranitate aJc C:oroanri 
Ung-are; uni�i puneau liarierrt 11rag-am1lui Scrni-Lmiei; i:11· Ylad 
Tepeş sfida pe Cuceritorul Constantinopolnh1i, rl:ind porlo:11>� lepri 
pf' vestitul său general J lamza-Paşa �i pe i.-lc�ul diplonwt, ţ,'TPC11l 

Cataholinos. Deasemenea,- �tef'an, in sm,ircurile 11;\rladnJui, pre
găicu morm:i11tul glorioşilor Jeniccri, cari pentrn prima rl;1t:'i. 
1.;11stau amărăciunile nnei infr,ingeri ruşinoase. Şi trebui sft rnsaril 
voinţa de fier şi rlispre�nitor11lni de viat:'.i, �lil,ai, care să se în
<:mneteze a tra<h1ce Îl1 l'apl:1 Unire�• tnturor RomCrnilor. Si tot 
c:'tt o scăpărare, !_inu visul i11 tregfrei; el se stinse, lăs,'trnl totuşi 
în sufletul 11rmasi1t1r ch',ra lu1ni11oasă a rn:irci h1i persona1ităli. 

. . 

Licăririle ei străbat, chiar, noaptea dn amortire în care 1,c 
aruncase secolul l'a11ariut, p:i11i'i. cc ca creşte ca un adevrtrat foc. 

ln acest secol <le tristă şi jal11ică arni11tirc, 11e-am păstrat 
totuşi, individ1.1alitatca noastr:i .voliticii, caracterul na�ional: :1111 
avut domuii noştri, l.>0e1·ii noştri, iCoala 11oastr."i ; iar liogea nici
odată, in biserica noastră, nu a c.111tnt versete di11 Coran. 

Tinerii noştrj incălziti 1a razele so:u-clui de natio11nlitatc �i 
libertate su]J influenta fraţilor ardeleni, cari au văzul no,na, 
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mama noastră şi adăpati la isvorul principiHor liberatoare, ln 
18/1-8, au clat <lovacl/1, spun:înd Europei că aici la Duni\re nu mai 
rste carne <ie vândut: ca.sa nu:tStră voim să fi.c H11mai a noastră . 
. \stfel, in urn,a războiului Crimeei, prin tratatul dela Paris, 
llusia este isgo11ită din Principate, acestea ri'irniU1i111d su!J pro
tretin colectivă a celor 7 mari puteri. 

Cotnisarii marilor p11tcri, iJ1ainW11rl memoriile lor, 111 c:u-i 
ar:H:m dorintele exprin1c1te de rlivanurile ad-hoc, un c011grcs na 
em1vocat la Paris, sub preşediJt�ia lui Napoleon al 111-lca. 

Aci, pJcnipotenliarul F'ranciei, secondat de acel al Sardiniei, 
1·c<·0t11andft itprolxirca cererilo1· divan urilor ad-hoc, în special 
«Unirea Moldovei �i Valallici intr'Lm singnr princip.it sulJ domnia 
1111u i 11rincipe std

l.i11 ». Prop1tncre:1 l'u crnn li:'ituttt c11 stfu•uin�:1 de 
c:ître duşma1iii noştri seculari, Austria şi Turcia. Jn fine, dnpii 
l1111gi şi f'r:'u11i1n tate dcsl>atcri, .\11g-lia, voind Sit silJvgardezc pres
lig'iiil de putere suzera11i"t al Turcjei �i in acelaş ti111p, s,\ �in� 
:=;oani:i, �i do dorintele noni,111ilor veni cn o rropu11ere internu:-
dii1rfi. :\strei, pnteriie im:gei,1r:\ C:011ventia dela Paris, dill 7/f> 
.\11g11st 1&"58, prin care se l1otiir,i. noua orga1Lizare a Principatelor. 
1:un vm 1 �ia acor, ht celor douf\ t:lri co11stitu ite sub u urnele do 
t(PJ'i11ciputelr. U11itc )lulrlavia şi Valahia» riecarc cu guvernul săn 
rrupriu �i c11 .\rlu11area s.i proprie� 1111111:1i o unire parţiidă, iHl-
111i�ilndn-sc Cit i11stitu�i1111i cu1111111c a Comisiune (:entrală, em·c va 
prrg:Hi lq.dle, de i11tercs Cu1111111 �i o Curte ele Casa�ie, anibclc 
1•11 sediul b F'ucşa11i, pe l :tngil Uni1111ea vamal:1, poştal:1, telegra
fiei\ şi 111011cblri'i. c11111 şi organiz;irca identic:'\ ii 111ilitiilu1·. Iar cu 
privirA la d<111111itur să dispunea s:1 fie ales pc via(:\ do :\duni1I'CtL 
lil'd\rtti principat, ins:l 11ui11ai dintro palllitntcni, rii11d eligilJil 
\11111 ri11 do 1D1 tata 11iis<'ut \loldorcall sa11 :\ Ju11tearP>. Convenţia 
1111 prcvrnlri1 dac-:'t donm i tor1 tl fl<' caro J'1cearc priuci pat aven s5-şi 
:1leag:1, trPhuia Sit l"io alt1d i11 fiet�1rc tari'i. Dr arca�tă lacună 
:1vp,;111 s:1 proritc pi1lrio�ii 110�tri .) i1rmsta 1miro ce ni se acordă 
:1vra sr1 Re sftm1.1ne la cna di11Lli t:ioc11irc a i11tercselur 1iaţio11:1lc. 

Conform ronve�iu11ei votate, r:\1rnb1ea ca adu11:1rile electivo 
sii. aleagft dintre părnit11tc11i, doi dorn11i, UJ1irea ri:i11i.1mi..11d nmnni 
l:1 u11iricarea 1f,g'isli1tiei �i 11nirorma armatei s:i fie la rel. 

l\loidovenii, proeed,\nd la alegerea domnului, se opririi asupra 
persoanei Colonelului l\.lex:1ndru .Ioan Cuza, care, prin politica 
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- 32 -

lui incolară, nu inspir:'.t temere pentru n1c1-un pnrtid, :-istfcl e:1 
fu ales cu unanimitate de voturi i1npotriva fust11l11i dt1111n �lili:i
lache Stur7�l �i a fiului său C:rig-ore, 111 ziua de G h11t1:1ril' l�:>!l. 

Costache Negri �i Nicu Catargiu, trimi�i la Co11sla11li1111p11l, 
h1 misiune extraordinară, spre :1 olJtine uprol,arc:1 all'g·1\rPi di11 
pnrtea Sultanului, se opriră mai mult tin1p i11 J1nc11rP�li, c:1 l111-
pr·ern1ă c11 patriotii 111unteni, sri scruteze idc<!:t Unirei. 

Aci erau donă partide: unul, care sus�inea (':u1did:1tur:1 
fostului dom11 Îreorg-e Hihcscu, care, l'iind sig-11r de rrn,şit·,î., p11-
sese siî. se ridir:e arcuri de tri11mf cu initi:tlrlc� «C. H.»: iar 
cel:'\Jalt, pc a lui Alcxarnlru Chica, fost dnn111 şi de <·nr:ind ( '.ai
ina<-:Ul. Acesta, ced:tnd şi consider„'tnd i11tcrcsclc generale alP 
patriei 111ai presus rlec:\t ale sale şi 111a i prrs1rn dcc:·1t :1111 Iii ţia, 
rc1rnnlă la c:mdidatura sa, Jnptfrnd ('011tra alcgcrei Jni UilJPSl·u. 

Jar g011f't•:l.lul Vnt<loinnu, i11itiat li7. irleea U11irei şi, nrvuind 
să in111orn1:1nteze intr'un ocean de s .. 'mgc, Unirea, a lăs:1t 111ultiP1"a 
Capitalei să 11n1plc <lealnl Mitropoliei. Aici, prill inf'lăc.''iratu .1 
dis<"ur s, t.1.nftmJ deputat, Vasile Boerescu, cal'e in inăltfHoarea s:1 
t�uv:i11tarc intreha sguduitor: <<pentru ce ne 11umitn: noi �i voi)) 
:1 Rtnrs Iacri,ni pdni'i �i duşmanilor U11irii; inr hi acelaş timp'. 
casapii, în l'ereslrelor adunăfii, ascnlind m:1rile lilr' c11ţite, frtcurrt 
pe deputaţi s� :;_rnnce în urmă pc alesul rlela Moldova. 

L:1 ol 1Sf'r,·atia marilor pL1teri, cr1 s'a11 ctdcat dispozi �iilc co11-
ve11 liunci, pntrinl,ii 11oştri au 1•;1spuns c�t au proce,fat leg«l, aleg:iflll 
clni domni intr·o singură persoan(t. 1\strcJ, hătr:'.tna diplrnnaţio :1 
Eurcipei a fost dejucată de 11işte ti11eri făr:1 experienţă, lns;1 roartr 
l urag-iosi.

L > 

,-\ ustrin, nevoind s:'i rccunonsci1 a.lcg-erca, a a111cnin ţat c11 
ocuparea PrincipatPlor, 1ns:'t rste împiedicat;'\. de' �apuJeon al lll 
care a încurcat-o în războiul cu Jtalia. 

Cuza-\'t1clfl. a r;1spuns de minune eve11imer.tulL1i, rezolvt11id 
c·11 qn curaj l"rtră pcreehe c:cJc 111ai 111ari )•roL]cJ11c :tle timp11lui. 

Setulnriz:u:0�1 :\verilor n1,i11i"1stiresti., ]<:'g·ca electorală si a i11-
structiei şcolare, improprict:'irirca ţiir·aniJor, pre(·UJll �i 

0

U11im1 
d.efinitiv;'\. pecetluiW. î11 ·180�, in ur111a vizitei 1:t Constautinopul.
vor f'o1·111a dP-annr11rca titlul de g-Jurifl al acestu: rnnre dmnn; iar
laranul ro111,111: ul,is11uit ,l l·u11cretiza �ia sint<:tiz:i tot cee:wo este
Îrnîret, l'a i11l·m111r1;1t e11 o eur-cultt str\Jn<"itoare, fur111:i11d iu jurul
JJersuanei sale o lRgondtt a secolnlui al X.1.X.-Lea. 
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GP.neraţia Unirei n'a fost cruţată de oarecari greşeli; cu 
toate acestea, oricâte,critici i s'ar aduce, trebuie să i se recu
noasel"l 1-narele merit: acela al sincerităţei şi al <lesinteresului cu 
care lucra. 

Căldura cu care un Bălcescu, un Bolintineanu, un Alexandri 
şi toF c!c felul lor, au cJesgropat eroii neamului, felul cum au 
irnprosprttat evenimentele, petrecute pe plaiurile vechei Dacii, ne 
face &'i vibrăm puternic şi să trăim purtaţi prin veacurile jert
felor şi ostcnelelor străbune. Şi această generaţie, ln tocmai ca 
un al doilea Prometeu, care a furat din cer focul sacru, Bc· lă-
1nnreşte viu şi :i.mănunţit timpul şi martirul marelui erou, pu
m\ndu-uc in strmucitoarea dâră luminoasă, pe care acest erou
meteor a lăsat-o în urma lui ca o Călăuză şi un indemn urma
�ilor sortili s:l gesăvârşească visul lui, visul neamului. 

Această generatie a ,cunoscut jertfa pe toată scara de lnflă
r,;'i rarc �i durere. A mâncat pâinea amară a exilului; lui Bălcescu 
nn i s'a

1 

îngăduit, bolnav, să-şi îmbrăţişeze pe mama lui, ci numai 
dela Reni, să o privească pe celălalt mal al Prut ului şi a murit 
ln cea mai neagră mizerie, a murit de nostalgia dorului de ţară, 
pr011unţ;\nd p,\uă'n ultimul suspin ca şi Voinescu H, pe buze, numele 
patriei. AstJ'el că zeii, la care ei s'au închinat, merită, lncă, 
stima �i adoratia noastră. 

Astăzi, noi, generaţia asupra clireia destinul şi-a întins 
1rn\na ca un ordin, în momentul când un foc b"I'ozav a cuprins 
I irttr:'m ul nostru continent dela un capăt pân:l la altul; ln in
fernalul zgo·not al miilor şi mii cţc tunuri, care au lntunecat 
vtlzduhu1, au zguduit pământul şi au cutremurat mările până 1n 
:uh'mcul Jor, în dispariţia aU1tor sate şi oraşe, ln distrugerea 
at.itor civilizaţii şi cap'd'opere de cultur-ă, ne-am ridicat şi am 
dovedit lumei, că un popor se ridică, se menţine şi birueşte 
numai prin conlucrarea tuturor fortelor sale naţionale, grupate tn 
jurul aceluiaş steag. 

Am dat prinosul de lacrimi amare al vftduvelor şi orfanilor., 
ce-i întâlnim la tot pasul. 

Oituzul, Mărăştii şi Mărăşeştii vor avea de povestit secole 
�i apele vor repeta-o codrilor, codrii, norilor şi norii, istoriei şi 
eternităţii ! 

Elevi! Au înţeles vitejii \vŞtri colegi pe toţi străbunii, :m 
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tnteles ursib noastră şi s'au jertfit. Fie ca spiritul lor statornicit 
;lii;colo, unde nu se ştie <le patimi\ şi ură, de micşorări şi înjo
siri, Si't trimită halsamul regenerator, nouă celor rămaşi, spre a 
putea sugruma <le vecie ce este rău şi nenorocit, ceeace poate 
diîr.î.rna si sf:lrâma idealul la care ei s'au închinat cu abî.ta evl.avir 

. 
. 

Urmaţi pilda lor şi nu uitati un moment c.1 prezentul �i 
pentru individ şi pentru 11eam, nu poate fi trăit dec.1t în cultul 
pios nl trecutului şi c imposibil de a(lmis ca un prezl:}nt, pli11 
de pietatea. luminoasti a trecutului, să nu fie întemeiat �i pc u 
:tdevnrată speran�"'t pentru viitor. 

Căci idealismul feroce nu ctmoaştc altă lege, dec:H aceea n 
egoismului nnui măreţ ide:11. 

Şi acestui ide::tl s'a consacrat sublimul nostru Rege, cel mai 
mare român, căruia El şi duioasa lui Regin(l i-au pus podoaba 
de flori pe solemnul jurământ ele credinţă. 

Acest mare rege, căruia istoria contimporană nu-i poale 
găsi pereche, în sufletul d"\.rui-a s'a rleslănţuit eea mai sguduitoare 
trageclie, acestui erou intre eroi, care a rupt cu neamul şi sân
gele lui, pentru a nu n decât Român şi numai al Românilor, 
să-i jurăm toţi cu curătie de suflet, nestrămutata noastră drn.
goste şi statornica noastră credinţă. Şi, geniului blând, tovarăşul 
lui duios, celei mai măreţe şi poetice femei s'aducem tot prinosul 
aceloraşi sentimente. 

Şi•'acum, cc'mrl trompetele noastre sună pe zidurile Hotinului, 
Clujului, C:etă !;ei-A ll:>e, unde cxlin ioară. locuiau străjerii; câţ1d 
măreţul nostru rege a intrat 1n Alba Julia, pe aceia� poart:1 prin 
care acum trei sec<1le a intrat ncela a c.1.rui eroicii tfiranfi a trc
săltnt în prun:.'mtul riela Turda, să strigăm cu toţii: 

«Trăiască Rom:ini.a l\fore �>) 
«Tr-ăiascti Dinastia !» 
«Trăiască toti cei ce si111t şi cugetă r0111i\.neştc !)) 
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Conferinţă ţinută 1a serbarea aniversării 
Unirii Basarabiei 

IUBIŢI ELEVI' 

ln urma procesului de transformare a societ:1tei medievale, 
in pragul epocei moderne, apar state puternic închegate s11b 
,1ina.8tii întărite. Dou:\ state, însă, intrfi în epoca modernă încă. 
snb formele me11ic\·nle: Ungnria şi Polonia. Primn va dispare de 
pc harta europeană în urrna loviturilor Juj Suliman cel mare, 
�ult:::mul Turcilor. 

Poloni:1, daeă va rnai duce încă o exister.ţă efemeră cie vre-o 
două secole, aceasta datnrit."t lipsei unor vecini puternici. Cam! 
11usia cea necunoscută va pă�i pc calea croit,'\ rle geniul barbar 
al lui Petru cel l\I:,rc, atunci şi luminoasa Polou.ic va sf,trticat.l\ 
ln trei 1:,rtrţi ,le Vf!Ci.nii s:\i ingraţi şi hr5p:\reli. fa.r dup:l înghiţi
rea :i.cestor două state, cele două clillastii : a Hahslmrgilor �i a Ro-
1nanovilor îşi vor îndrepfa privirile lacome spre impel'iul otoman 
care clela muai·ea asediului Vienei îsi <letesc pe fat.l\ slăhăciw10a ! 

