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Zicem că stăruim numai a asimila icleea ra
portului între actele intelectului, căci ea a fost ur
zită deja de Wundt*) şi apreciată de Drobisch**)
Dl. W . o are în gând şi o desfăşură în „Prelegerile"
luî, consistă în încercarea de a face din Logică o
istorie a evoluţiunilor gândirii şi a duce în îndepli
nire preceptul, că întreaga gâudire nu este altceva
decât lucrarea raţionăriî (Vorlesungen pag. 56), că
abia prin raţionare ajungem la judecăţi noul şi prin
acestea în fine la noţiuni, prin urmare Logica a ur
mat pană aci o cale cu totul greşită".
In Logică, unde e vorba numai de formele gâDdiriî, credem că s'ar pute urma ori care cale, căci
pentru a cunoasce cercul e indiferent, dacă alegem
cutare sau cutare punct de intrare. Cuprinderea va
întîmpina tot atâtea avantagiurî sau desavantagiurl,
fie că începem cu explicarea noţiune!, a judecăţii ori
a raţionamentului. Ceea ce trebue însă hotârît să pre
meargă cercetărilor f o r m a l e \ l e Logicei, este Psichologia gândirii. Pentru a pute înţelege bine formele
logice şi raportul între ele, întemeierea lor psicholo
gică este o condiţiune indispensabilă. Dar tocmai
aceasta lipsesce Psichologiilor, care nu prepară Lo
gica deajuns şi cred că arangiamentul de tractare
a extractelor lor din Logică şi nu lipsa unul întreg
capitlu de Psichologie e cauza învăţământului steril
ce se constată, când e vorba de aplicarea celor
învăţate.
*) W. Wundt „Vorlesungen über die Menschen- und Thierseele". Lipsca 1863. Tom. I.
U b e r

d e n

« v. M*V »
neuesten Versuch die Psychologie naturwissenscnamicü zu begründen" v. M. W. Drobisch. Zeltschrift für exakte
Philosophie. Tom. IV. Fascic. 4.

I Corespondinţele sunt a sé adresa redacţiunel
i
„FOIA DIECESANA"$
i j eră banii de prenumeraţiune şi inserţiuni la
Tipografia diecesană în Caransebeş.

