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Istoria şcoalei. 
Institutul a fost  înfinţat  in anul 1893. pentru desvoltarea 

meseriei de piatră şi ceramică in regiunea aceasta a Transilvaniei. 
Şi-a început funcţiunea  întrun local închiriat de unde după câte-va 
săptămâni sa mutat in edificiul  statului, edificat  pe terenul donat 
de oraşul Odorheiu. Acest local dispunea numai de inchepercle 
cele mai necesare. 

Aici a desvoltat şcoala activitatea sa adevărată, şi învingând 
toate greutăţile începutului, sa desvoltat din an in an întrucât in 
mai multe rânduri sau cerut Mărirea şi transformarea  edificiului. 

Aceste edificări  şi transformări  însă nu sa putut efeptui  ce-
rinţelor speciale, fiind  terenul edificiului  foarte  mic. Pe lângă ne 
ajunsurile şi strâmtoarea in care a funcţionat  aceste două secţii, 
şcoala sau desvoltat şi au înaintat că au fost  totdeuna recunos-
cută de străinătote până in timpurile de războiu. Aceasta se da-
toreşte inprejurărilor, că personalul corpului didactic au fost  tot-
deuna bine ales, şi a stat la înălţimea shemărei. 

In anul 1914. sa proiectat clădirea institutului nou pe un 
teren de 2. jug. cat., care însă nu sa putut executa din cauza 
războiului. 

In vara anului 1915. incendiu izbucnit in edificiu  a nimicit 
mare parte din munca şi roada alor 22. de ani, Reparândusă 
edificiul  şcoala şi a contiunat funcţiunea  luptâudusă cu grentăţiie 
războiului şi cu lipsa personalului didactic. Din îngrijirea autori-
tăţilor suprerioare lipsa de puteri didactice sa sistat prin muniri 
noi, aşa că şcoala iar a inceput pe calea inaintărei şi desvollarei. 



Tabloul 
absolvenţilor pe ani dela infinţarea  scoalei pe secţii. 

Nrul elevilor absolvenţi 

in anul şcolar 
secţia de 
cioplito- cera- Observaţiunii 

in anul şcolar 
rie mică 

1896/97 11 7 
1897/98 5 5 
1898/99 6 6 
1999/900 6 6 
1900/901 6 4 
1901/902 4 3 
1902/903 6 4 
1903/904 5 4 
1904/905 4 8 
1905/906 3 5 
1906/907 5 4 
1907/908 4 4 
1908/909 3 5 
1909/910 8 5 
1910/911 1 4 
1911/912 7 2 
1912/913 10 8 
1913/914 8 1 
1914/915 5 7 
1915/916 6 4 
1916/917 8 4 
1917/918 3 4 
1918/19 4 2 
1919/920 1 1 
1920/921 3 — 

1921/922 4 1 
Total: 136 108 



Institutul ín timpul războiului. 
In timpul războiului institutul nostru au fost  ocupat de ar-

mată pentru di feri-te  scopuri până la anul 1917. când comanda-
mentul militar la cererea binemotivată a direcţ. şcoalei a evacuat 
edificiul  şi anul şcolar 1917/18. sa putut termina. 

Afară  de pagubele ce le a suferit  cu ocazia incendiului, in 
timpul căt armata a ocupat şcoala nu sa făcut,  pagube însămnate 
— numai sa perdut căteva lucruri inprumutate. 

Anul şcoala \92\-\922. 
Acest an şcolar sa inceput cu ziua de 5 Sept. 1921 

cu 30. elevi in clasele I—II—III—IV—V. corpul didactic a 
fos  întregit prin numirea puterilor didactice nouă şi anume : 

Joan Schmidt şi Martin Erdélyi instructori de specialitate şi 
Juliu Boţco institutor detaşat şi Teodor Bilous maestru ceramicar. 

învăţământul a decurs fâră  inpedeci până in 30 Junie când 
din cauza epidemiei scharlatină am fost  siliţi a inchide anul şcolar. 
Atât examenele de capacitate date cât şi examenele finale  sa făcut  cu 
rezultat bun. A primit testimoniu de absolvire 5 elevi cari sunt 
plasaţi ateliere in condiţi bune. 

In decursul anului şcolar in 28 aug. 1921 au decedat in 
vârsta de 58 ani. Josif  Csánki prof.  de specialitatea pietrărie, şef 
de atelier. 

Moartea prof.  Csánki sa regretat foarte  mult, de oarece cu 
moarte lui specialitatea de cioplitorie in piatră a pierdut un om 
activ, bine preceput la meseria aceasta. 



A Josif  Csanki funcţionat  la şcoala de arte şi meserii din 
Zalatna şi Odorheiu timp de 26. ani. 

Din cauza morbului a fost  absolvat din post cu ziua dc 
21 Sept. prof.  pract. de desemn Dionisie Merenuţiu. 

Cu conducerea atelierelor de cioplitorie a fost  încredinţat 
Josif  Janecek cond. de atelier. 