,,. � ., 
'

iar Principatele Romane vor avea multe de suferit clin pricina 
a�ezărei lor între Austria -�i Rusia, care sc înt:'ircsc şi intre Turcia 
intrat:\ pc calea riecadentei. 

Princ;ipatele noastre vor- forma mărul discordiei ir:tre :.ceşti 
veci.ni puternici cari vor c:1uta srt mnşte din acest mnr de aur, 
1nt1.in Austria răpindu:ne ni:tcovina în 1775. 

Nu vor trece 50 <le ani şi Rusia, clupăce clin -.1792 ajunsese 
la Nistru, va . imita pe Austria, în 1812, smulg-c\nd din trupul 
�[oldovei, grdr.artAl ei nepreţuit, frumoasa Bnsarn.b:e. 
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Cu o lndărătnic.e fără pereche în istoria omenirei, Ţurîsmnl, 
spre a ajunge cât mai repede la Constantinopol, repetă cal 111:ii 

,les loviturile împotriva omului bolnav, nelăsand uici ()(!ala s,1-i 
scape un asemenea prilej. 

O asemenea ocazie avea să-i fie prilejuită C(i.t mai cnrtmd, 
clintr'un .ioc unor împrejurări fatale pentru noi. Napolco11 c·<'I 
Mare, împăratul Francezilor, rluprt ce a iugemmchiat �i 11niilil 
militarismul german, voinrl să de�1 o asernenea lecţie şi Tarului 
Alexandru I, a incnrcat şi pe Turci în .războiul cu acesta, astfel 
ci"L pentru a patra oară armatele ruse ocupau Principatele Rom:i.nr 

După victoriile napoleoniene dela Eylau şi Friedland, l'\:1� 
poleon crede că ar· t'i mai favorabil interesekJr sale <ie a so 1111-
păca cu un adversar pc care nn-1 pntea sdrohi, sacrific:-'rnd, 
bineînţeles, pe Turci. Astfel că cei doi momu·hi in inti'1lnirca 
1lela Tilsit (1b'D7) întocmai ca <lni hi.lha:-i cari meditează asupr,1 
unor operaţii de noapte, in1părlen11 Europa intre ci: .Apusul rf\-
111;}.nea lui Napoleon, iar Răsăritul, zonă <le operatii lui 1\lexandru. 

Iată cum geniul lui Napoleon rtisph'Uea pe Sultan ul ture, 
care in mod sincer şi 1lesinteresat s'a amestecat într'un r:1zboi11 
ca.re nu-l privea în mod rlirect. Să.r1rnmii Turci, aveau să poarte 
singuri războiul lăsaţi la rliscretia Tar·ului ! 

Dar după cum ru:agostea intre_ doi t.Ulrari nu poate ţinro 
mult, căci se vor certa imediat la impărtirea prăzei, tot astfel 
cei doi rna.ri impăraţi intrară în conflict. Apusul porneşte i11 

contra Orientului. O, cât :1.r fi fost de folos pentru Napoleon 
prietenia Turcilor ! Dar aceştia trădati de ,louă ori, nu mai :111 

nici-o încredere în acelrt, la care simpatiile şi antipatiile se 
schi:11bau ctela o zi la alta. 

Pe l::i.ngă aceasta, se mai adaog·ă şi tr[Ldarea Dr::igomanului 
Moruzzi, care a dosit scrisoarea 1ni Napoleon adresată' Sultan ul11 i, 
prin c:u:e acesta er:-i îmbiat s:l continue mai departe rtizboiul. 
Ruşii priI11 .... 'i.nrl firul acestei corespnwlenie. se g-răbesc s:'1 îrn:11cc 
pacea. 

Generalul Kutusof, cornarnlantul oştilor ruse7 primeşte ordi11 
dela 'far ca să inchee pacea cu Turcii .1n orice cornlitii. 

Delegaţii turci treceau <lin surprindere in sur-prindere.: 
intH li se pretindea ca Dun:'irea să rur111ew I 1utarnl 1n tre cele 
,lou:l imperii; apoi să cedeze l\foldo\·,1 p;ui:"î i11 Siret, în fine, 
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măcar pfmă in Prut şi dacă Turcii ar fi fost mai rliplomati �i 
sig-m·i de statornicia lui Napoleon, nu 11umai că Basarabia ar ri 
rost salvată, ba, poate, ei ar fi obţinut teritorii dela Ruşi. 

faUt în ce imprejurări nenorocite Moldova dintre Prtft �i 
;-Jistru trece la colosul rus ! Tarul pentru a şterge urice urrnJt 
numelui de �Ioltlovd, denumeşte acest teritoriu anexat eu numele 
de Basarabia numire ce se d:'\ numai părtej de Sud a acestui 
p:1rnunt. 

Pe lângă aceasta, :l(luc colonii de Ruteni şi de Cazaci, ba 
lncă şi Germa1.i şi Bulgari, crezâHd că în chipul acesta vor 
desnaţionaliza pe Moldoveni. 

Dupn vre-o 45 <le :mi de i111pilare ruseasy1i încep a se arăta 
z,wile invierei Basarnhiei. lH urma războiului C:rimeei, sau, mai 
l,ino zis, peutrn cheile Sft. }\1orn1tiut, Rusia este alu11g�1t:1 din 
Principate, impreu11rt cu regu!ameutul ei organic. 

�i, ca o slabă recompensă, 111..ti mult ca o măsură diploma
tică împotriva H usiei, <lecat ca 1111 act de drept.1te, se retroce
dează prin congresul clela Paris, Martie 1&'V5, cele trei jude�e 
riin Sudul Hasara1Jiei, putin ci�tig- şi di11 punct de ve<lere 11a\io-
11J.l şi din ptmct de vedere economic. 

Verlem aci11n împlinirea adevărnlui ele ştii11�, orice energie 
desf:".işurată cu lăcomie şi pripa, timie la sleirea ei. Acel monstru 
<'li miile de braţe, acea caracatiţă, care strivea în 1,asturii ten
laculilor ei, sufletul şi dreptul la viată al popuarelor, pe care 111 
porta ei sălbatec.1. şi oarh/\ le cerea brutaJ, prin sfor�"lrea-i cri
minală şi, jucărie 'stupidă în mit!lr! leg-il0r un.turale işi înclină 
tapul obosită. 

Rilsboiul dela -1877, la care am colaborat alături de Rusia ,
in haza mmi tratat �i a unei conventii care ne asigura intreg-itatca 
lcritorului rornun, smulgea cele trei jn<iete iar· dela Si'.i.nul mamei 
cl11pă o alintare de abia 20 de ani. 

In aparent:,; Rusia părea victorioasn, 111 realitate ins:1 trep
ll-lc tronu lui tar ist începeau să sc clatine. C::'1.ci sc insc..1.mnă u 11 
c·;'t�lig- rle trei juclete, fată de. cheltuelilc extraordinare, faţ._'\ de 
Proica rezistenţ-'\. a lui Osman-Paşa, care a salvat prestigiul mi
litar al turcilor şi care intr'un fmomeut, resturile armatei ruse 
decimate criJ.u arnenin ţate să fie sv,irlite in Dunăre? 

Cine mi-şi aminteşte de faimoasa telegramă a marelui Duce 
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Nicolae, către Principele Carol : «Treci Duniîrca pe unde vc:�li 
şi 01 orice condi�ii ct'tci cauza creştinilor e pcrdutrt» . 

. �i iar acele .. �şi legi rcpet.'mdu-se cu organismele ita descom

puner,:. Aceleaşi acte de ctisperată ag-ă�.ire, c.i.n1l conving-crea 
morlii ce nu int�trzie, si-a f:'icut loc in consliinta lni: accias luplft 
mes�hină şi ztufa.rnică, ·mai ales cirnd org·i}nis�rnl i�i arc plr.1ni1.
deala în impulsiuni criminale şi rapace. Cancelarul Gorciacof' î11 
congresul dela Berlin, la obiectiunea marelui Kogăln icc..urn, c.r1 
aliatul ne garantase ,intreg·itatea teritorului, iar acum ne tratcaz:1 
ca. pe duşmani răspunde cu cinismul rasei şi 11carnului: «Jntc
gritatea era garantată în ceace priveşte Turcia, nu �i Husia)). 

Nu-i vorbă, Providenta., căreia nu-i scapă şi c.we nu cstti 
infirmă, cana clă sentin�1. judecăţei, ne dădu Dobrogea vechiul 
leagăn al lui Mircea cu portul Constanţa, de care se leagă i.n 
viitor, expansiunea noastrii comercială. Dcac:i, procesul desCO! n
punerii ruseşti urmează. Tarii cari, în mintea popnrului de robi 
erau una cu cucerfrile, nemai fiimi in stare să apară în ncliii 
lor, ca a t::lre, cad de hornbe, de asasinate, ca şi marii duci Îll·· 

ruditi cu ei. �i d upti aproape 2G ani de îricerdiri să se ridice, 
socotindu-se <lela 77, 'farul, i.n<1rcptandu-�i ochi spre Japonia 
unde işi veaeau m,tntuirea. şi deliranta poporului glorificare, 
pleacă genuncliii şi tremurfL pe tronul ce trosnea, eşiml putregaiul 
la. iveală. Jar inteli

0
u-cn tele romane.c;;ti clin Dasarabia, acum, c:lnd 

. . 

tabloul vic�ei ruseşti li se limpezise, lucrea7,ă fărtL teamă, şi, 
or3·aniz.ln<ln-sc in comitete secrete, preg'fttcsc în ascuns conştiin
�ele, ca h morncn tul JJOtrivit să-şi scnturc jugul. 

Şi anii trec:nli in dorinta indcplinirei visului marelui ?l'lihaiu 
1i J'orţati de îinprejurări, 11e vedem iar alături de H.usi:l in Bpl'i
jinul revoi Ldid\rilor noastre. 

T!'ădarea ei rlc n1ui pc urmă, joc hotă.rât de acciaş provi
Jc11�1., ne d:'\. şi pal'tea din trupul Daciei vechi la ca.re atunci 11u 
vuisem sti ne giu1\lim mo111e11ta11. - Hasaral_;ia. 

Revolutia 1,olşcvic:1, 1n momentnl r�tntl puţinele şi incurcu
tele noastre trupe, se apărau eroic Ja Oituz şi Mărăşeşti, tin.:md 
lu loc pe spărg-ătorul de fronturi, este prilejul nimerit, pentmca 
cel mai m:fre Rege şi romfm împreună cu guvernul d-lui Ionel 
Brătianu, să 0t·done detaşarea de trupe depe front şi trimiterea 
lor in Basarabia sub motivul apărării contra puhoiului bolşevic 
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şi deci s'o OCt/tpe. Meritul cel mai mare lnsft, se cuvine moldo
vc:mului l.msar-abean, care timp ile 106 ani a ştiut sti păstreze 
ncştiruită tra<litia, obiceiurile şi limţla lui, ci'tci fftră acestea, 
astăzi Basarabia nu ne-ar fi folosit la 11imic. Şi nouă celor cari 
trăim av.i, ne revine o sarcină grea şi 111:t.reată. S.1 hq;tăm ca 
tot coltişorul <le pi\m:'mt rom,\nesc să fie frăm.111tat 11111nai de 
Homâni, el să-l lucreze cu drnrr, sit-1 it11pudol.1ească cu duioşia 
dorului clin doine, să se lipească de ol, de brazdă, de cer, de 
munţi şi ape, aşa ca să nu-şi simtft păm;\ntul depe groapă api't
s,'tndu-J, c:t nu şi-a făcut datoria şi nu a ing-emt<-:hial pe el. �i 
acum, c.,\nd liora mare încinge mijlocul vechei Dacii, să strigăm 
cu totii : «Trăiască BasaralJia cu toate ale ei surori ; Tr:1iascâ 
dinastia şi toti cei ce simt şi cugetă rom:l11eşte>,. 

G, D. Petresr.u 
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Tudor Vladimirescu 

Conferinţl ţinuti la serbarea centenarului Eroului 

Astăzi serbăm centenarul redeşteptării naţionale, ln care 
vom comemora profetica figură a lui Tudor Vladimirescu, im
punându-ne datoria de a privi din nou şi in cadrul cel mai a
devărat, apariţia µnică a eroului Pandur în istoria noastră con
temporană. 

Unii filosofi, vorbind de rolul omului mare in istorie, au 
emis opinia următ�e: «�ele luminează colinele, cand esţc 
lncă sub orizont, şi marile spirite descopăr adevărul mai curând 
decât se manifestă mulţimii. Aceasta este măsura superiorităţii 
lor. Ei sunt cei dintâi cari prind şi reflectează o lumină ce chiar 
fără de ajutorul lor, ar fi devenit curând vizibilă şi celor ce stau 
mai jos decât ei». 

La această micşorare a «Omului provirlen ţfal» a personali
tăţii mari 1n istorie, John Stuart Mill răspundea cu succes : 
t1.0amenii eminenti nu se multumesc numai să vadă strălucind 

. . 

lumina pe vârful dealului, ci se urcă pe vârf şi chiamă lumina 
şi dacă nimeni nu s'ar fi urcat p{mă acolo, lumina, în majorita
tea cazurilor, nu ar fi putut lumina vre-odată valea. 

Tudor Vladimirescu nu s'a multumit a vedea lumina depe 
. 

vârful muntelui, ci a chiemat-o el însuşi. Ca toţi eroii unei epoci· 
el a trecut mai sus de mentalitatea curentă şi a simţit jntr'un 
suflet de om, sbuciumul lntregii sale naţiuni, precum în energia 
lui s'au strâns speranţele viitorului nostru naţional. 

Ce era înainte de mişcarea lui Tudor ? Ce se petreceau in 
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mult încercatele Principate Române? Aceasta ne-au spus-o <le 
mult documentele timpului, ne-a zugrăvit-o boerul Golescu in 
comedia sa politică i11titulata: «Starea Ţarii Bomâneşti in zHele 
Măriei Sale lui Ion Caragea». 

Considerând tronul ţ:'ll'ilor ca un mijloc de inavutire per
sonală, Fanariotii aventurieri de cea m::i.i rea spet,\ au adus cu ci 
toată concepţia Levantului, cu intreg cortegiul de dureri str.ins 
legate de înjosirea naţională, în care se vede un neam slăpânil 
tle domni străini. 

Oricât ar căuta unii să apere epoca fanariotă, ea rămâne 
totnş, acea noapte ce s'a aşternut în calea evolutiei poporului 
nostru, timp de o sută şi' mai bine de ani. 

Şi, alături cu demnitatea înscăunării pe t1:on a aventurierilor 
�i abililor st1 ,lini, avem întreaga operă� coruplie �i sania volnicie, 
pc care regimurile isvorâte din eonrup�e le produc intotde.auna. 
Si ceeace e1:a mai trist, era că insusi clasa hoerească îsi !!·,'isca 
.'.) L'I .3, u 

in laşitatea alipirei de tron, putu1ţ1 de a friLi materialmente bine; 
iaI' clasa prăncască asupra căreia cădea urgia dărilor, cari ser
veau la satisfacerea nesătm·.i.tei poftei <le bani a domnului şi a 
camarilei sale, îsi ducea o vială mizeră de robi. �i această t..1iră
nimc dacrt a tr:lit, asn cum a 'trăit, se d:1toreste 

O 

minunatei· sale 
. . 

pnteri de J:0'.f,istenttt 01:g-:1nic.'i şi morală, care este ceva specific 
firii rom,'.t.neşti. 

Sub această urgisită domnie a Fanariotilor decadenta poli
ticii a atins ultimul grad, a� înc..tt numai aşezămiutcle- nationale 
abia au mai p;\strat celo1: duml Principate caracterul ele state 
1tationale, ca tări deoseLite <.1e provinciile imperiului otoman. 
hnpreunt't cu decadenta politreă, a mers pa.raiel �i decăderea 
culturii rom.'.meşti, care lncepnse a inflori sub domnii pământeni, 
at1.'rnd chiar noi continuatori la J-lorn,1.nii de peste munti. In a
eeiaş măsură u decăzut stnrea economică, pr:n sleirea c:'ireia 
nefericitele ţ'lri au căzut prad(t. Desele domnu, prin care P6arla 
i�i spori.a venitµrile, pm1e�t varf cumplitelor vremi!_ 1n legăturii 
cu aceste rele, :Fă.ul cel mai mm·e, pe cai·e domnia Fanarioţilor 
l-a adµs ţărilor române, a fost stricarea moravurilor, corupya
morală în·stat si in societate: «Vai! vai! vai de tară!)) - ex
clama cronicar�! Neculcea, - «Ce vremi curr1plit; am ajuns şi
la ce grea cumpănă am căzut! Doară numai Dumnezeu aşi face
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milă cu tine, săracă ţlră, ca s.1 scapi dintru aceste obiceiuri 
spurcate». 

ln disperarea lui işi pierduse bietul cronicar speran� unei 
ameliorări: <<Aşa socotesc cu firea mea cea proastă: (:..\nrl o vrea 
Dumnezeu să facă să nu fie rugină pe fier şi turci in Tarigrad, 
lupii să nu mănânce oile în lume; atu11cea poate 1111 vor fi Greci în 
Moldova şi Ţara Românească; nici or fi !Joeri, nici or putea 
mânca aceste două ţări cum le mănanc.-'i; iar alt leac n'a mai 
rămas cu condeiul meu să pomenesc ca s:'i put ghicil>. 