Nu Logica are se devină o istorie a evolu
ţiunilor gândirii. Cine se ocupă cu Logica, trebue
se fie făcut studiul acelor evoluţiunl şi ÎT va fi si
gur indiferent a se ocupa de unele ori de alte forme,
mal nainte. Studiul evoluţiunilor gândirii este obiec
tul Psichologie! şi aici tocmai lipsesce. Psichologiîle '
cred a pute explica o formă de gândire din celelalte.
Făcând astfelîu se învârtesc în cerc şi nu-şî pot da
sama, dacă explicarea raţionamentului are se se caute •
4n- judecată' mw î»towsy *H*&Î -apoi dse^-^WHit^^-^te*
ţiunilor e condiţionată numai j m n judecată, ori Rpmaî prin raţionament, ori prin amendoue, ori chiar
prin nici una din ele, fiind ceea ce numim asemănare şi
deosebire gânditoare un proces poate cu totul neaternătorlu de celelalte procese de gândire.
Credem că am intonat deajuns, unde este a se
căuta explicarea tuturor acestor acte, în ce chip a r e
se se pună în lucrare şi care este apoi raportul
între actele gândirii ce resultă din această explicare.
Ne va fi permis a concluda, că raţipharea nu se
va pute considera ca un anumit chip de Judecare, ci va
representa însăşi formarea judecăţilor că şi a noţiunilor.
în aceasta consistă unitatea psichologică a tutu
ror actelor gândirii, după cum o doresce DSrpfeld.
Deasemenea e evident, că nu vom ave cuvinte
de a considera unul sau altul dintre actele elemen
tare ca mai original în timp, ori mal genuin în fel;
de vreme ce legile de acţiune reciprocă nu întârzie
a crea condiţiunile pentru nascerea gândirii în întregitatea eî, şi aceasta abunăsamă încă înainte*de ce
s'a ivit chiar întâia rază de gândire conscie, A numi
întreaga operaţie a gândiri! cu numele „raţionare",
e sigur tot atât de justificabil, ca şi când i-am zice
„judecare" sau „formare de noţiuni". Deosebirea e
numai, că terminul cel dintâiu e mal puţin vag ca
cel doi din urmă, adecă ne spune mal mult despre
procesul gândirii.
Răzimaţi pe legile herbartiane de asociare şi
reproducere a ideilor, susţinem tesa lui W u n d t
;
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combătută de Drobisch, adecă: „numai prin raţionare ajungem la judecăţi noul şi prin acestea la no
ţiuni noul" mai departe, că „raţionamentul e inteli
genţa (Erkenntniss) în stare de formare, ear jude
cata o inteligenţă formată."
Aici vom adauge ceva.
Noi reclamăm chipul de a forma o judecată
prin raţionare — chip întemeiat pe legile de aso
ciare şi reproducere — chiar şi pentru acele jude
căţi, pe care Wundt tinde a le elimina din şîrul ac
telor gândirii. E vorba de judecăţile, care exprimă
deosebirea între doue, aşa numite sensaţiuni simple
(p. e. roşu nu este Verde) şi pe care Wundt le numesce „judecăţi primitive" (Preleg. p. 54).
înainte de ce s'ar fi putut percepe deosebirea,
câ „roşu nu e verde", cu alte cuvinte, înainte de
ce am puté deveni conscii de această judecată, e
neapărat de lipsă, ca sé fim perceput raporturi de
note atât cu privire la roşu cât şi la verde. Rapor
turile de note,. percepute pentru fiecare coloare în
parte, au trebuit apoi să se reproducă, pentru ca sé
putem ajunge la conclusia, că „roşu nu e verde".
Dar vorba este, că în sensaţiuni simple nu se pot
deosebi raporturi, prin urmare nu se pot nasce con
diţiile, care ar fi indispensabile, dacă judecata „roşu nu
este verde" ar ave sé fie privită ca resultat al raţionării.
Trecem cu vederea contrazicerea ce ne opresce
gândul, când ni se spune, că prin judecata „roşu
nu e verde" ni se relevă o deosebire între doue,
sensaţiuni, despre care una câte una nu suntem în
stare sé afirmăm nimic, cu alte cuvinte, la care nu
suntem în stare se descoperim nici un raport de
note. Ne alăturăm înse faptului constatat prin experiinţă, că nu există sensaţiuni atât de simple, ca sé
nu putem deosebi în ele oare-care raporturi de note.
E sigur, că sensaţiunea fieşte-cărei colori e produc
tul unor anumite iritaţiuni de nervi, de. unde vine,
că sensaţiunea respectivă apare însoţită de anumite
agitaţiuni musculare, dispoşiţii ori emoţiuni, de care
devenim conscii în faţa unei colori. E sciut, că o
coloare orbesce, irită ori înveselesce etc., alta e binefăcetoare, liniscitoare, întristătorre etc. Astfel de
oposiţii predicative, fie cu privire la roşu ori la verde,
sünt fără îndoială judecăţi mai primitive decât oposiţia colorii roşii în faţa celei verzi. Când zicem
roşu sau verde, suntem mai aplecaţi a crede, că am
exprimat o sumă enorma de raporturi; şi când zi
cem „roşu nu e verde" enunţăm, că dintre rapor
turile dobândite pe calea raţionării din una sau din
altă coloare, unele diferă. Chiar şi la enunţarea acea
sta n'am putut ajunge decât prin o asemănare for
matoare de sferă, săvărşită asupra colorii roşii şi
verzi, aşadară prin o raţionare.
Ne abatem puţin dela Wundt, când zicem, că
toate judecăţile sünt acte intelectuale ce datoresc
raţionării existenţa lor.
Contra principiului enunţat de Wundt, că toată
gândirea consistă în operaţia raţionării, face Drobisch
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următoarea obiecţiune*: „ în cazul acesta ori ce îm
preunare de note (Zusammenfassung von Merkmalen)
în unitatea unei noţiuni ar trebui să se numească
raţionare. . . . Tot ce simţesce, se mişcă, se nutresce etc. este un animal. împreunarea notelor sim
ţire, mişcare, nutrire etc. în unitatea noţiuuel ani
mal, se poate oare să fie aceasta o raţionare ? Dar
împreunarea lucrurilor feliurite într'o unitate este no
ţiunea noastră generală despre gândire, cătră care
judecarea ori raţionarea stau numai în raportul, în
care stau speciile cătră gen."
Găsim în exemplul citat de Drobisch o re pro-'
ducere după memorie a unor note din noţiunea ani
mal, precum s'au format ele la timpul lor ca con
ţinut clar şi cărora li se dă acuma numele de ani
mal, pentru a le însemna mai scurt. Dacă ni se va
cere să privim în proposiţia citată un act de gân
dire, vom ave înainte de toate să examinăm cu
deamăruntul ceeace se exprimă prin ea.
Respunzend subiectul „Tot ce simţesce, se mişcă,
se nutresce etc." noţiunea „animal" e deja gândită.
Acum vine predicatul „animal" şi gândesce acelaşi con
ţinut încă odată, punendu-1 în faţa subiectului în formă
mai scurtă. Judecata nu indică aşadară nici o gân
dire intensivă sau formatoare de conţinut. Ea va
trebui să însemne o gândire extensivă, formatoare
de sferă precum o şi înseamnă în faptă. Ea ne
descoperă, că toate individele, la care s'a găsit prin
descriere notele simţire, mişcare, nutrire etc. trebue
se aparţină una la alta adecă la sfera stăpânită de
noţiunea (genul) animal. O asemenea împreunare for
matoare de sferă am dobândit şi noi în judecata complicătoare: „Ceea ce are patru laturi, dintre care
cele opuse sunt paralele, aparţine laolaltă, adecă este
un Paralelogram". Am demonstrat la locul seu, că
această judecată e resultatul unei raţionârî forma
toare de sferă şi credem, că este de prisos să re
petăm demonstrarea şi asupra exemplului din istoria
naturală citat de Drobisch. Lucrurile feliurite din
subiect, care se împreună prin predicat în sfera noţiunel animal, nu sunt notele simţire, mişcare, nu
trire e t c , căci aceste note. sunt numai atribute şi
au rolul criteriilor, pentru ca să fie dată putinţa de
a nimeri alegerea individelor, care vin a fi împreu
nate în sferă. Adevăratul^ subiect sunt individele cu
prinse în cuvintele: „Tot ce". Despre ele să afirmă
în predicat conţinutul animal — conţinut de mal
nainte format, căci altfel n'ar pute să figureze în
judecată şi ca atribut al subiectului — zicem că se
afirmă numai cu scopul de a indica sfera, în care
individele vin a fi înduse.
Afară de acestea împreunarea lucrurilor feliurite
într'o unitate nu este terminul general pentru ope
raţia gândirii, cătră care, după cum afirmă Drobisch,
judecarea şi raţionarea ar sta în raportul speciilor
cătră gen. Adevărul e chiar contrariul acestei afirmaţiunl. Nu numai împreunarea feliurimilor într'o
*) Vezi Zeitschrift fiir exakte Philosophie. Tom. IV. pag. 338.
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unitate noţională, ci tot atât de bine şi deschilinirea acestei unităţi de gândire în feliuriml de gân
dire, adecă şi una şi alta sunt expresiunî speciale
ale fapticei noastre noţiuni supreme despre gândire,
numească-se ea, nu împoartă, gândire raţionătoare,
judecătoare ori formatoare de noţiuui. Asemănarea
ca şi deosebirea sunt speciile cardinale ale raţionâriî.
Reasumând resultatele cercetărilor de pană aci,
ni se va învedera urmâtoriul raport al formelor elemen
tare ale gândirii.
Raţionamentul, judecata şi noţiunea se condi
ţionează împrumutat. Raţionarea e o condiţiune a
formării judecăţilor, întocmai precum judecata e in
dispensabilă la formarea noţiunilor şi precum noţiuni
formate sunt condiţiunile de existenţă ale ori cărui ra
ţionament. Nici o judecată tără raţionare, nici o no
ţiune fără judecată şi earăşi nici o raţionare fără
noţiuni. Acest cerc încheiat de acte de gândire
scoate succesiv productele sale din fondul întunecat
al sensaţiunilor, în virtutea acţiunii reciproce între
afecţiunile externe şi massele reproduse. Raţionamen
tul nu este un fapt psichic, ce s'ar nasce mai târ
ziu decât altele în cursul evoluţiunilor gândirii. Ca
toate actele psichice el devine obiect al percepereî
interne abia într'un stadiu mai înaintat de evoluluţiune spirituală. Stadiul acesta mai înaintat poate
se fie mai timpuriu, mai târziu ori chiar se nu se
ivească nici odatâ în viaţa unui individ, după cum
s'au putut pregăti prin instrucţiune condiţiile reffec-"
ţiuneî. Deosebirea între raţionare, judecare şi for
mare de noţiuni e numai ştiinţifică, căci în experiinţa noastră internă nu găsim de fapt nici un mo
tiv, care ne-ar pute determină se considerăm aceste
acte ca urmând în timp unul după altul, precum
cuprinde Dorpfeld judecarea şi formarea de noţiuni,
în momentul, în care noţiuni existente s'au repro
dus la un îndemn din afară sau dinlăuntru şi s'au
întocmit în conştiinţă astfel, ca raţionarea să se
poată sevârşi, adecă să se poată forma o judecată,
în acelaşi moment e sevârşită şi o nouă formaţiune
noţională. Noţiunea e în acelaşi timp terminată pană
la această nouă formaţiune. Nu există decât un sin
gur act de gândire, ca specie deosebită, care dă exi
stenţă tuturor productelor gândirii; el se poate numi
raţionare, judecară ori formare de noţiuni, după cum
acţiunea reciprocă întră idei vine a se privi ca pro
ces în curgere (raţionare), ca proces severşit (jude
cată) sau în fine ca memorial scurt al procesuiul
severşit (noţiune).
Decumva explicarea gândirii se va fi putând
găsi în legile de asociare şi reproducere ale ideilor
— şi aceasta se şi poate, credem, în mod perfect —
e sigur că nu se va pute vorbi despre judecată ori
noţiune cu excluderea raţionăriî, atribuind acesteia
din urmă rolul secundar de a întemeia şi ea ade
vărurile, dar nu a fi genuina lor urzitoare. Raţio
narea ca şi judecarea ori formarea de noţiuni nu