Directoratul General ţinând cont de desvoltarea secţiilor, a 
văzut de consult a muta cu ziua de 1. Sept. 1922 secţia de 
cieplitorie la şcoala inf.  de arte şi meserii de stat din Zalatna 
făcând  priu aceasta posibil ca secţia de ceramieă să aibă inche-
peri suficiente,  — pentru desvoltarea ei in direcţie modernă şi a 
putea instala maşini şi insturmente cari să ccr la meseria ceremică. 



Tabloul nominal al profesorilor 
in anul Í 9 2 1 - t 922. 
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Diverse lucrări 
stiintiiice şi pe-
dăgogice pub-
licate decursul 
anului şcolar 

expirat 

1 Ludovic Pillich 1872 
Şcoala de 
specialita-
tea de ce-

ramică 

Prof.  fit. 
Direct, supl. 
Specialitatea 

ceramica 
1896. 

2 Josif  Maráth 1964 
Şcoala 

super. de 
arte şi 
meserii 

Prof.  tit. 
Chimiet 

ceramicar 
1886. 

3 Joan Schmidt 1883 
Academia 

de 
bellearte 

Instructor de 
specialitate 

Desemn Mo-
delaj 1901. 

4 Mattin Erdélyi 1887 
Şcoala 

superioară 
de arte şi 

meserii 

Insructor de 
specialitate 

Desemn Mo-
delaj 1913. 

5 Juliu Boţco 1889 
Şcola 

normală 

Institutor 
Lim. rom. 

Istorie, geog-
rafie  1910. 

1 

Al personalului technic 

1 Josif  Janecek 
/ 

1869 
Scoală de arte 
si meserii de 

cioplit . 

Cond. de ate-
lier sef  de atei. 

prov. 1893. 

2 Anton - Huber 1864 Praxă Maestru ciopli-
tor 1897. 

3 Francisc Kóbori 1861 Praxă 
Cond. de ate-

lier ceram. 
1893, 

1 
4| Teodor Bilous 1889 Scoală dc ar te 

si meserii de 
ce ram. 

Maestru ceram. 
1921. 
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Tabloul şcolarilor cu datela de clasificare 
in anul şcolar Í921 — 1922. 

D 
U Numele 

03 in ca Specia-
1 i t a t e a 

Nota generală 
Fiinţare 

á O 
Specia-

1 i t a t e a studii practica 

1 Ágoston Alexandru I. piatră r e p ă ş i t 
2 Cavaşi Gavril » ceramică bine foarte  bine foarte  buna 
3 Cup Petru » piatră » » » 
4 Crişan Ioan » » » » » 
5 
6 

Luca Vladimír 
Moldovan Ioan 

» » » 
ceramică 

» bine 
» 

bună 
» 

7 Martin Vasilie s> piatră » » foarte  bună 
8 Nicula Dumitru » » » » bună 
9 Oancea Ioan » » » foarte  bine foarte  bună 

10 Rozner Samuil » » » bine bună 
11 Séra Dionizie » » foarte  bine foarte  bine foarte  bună 
12 Soproni Ioan 

Ţabra Dumitru 
» ceramică bine bine bună 

13 
Soproni Ioan 
Ţabra Dumitru » piatră » » foarte  bună 

14 Cimpoies Vasilie 11. ceramică » » » 
15 Flontas Ioan » piatră » » » 
16 Popa Tarquinins » » foarte  bine foarte  bine 
17 Biró Petru III. » bine bine bună 
18 Biró Zoltán » ceramică » » » 
19 Giurgin Ioan » piatră foarte  bine foarte  bine foarte  buna 
20 Macarie Eugen » ceramică bine bine 
21 Puskás Ştefan » piatră foarte  bine foarte  bine » 
22 Palló Ioan VI. » bine » 
23 Palló Josif ceramică » bine bună 
24 Sebestyén Dionizie » » foarte  bine foarte  bine foarte  bună 
25 Széli Moise » piatră bine » » 
26 Csiki Josif V. » » bine » 
27 Nagy Alexandru » ceramică » foarte  bine » 
28 Németi Francis » piatră 

» 
» bine » 

29 Németi Ludovic » 
piatră 

» foarte  bine foarte  bine » 
30 Papp Gheorge » » bine bine » 



Statistica 
elevilor ordinari şi particulari de pe anul şcolar Í921— J922. 

Cl
as

a N ru l e l e v i l o r o r d i n a r i 
Observaţiunii 

Cl
as

a 

înscrişi retraşi promo-
vaţi corigenţi 

Observaţiunii 

I. 13 1 12 Elevi particulari nu I. 13 1 12 
au fost 

II. 3 — 3 — 

III. 5 — 5 — 

IV. 4 — 4 — 

V. 5 — ' 5 — 

Total 30 1 29 — 

Cheltuelile internatului* 
Pe lângă şcoală este şi internat in care elevi in contul bur-

selor primesc întreţinere totală şi grătuită. 
Au fost  gărduit in anul şcolar 28 elevi. — 

Suma intrată din burse a fost  . Lei 46714 25 
Cheltuelile » 46701 50 

Rest Lei 12-75 



Veniturile şi cheltuelile atelierelor : 
Din vinderea productului . . . . Lei 14,94054 
Cheltueli Lei 8903 24 