Focul il stingi, apa o ieze.�ti şi o aba�i pe altă parte, vâ11tul 
când bate te dai în lături într'un ad:1post �i te odihneşti; soarele 
intră in nori; noaptea cu i11tu11ericul trece şi se face iar lumin:"1; 
iar la grec miHi, sau omenie, sau dreptate, sau nevicleşug, niei 
unele de acestea nu sm1t, sau f'rica lui Dun111ezeu; numai c;'md 
nu poate să facn. ră.n, se arată cu hlânde1e; far inima şi f'irea 
tot ec'\t ar putea să facă r:1utate». 

Când asemenea accente dureroase ieşeau ,lin piepturile bă
trânilor noştri cr011icari, fiecare din ei, om de stat, primi-miniştrii 
,,i timpului lor, ei arătau nn numai durerile tristului secol în 
care trăiau, dar_ prevedeau şi prevesteau viitoarele nenoro.ciri ale 
ţlrii: tăierea sau isgonirea 1tlti'lnilor Domni rom:l11i, secolul de 
fier şi de tină al Fanariotilor, prefacerea oraşelor dunărene în 
cetăţi turceşti, cedarea pe un ti111p a Olteniei, pierderea Bucovi
nei şi a Basarabiei, in fine mai mult dec:it iminenta ştergere a 
tărilor române depe Liarta Euro11ei ! 

Şi cu to:-lte acestea, după gr()zavul potop strfduceşte curcu 
beul reînseninării orizo11tului ro1rninesc ! Odată cn secolul al 
\:IX-lea, alt soare apare., la ale c:1rui raze de libertate şi naţio
nalitate încep şi Romanii să se înc:1lzeasc.."i. Şi razele acestui 
soare le primim din nobila Frant:1, din luminoasele idei ale 
fraţilor adeleni şi chiar prin don111ii fana!'ioţi. Marea revolulic 
franceză zice popoarelor intocmai ca şi Crist lui Lazăr : Sculaţi.-vft : 

Dela o bucată de vreme Grecii, cari pricinuiau influenţe 
din citirea literaturii t'ranceze, visau revohitia şi libertatea. 

Gândul lor era să răscoale toate pGpoarele creştine asupra 
Sultanului, şi ei, crezându-se cei mai isteţi şi mai deprinşi in 
afaceri, nădăjduiau să întemeieze un mare Stat g!'ecesc prin in 
lăturarea Turcilor. 
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Nici mai mL!lt 111c1 mai puţin : aveau &1 rlea jos firma 
lrnpe1•jului Otoman �i s'o inlocuiasc:1 eu aceea a !'ostului Imperiu 
Lizauti.n. 

Rusia i11te�ia aceste pufte ale Grecilor; Cancelarul Jmpărătiii, 
C.1po <l'li:;tr1a, era el însuşi grec, şi avea �tiin� do orga11izaµa
rcvulution,1l'i't a ncarnului său, despre a�a numita Eterie sau to
v.'1răşic. Fii lui Co11sta11tin lpsilante, dintre care u11ul, Alexandru,
era genera-! 111 armat.t H usici, viteaz cum il arăta m,ina dreaptă
pc care o pierdw,e i11tr'1111:1 din htptele cu Napoleon I, stăteau
gata s:i se puHf't in frnntea ni işcftrii. De l'apt, i11 luna lui Februal'ie
·1�21, beizadeaua ,\lexanrlru, acest celebru palavragiu, trecu Prutul
irnprcună c11 o ceată cin c;'tţi-va tovarăşi ai săi.

Se lntclesc cu Mihail �uţu, urrna1ul lui Calimachi în sca
unul l\foldovci, ş.i dipătă rlela acesta îngăduinţa celor dint:iiu 
111:,suri. 

l11 cur.'rn,l din laşi, unde ucise pc Turci, el porni o expe
ditie pc care o credea ln stnre să elihcreze b1treag:1 Eladă şi, pc 
l:tngi"1 clf111sa, to:1tă pcni11snla Dalca11kft in fulusul (�recilor. Dar 
acost dr11111 11'a fost cu 11uro<.:: Ipsila11tc a r:,h1cit prin Moldova 
�i "i\lu11tr.mia, dnc;iml cu 8inc o oaste 111 care studenFi şi băeţii 
de prtivăJii f'ilJ'11i:H1 o !rn11:l parte. �i insf.\rşit, avea să fie ÎHvins 
de rficc:ila şi !mb ec a cu11statat. 

lL 

D:1c:1 mai nles �folclovcnii şi cl,iar boierii mm1t8ni, n'au 
voil o intelcgcrc en Jpsil:u1tc, aceasta se clalorcştc faptului cft, în 
,lccursul vcac11lui al '.\ VllJ-1oa şi 111:ti _cu osebire i11 cca de a doua 
j11m:Hate a acestui veac, so alcătuise o literatură, menită s.1 pro
ducă, dup:l un şir de silin te, viaţa noastră modernft de ast:izi. 

Tn Tara Hu1mb1easc.1 se ridică di11trc hoieri nn scriitor de 
î11sernn,'itatc�, l.1riicrul lcllikl1it:1 V,kftrescu . .  \cesta scrie u grama
tică a lirnbii ru1n:'tne�ti, d�\nd ca prubă ]_1uc:\ti poetice şi lăsantl 
fiilor s,li urm:Horul tcsta1ncnt: 

Urma�iJor mei V:ic;,reşti, 
Las vouă. moştenire, 
Creşterea limbii române�li 
Şi-a patriei iubire. 

Pe ca.ncl Zilot Românul, in istoria sa, plângea nenorocirea 
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ţării, Iancu Văcărescu, care din pruncie :1 fost al rnuzcl1'I' favorit, 
moştenirnl talentul tată.lui şi Lunicului s;iu, 1111 so temea de C.i
ragea să pună în gura lăutarilor versuri ca cele cc ur111caz:"1: 

Ah ! De-am putea redoMndi 
Şi câte-avem pierdute! 
Atunci ce inimi 111 'ar vorhi, 
Ce guri ar mai sta mute? 

Deasemenea Camachi .�i Beldim:rn, in l\Ioldova, uu se lăsau 
mai prejos. 

Toti ace�ti tineri tin,eau, fără îndoială, la limba in care-şi expri
mau g:mdurilc lor, preferincl-o limbii greceşti, care se vorhcn la 
Curte şi în clasa superioar:l; ei iubeau �ar.t lor, în care avP-an rost11 L 
,le buni gospodari, întelege:-iu că sunt Ron1;i11i şi că pentru nea
mul lor se deschide o viaţă rom:incască IKt1ional:1, deusol1ită de 
viata natională a Grecilor. 

. . 

Le lipsea însă, 11cntru ca să pnnă in aclev;lr lumea în 111iş-
c.1re şi să lucreze cu mai mult:i izlx\ndă pentru vremurile noi, 
m;lndria că sunt Rom:'m i, conştiin �'1 i11:'il lf'ttoarc pc care o a vnscse 
un Miron Costea, un Cantemir, un Constantin Cantaruzino, c:l 
avem un trecut frumos �i că, prin urmare, st�rea de umili11tft 
în c.:re ne g·,\sirn, 1111 putea ri veşnic,1. 

Cărtlirarii, scriitorii, boierii c!1iar, dintre aceia c.1r� f'uscscri't 
c ... 'titigaF pcn tru ideile noi, 11 u erau în stare stt prcg:Heascft o 
1n..u1irestatie 1n SAnsul crezului rom:lnost.:, să arate prin :t<:casla 
c:\ n'au nimic a face cu r.\sculhlii lui lpsibnte si cft .turesc ('.t 

. . 

acest piiinfu1t rom:'mesc sft fie numai al Hom:1nilor. 
Se ridică, ins:\ 111 părtiic oltene, 1m boiernaş anume �lug·erul 

Tnrlor Vladimirescu. Tudor, care porJ1ea. din massa poporului, cr.t 
sorlit să U'tlmăce.îscă .:icest crez în lot ce era llorin�� şi vis; el a 
fost coarda din care dul,ul 1.1rg-isitt1Jui 11can1 trcliuja s:"t seoată 
sunetele aprigei lui sc11tin�e de rttzlmnarc. Fiu de 111oş11e:rn, s'a 
uăsci.1t în satul Vladimir din jni!etul Gorj. Tnvătase carte ln cl1ip 
solid pe,,tru neca vreme şi rusesc logofăt pc lungă boierii uiva
nului din Crmova. 

In cur-.:md Constantin lpsilante i1 bocre.?tc, d„ind-i rangul de 
comis al doilea ..• G.ilHl izhucni r:'izhJiul ru�o-turc în ·1800, Prin
cipatele fură ocupate de către Ruşi �i odată cu ace.�tia, lpsilantc 
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- 1„5 --

se reîntoa.rce în domnie şi creiază noi (uncţii cerute de im
grejurări. 

Acum (în 20 Decembrie 1806) din comisul al doilea_ e pus 
vătaf la plaiul Muntelui-de-sus în judeţul MehedinV. Dar Tudor 
îşi arm în curand un alt rost. Impreună cu plăeşii muntelui-, cu 
pandurii, păzitori împotriva ho�ilor, cari-i erau supuşi lui ca vătaf'. 

Tudor ce prezentă generalului ru:; Isaiov. 
Pandurii rom:1ni au fost de folos Ruşilor, căci în scurtă 

vreme Oltenia fu cur:''ttită ele către Turci. Se cerea un Caru Gheor
g·he, tui co111a11dir sigtir, viteaz, aspru în ţinerea de randuială şi 
ln pedepsirea trădătorilor sau nesupuşilor. După anumite dovezi 
t·e <l:l<luse Tudor, Isaiov se încredinţă că el ar putea fi acel om. 
Puse în fruntea panclurilor pe fostul comis Tudor, ridicat acum 
1le cur:'tnrl pentru meritele lui la rangul de slug-er. 

«La -1807, spwrn Jonilă Ceganul, unul clin pan1lurii lui 
Tudor, ne-a luat generalul Isaiov, ne-a imLrăcat căzftceşte, ne-a 
dat n1asdrRce, ne-n pus pistol şi sabie la brâu şi după cc ne-a 
1r1cut smotru, ne-a r.'rn<luit l:=t Tatargic, o b:1taie de tun dela Vidin, 
,·a sft ţinem pe C.'Lfjalii lui Mola Aga să nu iasă tlin cetate ... » 

«Ştii, durnne::ttn, ce om era căpitanul nostru, Tudor? El care 
nn r.'1rlea niciodată, cund rrnzia c.1 vin Turcii asupra noastră, c:1 
:-:o 11:'ipustesc p[tg-,·mii, c�rnrl cu g{mdul nu g-;,'tndiai, el <le bucurie 
incepea .3(t c.'mte şi să joace cn un copil. lutra în foc parc'ar J'i 
l'<ist la nuntrt !>) 

ccCornandirul mai lupti't cu fl:1căii lui la Rahova şi la Feti
�la1t, apoi în şanţrn·ile dela Calafat, aşa de frumos inc:H căpătă 
1:rnne de viteaz 111:,1·e, l'(tct'tmlu-se vrednic rlc s:-ibia de cfi1er sau 
rle 11arncic (locotenent), de clecoratia Sf. Vl::i<limir, şi de un inel 
cu piatră scumpă, ce avea 11nmele Tarului gravat pe cUnsul. 

Culegând pradă între Turci, Tudor ajuuse om cu .oarecar<' 
avere. 

In J808 îl vedem cumpăr:'mu <le pc la rn()!}neni, iar ca om 
religios, fiicrind cîanie pe la biserici şi ridic:.'md siJ1gur o biserică 
111 satul Prejna-Acolo se găseşte şi singurul chip ce ne-a n'\.mas 
dela 11.\nsul, cu inscriptia: «Biv vel Slugeri Teodor Cumăm1ir». 

«Comamla» lui Tndor linu pană la 18H, iar după înc�eerea 
p[tcii ca multora !'lltor.�, trecutul i-a fost iertat. Comanrliru1 de 
u1Hnioară, care hotărn asupra atâtor oa111eni, căzu iarăşi în ran-
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durile din urmă ale boerimii- Când el însuşi, când fratele s.1u 
sunt vătafi de plai în Munte. Făcea şi el negot ele piei, de porci 
şi ducea intru toate viaţa obişnuit.-/\ acelor de treapt:t sa. Măsura 
moşii ·ca mulţi })OOrna:Ji şi se judeca, 1nUmplător, la uivan, c11 
acei cari fuseseră păgubiţi altă<lati"t de p:rndurii săi. 

In acest timp; făcu el un drum la Viena, ('hH4) din timpul 
căruia ne-au rămas scrisori în care se oglindeşte s11 netul lui d(· 
om cinstit şi mânrlru, veghetor şi harnic, cu �rr.ije de cele incre
dintate lui. Cum se vede din aceste scrisori, el 11u s'a dus aco.lo
pentru i 11teresul lui ci mai mult ca să facă u11 IJi11e fostului strn 
stăpan şi prieten, Nicolae Glogoveam1, a cărui sotic bolnav(t murise 
de cur:iml acolo, în c..'intarea doctorilor vicn{�Zi. Tudor i,vca s:'t 
descurce dou(t procese: unul de moştenire, altul de tAf lirt.rie co
mis{t de o prietenă a răposatei, să scont(t. la calc socotelile in
curcate şi sfi aducă ln ţară pe copila l\{aşinca. 

Timpul petrecut la Viena avu o ii�:\urire puternicii asupra 
lui. Deşi nu-i plăcea de marea clieltueal:1, de ză! ,ava la judecata 
«drăciască a Nemtilor» afurisiţi, ltuti cari umblft c,1 <lr·ăcenii s:'i 
strângă pe oameni)), la forrnalismul <<nlil::n11ului acestuia incHir:,tnic 
si tiran)) viizu aculo un î11vftl:"tm:..111t car0 scotea 110 mmeni ccdin 
. ' 

r::'tn<lurile dobitoacelor>>, cum a văzut la cnpiii de 1,oieri m•Jldo-
veni a�ezaţi în V.ieua. 

C:eti ziarele în care se desl,ătcan interesele ]urnii, ascuWl 
convorhi!'ile aprinse ale celor ce urni:'frîan dcshaterile asupr·a 
rn�tenirii lui Napoleon în congrrsnl «Jrnpăl'al_ilor �i rc�·ilor» 1î 
la capătul uneia din scrisorile lui, el se rostia astreI 1n ceiacen 
priveşte viitorul �1r4iJui. 

«Se stmă că atunci rn fi ceva şi pentru locurile acelea (adicti 
ti"irile române) că mult a fost, puţin a rămas». 

Tot aci, se întâlni el cn c:1pitm1ul Jortlachc, care-l initiă 111 
tainele Eteriei, ce tinea la învierea î111pf1ră�iei hizanli11c, el� Firile 
noastre .cu tot.

,Că�itanu] Iordache Olimpic, un om iute �i bot:1r:lt, ro1rni11 
clin Vlacho-Clisura Macedoniei, cunoştea pe TmJor î11et <lin tirn
pul războiului cu Turcii, c:.'md Tutlor îl scăpase o<lat(t dela moarte. 
Totuşi el era ursit să fie geniul lui cel rău, curn fusese cu Dasta 
pentru Mihai-Viteazul... El i-a vorhit lui de libertate, de ajntoru1 
Rusiei, de gonirea Turcilor <lin Europa, <lupă cari va urma des-
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robirea ţărilor române, curăţiirea lor de fanarioţi şi ciocoi. Se 
pare că Tudor a promis ajutorul său. 

Această minte limpede şi judecată dreaptă, acest caracter 
aspru şi neclintit în hotărâri, aceast.1. inimă de viteaz, gata s.1 
se arw1ce în primejdie pentru o idee inaltă, simţia că un destin 
îl m:\nă înainte pe calea revoluţiei; din ceasul când m'am născut, 
m'am îmbrăcat în căma� morţii, zicea el unui prieten al său. 
Astfel, de mai mulţi ani, Tudor strângea arme de tot felul: 
pistoale, puşti şi iatagane, pe cari le ascm1dea la cula din via 
dela Cerneşti; se înţelegea cu o;imenii de încredere cari, la ceasul 
e:înd va suna trâmbiţa deştepUi.rii, să-i adune pe toţi pandurii şi 
t.t1ranii din sate sub steagul său.