este dar o anumită specie de gândire, ci singurul,
supremul şi întregul act de gândire.
Formulăm tesa noastră în cuvintele: „Nu exi
stă un singur product de inteligenţă, fie ori cât de
primitiv şi fără veste, sau ori cât de logic şi din
adins, care si nu datorească raţionăriî existenţa lui
în consciintă."
Credem că tractatul de faţă va pută se contribue şi din partea sa la o orgauisare mai temei
nică a Psichologiei empirice în cestiunea raportului
actelor intelectul întră ele şi faţă cu legile despre
mechanica ideilor. Cestiunea ni se pare de impor
tanţă, mal vîrtos când e vorba de o explicare în
ţeleasă şi cât se poate mal exactă a fenomenului
apercepţiuheî. De importanţă este ea îndeosebi pen
tru bărbaţii de şcoală, a căror ocupaţie zilnică re
clamă o clară pătrundere nu numai a scopurildf ci
şi a mijloacelor de instrucuţiune, dacă lucrarea lor
va voi să merite atributul de artistică. A vorbi der
spre apercepţiune mal cu deamăruntul, fie obiectul
unei încercări mai târzii.

Spicuiri

din autori străini
mânilor.

asupra Ro

(Urmare şi fine.)

La românii transilvăneni Sulzer vorbesce de
spre căluşerîu ca despre un lucru foarte caracteristic,
şi unicul joc, pe carele îl admite dânsul de origine
română. Acela se joacă la Rusale atât de bărbaţi
singuri, cât şi în soţietate mixtă, în cerc, însă fără
a-şi da manile, cu bastoane păcurăresci şi prin m\Şcăminte şi sărituri curioase, adeseori cu adaugereă
unul mascat. Un alt joc al românilor ardeleni e j o 
cul muntenesc seau cătănesc, carele încă se joacă
seau numai de bărbaţi, seau de bărbaţi şi de femei
la olaltă în curtea bisericeî, locul de petreceri obici
nuit la români.
,
Despre talentul şi crescerea grăniţeriului în ge
nere se esprimă autorul cam în următoriul m o d :
„Grăniţeriî, atât slavul cât şi sârbul, valachuî,
secuiul şi germanul, posed escelente însuşiri spiri
tuale, şi sub ceriul aspru al Carpaţilor şi al Alpilor dinaricî, şi pe câmpiile vesele întră Drava, Sava
şi Dunăre, se distinge grăniţeriul prin talentul şeii.
Capacitatea şi puterea judecăţii sele răpede, perspi
cacitatea şi spiritul glumeţ, şi presenţa sa de spi
rit se arată în tot locul. Doritorlu de învăţătură
şi docil, el posede întocmai ca şi svediaflul şi mosco
vitul multă perfecţiune mecanică şi-şl lucră" singur
uneltele sele de casă. Intră valachi nu arareori se
află pictori şi sculptori. Apoi în elocinţâ, când e
vorba de apărarea causei sele, grăniţeriul e ca un.
Demosthene, şi numai italianul seau englezul î-ar
putea întrece în măiestria vorbirii.
„Spre a-şl areta însuşirile sele cele frumoase
în modul cel mai strălucit, grăniţeriul n'are altă

s

lipsă, decât de instrucţiune, ear aceasta, durere, îl
lipsesce cu totul. Ignoranţa cea maî brutală se află
la poporul de jos, cu deosebire întră valachil cu
prinşi de superstiţiunea cea mai proastă. înmulţindu-se însă şcolile şi institutele de crescere în gra
niţă, precum deja s'a făcut un început, şi dacă se:
va îngriji şi de crescerea preoţilor şi a învăţători
lor, deacă se va escita emulaţiuuea, diliginţa şi ac
tivitatea grăniţerilor într'un mod sistematic şi se va
redica bunăstarea lor generală, atunci se vor pute
desvolta şi însuşirile cele frumoase ale acestor po
poare, cari deja acuma în cazuri, unde împrejură
rile favorabile deşteaptă talentele cele amorţite, seau
unde geniul prin puterea lui proprie străbate la iveală,
dau destule probe strălucite. Cine ar mai şi dubita
despre capabilitatea culturală a unor naţiuni, cari
numără întră strămoşii şei bărbaţi ca Huniadi eel
mari (wie die grosssen Hunyade), pe un Vucassovicîu, nemuritoriul edificatorii! al drumului Luisian
(Luisenstrasse). Astăzi deja s'a redicat în graniţa
întreagă gradul de cultură, seau cel puţin aspiraţiUnea la cultură, încât departe nu maî seamănă cu
starea culturală nainte de 50 de ani. In fiecare
provinţă s'au înmulţit şcolile comunale, şi apăsarea
timpului, jertfele cele mari, cari se cer, nu au pu
tut opri o mulţime de comune, a înfiinţa astfeliu de
institute. . . .
„Resboaiele perpetue, vecinătatea turci lor^ anarchia îndelungată, de aci corupţiunea celor dela pu
tere, absenţa frequentâ a superiorilor lor şi constan
tul lor schimb, lipsa de instrucţiune sistematică în
religiune şi moralitate, au conlucrat pe lângă alte
momente influinţătoare la formarea caracterului gră
niţeriuluî, şi pe lângă toată diverginţa lui produsă
prin origine, religiune, climă şi natura ţării, acele
împrejurări au dat în toată graniţa tot acelaşi efect,
eaf în caracterul popoarelor grăniţerescl, cu deose
bire însă în acela al grăniţeriuluî slav şi v a k c h ,
multă conformitate.
„Astfeliu se critică in genere indolenţa lor cea
mare, care adeseori devine o adeverată aversiune în
contra muncii. Earna întreagă o petrece grăniţeriul,
deacă nu-1 chiamă cumva servitul militarîu, într'o
lenevie completă; înse şi vara, când lucră la câmp,
pleacă de acasă târziu, ear dela câmp vine seara
de timpuriu acasă. Orî-ce neajunsuri, secetă, bete
şuguri, morburi contagioase întră vitele domestice,
se atribue duhului rău, şi desperat în nenorocire esclâmă densul: deacă nu ajută Dumnezeu, apoi lu
crul nu ajută. Nimic nu poate se-1 pună în activi
tate, nici o admoniare, nici un avantagiu, nici chiar
lipsa. Cu o înc&păţinare de fer grăniţeriul ţine la
obiceiurile cele vechi, ear la valach există prover
bul : aşa am aflat-o, aşa volu s'o las. Această an
tipatie în contra novaţiunilor, obicinuită la fie-care |
ţăran, se esplică la grăniţeriu poate prin aceea, că i
mai nainte nu numai s'au comis o mulţime de erori
întru alegerea mijloacelor pentru redicarea simţului '
:

de activitate, dar şi prin schimbarea repeţită a si
stemelor de administrare, fără a lua în considerare
şi a împlini şi dorinţele lor proprii. Această indo
lenţă şi lenevie însă nu privesce femeile, cari sunt
foarte casnice şi muncitoare, mame duioase şi în
grijitoare, apoi soţii indulgente şi servile. Se înţe
lege, că şi întră bărbaţi se află escepţiuni onorabile,
nii numai individuale, ci de comune şi cercuri întregi.
„Pe lângă indolenţa grăniţeriuluî se mai asoţiază încă şi alte viţii, cari fac răul şi mai m a r e ;
acelea sunt neeconomisarea şi inclinarea lui spre desfrenări. Neputend împărţi bucatele cqntorm trebuin
ţei anului întreg, el le consumă fără cruţare, fără
a se mai îngriji, că apoi de unde se-şî cSştige pen
tru restul anului. Apoi se mai adaugem aici aple
carea lui nemărginită la betituri îmbătătoare, cu
deosebire pe timpul ferberii de rachie. Insă pe c â t
e grăniţeriul de neînfrenat în plăceri, pe atât de t a r e
e în suportarea lipsei. Indatâ-ce şi-a consumat p r o visiunile, începe a cruţa şi în cazuri de foamete,
care mal adeseori se întâmplă din causa desfrenărilor sale decât din causa secetei etc. el scie să
rabde cu o tenacitate admirabilă. E întrebarea, deacă
vre-un alt popor civilîsat european s'ar putea mul
ţumi atâtea zile cu o mestecâtură greţoasă necon
sumabilă de coajă de lemn, paie mănunţite ş. a.
numită de grăniţeriu în sinamâgirea sa „pâne", ca
locuitoriul flămând al graniţei caroliane la anul 1 8 0 6 ,
al banal-gradisCei, valach-illiriculuî şi al margine!
transilvane Ia anii 1 8 1 5 şi 1 8 1 6 .
„Apljecărei spre desfrenare în consumarea mân
cărilor şi a beuturilor i-se atribue şi marea sensualitate a grăniţeriuluî, carea se manifestează în
amorul lui. Ce e drept, el ţine la onoarea virgini
tăţii foarte mult, şi adeseori infanticidiile se pot
atribui numai ruşineî, de care se teme fata decă
zută. Intre mueri însă nu domnesce tot aceeaşi mo
ralitate curată."
„Cam de comun se acusă grăniţerii, că ar fi
lacomi, ar înclina spre lotrii, înşelăciuni şi răpiri.
Un popor, carele secle întregi şî-a aflat unica resplată pentru greul servit militar pe timpul resboiuluî
în prăzi, carele se află continuu. încungiurat de un
inimic barbar, căruia conform legilor militare nu
i-se putea face nici când prea puţină pagubă, un
popor dar nengrijit, carele timp îndelungat, afară
de puterea discreţionară a oficeriulul seu superior,
nu avea de cine să se teamă şi pentru orî-ce crimă
îşi afla refugiul pe teritorul turcesc; un astfeliu de
popor putea ce e drept uşor < să pice sub impul
sul cel maî puternic omenesc şi să devină jertfă
unei avariţiî ruşinoase, carea de altcum în acelaşi
grad îşi esercitează puterea sa arbitrară şi la popoare
civilisate. Nu numai grăniţeriul slav şi valach sunt
renumiţi pentru aplecarea lor spre câştig nelegal,
şi la secul avea cândva mare valoare zicala: că
densul minte, înşală şi fură.
\
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„Deşi acest r6u cândva poate că va fi fost pe
deplin adevărat, în timpurile mal recente s'a schim
b a t şi în această privinţă foarte mult prin influinţa
binefăcătoare a guvernului austriac. Legi, judecători,
ori instituţiunile poliţiale nu n u m a i c ă au ridicat
siguranţa internă în graniţă, dară .au început chiar
de a îndrepta şi caracterul poporului spre mal bine.
Cu greu s'ar mai pute stigmatisa rapacitatea, fur
tul, şi cu atât mal puţin aplecarea spre înşelăciune,
ca un viţiu naţional.
„în toate ţările numărul hoţilor şi înşelătorilor
compune partea precumpănitoare a criminalilor şi
noi auzim în timpurile noastre mult lăudate de bande
de telharl ,în Italia, în părţile Rinului şi prin alte
ţări aşanumite civilisate, cari aşa de numeroase şi
astfellu qrganisate nu se aflau nici când în graniţă,
deşi aceasta avea mult de suferit de astfeliu de oarde
de telharl, cari treceau din Turcia în părţile noa
stre. Cele mai numeroase cazuri în graniţă sunt
furturi de vite. Ce privesce facerea prăzilor în timp
de resbel, apoi a constatat Hacquet deja din espe.riinţă, că francesiî, englesiî, germanii ş. a. încă nu
se abţin dela densele. Comandanţi capabili — .şidela aceştia depinde treaba — au fost totdeuna în
, stare a ţine disciplina şi ordinea între trupele grăţerescî, apoi noi cunoascem regimente de grâniţerl,
cari în decursul ultimei campagne în Franţia au se
cerat admiraţiunea lumei prin buna lor disciplină.
(Vauhna).