Condiţiunile de primire* 
Primirea la această şcoală se admite în baza de concurs 

pentru acei elevi cari au absolvat: 
a) 5 clase sau cel puţin 4 clase primare, 
b) 4 clase secundare, c) 3 clase secundare, d)  2 clase se-

cundare sau 6 clase primare. Absolvenţii înşiraţi sub lit. a) pot 
avea ţntrare numai în clasa I (întâi); cei înşiraţi sub lit. b), c) 
şi d)  pot fi  admişi în clasa II (doua), urmându se pentru ambele 
categorii ordinea de precădere următoare : 

In clasa I se vor admite în primul rând acei elevi reuşiţi la 
concurs, cari din cauza locurilor complectate nu au putut fi  pri-
miţi în cl. II. apoi absolvenţi a 5 sau 4 clase primare. 

Pentru admiterea în clasa I se cere vârsta de cel puţin 12 
ani şi cel mult 15 ani; pentru admiterea în cl. II se cere vârsta 
de cel puţin 12 ani şi cel mult 16 ani. Dispensă de vârstă se 
poate acorda pentru clasa I până la maximum de 0 luni în 
minus sau plus socotite pe ziua de 1 Septemvrie. 

Cererile pentru admiterea în şcoală se vor face  pe petiţiunc 
timbrată reglementar la care se alătură: actele de studiu ale 
candidatului, extrasul de naştere, certificatul  de vaccină şi se vor 
primi de direcţiunea şcolară până la 15 August inclusiv. 

Intru cât candidatul n'ar fi  absolvat - ultima clasă în anul 
şcolar încheiat nemijlocit înainte de prezentarea la înscriere, este 
dotor a justifica  timpul petrecut în afară  de şcoală prin certificat 
de moralitate eliberat de autoritatea comunală respectivă. 

Candidaţii trebue să se bucure de constituţie sănătoasă, să 
fie  robuşti, ceeace se va constata de medicul şcoalei înainte de 
începerea examenului de admitere. 



Locurile disponibile pentru clasa II (doua) precuin şi toate 
locurile pentru clasa I (întâi) se vor ocupa prin concurs (examen 
de admitere oral şi înscris) ce se va începe în ziua de 28 Au-
gust, ora 8 a. m. şi se va ţine. 

a) pentru clasa I după programa clasei IV primare din I. 
română şi aritmetică ; 

b) pentru clasa II după programa celor două clase secun-
dare din limba română, aritmetică, geometrie şi desemn sau după 
programa claselor V şi VI de curs primar din limba română, 
aritmetică, geometrie şi desemn. 

Taxa examenului de admitere este pentru fiecare  obiect 
de 6 (şease) lei. 

Rezultatul examenului de admitere precum şi lasta elevilor 
admişi la înscriere se va publica şi afişa  în ziua de 31 August. 
Examenele de corigen;ă se vor ţinea în zilele de 29, 30 şi 31 
August. înscrierea elevilor se va face  în 1, 2 şi 5 Septemvrie ; 
deschiderea festivă  a anului în 4 Septemvrie. Cursurile se încep 
fără  revocare la 5 Septemvrie. 

Acordarea burselor pentru anul şcolar 
1922-23. 

Cererile de bursă timbrate reglementar şi însoţite de : 
a) certificat  de paupertate eliberat de comuna unde domi-

ciliază părinţii elevului, prin care se constată situaţia materială a 
părinţilor sau elevului orfan  pe ziua de 15 August 1922; 

b) certificat  eliberat de direcţiunea şcolară prin care se 
constată nota medie de admitere a elevului înscris pentru prima 
dată la şcoală ; 

c) certificatul  ultimului an de studiu al elevului care în 
trecut a urmat vre-una din şcolile industriale; 

d)  declaraţia scrisă prin care părinţii elevului se obligă a 
nu şi scoate băiatul dela şcoală înainte de terminarea complectă 



a cursurilor, iar în caz de repăşire benevolă, a restitui întreagă 
bursa avută. 

Toate cererile de bursă ce vor întră după acest termin, nu 
se vor mai luan în considare. 

Se acordă bursă unui elev de nou înscris în clasa 1, sau 
a II numai dacă este orfan  şi sărac, sau părinţii sunt lipsiţi de 
mijloace şi dacă la concursul de admitere a obţinut cel puţin 
nota medie 6 (şase). Un bursier al statului din anul trecut va 
pierde bursa dacă a rămas repetent sau corigent chiar la un 
singur obiect. 

Unui bursier al statului din anul trecut i-se va menţie 
bursa numai dacă la sfârşitul  anului şcolar 1921—22 a obţinut 
cel puţin a) la teorie nota generală bine, b) la practică în atelier 
bine şi c) a avut purtare morală bună. 

Excepţiuni se vor admite numai faţă  de elevii bursieri ai 
şcolii inferioare  de arte şi meserii, cari au trecut în clasa II sau 
III, având la teorie suficient  cu cel mult G suficienţi 

In contul bursei elevi primese hrană, locuinţă, luminat, 
încălzit şi spălat in internatul şcoalei. 