Dacă ridicarea Grecilor a z:1bovit a�a de mult, aceasta se 
datoreşte nesigurantei ce avea faţ1 <le Şuţu cel Bătr,\n (lin 
l\1unteni::i., care putea să parască sau să facă împotrivire. 

Alexandru-Vodă se îmbolnăvi însă, către sfârşitul anului 
'1820, de o boală de bătrânete, care trebuia să răpună repede 
trupul său slăbit. 

f.ftpitanul Iordachi pofti pe Tudor la Bucureşti, unde slu
geru l mehedintean, merse sub cuv:_\nt că are o pricină de judecată. 

Aci, Tudor fu pus în legătură cu Vlădica Ilarion care, cu 
aceleaşi mijloace de vorbe frumoase şi ele mari minciuni, <se sili 
a-i lua ochii cu totul <iesfăsurandu-i înainte un viitor de dreptate.
�i <lo 01nenie, bun pentru ţărănimea ce suferea de pe urma uno 

1

((Ciocoimi)) lacome. 
Jn ziua de ·18 Ianuarie, 5 zile după moartea lui Şuţu, Tudor 

porneşte clin Bucureşti cu o ceată- de 36 din arnăutii lui fordachi, 
conduşi de trufaşul Bulgnr, îndărătnic şi nenscult:ltor, aplecat 
spre schimbări şi trădare, un om deprins cu ale oştiri, căci şi e1 
slujise p(:• Ruşi, Dimitrie l\1acedonski. Ajunsese în ziua de 21 la 
T,\rg-ul Jiului, Aci ar�stă pe Dincă Oteteleşanu, unul din isprav
nicii Gorjului, apoi <lin Ta.rgu Jiu trecu la vechea mănăstire Tis
mana, unde sili pe ispravnicul arestat să dea porunci prin sate, 
ca făr."1. zăbavă ţ:1.ranii să a.dune provizii C}i.t mai multe la mă
năstire. A rloqa zi el plec.:1. la Padeş, unde-l aştepta un căpitan 
cu 100 panduri mai clinainte pregătiţi şi de aci, răspândi cea rlintâi 
proclamnţie. 

Aceast:'l proclamaţie a Jui Tudor fu s.1lutată cu un entu-
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z!asm de nedescris. Ţărani înarmaţi cu coase şi topoare alergau 
în tabăra lui, care zilnic se mărea. Lupttttorii îl numeau Domnul 
Tudor şi el clela o vreme începu să vorheasc.1 şi s:l se ponrte 
domn�·te. 

Acum el care se a fla în fruntea a 6000 de panduri lşi fi'tcu 
nn plan şi mai marc. V.intui de Jihertate, purces dela marca 
furtu11iî cc dăr,1mase nnstil.ia, U fnr:1 şi pe el. Drumul si'iu prin 
Oltenia fu un adevărat t!'iumt': toatR puterile trimise împotriva 
lui, unele sunt imprf\ştiatc, altele închină sten;,·urilc, pum1.ndn-sc 
snlt ordinile lui. 

DupCt · tainele revolu �ionare apusene, răspancli proclarnatii în 
care vorbia de s11'.crinkcle s.1.rncilor, de apăsarea oamenilor de cei 
r:1i; el :-ir:ilă ca scGp :11 m işcttrei sale «scăparea rulJiei» şi înce
tarea jafurilor şi nerlrepw�ilor cc, <<11or1xlul a încercat din pricina 
oblii,luitorilur domni>) punJnrl laohltă, între aceşti apftsfttori ai 
�:'irii, pe G1·cci �i pc boierii de tară înieleşi cu gfrnşii. 

A p(li, în fr1111tea acestei oaste ele ţ.'irani, merse spre Bucu
rcst:i �i în ziua do ·IG !\lartic a·1u11sc I.a Cotroce11i, unde isi asezfL 
. . / 

. "' . 

lah:"Lra. /\ dP11a zi î�i frtcu intr;11•e:1 î11 Bucure�ti parcurgând stră-
zi Ic orajului t:c rttsu11au de vcrRurilo c:mtatc ,Ic pa11durii s:1.i. 

J. 

Frunzrt verde usturoi 
T11 n'ai lege m:ti ciocoi! 
De te-a� prinde în rf1zhoi 
Î.u 1,1:triuci ca s:'i le mc,i ... 

JI. 

Dali pandnrilor v01111c1 

Nu fiti la s11flr.te mici· 
Daţi cn flinlele 'npu�criti 
Din robie s.'i sc:,paţi. 

JJJ. 

Plug-ulclul meu ncL11n 
L o 

Cum te prefăcuşi în tun! 
\r • 

• 
t· ez1, n�a mai pu} ara 

S:1 te scapi de nng-ara 
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IV. 

Frunză verde de molotru 
C:în<l sosi Tudor la Motru„ 
Ciocoii trecură Oltu 
Şi se 'necară cu totu. 

D�r pe c;,i.t de repede a fost pentru Tudor ridicarea sa, pe 
.1t.ita avea să guste nmii.rttciunca deceptiilor. Doerii cei mari, cari 
il amenintaseră cu moarte, cu a(urise_nia, fug·iser:l la Braşov. lu 
Bucureşti, găsise numai Su lJoeri: unii fiiml pentru păstrarea 
st.ttpauirii turceşti, alţii. aveau tragere de inim::-t pentru Jpsilante 
i:tr restul fiinu gata s(t stea la iHvoialiî cu Tudor. ln fine, ,luprt 
1,iulto frămantă.ri, în ziua Je 23 Martie, Loerii cu Mitropolitul în 
l'runte, iscttlesc actul ,le cre,.linVt către Tudor, iar in ziua de 2� 
.\lartie, din ordinul lui Tudor un nou Arz către PoarUt, prin care
a1·ată starea de pl.-lns în care se găsea tura din cauza ublMui
lul'ilor t.loumi, i::e au stătut şi să-.i ferească de o năvălire a Turcilor 
,le peste Dună.re. 

Dela aceasti't t.bl\ steaua lui Tut.lur începe si'.t pMească. Cum 
:1uzirii boierii c:'i. lpsilante şi-a aşezat tâ.hlra la Coleu.tina, lncepur11. 
a se pierde iH intrigi: iu frunte cu Mitropolitul vizitează des pe 
lpsilante, fiindcă era prin\, pări'1sinu pe Tudor, fiindcă era ·tăra11, 
ceeace il făcu si.t se retragă cu :1i s:"ti b Cotrc1ceni. 

Jpsilante se aştepta ca Tudor si\- i se închine şi să i se pun(t 
sub 111a1w. lui, dar Îli urma unei întrevederi, c;,in<l i se spuse de 
:1c·esta c:"t, fttr:1 :1jutorul Rusiei, el nu cuteaz:1. a riclica steagul 
c1111tra Turcilor, că nu �i-a în:u-rnat pandurii t.:a să lilJereze Greer:.i, 
,·i pentru a sc�pa 'fa!'a de asuprirea carru uiriei ; lpsi lrni te în telese 
!"a locul lui este peste Dunăre, nu aci! Heruzul lui Tudor căzu 
1·,t u loviturii de Înăciucft pe capul Grecului. In reziste11ţa lui
T11dor, Jpsih11te ve1loa un obstacol de 11eiuvins iutru reafo.area 
idealului G reccsc. 

Principatele Române, pentru el, erau lagărul revendicărilor 
11:tlionalc greceşti şi tut.Jemlată vistcri:1 care intre�iHea cetele de 
zavergii. Atrn1ci dete ordin ca Armiutii, S,'trbii şi Hulg-arii din 
11;istea lui Tudor s,\ vină Ia dânsul. S'au dus toţi căpitanii g-reci; 
l�1ng-ft panduri au r(unas uumai 1facetlonski �i Jfog·i PrO<ilan cu
t:'tti-va s:'trbi şi bulgari. Fmraric,tul ishuti s/î atragă J)e Loierii,
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- 50 -·

cari işi c:'\lcară jurămrtntul de crerlinţrt de la 2.3 Martie şi, cce;tr·1, 
era şi mai rnu r.a toate, s.1 arunce s.1mânta 1„avistei pri11tre p:111-
duri, cari nu se pute.au bucura <le jaf, ca Arnltll�ii şi :vhmătur:1 
eteristă. 

Faţ,"i ,te tr:'idarea hoerilor, cari intucrniser:l m1 Arz cătrr• 
Sultan irnpotrivn lui Tudor, acesta luă 111:'isuri dictatoriale: incep11 
a se purta. ca nn arievărat Domn. Printre cei câţiva l>0eri car; 
formau Divanul, ort1rnlui pe oricine voi ol, i11 tele mai insem11at{• 
dreg·ătorii şi puse ispravnici pela jude�e. Pe IJOcri i-a închis intr·o 
casă pe Delvedere şi, ca să-i inspăim:\nte, le trimetea <lin câ11d 
in c:)n<l c:Ue o g-Jiiulea de tuu în ograda curţii unde ii închisese. 

Se spune c,1 insuşi Gheorghe Lazăr ii îndrcptne t1t11urilP, <·;1 
semn c.1 Jnrlreptarea puterii porneşte dela cultur:'i. 

V:'iztmd c.1 11u vine omul impăr:Uesc, pentru cercetare, c11111 
eeruse el de at:\tea ori, el iscodi tot l'elul de mijloace ca să i11-
ţeleag·ă Sultanul c.'i. el nu s'a răsculat contra Sultanului ca Tpsi
lante, ci pentru dreptatea poporului şi privilegiile Firii. In cel di11 
urmă Arz, iscălit cu deasila de l,oerii închişi la Belvedere, Tw.h,r 
spunea răspicat că: 'fara vrea un domn p:lm:111tc:m şi cft el, f:1r:î 
voia Jui, este ales de popor ca ş{t scuture j11g11I cel lirnncsc :ii 
fa nario�ilor. 

Dar <'e l'olos, eăci tot te lucra el Jn Poartă se darf1ma pe 
deoparte de fostul do11111 Scarl:it Calirnachi, pe de alt:-1 parte· d<' 
l10Crii cei lllari ai �1rii cari înainte de 23 l'\fartie, i11credint:1r:1 
pe Turci că pornirea lui Tndor e primejclioasi1 �i cri111inal:"i. f:11 
toate că cei din Bucureşti isc.lleau acum alte jelbi, rn.c,i.nd di11 
negru alh de fric:1, cC'i de la Braşov il ponegreau po Tudor !_ ,t 
ea şi înainte. 

Marele vizir nu stia te �ft 111ui ere.adă. ln sfârsit Turcii tr1·· 
. . 

ceau Dunărea. Ipsilnnte incti din Aprilie fugise spre T„irgovişle. 
TwJor in zi11a fie -13 �·!ai, e„ind Tmcii i:-e apropiau de f:apit.tl.'i. 
Jşi ridică tab:'fra dela Cotroeeni şi, apuc,irnl pe valen Argeşul11i, 
:ijunse la Goleşti. Pe tot drumul p(mă la (�oieşti, corn:111dantul 
nu încetase de a ra,� cxercitii de atac închipuit, dar se între<·r-:1 
cu asprimea prea 111lllt l'atf1 de panouri : pentru cel mai 11tic furl 
tlove<lit el pedepsea en moartea. Se spune c.1 numai in acest dru,11 
ar fi spânzurai vre-u :10 p:m,luri. Din această cauză, el avu 1w· 
intelegeri cu �rtpitanii s:'\, toti incepură să-şi arate ncmultu111ir1·: 1 
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t.1 nu se pot folosi cu nimic sub comanda Domnului Tudor i 
Ipsilante urmărea pe Tudor pas cu pas, chiar prin spioni! 

cc avea pe lângă Sârbii lui Prodan şi l\facedonski. 
Misiunea înlăturării lui Tudor, căzu in sarciua lui Iordachi, 

l'ăci acesta îl iniţiase asupra planurilor greceşti. 
Cu ajutorul locotenenţilor sarbi, Prodan şi Maccdonski, Tudor 

rste smuls din mijlocul căpitanilor trădători. 
Eroul martir, dezarmat şi legat, a fost dus la Piteşti, iar de 

acolo la Târgovişte, la lpsilante. Acesta după ce-l acoperi de in
mlte, porunci să fie purtat pe uliţele oraşului, c.-Hare, cu picioarele 
legate sub burta calului, pentru ca toat:l lumea să-l vadă pe 
acela ce-şi zisese: «Domnul Tudor» şi întrupase nădejdile drei)tc 
ale ţăranilor; iar în spre ziua de 27 l\fai porunci să fie scos di11 
�litropolie şi dus spre răs:1rit, dincolo de �nţurilc cetăţii. C.11:'\ii 
au fost t;•ei ostaşi, cari nu stătuseră niciodată in faţa duşmanului, 
,patrioţi» greci din Husia: Orfi.mo, Cavaleropulu şi Garnovski: 

- Unde mă duceţi? întrebă Tudor.
- La ai tăi, ii răsunse unul cu ironie.
- Nu văd eu că drumul acesta nu duce intr'acolo?
- i\forgi h1ainte, i se spuse cu asprime.
Nelegiuiţii Cf'-1 C!.J!)ducc:rn se opriră hlng-:1 iazul 1110rii,

�proape de grădina Gcartoglu; aci ii a�teptau dui Greci: Varnava 
ii Parga. Acesta <lin urmă zise lui Tudor i11 lirnha grea(;;',: «sper-
1urule, făţi datoria către Dumuezeu)). Tudor răspuuse: «N'aveti 
11ici unul din voi un pistol'/)) Drept răspuns nclegiuitii1iucepur:1 
a-l lovi cu iataganele.

Lungă şi dureroasi1 fu agonia lui Tudor! 
După ce-l ciop.'1rţir:1, il desbr:1cară spre a uu fi cunoscut 

;Jupă veşr.1itc: căci eteriştii se temeau de popor, mai ales de 1xv1-
iiuri; d.in care cauză moartea lui Tudor se �inu in mare taiuă. 

Cepchenul lui Tudur fiind str:.imt la încheietura rnainilm·, 
�8.tsinii ii tăiară pumnii ca sit poată scoate mai biuc liaiua. 

După aceia, îi azv:\rlir:'\ trupul i11 putui di11 grădiua Gear
lagfo şi aruncarfi păm:int in puţ. 

Astfel .pieri-zice Hegmmlt-păr.'isit de ai săi, mr1celf1rit Je 
11i�te mizcrabiliiasasini,a.ccl Hum:'tn, care ştiu a ridica ar111a pentl'u 
c:mza; natională. 

�toa.rtea lui Tudor Vla«limircscu estf' o 1Jal::i şi pe11tru fana-
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rioţii ce-l m�icel:1riră şi pentru Loerii cari trădau prin sl:1liici111:, 
lor drepturile t:lrii şi sper:.rn\a unei renaşteri. 

Acest umilitor sli:1rşit al !ni Tmk,r 1111 putea fi privii 
poporuJ rom:in c11 nep:1sarea cruzimii grec�ti. 1n ph'l.111:'id<':1 
si'tngelui siîu, care-l leg-::i de acest rn11ce11ic, el a simţit jtmgfo, 
unei dureri r,1zvr:itite �i s·a legat cu jur:'\1rnint de jertl'.1 ea s:1 i 

scape de Creci prin J)l'Opriilc sale 1nijlnac0, SJl!'f' a ajungi la di

stn·arşirea idealului. Hom:lnul nicici c�dat(t un �i-:i ridi,:nt nrliii S!•l 

1,iniere şi 1rn şi-a hrănit sufletul cu porte lir:'ipărete: el totdt�11111 
s'a ridicat pentm dreptate şi pentru o cam::1 !Sl":)ntiî. 

Do aceea, ahmul il'�it <iill f:':'ing-ele de martir : tl l11i Tud, 
atinse tronul lni Dmn11ezeu, c:,ro cu 111„ina lui dote S!·nrnul dr(':1 
Wtii şi astfel r.,i111osul ]p:-:U:rnte, în r,,i.a T11rcih•r ce veneau � 
:Hhic:1 ordine:1, rugi lfts;:U1d pc ai lui s:1 .. fie rn11or;1ti l';\nr, Ja m111 
la Drugi:i�:nii, in 111argi11en Oltului: iar d Re r,;:ti11sc 111i�eJe�te 1nlr' 
tei11ui1(1 la \11111caei, în :\lara11l11rc�i. De :1F<ernenea, Grecii di'H �1 •. 
dnva, tu,1 i ti ('li :rn:'î ntii don rnc�tî ,1 i cii pitanulni lord.iei ii, 1"11, 
11irnkiţi în lupta dela Sc11k11i, l11 li111p ce n parte diu d\petC'11 
picrirJ 1U'ii t]p vii în rn;l11:1�tire:1 S1�•'.1d, n11ile se :1d:ipnstir:1. Jnli-1 
twc�ti:1 :i li,st şi Jordacl1i. Dar J:i111!Jn�a-Sava �i ('.11 Glience:i ? ,\ 
r1)St dati 1111illl'ci l':îzl>1111:iloarc a lni Tndnr, riind inipu�cati i1tlr 
cas;'i rli11 H11cmi'1ti din ordi111il l1li C!i:�haia-Heg, 1:Ioneralisi11111 
t11rc, at11Jll'.i ell11l ct·t�dc:111 1·:'1 se pot ln,em·a de fructul trficl:'irti !1,1 

Jnrcp:'111d ca 111i�carn tJrfi11easdi, 111i�1'.;1rra lui Tmlor dcV<·1 
11 revnlulio politii·,, �i llatin11al:'î, al cărui srnp fli atins, de onre1 
:1111 d,;l:;indit drrptn!. de a 11c aleg·e Donrni p:11rn.i.nteni. 