P. Broşteanu.

De ale medicineî din România.
în timpul din urmă observăm cu satisfacţiune, că
aici în ţeară vieaţa scientifieă medicală, care fusese mult
timp paralisată de nisce lupte şi neînţelegeri regretabile,
devine din nou energică şi productivă, graţie unui armi
stiţiu sau,.după cum sperăm, unei păci binefăcătoare. în
toate părţile vedem o activitate deamnă de toată atenţiunea.
Apariţiunea unui ziar medical nou, condus de o per
soană de o abilitate remarcabilă ca publicist şi ca om de
sciinţă, nu poate decât se ne confirme în această convincţiune. Redactorul, ca secretariu' general al soţietăţil de me
dicină, ne expune în primele numere tabloul lucrărilor
publicate In sinul acestei soţietăţi şi rămânem încântaţi
de massa şi de importanţa acestor lucrări destinate fără
îndoeală a-şî face drumul şi prin străinătate, spre a fi
apreţiate. după-valoarea lor. între aceste sunt unele, de
care credem, că vor întră în domeniul cunoseinţelor ge
nerale asupra căuşelor boalelor; aşa spre exemplu studiul
domnilor Babeş şi Marinescu asupra lesiunilor, terminaţiunilor nervoase, al domnilor Galinderu şi Babeş asupra
leprei în România, al domnului Buicliu asupra astmulu
nasal, al domnilor Petrini şi Babeş asupra pitiriaseî ş)
dermatiteî exfoliatrice, al domnului Stoiceseu asupra atro
fieî faciale, al domnilor Babeş, Eremia, Puşcariu şi Mari_
nescu asupra difteriei, al domnului Butărescu asupra tre.
panaţiunilor şi în sfîrşit lucrările importante de chemie
ael domnului Istrati.
1

5

Această tinără soţietate s'ar ^ pute numi o soţietate
de laboratoare, căci cèle mai multe lucrări sûnt de na
tură experimentală sau anomatică şi de sigur, că insti
tutul garantat pe cale legală al domnului Assachi va con
tribui încă mult la prosperitatea acestei soţietăţi savante.
Soţietatea veche a sciinţelor medicale a produs şi
ea lucrări de valoare, ţinendu-se însë mai mult pe terenul
practic. Amêndoue soţieţăţile au avut în anul acesta miti
multe şedinţe importante şi îndestul de frequentate, aşa
încât nu mai încape îndoeală, că ambele au dreptul lor
la existenţă şi remane numai întrebarea, dacă nn ar fi
de mare utilitate, ca acum, când spiritele sont - mai-lini
ştite, se se încerce o împăcare sinceră a acestor doàesor
ţietâţl, mânţinend caracterul lor special, 'dar fàeêndù-le
së nu maă seamene a doue tabere inimice. €èl puţin o
parte din membrii fiecăreia, cel fără pasiuni şi fără in
terese personale, se-şi întindă mâna spre mîrSfire şi se
facă parte din amandone soţjetăţile. Unii inediti, cei mai
distinşi din capitală, precum domnii Felix, Stoiceseu,
Măldărescu, Petrini, Tpmescu, ni au şi, dat exemplu. Ase
menea oameni de sciinţă şi tinerii dintre medid sunt
chiemaţî a scăpa corpul medical de spectacolul nedemn
al unei lupte, care prin pasiunile .desfăşuratei şi, prjn ne
înţelegerile provocate împedecă sciinţă şi .progresul.
!

r

Un alt semn de progres se anunţa .prin aviswea
consiliului profesoral al facultăţii de medicină deeă'tră
ministrul de instrucţiune de a-i înainta desideratale pen
tru clădirea unei facultăţi de medicină, deamni de uni. verşitate şi corespunzând cerinţelor moderne. .• Facultatea
va răspunde negreşit şi speram, că se va începe în - Aie
executarea edificiilor proiectate. Prin înfiinţarea.de labo
ratoare bine dotate pentru sciinţele fundamentale alejmedicinei sperăm, că va înceta şi lupta didactică mai mult
sau mai puţin de gelosie în contra unor institute existetìte
şi instalate cu toate mijloacele sciinţei moderne, precum
este institutul de patologie şi bactériologie,-cel de chemie,
cel de meteorologie, cel de chirurgie etc.
Lucrările,importante şi foloasele practice ale acestor
institute bine instalate vor fi un îndemn puternic pentru
guvern la crearea de laboratoare noue şi. pentru alte ra->
muri ale sciinţelor medicale. Nu putem suprima îusë trei
ultime observaţiuni şi anume: 1. Că. laboratoarele şi in
stitutele trebue së fie personale şi instalate în totul.de
persoanele, care vor avé së se folosească de densele, ca$
ar fi un principiu greşit 'së facem laboratoare în vede?*»"
altora decât a acelora, care instalează un laboratorîu d.ftf>ă
planul lor. 2. Nu mărimea sumelor elocate pentru labora
toare va garanta funcţionarea lor utilă, ci numai v a l o a ^
personală a acelora, care vor avea së le dirigeze şi 3.
ori-cât de competentă va fi persoana,, pentru care se face
un laboratorîu; dacă densa nu va fi în posiţiune de
sacrifica tot timpul sciinţei sale. speciale, nu va prodţW*
resultatul dorit; trebue dar ca persoanele acestea së>|&
bine remunerate, dar cu condiţiunea de a se devota : ç&
totul specialităţii lor.
.<î *
f
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Academia Română.
Sesiunea generală din anul 1890.
Raportul

secretariului
•

general
anul

asupra

lucrărilor făcute

în

1889—90.

Domnilor

colegi!

încep această relaţiune asupra activităţii Academiei
noastre în cursul anului trecut prin întristătoarea aducere
la a domnieî-voastre ounoscinţă, că în acest an instituţiunea noastră a perdut pe unul dintre cei mai stimaţi
membrii onorari: generalul G. Adrian, încetat din vieaţă
la 15. Octomvrie 1889. Reposatul general a fost în toată
vieaţa sa un bărbat Insuflat de patriotism, a fost foarte
iubitorîu de cultura neamului românesc şi a arătat totdeuna foarte mult interes pentru lucrările „Academiei", a
cărei bibliotecă a îmbogăţit-o prin multe daruri. Pentru
aceste calităţi ale sale societatea academică 1-a ales la
13. Septemvrie 1875 printre membrii sei onorari.
I. Şedinţele de preste

an.