Ori (·�tt de dur1·t1 1s ar ri pc11trn noi sfftr�itul s?\11 cnl l!': 1;.:i1 
n II trei ,u ifl s[1 pÎ1'rdC'111 din vc�derc 1•;1, (lrice. r:,pL:1 11 iare î�i :11' 

jertfa sa, it1r !";1talihte,1 1111 alege jer·lf:t. 
�i dac:'î 11r1n :iiii trti, l\111,lurc, nu s\u1 !11vrednieit s:1-ti 1•1i 

lr•a0:'i. t;-;e1ni11tcl0 �i R:"1 le d�:1 cinste:1 cuvenită, a·ceast:1 1111 a 11,,
picdieat ea r:klia 11atio11aliti1l,ii �i a lil1crt:1tii, cP tn ai apri11s-, 
s;'\ stri\lJat:1 iii dccur::;td a zceu cleceuii, Wuri1td iroa11a sr:u1l:1 
Hrn11;111ici �.l:ir.i, !,1 r<.'dcrca ci'ir<•i:1 îns:iii eroie:.1 ta ţ:1.r◄-mă ,1 lrPs:'il! .• 
de b11cm·ii.'. 

G. D. Pttreticu
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SITUAŢIA ELEVILOR LA FINELE 
ANULUI 1921 �922 

Ch1::;;.t I-a 

N\llnele �• prumunclc 
elevilor 

Media 11,1 - l\fotl��
.!"'

1
111
·
(
·-
)
·-
l�
• �-

l _
_ w � 

. ,serva llllll pnrtarc generala 
li 

l J Banu Z. Gheorghe 
:! Bănici'i Tudorancea 

· I 1000 · 737 I!
I 1000 N07 !l,,

., 
,) J)r · x l' l I '-'C"' l:9-; · 1 ) oasc,t r 1eorg 1e o !V I , � : 1
'!, 
. ) 

Bncătică S. Dumitru 1 ooo I t{3:1 I' 
Caraman Ştefan �00 ' - 11 Co:ijc� t- ! I 'rom . 

i 
I! �t 1Sl<1rIC 

7 
Chipară ]. Dumitru ' 800 

I . - li J<�relent 
( '} · · li (' J t i v(J() ''153 • Promt>v,,t con[. ·' u�esia ,ara ,e n 1 !I articolului 77 

li Chisoce�urn t-tef..m �,oo I\! �,;�: :I! !I Ciocan �tefan 1nuo
l !l ' Cocon cea C. 1011 000 '1 N:{3 ii I' 11 

1''1"2 ·11 t J Colef Nic-.ol.t 1 noo I .J_ 

I� I Constantinescu .Kirnlae li 1 uou I ,:i:i �: 
l: l Dăctarlat Daniil I l ooo ii ,9J ., 
I '� IJ;\neţ Constantin li NU(>

\
1! 70i'i 1

1
:,

1
: 1.-1 Dochie Constanti11 li 7tio 11, 

(i'.J7

Hi 'I IJone Con:;lit11ti11 :1 :-;ou !j jj5cl !!Prom cc,sf
l, li Emi!i.rn A. Dmn.ilr11 i: :,,:uo !.ii fr't-:! :: 
I X li Cheorglie Chiru

1
\1 �oo 715 i; 

idem 

art. 71 

·I '.I !I ( 'j •t v M"J ·1 i t.,uD I ,:!li) !' 
I 

, ll ,a . l l,�l 1: , 

I noin Amel li !tllO ! ,�2 i
Hanu Co.tt�tantin •1 !!OU i;

:ill 
''>-I1-

idem 

idem I 
J, CoriJr,it l. rom. 

�i. i�toric 

1 
:t.!
�).) 
-•.J 

i Jlann Trand,.1 fir 
! llief Ioan

�'� Jliescn N. Mari11 
Ionescu N. (�heog-he 
Ion eseu N. lo,.m 
Levente Ioan 
Lică Trifn 
Lipan T,\nase 

I' fJlXl i! 
:11 • iiii ·l noo \1 .i

l 

I j85
I J ()00 ��Q 

1 OlK) 7 !)0 

10()(_) 

1: Cl'•TIJCllt I. rom. 
�i istorie 

1.Prom. CO!lf. art. 77 
!, 
Hi!
jt 

1: 
1: 
, Corijent i. rom. 
I şi gCOhraf:a 
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Clasa I. 

i Numele şi pronumele Media 11' 
d elevilo:r purtare 
z 

30 Lungulescu Petre soo

31 Manea Eniţă 1000

32 Marcu Gheorghe 900 
33 1\,Jariu A. Dumitru goo 
31. Marin Gheorghe goo 
35 · -Mihăilescu Aurel 900 
36 Milcof P. Miliu \)Ol 
37 Mineiu Mihnil 800

38 Modoi Gheorghe goo 
3U Nădrag Marin g()(} 
40 Pintilie Hristea 1000
1.1 Presadă Gheorghe 800

la,2 Rugină Constantiu gOO 

lt-3 Săvulescu Gh. Iancu 900 
lt,!,1, Şeitan N. Marin !)00 

,.5 Şeitan Traian 900 
-i6 Simion M. pavel

li lt-7 Stan T. Virgil 700 
,.8 Stănescu Constantin go::i 
!J,9 Tfmase Aurel !)00

:10 Turturică Eugen soo

51 Vlarl Tudor 800

f:lasa II. 

;:,2 A nrică Victor I 1000 
5:l Bărbn Traian ! 1000

5't, Bontea .Dumitru I 
goo 

;);J Brânză Ion I 9r:o

:-i6 Cantaragiu Gheorghe I uoo

57 Cantaragiu· Ioan I 
noo! 58 Cosâmbescu Gheorghe i 800

59 Cojocaru Nicolae I sco
I 

li 

. I 

1
1 -. 

Mcdin 
Obse . f 

ge�erală I rvaţmnij 

67S 
goo 
708 

6'3 
-

71s 

6R�

730 
710 
-

731 
-
5R7

--
73.!J 

-

-
728 

691 

670 
-

I' 
i 

jProm. conf. ut. rr: 
I I 

I 
I 

Corijent l1torle fi I 
ftil11!e natural, 

Pro111. eoni. ut. 17 

Corijent I. rom. �' I matematica 
Prom, eoni, art. ri' 

Repetent i 

Repetent 

li Repetent 
I 

I 
Rdras 

Repetent 

Prom. COII!, ■rt, r1 

Repetent 

798 

I 7,;a 

705

7�3 Prom, eoni, art, 1i
l 882
I 

785 I 
I 698 rrom, eoni. art, 111 

76<l
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CJa� II 

!\l.cdia 

gencraL"i 
Observa tiun i 

l"iil!Numel� şi _pronumele I Mede, 1,
! 1 li elevilor purtare 

l_--:�----------+---!+---·"-----

1 60 I Costache �tefan 900 li I t i1 Cri ve]escu t�heorg-he 1 ooo li 
G2 Datcu Ion noo 

1 (,i.J Dobrescu Em ilian �oo 
G 1- j Dobre:-;cu S. · Marin 800 
f i;i Drăgănescu Alexanrtrn r,ou 
f ili Filip Gheorghe B00 
f.i? Filip Ioan 80:>
ti8 

1
1 (iflst.:ă T:lna:-;e �JOO 

6!J ti-reavu St.an I 700 
70 I Guţn Nicolae j Doo 

71 I Hrist.ache c;heorghe �wo 
7'-2 I facob Tudor noo 
7:J j Jat.:obef-cu Nicolai 300 
7 I� I Ichim Jkatn 11 !)00 
-, .-_) i

i
. 1\-I o . t li C,J00fr anea nm1 .r11 

7li I Marinescti Victor ii 900 
77 Mineiu Manole 

!i 000
78 Mineiu Ştefan I· 800 
70 Mitrea Mihai11 11 DOO 
80 Miu Lon 1 1 100 
81 Mnche \·asile Iii 1()00 
82 Omot.:e Gheorghe noo 
:-q Petrovid Const.mtin 

I 
!IO0

l':V� Poenaru Ioan 800
83 Prună Ion noo
8() Scapilide Ioan 700
'8,7 Similian Tudor 700
88 Staw-.iu Bonslmtin 
8�1 Staniloin Eugen 
!)O Stavru Petre 
!H Stroe Vasile

!)OO 
700 

1000 
800 

770 

708 
757 
748 
752 
752 
808 
752 
708 

752 
827
7+2 
733 
775 
go5 
7"i-7
73:J 
758 
700 
722 
77P. 
7:J0 
716 
715 

Prom. eoni. ari. 77 
Corijent/Ila tematica 

I
' şi geoi:ralia 

1

1

IC-orijeot 111atc111atica 
, 1i şt. naturale 

Prom. con[. art. 7i 

Rep< lent 

Prom, eoni, art, 77 
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Cl�t�-l. Il-.1 
1!!'!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!"!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!!�·'!!"" .. ____ ..,._,.._ ............ _ --' ,, 

Numele şi pronumele 
elevilor 

· !)2l Şerban Constantin
03 Şerban Gheorghe 
!H, T trnase Tase 
0;:-,,, Tamo�oin Gheorghe
!J1. i1j. Topor Marin 
U7JI Ticn Ioan 

li 

!1X
nv 

'l00 1 

HH 
102
10:J
'I 

0/2
.
1 

-to:-)

I '!Mi, 
107j 
'10�! 
10D1 

'l 10 
1'11 
J12 
1'la 
11,� 
J t:-1 
1·i6 
;H7
'l-18 
1H 

ii

120

1 
121 

J3cnescn ( :henrghc 
Dudtţictt Hadn 
Budtţică Uie 
Atanasiu Vasile
Burtoiu Ion 
Cftlineseu An1.d1el 
Carama n Kic�!al� 
Cristescu Aureli.an 
C:rj_yelesl ·u Nicnlai 
J);;i,yj(l :Mihain
Dn1gnca fon 
Dnmitriu Petrr. 
Dnrnitre:c-cn Nind,te 
Făcăi::rttLt Horia 
Filip PaYol 
Galet Dnmitrn 
Ghiţă P. Cou:st:rnlin 
Lefter Alexanrlr1t 
Ludo�anu Horia 
Iacob Dumitru 
Ilie ·Mihail 
M:.indru lo::tn
Mare� 1011 
Marcosann Ion 

I 

Media la 
p11rtan• 

!)00 
!)00 

., !)00 
li 

li 
I• 

li 
il �00 '-

soo 
!)00 

t ()00
i-:oo
70l)

! ,uo
700 
:-300 
!)00 
i,oo 

I 
\)

OU

. 700 
I 1; !)00 
[i � 1(lCJ 
!, 

I! !IQO
1i ,oo 
jl 'I() li ! IL 
11 tnoo

l
i: KOO1j C 
1 \jlXl 

i !)OU
I ! jllO 

!I 700
:i 900
ii 

I 

)kdin li t·)) 
• .

I- )Scrval1u111
genera a. , 

7 3fi 
710 
-1)' ' 

„ 7P.7 
,I 7'kl 

ii 7ifi 

I 712
i K�.! 
i 
1-

7!ti)

798 

720 
i 721 

li ,w

l' NH
! 7:,,1;
I ,87 

751 

71-i-�
719
796 
7G5

jl 750 

I 759 
335

I 

:;rrnm. ro:il art. 77 
,1 
:I 

:i 
l'Corijc11t matcniatic:, 

!I �i îiz.ică 

'.! 
:i ,, ,,

,, I
I
,i I 
:jPro111. eoni. art. 17, 

I, ! 
·1 I � 
li 
li I 
I 
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Cla:sa III-a 

t Numele �i pronumele ! Media lar Media 

l-�-�__,;, ____ e _ie_v_n_
o_r ___ 

�j })lll'tare g'COCl':litL 

122 Miu Traian �oo 
120 Moroianu fancn !"WO 
12/J., Muntenescu NicuJ;1c 800 
125 Nicolae Ioan 700 
120 Olteanu lon I !JOO 
127 Perianu Vasile 11000 
'l 28 Pică Constantin ,c;n 
1 29 Po�a Ştefan ! !"JOO 

'.l:10 Prahove:rnn Dumitru 11 iioti 
'l 31 Protopopestn A lcx. 700 

1 H':2 Hăhăiann Gheorghe I i,oo 

'l Bi1 Ro:--,·n Marin i_,oo 

13 ,,. Sp.'.moche fihcurfrhc n00 

1

1111 'l�;> Sp,1noche ]on DOLl 

t:H:i Stan Dnmitrn I: !,ou 

1371 Stan Ion !i 11. 10ll 

,, 

-1:·;HI Stan :Mihail ii !)OU 
1! 

·I :1D f-;t{mescu Aurel j: i,oo 

'.l mi StănciuJe::;cn l\'l.111 (1k I• NOO 
·1 H 1 Stoica Petre ; !)00 
·I!,,:Z!I Stroe Constantin I: !)OO 
11,j Serban ( ;heorg-hc , 1 xuo 
'1 'd· ;l'enie Constanti11 I: !}00 

li 'i '- - 'l' ' (--. f t. 1 ')110 .1;_1 oparceam1 ,nn:- im lll I . 
J Mi Vasilii 1 Ion i,.:oo 

: 

'.l lt-7 Voirn Andrei 11 !JOO 
'l -18 Zaharia Neculai ll 

-1 �f' ! J �� nc:!1t_i:· Dn�1itr� 1 1 ;.)O., , ;ogaţ1.u111 Con!'.,t:rnt.111
'151�. Braşoveanu R.ldn 

I! 1000 
I 
I 800 
j 900 
I < 

74-0 
742 

! (j88 
I I 740 

i'. x,o
,I 
I 701: 

li 
789 

:• 7!18 

I 4;97

716 

I 7fi'3 

ii 7rl5
I! 8of 
li -
I 

11 7ff, 
ii 703 
d ,,a 
',I 'j'O:; 
1; 71 � 

7Gl 

P 7V> .I 
,, 83-f

j: 778 
1: ""142 I' i! 763 
!i 

1H7
755 
731 

OIJscrva!iuni 

I 

i 
'Corijent matematica 

,;i lranccza 
Prom. eoni. ari. 77

1 

'. 
Prorn. eoni. art. 77

1 I Prom. eoni- ari. 77I 

'I I 
ii I 
li P·111u. con!. ari. 77 

" 

Rc�clcnl 

1 1P·t,m eoni. .11 l. '/7j 

r 
li 

li l: 
1

1

' Tot anul c�nccdiu 
I mcct1cal 
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Clasa IV-:i

I .: Numele şi pronumele I 

c.. :iJcJia l:1 i 
o elevilor purl:iro I � 

15� C:.1.ngea Necul�i :1 700

I 153 Călinescu Dumitru 11 
goo

13!� Chirilă Dumitrn 
1· 

!)00 

155 Constantinescu nh. ! !)0!l 

'156 lJima Enache i 800 

137 Dinu Romeo I DOO 

158 I Dragomirescu fiheorghe I 1 ooo 
15�1 Dumitrescu Constantin !1()0 I 

! 
1GO

I 

Gheţu I. Constantin r,oo I 
'161 Gheţu Ion 
·I ��

I 
Hanu �ict:lai

t o3II 
Haret frman 

1G/_1.� .lil:wu Vasile 
t 6i',: Letter Ioan 
1 uo Lozincă Ctmstan lin 
Hi7i Manea Victor 
1 GRj i\faroloiu Vasile 
,l lj!) Nedelcu Ghe0ghc 
170 1 NoYac Tudor 
t 711 Onică (iheorn-hc 

I .::-
17 2

1 
Oprea (�heorghe 

17:J Popescu Uumitn1 
'17 41 PC1rt-ache Niculai 
175 Rusu Gheorghe 
'176 S�!mpetrn Simion 
177 Spânoche \'a.-,ile 
178 Topală Radn 
179 Tro(in Alexandru 
180 Trofin Miha.iH 
181 Tudose Gheorghe 
1821 Voineagn Ion 
183

j 

Voineagu Tudor
184 Zahari::i �; c:culai 

!)00 I 

!)00 I 
I li 
I 800 li 

I! 
I �oo 

ii 
I 700 !I
jl !100 li

800 ji 
i,oo i 

I �flo I 

I 
·11)00

ii 
xoo 

l 800
1-
1 1uoo 
i 1 noe 
I qOO 
i ' 

l i,oo
I 1noo
! ·voo 
' o 

j NOO 
i 1000 
i 1000 

I
. ·10°lJ 
1000 

-'kdia 
f:Cncr:ilii 

(i!I+

11H 
l-i�'
7n1 

7�� 
717

�f�H 

74& 
71H

7-i-R 
]55 

758 
NC:l 

12R

707

;:,;Oiî

75!) 