Mai multe comunieaţiunî, lecturi de memorii, discuţiunî sciintifice şi administrative au ocupat şedinţele de
Vinerea dela sesiunea trecută şi pană acum. Voîu reaminti'
dintre aceste următoarele:
La 21. Aprilie domnul membru corespondinte Dr. C.
Istrati, a făcut o scurtă-expunere desprel uerările sale chemice, prin care a descoperit seria franceinelor. .
în şedinţa dela 5 Maiu domnul N. Creţulescu a
presentat şi a cetit textul unui foarte interesant document
în limba grecească.pe la începutul secolului: în acest do
cument se descriu diferitele feliurl de abusurî administra
tive, judecătorescî şi fiscale obicinuite pe atunci în ŢearaRomâneaseă.
*
în aceeaşi şedinţă dl membru corespondent Gr. G.
Tocilescu a cetit o comunicare despre explorările şi des
coperirile archeologice făcute în Dobrogea.
în şedinţa dela-12. Maiu dl coleg B. P. Haşdeu a
cetit o notiţă critică asupra unor cântece poporale române
din judeţul Dâmboviţa, publicate în traducere~germână-de
revista „Das litterarische Rumänien".
Restaurarea exteriorului bisericii Trei-Ierarchî din
Iaşi fiind terminată, în timpul sesiunii din anul trecut s'a
emis părerea în secţiunea istorică se se rememoreze în
acea biserică prin doue tablouri cele doue mari şi însem
nate adunări ţinute într'însa, adecă sinodul întregeî or
todoxii ţinut la 1641. şi adunarea pentru desrobirea ve
cinilor ţinută la 1789. Discuţiunea secţiunii istorice a fost
comunicată în şedinţa plenară academiei, care a şl încu
viinţat o comisiune de trei membri, însărcinată se studieze
această cestiune.
Colegul nostru dl V. A. Urechiă a făcut mai multe |
comunicări de documente privitoare la istoria şcoalelor
din Ţeara-Românească: la 15. Septemvrie a vorbit despre \
budgetul acestor scoale, aprobat la 14. Martie 1780. în I
şedinţa dela 3. Noemvrie d-sa a presentat înformaţiunî
documentale despre existenţa unei scoale publice la Ploiescî
în secolul al XVIII-lea, despre vechimea şcoaleî dela Sfân- '
tul Sava din Bucurescî, a cărei existenţă o documentează
încă din timpul lui Şerban Cantacuzino, şi vorbesce apoi
!

despre reorganisarea ei următoare, maî ales despre acea
dată de Alexandru Ipsilanti la 1775.
în aceeaşi şedinţă dl Urechiă a comunicat acte de
spre originea censuriî în Muntenia şi despre alte cestiunî
din istoria desvoltăriî culturii românescî.
La 6. Octomvrie domnul Haşdeu a cetit o notiţă cri
tică despre publicaţiunea apărută de curând la exposiţiunea
din Paris şi intitulată: „Notice sur la Roumaine".
Domnul Urechiă a cetit un memoriu despre relaţiunile comerciale ale Românilor în secoliî trecuţi maî ales
cu Galiţia şi Transilvania şi despre diferite fabrice şi sta
bilimente industriale, care au existat în ţările române în
secoliî trecuţi XVII. şi XVIII.; ear eu însumi am încercat
a face o expunere asupra stării actuale a numismaticei ro
mânescî în urma bogatelor descoperiri făcute în aniî din
urmă şi asupra diferitelor cestiunî istorice, care se im
pun prin diversitatea formelor şi a tipurilor vechilor mo
nede românescî.
La 20. Octomvrie dl Urechiă a făcut comunicare
despre o gramatică româno-rusească tipărită în Iaşi la 1789
de „Toader Şcolerul", care era pană acum necunoscută. *
Cu această ocasiune dl membru corespondent I.- Bianu a
dat informaţiunî despre publicaţiunile ruso-române, care
se făceau în timpul ocupaţiunilor de tristă aducere aminte :
şi asupra celor maî vechi gramatice românescî. Academia
a procurat în urmă această gramatică pentru biblioteca sa.
în şedinţa dela 26'. Ianuarie dl coleg Haşdeu a atras
atenţiunea Academiei asupra unul însemnat studiu istoric
publicat de rev. canonic A. S. Petruszewicz din Lemberg,
care arată, ca o mulţime de familii nobile polone sunt de
origine română, şi anume multe sunt ramificaţiunî ale fa
miliei „Dragowie alias Sassowie".
Ultima şedinţă publică ţinută la 2. ale luneî curente,
a fost ocupată cu trei lecturi. Colegul nostru dl Gr. Ştefănescu a presentat o falcă de Dinoteriu, descoperită în
toamna anului trecut la comuna Mânzaţî din judeţul Tutova; d-sa a făcut cu această ocasiune o privire asupra
celor maî însămnate bucăţi, care sunt cunoscute din acest
colosal animal, asupra formei lui şi asupra epoceî geolo
gice, în care el a trăit.
Dl Haşdeu a făcut o scurtă relaţiune despre lucra
rea Marelui Etimologic şi a cetit din partea încă nepu
blicată articolele asupra cuvintelor: arniciu, Arhota, arvă
(harvă), arţibur, artan (hartan)Dl membru corespondent Gr. G. Tocilescu a dat in
formaţiunî asupra importantelor descoperiri archeologice
şi epigrafice, care s'au făcut de d-sa în Dobrogea prin
cercetările anuluî trecut, graţie liberalităţiî princeseî Alina
Ştirbeiu; în special despre cunoscutul monument dela
Adam Clissi, dl Tocilescu a arătat, că fragmentele desco
perite din marea inscripţiune a monumentului dovedesc,
că el a fost făcut de împăratul Traian.
*
în şedinţa dela 19 Ianuarie, precum şi într'o şe
dinţă extraordinară ţinută la 22 ale aceleiaşi luni, Aca
demia a discutat cu toată atenţiunea cererea ministerului
de culte şi de instrucţiune publică de a se examina pro
punerea ce i-se făcuse, ca se primească în capitala ţeriî
în vara acestui an o sesiune a congresului internaţional
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de etnografie provocat de asoţiaţiunea etnografica dela
Paris. Academia a cercetat cestiunea şi, după-ce a recu
noscut însemnătatea congreselor scientifice, a considerat,
că ţeara nu e pregătită nicî prin colecţiunile sale, nici
prin lucrări îndestulitoare, ca se primească în mod demn
şi folositorîu un congres scientific internaţional. Pe aceste
motive Academia a dat ministeriuluî avisul seu, ca gu
vernul se nu iee sub a sa protecţiune primirea congresu
lui propus, ear ministeriul a decis a urma consiliul dat
de Academie.
(Va urma).

Varietăţi.
Restaurarea Magistratului din Caransebeş. Cătră
cele comunicate în Nr. 10. al foaieî noastre maî adaugem
că de fisc orăşenesc s'a reales dl advocat Vasilie Bordaş;
ceeace atunci s'a fost trecut eu vederea.
Hymen. D. Ilie Brăila, prim forestier la comuni
tatea de avere s'a încredinţat cu D-şoara Amalia, fiica
Părintelui paroch llie Popescu din Ianova.
— D. David Terfaloga, ales paroch în ReciţaMontană, s'a încredinţat cu D-şoara Cornelia, fiica 'dluî
Iulian Ianculescu, director al casei de păstrare în Logoj.
Felicitările noastre mirilor şi mireselor!
Mulţămită publică. Subscrisul în numele comunei
bisericescî gr. or. Silagiu (Comitatul Timiş) aduc prin
aceasta cea maî călduroasă mulţămită publică mult iubi
tului nostru preot Părintelui Georgiu Popovicîu, precum
şi zelosului codrean al dominiuluî, Aron Moisă, carii au
donat pe seama s. biserici un rând de ornate preotesei
funebrale de catifea. Silagiu, în 9. Martie 1890. Nicolae
Laieşiu, învăţătorul.
Mulţămită publică. Subscrisul din tristul incident
al reposâriî neuitatului meu socru Adam Treica, fost preot
din Susanî, tractul făgetului, prin aceasta îmi esprim
călduroasa mulţămită atât în numele meu cât şi al iubitei
mele soacre şi numeroşilor consângeni, tuturor acelora,
carii au luat parte la înmormântare. în deosebi mulţămesc delegatului ppviteral M. On. Părinte George Popo
vicîu paroch în Cliciova, pentru cuvântarea funebrală, carea a stors lacrimi din ochii consângenilor, şi a mişcat
inimile la toţi ascultătorii. Deasemenea aduc mulţămită
On. Preoţi: loan Daminescu, din Glamna-Română Dionisie Grozescu din Cliciova, Atanasie Emanuel din Bichigî, Dimitrie Mioc din Secenî, losif Olarîu din Sără
cani, Nistor Damşa din Duleu, Virgiliu Logojan
din
Botinescî şi Dimitrie Tătar din S.-Jupanî, pentru funcţio

narea la înmormântare;

maî departe mulţămesc on. învă

ţători : loan Barbonîu din Cliciova, loan Iovanescu
S.-Jupanî, Atanasie Glava din Susanî, loan Balint
Hodoş şi simpaticului teolog absolut loan Neagu
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Crlamna-Română, carii au esecutat cântările funebrale.
Susanî, în 12/24 Martie a. c. Samson Petric, preot gr. or.
Necrolog. Corpul profesoral dela gimnaşiul superior
greco-catolic românesc din Năsăud cu inimă întristată
aduce la cunoscinţă cumcâ iubitul colegă, Leon Pavelia,

fost profesor şi catechet greco-catolic gimnasial, a încetat
din vieaţă la 15. Martie 1890. st. n. în al 53-lea an al
etăţii şi al 27. an al neobositei şi fruptificeî activităţi ca
profesor şi catechet. Remăşiţele pământesc! ale defunctului
s'au binecuvântat după ritul bisericeî greco-catolice şi s'au
astrucat în cimiteriul greco-catolic din Năseud la 17. Mar
tie 1890. st. n. la 2. oare. p. m. Fie-î ţărîna uşoară şi
memoria eternă. Năseud la 15. Martie 1890. I. Ciocan,
M. Pop, FI. Motoc, Dr. I. Malaîu, A. Mazanec, Dr. C.
Moisil, Dr. P. Tanco, Dr. A. P. Alexi, G. Scridon, I.
Tanco, I. Lupoia, Gr. Pletosu, I. Ghetie şi I. Fischer,
profesori.
N e c r o l o g . Subscrişiî cu inima înfrântă şi plină de
durere aducem la cunoscinţă tuturor rudeniilor, amicilor
şi cunoscuţilor, trista trecere din viaţă a neuitatului şi
iubitului soţ, resp. tată, socru şi moş a Magnificenţiei sale
Dlui l o a n Vornica, subcolonel ces. şi reg., cavaler al
ordinului coroanei de fer, comandor al ordinulpî persic
„Soare şi Leu", proprietarul al medaileî de resbel şi a
servitului de oficerîu clasa 2. membru onorariu al soţietaţii „Petru Maior" etc. etc. în urma unui morb scurt şi
după împărtăşirea cu sântele Taine, a adormit în Dom
nul Marţi în 18. Martie a. c. Ia IO /* oare seara în etate
de 67 ani şi după o căsătorie fericită de 29. anu
1

Binecuvântarea remăşiţelor scumpului decedat s'a în
tâmplat Joi în 20. Martie a. c. la 3. oare d. a. aşezendu-se spre odichnâ eternă în cimiteriul militariu din Buda.
Budapesta în 19. Martie 1890. st. n. — Fie-I ţărîna uşoară
şi memoria binecuvântată! Ana Vornica, născ. Hoffmann, <
ca soţie. Aurelia Dumitreanu, născ. Vornica, ca fiică, Corneliu Vornica, ca fiu. Dr. Augustin
Dumitreanu, medic
cercual de poliţie, ca ginere. Victor Dumitreanu,
Felix
Dumitreanu, Zeno Dumitreanu, ca nepoţi.
N e c r o l o g . Adam Treica, zelosul preot din Susanî,
ppviteratul Făgetului, luptătoriul pentru binele poporenilor şi pentru prosperarea bisericii şi a şcoaleî, a reposat
în 8/20 1. c. la 8 oare dimineaţa, în etate de 48 de ani,
după o funcţiune de 22 de ani la altariul Domnului
şi după o fericită căsătorie de 24. de ani.
înmormântarea s'a îndeplinit în 10. 1. c. la 10 oare
dimineaţa cu mare pompă, funcţionând 9 preoţi cu 4 în
văţători, şi participând întregul popor din Susanî şi din
Cliciova şi mulţi din prejur.
Reposatul a fost preot în adevăratul înţeles al
tului şi pentru ca se-î arătăm nobleţă inimii este
se aretăm numai o faptă din viaţa sa şi anume:
reposatul preot în Tapia, ppviteratul Logojuluî,
edificarea bisericii a dăruit birul seu preoţesc pe
în preţ de 700 fl.