"j6/i 
i,-:on 

]lP.

725 

N81 

�H 

7ss 
-08

773 
7:ir1 
f-;98 

775 
7�7 
-8-iI 

755 

-

I 
OhSf'!'Yi1IÎ1ini l 

I 
I 

I,, c f t 7• , rnm. " ", .

1 

I
I 

i i 
I 

I 

! I 
i 
I 
!1 I ! I 

I 

I 

i 
li 
'I 
'i .,
I

,j 
Decedat 

i 

:i ,, 
:J 
I' ·' ,. 
;i
' 

!I
11 
li i 

' I 
I I Prom. con!. art. ni 
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Clas;t. V--1

.; Numele şi .. pronumele <> 

o elevilor�

185 Amet M. Amet 
186 Bădulescu I-faralamhic 
187 Băncilă Simion 
188 Bor�ru Niculai 
189 Cioroianu Emil 
190 Const.antinescu Niculni 
191 Cristian Ion 
192 Cristian Radu 
193 Drăgănescu Gheorghe 
191" Dumitrescu Petre 
1!)� Făcăiann Dumitru 
196 Ghehe� Niculae 
-197 Girip Dumitru 
1�8 Girip Ion 
1!)!.) Iliaz Emurla 
200

11 
Iordache Tănăsache 

201 .Jecu Marin 
202 
203 
201, -20;) 
�06 
207 
:]08 
20fl 
:HO

i

' 
211 
212

1213 
21'"i 

Marin Anton 
Mihăilă Constantin 
Mihăilescu Gheorghe. Popescu C. t,heorghe 
Popescu M. Ioan 
Râp,l Ion 
Ru�u I. f.onsfant.in 
Rnsu L Vasile 
Stupea.nu Ion 
Şcrnn Gheorghe 
Ştefănescu Alex;rndrn 
Tndoran Con�tanl.in 
Voicu)esc11 Stelian 

I Media la 
J purt.1re 

j 1O00 
goo 

800 
1000

, !)00
ii -oo I ' :' '1O0J
ii 1000
111000
I fJOO
'I , 
'I fJOO
I 900
I 800

1000 

I 1O00
:1 800 
I flOO
I 1Q00
I 1000 
I 1000 
j 1O0J 
' 1000 i 1000
i -IOOJ
ii 1000
'.I goo
li i100
11 f.}00 

ii 
�00

11 

li 

-
)kdia 

I 
·- - . 

·generală
I Ob&•rr;1�i1111i 

I 

ll 

·i
I
I 

I 

7-11 
729 Prom. co11f. ul. 11 

779 
8:i!) !

77n I 

701 ( Prom. eoni. ari. 11 I 

j9+ 
I 
i71n 

78-1- : 

·l771 f 
I 

776

74-1 
I 

778 
I 

grn f 
I - I Rctru 

805 
l:Prom. eoni. ari, T7 7oă 

7M 

832 
78:! -
,H4- I 

�

43 

11 HiR 

!1 700 
11 j�.i 

813 

j74t. 
763 
71'-I 

RO'-

I f ""' ';:·;� .. , " 
'I
i' idcni 
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- (iO -
-·

Clasa Yl-a

;��
51 

;,17 
218 
:HD 
220 
221 
222 
2:J3 
'22/i, 
225 
226 
::227 
228 
J2fl 

7' urnele �i pronumele 
elevilor 

Avrigeanu Alexandn l
Bolea Neagu 
B. z· e,1an .1sn 
Bncăţ'ică lon 
Bu�iepure Henms 
Căciulă Constantin 
Caraman Iancu 
Costache Tudor 
Cusmici Trofin 
Creţulesc11 A1T.tdin 
Chirilă Toma 
Drăghia Hristu 
Gheorghe Y <1.sile 
Mnca M .. Gheorţl1e 
Mihăilescu Ştefan 

2:·m
1 

Năiţeseu Ioan 
2:H I Nicolesc1t Ioan 
::!3:! 

')'·3,. _, .,
I 

::2:JG1

2:1fi 

PopoYid Dnmi trn 
Pnp.i R Traian 
Popa Va:--ilc 
Pu�ca�in ( ;hcorghc 
Zamfire:--cu Constnntiit 

I l\lcdia la ii �h:diaql ()I � � I 1 -1• . l�('r\';tl((IIII I 
i purtarr �c1wrala 

I � 1 t)OO 'j7'J i' 
1! 

I f ,3,1 7�,1 11 

I H67 �30 1

1

·1 

' 1 ()00 8'39

! ,1003 �11 [ I 
i . 93,3 7 ni, 11 

noo 
i 1 ()0) 
I 1000 

700 

!100

!)00

800 
�ou 

: 1 ()00

xoo 

,1 
83ll li 
8:17 ii jl 
792 11 
j7'J jl 
-,H, 1; ii 7no ,, ,,
s,n 
jfi:3 

,�1

303 

j8fi 

I

! 

��: 
7fi'J 

1: 

ii 
;; 

I:li 
!, 
1: 
jl 
;� 
!l"
li 

:1 

lj 
I, 
,I 

•I 
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REZULTATUL 

examenului de corijenţă din 1922 

Kumelc iiÎ pronumele elevilor 
J 

Rftmas corijen�I cx�;;�::��:���
l 
de 

l j la ubiectelL! : :J curijcnl[t c!in

I\ J
i 

Septc111bnc 

:-----.-------------'e-

li L. ro110.i11t1 ':i 1 l-a Carain:rn �tct'an ii l!<l.Oria pron,uval 

:1 I, 

2 11:lllU Cnnst:int.in 11 L. ră.111tt11ă. l!i 
1'l'Oll1(J\':ll I L. francc:1.a 

I: 

l1 J • • .:l !lanu Tr:rnJal'ir j •• romana. iil
pru11 10Yal 

j' .Maleu,atir:t 

i' 
4 Lic:i, Tri!'u 11 L. rom:in:"t �i 

pl'0ll)0Y:ll 

li 
L:eog-r:-1fici"1.

;, M:irin GIJPorr.:-111' I lslori:t pru:11on1I 
�t. naturale 

L. ro111:lni"t �j fi Ni"tdr:ig· )!arin 

1 

rnalcmat.ica pro1nural 

7 Dolm1sru Emili:111 I 
Mate111atica şi 

prOJllOY:J( IJ-a Geografia 

ii:'11:itemalica �I 
H lll-:1 Dr:1:,:frnescu :\ 1,,xandru 

�t. n:ituralr I l"l'fX•l1'lll 

() Al:masiu V.-.�ile i\latcnrntka ii ('l'Ollll1\':ll. 
�i fizica :I 
�laten,alira �i :I 

'lO Munlene�cu Nicola,, 
L. fr:mcezii 11 

pro1110, :11 

ii 
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11I-a

II-a i

111-.t I 
IV-a

.;!.• ... 
1

51 

;J(j 

- 62 -

STATISTICA 

'3 

LE :i::' �o "-' 
u cc 

--,;-,--
!

! 
;18 I G G 

fi.J I -1 :j -, 

1�7 ::l i 'l 

// 1 ]� 
11
! 
I 

I 

1 I -
I 

-,-
1 I -

I 
- I 1 

I V-a :10 �!) - - I 1 

VJ-;1 2� ' :22 - - I -
==11====1ţ==�!====1===':1=' ===11===1 
To�,I I 23fi 2H I 9 ! � I[ 3 [ 1 ,--·---t1--•-1/---.i :i71 I
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Extras 

din regulamentul pentru administrarea interioară 

a şcoalelor normale de învăţători şi învătltoare 

Art. 1. - ln tonte şcoalelc normale de învăţători şi lnvi'\ţ/L 
tnare elevii snnt UU!nai interni, bursieri sau solvenţi. 

Locurile v.11.:a11te se dau prin concurs. Elevii cari nu terrni-
11:it 4 dase de seminar, <le gimnaziu sau de şcoal:1 secundară de 
l'cte gr. I, sm1t adrnişi a concura pentm clasa V a acelor şconle 
11ormale de l11vt1tători s'au invăFitoare, care au numai clasa V şi 
VI :ji anume; la F:ilciu, Focşa.ni şi Ramnicul-Valcea. 

Cunoştintele ce ar fig-ura în plus în programul şcoalelor nor
male, se vor da în cursul celor doi ani <le studiu, introduc:indu-se 
t11odific:'trile nesesare i11 orar. 

ln clasa IV pot fi primiV şi elevii cu trei clase secundare. 
Elevii solvenţi a şcoalelor normale care se vor distinge la finele 
auului şc(ila!· prin sărguinţă �i bună purtare şi vor dovedi crt sunt 
lipsi�i 1le mijloace, vor putea fi primiţi Intre bursieri pentru �mu l

�colar următor, ln haza recomandatiunei conferinţei şcolare, lua
i 11tatft 111inister11lui cel inai tarziu p:lnă la 1;") Iunie. 

Art. 2. - Nwnăr.ul locurilor vacante, atat de bursieri c::i.t 
�i c1e solventi, in fiecare şcoalfi nornială, cmn şi u11 extraR di11 
ac_;est regula111e11t al articolelor privitoare la ţinerea concursului, 
RP- vor pt:blic:1 prin l\fonitorul oficial şi prin Buletinul �finisteru
lui i11tre ·1 - S Julie al fiecărui :111. 

Art. 3 - Cererile de inscriere la concurs pentru locurile 
vacante Jin �culilc 11or1mle de 11,văţfitori :}Î 1'.•···ii�:Hoare se vor 
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adresa cel mai t:in,iu pană în seara zilei de 28 August la dfreqi
unea şcoalei unde <loresc a concura.

In orice cerere de înscriere la concurs, pentru ori l'e 1conL'1 
11ormal;1, se va specif

i

ca dacă espir:mtul sau espiranta caudideaz:,
pentru hursi't sau spre a fi primit ca solvent, în c1111diţiunilc pr,�
·vi"lznte în regulamentul de l'ali\ pentru solrn11!.i.

Tn cazul dint:li se vor aned 1a cerere pe l:111g-:\ cclelal!r:
acte prevf1zute la art. 4. de mai jos şi m111r1tomrcle :

a) Un eertificat al perceptorului r;s(.'aJ respectiv prin cnr"
s:i se arate a111ărnmtit, dările ce reprezcnta11tul le;..;al :d c:rndida
�ilor ei pHHcşte cfttre stat, juJat şi corpm1:\ ;

1,) Un certificat al prim:1riei locale pri11 cnre s:\ �8 arate
amănunţit numărul copiilor şi \·,,rsta fiedruin, cum �i averea care
o posedă reprezentantul legal al copilnlui. Jn acest cert:ricat s,·
va specifica dac(t expirantul este rin de r@1:'u1, dup:1 cu111 .;c c0,·0
la art. 4 al lJI.

A1-t. 4. - Cerei·iie de inscrierc la cuncurs vor ri SOlll!late
totdcauua de c:Hre reprezentanţii legali a L":mditlatilor(lata, 111:un.i, 
tutorul �colarului) u, ar:1tarea prof"csiu11ci �i a loc11i11t•-'i sul.1sc1·ii
torui11i. 

a\ceste cereri vor l'i inso'ito ,le 1.1r1n:1loarele acte: Pentru
clasa I de la şcolile normale de în v:1t:1tori: 

l) Extractul de naştere din care s:l se coi1Slalo Ul cspirantu i
arc vf1rsta de -13 - JC, a11i atit pentru �colile 11ur1llale de 111vii
t;Hori cât pentru iCOlile norrnale de l11v:1ţ{tloare; 

2) Actul de vaccin:'\ san clovadrt dt a zftcut de v.'1rsat;
:J) Un certi.ficat al pritn:iriei locale, prill care si't dovedenscft

c:tlitatea de fiu <le ro111:·m; 
Fii <le rurn;'mi di11 al'ara diu regat, eliiar ,bc::t sunt n:1�cuti 

din părinţi cari n'an llbtinut l'l:'c1111oaşter�a, cari Îl18i't su11t slabi
liţi ir.t Bor11:'uiia, sunt admi1i la CCJ11curs, d,ttiî satisl':1l'. 1i cclelaltti 
cund.itiuni din acest reg·ularnent: 

-�) Certificatul de \J,solvire :tl unei �coli prirnare urkme s:,u
al unei şcoli rurale compleclc.

Ârt. 5. - Candid:1tii pc11tr11 dasa 1\' vur treimi să ailt:'i
v:'trsta corc�uunz:)to:we a clevilnr ��oalelor 1:orrnulo .Ji11 ace.a8t�·,

1 • 

clasfi. 
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(�'lndirla\ii pentru clasa V a şcoalelor normale vor avea v:irsla 
Intre '16-20 .rni. Ei trelme să prezinte: 

-1) Extractul <le naştere ;
2) Actul <le vaccină sau dovad(t că a z,knl de vi1rsal;
3) Actul priu care sft se dovedească calitatea ele fiu de runi,i11i;
4) Certificatul <-le studiu. Purtarea candidatilnr nutatft 111 cer

tificatul de studiu, va l'i cel puţin «lnmă». 
G) Pe cererea <le înscriere se va specifica de către rewe

zcut:u1ţii legali ai acestor c:wdi(lati, dac;l elevul concurează pe11-
tr11 o bursă sau peutru un loc de solve11t. 111 cazul inhliu vor 
:111exit la cerere, pe l.ingă actele enumărate urni sus şi pe cele 
:-<pecificate la art. :J, litera a şi I, din acest regulanienl. 

Art. 6. - In şcoala norrnaH'i «Elena Doamna» se vor prirni 
la concurs numai absolventele secţiei primare a azilului « Elena 
Doamna», precum 1i fice de invăţ1tor şi institutor cu 'IO a11 i ve

d1i111e şi fice de săteni care vor fi absolvit cursul primar co111-
plcd, conform art. 44 al HI din l.eg-ea i11văt:hna1tt11lui primar. 

Art. 7. - Se poate acorda dispens:1 de v„irstă cel 11111lt 
p:ină la G lplli, de către direcţia şcolii. Dispe11se niai 111ari 11u so 
pot acord,i. de cât de minister. 

Art. 8, - In tot intervalul înscrierilor se va tine de către 
riccare director sau directoare <le la şcoala normală de i11văţ:Hori 
i11tr'm1 tabel de înscriere acA-l1oc, numele �i prun urnele _('andida- · 
\ilor cu arătarea tuturor datelor cerute ele articolele prcccdeule, 
iar in seara zilei de 28 August se va închide înscrierea. 

Art. 9. - Pentru fiecare şc0al(1 normal:1 de inv(t�ltori ji 
iuv:"tţ"ttoare concursul se va tine in loc,tlul şcoalei de la l Sep
tembrie ora � a. HI, şi p:lnă la -12 Septembrie cel mai Urziu, 
i11aintea unei comisiuni întocniit:1 de rni11ister şi cun1pus�"i din : 
Direetorul �coalei ca prc�di11te, directorul �cnalci de rxplicatie şi 
doi dintre µrofesorii �coalei ca 111e111hrii, l11 lipsa ,liredumlui pre
�t'dinte, locul său \·a 1'i t,inul de un ,dt 111e111lH·11 �tl eomisiei 1tt1111il 
de minister, 

La şcolile 11ormale la cari directornl �coalei va ii i11 acela� 
timp şi directorul şco,,lei de aplic;·i�ie, 111inisterul va nu111i tlintrP
]Jrofesorii şcoalei trei mern!Jrj in co111isiu11ea examinatoare. 

Oficiul de lllen1hrii in cm11i�i1111e va fi g·ratnit �i oiJligatoriu. 
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Art. 10. - ln uimineaţ'l primei zile a concursului începftnd 
1le la ora 8 a. ru. se va proceda l::i axaminarca me<lical:1 curn �i 
la ceru tarea optitudinei muzicale �� candidatilor. Aceste cxarnin:lr i 
se vor face în mod simultan, sulJ 8upravegherca preşedintelui. 

Cercetar01.t medicală se va face de către medicul şcoalei re�
pective. Candidatii treime să ail1ă o veAlere excelentă �i să fie 110r
mal desvoltati la corp, i11 'raport cu etatP.a. �ledicul va resping·r· 
pc toţi cei slal,i de constituţie, nedesvolta�i, ati11şi de vre-o boal:i 
creditară, schiopi, g.b,g-avi, cari vorbesc pc n:.1s sau de orice :dl 
delect fizic, care i-ar face nepotriviti pentru cariera didactică. 

Art. 11 - Cercetarea optitudinei rnuzicalc a co11curenţilor 
se va face de către maestrul sau maestr:i de 1:;.r1t sau violină, d(• 
la iCOala respecti v:'l. 

Nu se resping de c:it candidaţii cari ar dovedi cil sunt at.tl 
de lipsiţi de urechea mnzicalil, î11c,H 11u :tr· l'i 111 ::;tar<' s:i i11vt!\•: 
11 ici c:'mtul nici vioara. 

Pentru f'iecarc di11 cele dnu:1cercetări preliminare, se încheie· 
proces-verbal semnat de 111edic sau rnaei;;tr11 şi de preşedinte c11 
specificarea rezultatului. 

Art. 12 - Comisiunea examinatoare decide <lel'iltitiv asupra 
celur respinşi fie la examinarea inerlic:tl:1, Jie la ccrcet.lrea apti
tudinei 111uzicale,. ln:'md dacă va găsi 11eccs:u· 1:hnuriri 1!c l:1 medic 
. �i lllaestr11. 

Art. 1/J. - ln zitrn de 2 Scpte111brie l:1 ora K a. n., l'icc:11'1• 
comisim1e va -inccpc lucl'[irile cu o proh:'i scris(1. Toal,' prold,· 
scrise so vor racc 111 ziu:; de 2 ScptcrnhriC'. 

Art 14. - ( :.mr!idaţiii vur 1'i sup11şi la probe scri,o_; �i orali' . 
..trt. 15 - Pl'obelc scrisn rnr f'i : 
:\. - Pentru aspiranţii la loc11rile vac:.uitc din clasa I. 
a) Din Jiml,a roni;\ni'i: n pagi11fL dictat:', 111 care st1 se apN··

c_icze ortng-raf'ia, p1111ctuaţfa �i calig-raf'i:1. Bucala didată RC va 
alege di11tr·o carte de eitirP din 11ltirna clas:1 prim:u·,1 sau dir, 
prin,a cbs,1 secundai:\ ; 

I>) n prohlern:i ,ic• matematic,î de puterea ultirnci dase pf'Î• 
lllilre. 

U. - ,\spiraniii peutru cb!:'la I\" vur dep1111c exa111c11 sa1:--
di11 li1t1ba romau,1, male111atici'1 şi ·l.'.:digrarie dl' ;..:reatate:, <•f"lur 
t'ăcule i11 clasa Ul sccun<lară. 
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C. - Aspiranţii pentru clasa V vor depune următoarele
proLe scrise. <le greutatea clasei IV secun<lară : 

1) O problemă de matematică;
2) O compozitie în limba rou1â11;1;
3) O probă desemn după natură.
Arl. tG. - Subiectele chestiuuelor de tratat la probeţe iu

ffl'is se vor· fixa ue co1nisiu11ea cxa1)ti11atoare, ln cancelaria şcoa
li•i respective, î111e<liat luainte <le a se tla fiecare prou:l. 

A,e. 17. - Pentru fiecare prob.I scris:l se aconlft cel umil 
r• 11r(1 jumătate. ' 

Art. 18. - ht i:iălile în cari se J'ac iucr:irile 111 scris 11u 
Intră de cf1t calldidaţii �i supra veghetorii. C,,rnli(faţii vor aduce 
11eccsarii1e pc1Ltru seris. 

Candid:·:tii sau candidatele cari vor avea asupra lor dtrti, 
t:1ctc, vor f'i la 111ome11t elir�1inaţi de la concurs de c:1t1•p pr�f'-
1\i11Lc şi se va f'ace despre această lllcn�it111e procesul-verbal. 

Art.. 19. - Fiecare ca11didat va pri1i1 i inai11 lfl de a se în
repc lucrarea 1n scris c,ite o si11gur:"1 coalil de J1:1rtie ştarnpihl:l 
,11 sigiliu! �coalei, u11de se ţine cu11cursul �i scn111at de pr<'şedin-
1rl1-i c0111isim1ci. 

A-rt. 20. - fiecare candidat semnează teza î11 colţul drepl 
tr jos al fi.lei a doua; C(llţul apoi îndoit in 1110d 1rnifur111 va f'i 
lipil cu lmlinft d(1 către supravcgl1etor. 

Art. 21 - Cuncurentii vor putea fi irnpărti�i 111 grupe de 
ti:I 111ult @ lu mai multo săli şi vor fi supravegl1eati în fiecare 
•1la de ci'ittc u111d din mernhrii co111isioi cari la 11cvoic 1�1 vor
p1t1ia lua ajt1toarc di11lre profosnrii .jCnaiei. h, acest scup tuti
U1t'111l,rii corpului didacti(· :tl �culii s1111t l>IJlig,1ţi a ajuta comisi
ţ111•a do supraveghere,_ î1ulat:'t ec prirncsf' avizul pre�cdi11tclui.
1.ip,-:a, în caz de clten1arr., se v;1 (·011sidcra t�1 al1se11tare 11c111oli-
11tf1 de Li. dasă.

Art. 22. - Preşedintele va distl'ibui sup1·avcg-lietorilor pet1-
t·11 rit'care probă ahUca plicuri cit li· candidaţi lucrează în sali'i. cu 
tu111ele �i pronu,nclr a c,He unui cawliclat, pe fiecm·e plic. 

După terwinarea fiecărei proLc, tezele <.:audidatilur se pu11 
11 1,iieurile respective iln cMre supr,lVeglictori, afară de caligrafie 
I de�enmul'i. 
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După ultima prob,\ supravighetor·11I scoate tezele ::i.nleri1J;1_., 
ale ;1cel11ia�i candidat din plicurile I.or �i intpreun:'t cu ultin!rt t1•11 
le pnne lntr'tm sing-nr plic, pe c!lre nu va 111ai f'ig11ra r111t11el( 

Plicurile con �in,u.1d :1i=.:itrel toate tezele aceluiaşi candidat, ,. 
d:111 preşedintelui, cnre le an,cstee:'\ şi (f' p:1str<'�zi'i p:iu:'1 la 1111 
1111·11t1il ('ereet:trii prollf'lnr scrise. 

A,-t. !J3. - Cercetarea proLclor scrise se r:,ce de comisi1111 
i11 t0t11plect1il ci, pun:\11du-se pe ficeare lucrare nota acordat:i 11' 
la ·J--·10. Num:ii dupr1 dare:1 notc�Inr se rnr desd1ide şi citi m11,1r-� 
cn11didatul11i. Strn'a notelor de fa to;1te prnl>el<', i111p:rrtit:·1 �-:: 1:i, 

111ăr11l probelor, d{t 111cdia lucr�trilor scrise•. 
1 

Art 24. - Pentru aspiranti şi aspirante Ja locnri!� ,;aca111l 
dn h �coalele normale de invftFitori �i lu v:"1t:Uuare, JJr11i.,,elr � 
scris sunt elimi11atori. Se vor adinitP 1� 11r:1I eallllidnţii şi r::mli 
d:1lL'io <::u'i vor avea rnedia la 111:::;cris c·cl j111ti11 �,,;:'>() iar la l'i1:e:1n 
l1w11ru în partP cel JJt1ti11 pc1tr11. 

Art. 25 -· Preşedintele anunt:1 i111ediat prin afi1, pus J1 

i1:lr:1rPa �colii 1111dr se ti11c ronc11rs11I, n11i11Pif> ('�mdidnţiJnr :1d1!·i� 
la pl'ol,cle orale. 

A.-t. 2G · - Pro! >ele orale vur fi : 
,1) Pentru aspiranţi şi aspirante la loeuriJr vac�111tP ,iii, das.11 
t. ·111trcL,:1ri asul IJ'a J i I n boi 1·0111.'1 i :I', ( · itfrf' 1·11 rnce t:-1 !'i · 

:111:diz:·1: 
2. A.rit111etic,'t j! g-co111etrie ((.:X<·rc·i�ii �i 1,rulJJct,1l' 1110:ir:· 

:; Isto;·ia �i ;.:·0.oµr.t!"ia t;frii.
Intrel1:'.irile 8C Vili' r:iee rl1q,:'1 progT:ttl1;1 :111.ditic-;1 :1 �(·c,;,l,I 

prili1are. 
Ar! .. ?.7. - ( :an,:i,1:itii -:i 1·a11di,btelc p<'11lru das:1 lY \· .. r 

c·xa111i11ati di11: limba rc1111,i.11:'i, 111aten1atic1 �i :jtii11\c dup!\ p!'• 
,.;-r:1111.1 �111.ililit':"i acl::i.sei a treia sec·111Hlar;1 h1 care ill ,·are �i-:1 

r:'ku1 st11diile. ( : .. u1did:1�i şi l'a11di1l:-ttell' pc;1tru das.t \', vor ri 1·.'.i 

111i11:1tii din: limba r0rn."t11:1, isturi.1, ;.reoµ-ral'i;1, 111atr111atici �i �t� 
i11ţe, dupit program:i c-lasei :1 1\' se�und:w:'i ;1 �(·u::i.lelnr h1 (·:l!ll 

�i-au ffu:11t stuJiile. 
Art. 28. - Exarnina .. "e.1 se v:1 race it1 fat;;i a cel puti11 

111t''rnhrii, prezenţa preşedintelui fiind oblig11turic. 
Art 29. -- La 11otarea ş1 (.-1.lculare::1 medi0i examr11ului or.I 
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� va observa norma dela examenul înscris. :Media cxanwn11l11i 
,ral şc va aduna cu a examenului inscris şi s11111a i111p�rl_itrt 
'1'in 2 va da 111edia g-enerall\ a c:mdidatulni. 

Orrli11e.1 claSei fiecăruia 8e stabileşte {{upfi această n 1t•d i1.• g1'
•�ralrt. C:\n1l mai multi ,c:m<lidati m, nceiasi 1nedie !.!'�H<'ral:'i � � � ,. ' ., 
itnnci la terminarea. num,1ruJui de ordiue se va avc·a î11 redcrc 
Jle,lia notelor dob{111rlitc de oi la liniba ronn\.nă şi matematicii, J;, 
11scrişi şi oral, dn.ei'i ii acesteAt vor fi egale, comisiunea ·va deeidr.

Art. 30.' - Ca11diria�ii (·ari au obtinut media g-e11craJ:i ,1,., 
�i pi1tin i, se va rc,·0111:mda 111inister11lni spre admiter(' 111 �co;,
� la ordinea d,1sci ficdir11i, în liJ11itele locnrilor vac,111tr� �i ir1 
�•111Jiţiunilc 111·111:'ill>are ctr privire la calitatea de· bur·sicc·i · B:lll 
11l rnn �i. 

Comi�iuuile ux:u11i11.1t1·:11'c ale (:011eure11liJut sau c01w11l'c11-
�lor pen1r11 şcoalele 11ur111ale de î11vătntOiU'i ;au învi'i\ătoare, vor 
fC('.0111:rnda l,11rsieri pc :lCf'i .:i.spiranţi şi aspirante cari Vf•r f'i do
redit pri11 aete di snnt i11tr'adevă.r lipsiţi de mijloace, iar r:i 
►>lvenţi pe ceilalţi, dac.1 bil,e iJ1ţeles, reprezentanţii !11!' l<'ţ:di
roi· declara C'ii primesc culldiţiunile de 'sulve11ţi, se vnr roc11111:111 �
i� candidatii i111ediat 11rrni'\tor� la clasif'icatie ca solvcHti tut dtrp;'\
lltll'lll:1 <le mai sus: • 

ht coHtra hotflr,irii f:t!111isim1ii cu 1privire la solventi S<' po.ilt·
Iar!' apel ln rninister.

A>t. :lJ. - Dac·;1 locurile vacante 11u se pot ocupa toate i11
l"11ditiunile art. pre1·nde11t, ele vur 1pulc:1 fi complectate c.11 sol-· 
f1:11(i diutrP- ea11ditlatii cari au ohtirrnt fa concnrs media g-en<·r·:,d;'t 
�,trn 7-0, luati in o!'dinea de c.LtşJficare şi cari dcclarfi c;i pri
h,e.-;e co11di�iur1ilc prev/1zute rnai jos pc1,tru şolvenţi. 

Ari. 3:1. - lleznltatul co11c11rsuJui se va :nnmla Cit11did,,li
�Jr printr'u11. :mu11t p11s la ncea şc�alu imedi::t.t după

0 

ter111inar;:1 
lurrărilor de către pI'eşedintete coinisi:unii; lucrările se v(lr i11:i

�1t:1 111inisternl11i t!pre aprobare cel mai titrzin pană fa v� Scp
�nilirie, iar elevii recomandati vor fi primiti provizoriu in i11-
�1·11at de cl1tre direduru.l sco;:iJci. Odat:I cn acest rezultat se vor 
b1ai11ta �i actele de angaja1;1ent al căror l'orm11lar se µ-ăsc.�tc J:i 
Uâr�itnl acestui reg-uln111ent. 

Art 3.'I _: Hezultatele cxameiiil(lr vor fi l'011l'irrnate dn wi
��ler cel mai tarziu pâ.uă la ·l8 Septembrie. Cursurile dasehw 
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a c1oua panrt la a şeasea inclusiv vor lncepc efectiv tn ziua , 11- �, 
Septembrie. Cursurile clasei a I-a şi acele ale dusei a V-a clrJ; 1 
şcoalele normale cari au numai clasele V �i Vl, vor inCP.pr i11 
ziua de 15 Septembrie cel mai h\n.iu. 

Art 34 - 1n şcolile <le hăe!i, <lirectorui va cere elevilor 
:ulmisi să-si aducă la inata.tarea în scoală urn ,ătoarele ohiectr ·

"' lt • 
' 

1) 4 cămăsi ·
. '

2) 4 perechi ismeue;
3) 6 perechi batiste ;
4) 4 perechi ciorapi ;
5) 6 perechi obiele ;
Ci) 3 cearceafuri de plapumă; 
7) :3 cearceaf uri de pat ;
8) 2 feţe de perină ;
D) o plapumă ;

10) o saltea de hll1ă s.:111 pae ;
11) o pernă;
·12) o cuvertură tle pat;
·13) o cutie de carton pc11trn pieptene;
14) 3 servete;
15) '1 tac:im (pahar, cu�it ftt.rculiţă. lingură, 3 arfurii:l
16) �1 prosoape ;
-17) o pereche cisme şi o pereche ghete :
18) o violină cu cutia sa;

Toate nece?.ariile pentru instructia in şcoala: aţă, ace, liri•

ceag (cutita.�) săpun, pml'uri <le dinţi, perii ele haine, perii df' 
dinţi, perii de vax. 

Cuvertura de pat şi tac:irnurile se V<Jt procura <lupă model. 
fie direct ele elev, [ic prin direc�ia �coalei, prin licita!ic cu urertr i. 

Purtarea elevilor în genere. 

Arl. 182. - Dela fiecare elev se ('ere sărguintă la inv�\:1• 
tură, supuneri către superiori, purtarea corectă atât în şcoală, c.1 
si în afară de ea, Fală de profesorii mac."ltrii, nP.<lagogii si în h11• 
� o , .. t'""''"'' • 

superiorii, elevii sunt datori a fi respectoşi şi a.sculfători. 
Ori când un şeolar lntâlneşte pe oricari din profesori, 111;1 

aştri sau pedagogi, este dator să-i asculte. Orice semn de nesu 
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pi111crc sau necuviinţă că1re orir�1ri prol'esr·ri, 1 naestru sa11 p<'d;1-
;.:·1 1g-, ln �coalrt sau în afi•ră l'ie şcoaln, se va pedepsi cu sPvcrital<'. 

A"t 183. - Faţă cu camara.1.ii lor ele orice clasă, şcolarii 
treime să aibe o purtare hlândă şi cuviincioasă, cum se rnvi11e 
i,;:'1 fie Jntr'? frati. Ei trebne să se ajute unul pe a.ltul în toate 
i1nprejură.i-ile, să nu aibă certe, sft nu se părască. 

Art 184. - Sunt oprite cu sev<:rit-lte cuvintele triste, 11c
<.;uviincioase sau ofens:Hoare, oci1rilr; batjocurile, lovitmile şi viu
lentele <le orice fel. 

Faţă cu lmpiega1iii şi servitorii şcoalei, purtarea elevilor va 
ri ,nodestă şi cuv1incioasă. Fa!;<"\. cu persoanele străine va fi tot
deauna de o politeţă deosebită. Este cu totul oprit şcolarilor a se 
purta cu rrmtate, a ocărî sau mnltrab pe oricine·; oameni sau 
,mima.le, fie în şc(lali\ fie aiurea. 