cuvân
destul
Fiind
pentru
7 ani

Pe reposatul îl deplânge: Marta Treica născută
Emanuel ca soţie, Elena, Fevronia, Iulia şi Persida ca
fiice minorene, eară ca măritate: Măria căsătorită Albulescu junior, proprietarîu mare în Nevrincea, Ecatarina că
sătorită Petric, preoteasă în Susanî; ca cumnaţi: Nicolae
Ionescu cu soţia sa Elena, preot în Iaz; Nestoriu cu soţia
Persida Damşa, preot în Duleu; loan cu soţia Ioana Io
vanescu, învăţătoriu în Suuriaş-Jupanî; loan Daminescu
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înveţătoriul denumit, pelângă emolumentele de mai
preot In Glamna-Română cu nopotul seu Ioan Neagu şi
soţia Gizela,, • teolog absolut; Atanasie Emanrel preot în sus, este totdeodată îndatorat de a îndeplini toate funcţiu
BichigîU; ca nepoţî s. a. Ioan Balint îmeţătoriu în Ho- nile unui cantor bisericesc greco-oriental român.
leneş, 8. Martie 1890.
doş, Ana Balint preoteasă văduvă, Petru lonescu stud;
[6] 3 — 3
, Primăria
comunală.
teol. la universitatea din Cernăuţi, Valeriu Damşa stud.
gimn. în a 7 clasă Ghecichemet, Nicolae lonescu teolog
în Caransebeş, Petru Ciorogarîu pedagog în Caransebeş.
Fie-î ţerîna uşoară şi memoria binecuvântată!
Uu petrecătorlu.

Regina Italiei Margareta şi torcătoarea de mătasă. Ziariul „Lombardia" istorisesce, că în comuna Mandello-Lario o fetiţă, care se ocupă cu toarcerea de metasă
avea mare înclinare spre literatură. într'o zi rescolind prin
tre hârtiile casei dede preste o scrisoare a luî Napoleon I.
şi a marelui fisie Volta şi îî veni ideea, a le trimite re
ginei. La câteva zile se pomenesce, că o chiamă la subprefectura din Lecco şi o întreabă, dacă dânsa a scris re
ginei. Fata suprinsă, mai întâîu nu.era în stare se spnnă
nimic, dar întrebând, că de unde se scie aceasta, deoarece
ea nici mumei sale n'a spus, autorităţile îî spuseră şi o
întrebară totdeodată, dacă n'are vre-o dorinţă se i-o îm
plinească'.regina. Fetiţa respunse, că nimic nu doresce.
La câteva zile primi un juvaer bogat în briliante cu cifra
numelui rsgineî şi totodată o asigură cu ajutorîu, ori-când
va ave trebuinţă.

Aduc la cunoseinţa Onoratului Cler român,
că eu în calitate de croitoHu cu locuinţa în
Logoj (partea româneascăstrada Comitatului
Nrul casei 841) sciu croi şi pot face, precum
îmbrăcăminte bărbătesc! pentru civili şi mili
tari, aşa şi pentru preoţî reverend! şi pentru

biserici tot fel iul de ornaminte.
Nu vreu se produc atestate, fiind-că eu sum
convins, că toţi aceia, carii me vor onora cu
încrederea lor, atât Cu privire la preţ, cât şi
la croîu, vor fi pe deplin mulţămiţî.
Ve rog numai ca se binevoiţi a me onora
cu încrederea p. t. D-Voastre.

Posta redacţiunii.
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în Domaşnea este un înveţătoriu cu numele lancu Cărpan.
Acesta are mânie pe Foaia diesesană, din causa că nu i-a publicat
un articlu, carele n'avea faţa pentru publicitate. De atunci densul
returnează Foaia diecesană prenumărată pe seama comunei biseri«cescl Dartiafnea, sub cuvént că, în calitate de notarlu al comitetului
parochial, ar fi înputernitit de a o retrimite. Noi ne-am adre
sat pentru desluciré cătră. preşedintele comitetului parochial, D.
asesor consistorial şi paroch in Domaşnea, George l'epa, carele ne
scrie ca se le trimitem foaia, pentru-că înveţătoriul lancu Cărpan
nu este îndreptăţit de a o returna şi că face sceasta numai din reutate.
în u/marea aceasta am trimis earăşl foaia la adresa comunei
bisericesc!, dar dela posta din Kornya ni se returnează cele doue
numere die urină eu „retour nicht angenommen".
Facem atentă comuna bisericească şi anume pe preşedintele
eomitetuluî parochial din Domaşnea pe M. O. D. George Pepa, cu
scop ca se erueze individul, carele returnează foaia şi se facă ară
tare necesară în contra lui. În caz de lipsă noi încă vom face paşii
cuviincioşi la locurile competente.

I . I o v a n e s c ü . m. p.
croitorlu. '

Schimbare de localitate.
Din motiv că locuinţa mea de acuma nu |)§f
«sa

C o n c u r s.

II

este cunoscută tuturor onoraţilor mei cumpé- W
rătorî, îmi iau voie de a face cunoscut, că din W

Septemvrie 1 8 8 8 . eu îmî am lucrătoarea de

Pentru întregirea postului de înveţătorîu la şcoala
ţrnicherlu în casa mea proprie, peste drum
comunală elementară poporală, cu limba de.propunere
de neguţătoria diu! Becker. (La Racul roşu).
română şi magiara din Feneş, se deschide concurs cu ter
min până la 3 '15 Aprilie a. c.
^
Mai departe, mulţămind On. Public pen•
Emolumentele împreunate -cu acest post sânt :
'
tru trecut, îl rog de a me onora cu încre- W
1. salariu anual 300 fl.
• p > derea şi în viitoriu, asigurându-1 eu din par- | c
2 . lemne de foc 1 2 . metri cubici.
' ^ te-mi'despre'lucru bun şi preţuri eftine.
3. cortei corespunzètoriu cu grădină de legumi.
Petiţiile provèzute cu timbra, compuse în limba ma
Gravita, în Marte 1 8 9 0 .
giara şi adresate cătră înaltul Ministerîu reg. ung. de
culte şi de învăţământul public, trebue trimise la Comite
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tul administrativ al Comitatului Caraş-Severin în Lugoş
până la terminul de mai sus.
tinicherlu de clădiri şi de galanterie.
La petiţii se alătură: estrasul de botez, atestatul
scolastic, atestatul de pedagogie şi de calificăciune, eventual
şi alte atestate.
/owi-«™

Ernest Oran,

Redactor responzabil IUON lONAStU.

fipariul şi editura tipografiei diecesane în Caransebeş.