Câwl un scolar se adresează către director sau vreunul din 
prefesorii săi, o�i către persoane sfrăine, de cUstincţiune, va tre
hni să aibă tinnt:\ corect:\ · m0<lestă ·şi cuviinciosă, să stea la o 
ilist:m ţă de 3 paşi şi f:lră a ţine mâinile in lmzunar, la spate sau 
i11 alt chip necuviincios, ci alăturL\ndu-Je de corp in jos. 

Salutul pe strad�, 1n şcoală, .etc., se va face ridicand com
plect pălăria sau ciciula de pe cap. 

Art. 185. - Se vor pedepsi cu lnJuită severitate abaterile 
c;1ri an rle 1,azu Jttinciuna, frauch� sau încercarea de � înşela sub 
01'ice forrni'ţ ar fi. 

falşitatea caracterului, fiiwt un del'oct, vătămător � ni�i
IIns, nu se va cruta nici un rnijloc Rpre. a se stârpi din snl'letul 
1colari lor. 

· • 

T.u al'ar;i din 1eoal:'i, elevii s11J1L datorii să aibă purtarea in
i_dcaptă �i cuviiJLcioasă, ca s�l nu-�1 atrag:'î supararea şi dtBpreţul 
1 1n1enilor. 

A.rt. 18ti. - Fiecare elev rn ,Hluce totilc:iuna singur .�i. 1'1<'
l ,1111ft voc la cunostiu la S'Uf)eriorilor săi urice f!'resal.ă ar ri eumis,

O „ 
ţ,I .:) 

11 1·i c,u'i ar fi pedeapsa cc ar trehui ei'i 11rnieze.
:\ceasta c o sf.'uttft flatorie ce u ,u·o 1m nurnai futft cu su

p,,;-iorii săi, ci şi cu cunşcolarii săi, c:u·i de altminteri, ascuH
z,tndu-se fă.ptuitorul, deşi uevinovat, ar putea fi expu�i a suferti 
pcdepse.-Bw1a cam:warlerie nu insemi1ează unirea elevilor pentru 
,t (;{)mite fapte nepermise sau a acoperi pe cele îndeplinite. Din 
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elevii nu vm· suferi ca ln mijlocul lor să se NmitA f:iptr r,•. 
probabile şi nu vor li'igă<lui adevărul fiinrl intrchati. 

Art 187. - Precum elevii in[eriori sunt datnri a avPa " 
purtare respectoasi't faţă cn cei superiori a-i saluta şi a primi ,·11 
respect observaţiile_ lor tot, astfel cei superiori, sunt datori a-�i 
I.inc demnitatea si hunacuviinlă in fala inferiorilor, a-si c;"mt;iri .,. _.. :, . .. 

bine cuvintele ce le adrescazft şi a le servi de mcxlel pri,1 toata 
purtarea lor. 

Arl. 188. - Elevii se vor purta totdeauna curat îrnbr:kn[i 
spălati şi tun�i scurt. 'fo1i sunt datori s;l poarte· uniforma şcnalri, 
fără exce1l!ii şi ln tot locul. Fiecare elev sa11 elevă va purLi 
cusut }A' guler nn utunăr de ordine, cnre îi va aparţine cât s,, 
va afla în această şcoa];'i. 

Purl.1rAa a orice obiect străin lllliformci �coalei, precum: 
mănuşi, pălftrie de alW l'orm:'1, h:tinc, etc., este aspru oprită. 

Ar·. 189 - Elevii Rtmt datori de a îngriji de caetelc, căr
tile, hainele şi de toate efectele ce le rUi şcoala, av::\nd a le !i•w 
in bun;l st:irc, a le r9para c.:ind se strică şi a rla -scarnrt oric.i111l 
de ele. Pclltra uşurarea co11trtlului, · f'iecare elev îşi va forma 
inventariul hainelor, erectelor c:1pat.atc şi va păstra acest inventar 
:c;emnat de d:h,s,il. şi de persoana însărcinată cu distribuirea (�
l'ectelnr de rema1Jtă şi materialul de studii in s;1ltarul &1u df' 
clas:\. 

Cărţile se vor pflstra 111 cca mai pcrfcct:'i ordi_11c �i curăt.eui,, 
�cob.rii su11 l datori a le preda la finele anului şcolar în bun� 
Htare. Contravenientii voi· fi perlcpsi�i după gravitat�:i rapt11l11i. 
N\l se păstrează în sa-ltafol dela pupitru dec,it numai cărţile �i 
rechizitele de şcoaW. Fiecare elev e dator a păstra în cea· rmi 
rnare cnră�enic caietele lui de �coaW, toate tezele bimestrialr, 
cum şi orice lucrări scrise extr1)1poraic ar face în cursul an11l11i 

�colar. 
Art. 1.90. - C11rf1tenia c o datorie de căpetenie a elcvihir. 

Scrierea pe h:1uti (pupitre), pcreti, uşi, ect., şi în orice loc· este 
aspru oprit,1. 

Art. 191. - Fumatul c cu tlcsf1vârşirc interzis atâ't in şcoaH1 
cât şi in afară rle �coală. 

Art. 192. - Sunt opriti şcolarii a face at;'tt intre Pi, cilt 'şi 
cu Jtrăinii schimvu.ci ii cumpărări <le cărti sau orice alte obiecte 
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ale lor. Contravenit9rii vor fi pedepsiţt, iar obiectele se vor 
confisca . 

.4.rl 193. -:- Nu este permis şcolarilor oe a vizita localurile 
publice, a· participa la întrunirile publice nici chiar cu părintii 
lor. Ei nu vor putea merge dec{1t la localurile <le preumblare 
�i ln grădinile publice . 

.A.rl. 194. - Sunt oprite şcolarilor jocurile de cărţi �i orice 
joc de noroc -în orice loc, fie intre dânşii, fie cu persoane stră inc.· 

Ari. 195. - E strict interzis şcolarilor de a forma într� 
sine orice fel <le asociatiuni sau de a lua parte la cele întemeiate 
<le alţii. Nu le e permis de a publica articole prin ziare, fie 
politice, fie de orice altă natură, afară de cele pur ştiinţifice s:m 
pedagogice. Elevii cli11 ultimQ clasă vor pntea publica lucrări 
ilirlacticc <le ale lor, după ce vor fi ob�im1t autorizare din partea 
directorul ni. 

Art. 196'. - Nu e permis şcolarilor a fi abonaţi la jurnale 
�i reviste suh nici-un cuvimt. 

Ari. 197. - Se vor pedepsi cn îndoită scverit.1te greşetilc 
comise cu vftdită precu/:!·etare, cele repetate şi mai aJes cele co
mise prin inţelegere intre mai, mulţi Insubordonarea unuia sau 
a mai multor şcolari atrage dttp."l dânsa imediata eliminare a 
8Colarului sau a i:;col:irilor din internat. In cazul cand <lirectoml. . 

g-iiseşte ciî. pedepsele r.e care le poate singur aplica nu sunt su
l'iciente, atunci convoacă rle urg·entă 'conferinta spre a aviza la" . . 

m5suri mai severe sa11 raportcazrt ministerului.
Âf't. 198. - Este interzis şcolarilor a corcsponrla ori �i en 

cirn fără. ştirea <lirectorului. Directorul va lua c1moşti11(ă de cu-
prinsul tuturor scrisorilor. 

Str;ingerea ·corespondentei se face de trei ori pc săptfuni',nă, 
în ultimul timp c;\nd elevii suut adunati in front pentru a 
merge la gustare. 

Art. 19.?. - Elevii• cari a11 trelmin!rt de c,1rti din bibJinteca 
�coa!ei sunt datori a presenta cererile lor Joia şi Duminica prin 
�efu I clasei respective . 

.Ât"t. 200. 7 Ca11d merg· i11 vacante pel.1 casele părinţilor 
lor sau cano. suut în concediu ·pentru hoală, ori r.,;,\ml intri1 la 
i11firmerie.- sau sunt eliminaţi, şcolarii sunt datori a da totdeauna 
pe seamă efectele şcoaJei · ce au asupr'a lor în dormitoare, clase, 
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meditatii, etc. Se va pedepsi cel care nu va f'xec11la acn;1�l;1 
dispozitie. 

, Art. 201. - Nimeni nu poate pleca 111 cu11.cedi11 de hoal:1 
sau lu vac..111\;ă lără µu bilet de vbe, semnat de director, c11 nu
măr de ordine şi purtânJ sigiliul �oalei. 

A,t. 20i. - Se vor organiza di11 c..'tnd · in dt.nd de 1iltr,i 
elevi, productiuni de 1mdcii vocalti şi violină. Cu această ocazii· 
se vor face şi recitări ele poezii, de bucăţi alese i11 prozfi, ele• 
Se vor face şi producţiuni de gimnastic..1. 

Art. 203. - �colarii sunt dator( să urmeze regulat ht toak 
lcqiunile şi lucrările clasei ]or; nu le c permis a se sustrui:w 
dela nici una, nici in total, nici ill parte: ei sunt datori să-şi 
clea aceiaşi sârguinţ:"i şi atentie pentru toate. 

Art. 204. - Şcolarii a căror purtare ar l'i o ca11z;l de scandal 
sau rle perversiune pentru coleg·ii lor vor l'i eliminaţi de director. 
După gravitatea faptului pedeapsa va putea merge. pânfl la eli
minarea definitivii din şcoală. 

Art. 205. - Şcolarii bolnavi de boale contagioase mi vur 
l'i · admişi la lectiuni până la complecta :vinclecare. 

Art. 206. - Stric.-1.ciunile de orice fel făb1te peretilor, 
. mobilierului, g·eamurilor, etc., se vor plăti de culpabili cari vor 
l'i şi peclepsiţi. Dacă culpahilul nu se cunoaşte, clasa întreagă va 
răspunde de stricăciunile făcute intr'insa. Dacă stricăciunile sunt 
U-icute la coridoare, etc., şi nu se cunosc culpabilii, va plăti toatf1
şcoala.

Art
. 

207. - Absen�ele �colarilor <lup,1 vacanrt se vor con
sidera ea nernot-i.vate, afară de caznrile c::'md cei ce ,1bse11teazft Vlll' 
.iustil'iec1 prin certifrcat rnedical i11 regulă că au fost holnavi. E
levii sunt datori a înştiin� Direcţiuuea irnerliat Je motivul lip8ci. 
Motivările cari vor sosi mai tar:âu de 3 zile după ce au fost 
făcute abseu�ele, nu se vor lua in socoteală. 

Şcolarul care va int.\rzia i11 vacanţă' ·10 zile, Jăr;l a inştiint_:, 
.r!�recţiunea, se va c011sidera ca retras clin şcoală. Această mă.surit 
se va aduce la cunoşti11ia părintelui prin scrisoare oficială <liu 
partea rl iredorului. 

Relnscrierea nu se va putea f',ice <lecat in urma unei cereri 
inotivate şi clupă aprecierea rlirectorului. Când în cursul anului 
şcolar un elev a lipsit un nwnăr de 6 zile nemotivate şi dac.:i 
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mai ales se ohservă că. hi chip sistematic iutarzie cn întoarcerea 
I 

în• internat după fiecare vacantă' va pute.a fi eliminat chiar �i 
pentru totdeauua din şcoală pentru rea purtare . 

..4.rt. 208. - Când un şcolar din cauză de boală, eonstataW 
tle medicul şr.,oalei e silit sâ nu fre�venteze ci1rsurile şcoalci în 
timp mai îndelungat el poate cere şi directorul poate aproba, ca, 
la finele fiecărui bimestru să fie supus la probele orale şi scrise 
asupra materiilor trecute în ac,38t ii1 acest himestru şi ca. nvtelc 
obţinute la aceste probe să fie trecute în cataloage şi iu matri
cole şi s.1 fie ţinute in seamă la pr_omoFe. 

Pedepsele şcolarilor 

Ar 1
• 209. - Orice abatere dela datoriile ::cohir11l11i institucsc 

n infractîune disciplinară şi se pedepseşte dlÎptt gravita1ea vinei 
cu urm:ltoarele penalităţi : 

a) Admonestarea în particular;
h) Admonestarea în clasă;
c) Afişarea în clasă pe tabloul de rlisciplinft în timp de :J

zile. Fiecare afişare pe tabloul de rlisciplini'i aduce <lupă sine o 
sdirlere a notei de purtare <le 0.50 

d) Oprirea de a ieşi în oraş o Duminic:"t sau o sărbiitO<Lrc,
ori mai multe; 

e) Arestul pentru nn timp llll mai lnng ele � orc;
f) Admonestarea în 'front în faţa tuturor şcolarilor;
g) Scăflerea notei la purtare:
h) Eliminarea din iCoală p:inti b 2 luni;
i) Eliminarea pe un din şcoala şi din toate şcoalelc normale
i<) Eliminarea rlcfinitiv5 <Hn toate şcolile de acelaş fel.
A.rt. 210. - Pedeapsa arestului se va face· într'o camcr,'i a

�lei, unrle şcolarul va fi ţinut a sta singur . 
. Ea va putea să ·se aplice pentru una, două sau trei orc 

�olarul însă nu va trebui să facă intr'o zi mai mult rle oră de 
arest ; dac.1. pedeapsa e mai mare, ea se va face în mai 11rnlte 
zile consecutive. In timpul arestului şcolarul va trebui să facti 
asupra uneia clin materiile clasei o lucrare înscrisă, căreia i se 
va rla notă in cataloO'. Pedeapsa arestului nu se va putea aplica 

o 

unui şcolar pentru mai mult de 12 ore în cursul aceleiaşi luni. 
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Orice pedeapsă cu arestul aduce şi sctderPa notei 1:-i p11rl.:1rr, p,� 
săptămâna cânrt s'a aplicat pedeapsa . 

.A,t. 211. -·- Orice pedeapsă pro111mt�tlă '-'.onlra 111111i �n•J:,r 
se co11scmnează 111 foaia lui personal:1 . 

.Art. 212. - Cind un şcofar se va face vinnval de 111:ii 
multe ori de aceiaşi' viu.1, 111 locul pedepsei cc i s'a :1pJirat la 
primele date, i se va aplica alta 111:d mare. 

Arl. :Jl3. - Toate pedepsele �le mai sus se vor ,1plica de 
directorul şcoa.lei afară rle pedepsele eli1ni11ării mai mari de '2 
luni din şcoală care se va da de cunJerinta profesorilor �i cu

aprobarea inspectorului, c..1.ruia i se va corn1111ica de urt!"cnl.â 
cazul. 

.Art. :214. - Pentru pedeapsa eliminării definitivă din. şcoală 
şi din toate şcolile de ace1aş fel din ţară, cel condamnat arr 
drept <le recurs la minister in termen de '10 zile, contra hoUi
rârii confori11tei şcolare, Ministerul va decide, ,lupă ce va cere 
ceforinţă dela director. Odată ce pedeapsa va ră1rn\nc · definit:v�i. 

. ea se va publica în Monitor şi Buletin . 
.Arl. 215. - Despre aplicarea oric::1rci pcdep::;e mai mari 

derat cea dela litera h ir1clusiv, direc�iullea �coalei va aviza 
imediat, prin primăriile respective, pe părin�i sau tutorii şcolar11lui. 

A,-t. 216. - rn_nd un ·îcola.r părăseşte clasa u1 urrna pro
rnmţării vre-t�neia ctin pedepsele dela literile I I şi .i :1rt. 20!1, i11 
certificatul ce i se va elibera se va mentiona acea perleaps:l şi 
se va nrăta daci'î. �colarul are saa nu dreptul de a fi trecut i11 

:tlhl scoaHî. E!i111inarea definitivă din ::;cuală si diH Luate ::;coalelr· 
a • " " 

normale, lirevăÎUl:i!_ la ;1rt 208, ali11iatul k. aduc du:);l sine- şter-
gerea şcolarului diu tataloagc şi iHclriderea partirlei lui iu matr·i
colă. l�l nu va fi aJmis la nici-uh examen de promotinnc,,lu 
nici-o şcuafa uormalii, şi nici m1 poate fi inscris în vreuna . 

. .A,t. 217. - Scularul eliminat pe mai mult de două 11111 i, 
� � 

r;l11iânc deadrevtul repete11t, fără a mai :wea dreptul să se p:·c-
zinte la exau:ien. Df\ aceia, pedeapsa eliminării pe mai ,imit de 
rlouă luni a<luce dnpă sine ştergerea �col:u,1lni din ci"ltaloiJge �i 
îucliiderea partidei lui in matricula şcoalfli. 

La Septeml>rie următor, dac."'i va cere, va putea n iuscris 
ca repetent i11 aceiaş clasă, intr'o alt.:'i şcoalâ normală, riupft ce 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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