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Ese do d6uo ori in septcmana:

Joi-a si Dominec’a.
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Pentru Romani’a si strainetate:
I

*

T ZnT/1-: 4 flfl'aocvijp^ja bisericesca, scolastica, literaria si economica.^
-j*?ganu

oficiale alu eparchiei romane gr» or» aradane»

Democrati’a in Biseric’a ntfstra.
„Voi spre libertate v’ati chiamatu fra
ţilora 1“
Gal.it. V. 13.

P

ţ

Corcspundintiele «i banii de prcnoratiune se se adreseze de n;J
dreptulu: Rcdactiunei „L u m t n a'Jj
in Aradu, cancelari’a opi8cop6sca.
j
Pentru pnblicatiunilo do trei ori,
ce contienu cam 150 do cuvinte
(spaţiu do 20 sire garmond) tacs’a e
3 fl.; pana la 220 de cuvinte 1 fl.
era mai sus 5 fl., inticlogendu-se
j Intr’ aceste sume si timbrulu. — Pre-1
tiulu publicatiuniloru se sc anticipc

Omule 1 ia-ti pucintica ostenela, deschide cartea mare
& nafurei 6i vedi cine eşti tu? si care e destinulu teu?
v Paserile sfasie cu voluptate mass’a espansiva a atmos
ferei; cerbulu străbate saltandu pădurile dese si codrii cei
nalţi; t6te! tote demustrandif libertatea loru si prin liber
tate vieti’a!
Adeverat’a libertate insa creatorele ti-a reservat’o tie,
carele singuru posiedi facultatea de a o cuprinde si a. pretiâ după meri tu.
Libertatea este fiic’a naturei, carea cu gratiele sale
iheanta si farmeca ori ce fiintia nvuritoria; libertatea este
drapelulu sub care se unescu poporele. Ea traiesce pana
va trai si omeniniea. Toti câţi au voitu a-o incatena, s’au
incatenatu insisi pre sine, căci ea este spresiunea poporu
lui si „ vox populi vox Dei,“ poporulu e nascutu pentru
libertate!
înmulţirea genului omeneseu, classafea lui succesiva
in popore.SL naţiuni a proclusu necesitatea asigura re i li. bertatii owenesci. La inceputu omenii mai pucinu specu
lanţi duceu vietia patriarcala; pe urma adoptara diferite
sisteme, unele multu seu mai pucinu genuine, altele toc
mai sugrumători©- de libertate. Unie’a sistema salutaria
dovedita prin esperintia si prassa este cea democratica;
numai unde acest’a e acceptata se p6te manifesta deplinii
-a libertatea omulur. Statele nu totudeun’a s’au potutu si se
potu bucura de densa. Poporele mare parte si a di sunt
sugrumate in libertăţile loru decâtra despotii, cari crelîîendu a fi merifcatu diadem’a regala, au trăsni asupra-si
blastemulu omenimei.
Singura biseric’a a respectatu democrati’a si cu ea le
gile divine; biseric’a a conservaţii neviolate libertăţile si
convingerile crestiniloru. Absolutismulu in biserica a fos
tu numai oetroare violenta din partea statului civilu, si neci
decâtu sistema intentata seu spriginita de densa. Dovedesce-o acest’a impregiurarea, că biseric’a, parte a scutu
rata jugulu absolutismului, parte se straduiesce a-lu scutura. Deseversitu democrata insa este biseric’a nostra;
constitutiunea ei este- spresiunea vointiei libere a creştinu
lui si- bas.’a prosperarei sale. Ceşti patru ani din urma ni
presinta oglind’a fidela a bisericei primitive; tote elemintele organismului bisericescu sunt egalu beneficiate, aven#u drepturi egali in tote afacerile biserico-administrative,
6i nu pote subversa banuiAla, cuinca clerulu ar’ fi avendu
mai,multe drepturi ca laicii seu din contra.
Precum insa la inceputu a6ia si acum principiei© stân
gace provocate de unii si alţii, au fostu ageru combătute
ca unele ce subsepa edi/iciulu si bun’a contielegere a
universităţii crestinesci.
Democrati’a in biserica are unu rolu duplu, ea se estinde si asupra omului internu, asupra conscientiei. Liber
tatea eonsciintiei formeza esinti’a democraţiei iu biserica,
T cărei membri se dejudeca si privescu după sufletu, eonsci-

intia, er nu după corpu; de aceea, totu ce preocupa
si irapresiuna consciinti’a este contra democraţiei, este violintia. Crestinulu buuu totu deun’a are in vedere bunăta
tea bisericei si in consciinti’a sa nu p6te nutri tendintie
contrarie. De ce dar' la noi atât’a bunuiela si t£ma?
Miscamintele sinodali dela 1870 au fostu eflusele ce
lei mai perfecte democraţii: creştinii noştri nu erau pre
ocupaţi in eonsciinti’a loru, neci erau influintiati de spiritulu scepticismului daunosu; toti cugetau si lucrau un’a,
for’ a dubita câtu-si de pucinu bunele intentiuni ale unor’a
si altor’a conaţionali si bisericani. Alegerile din urma ni
infacisiedia intr’unu modu repentinu contrariulu celu mai
coiosalu, par’că-omenii noştri, răpiţi si imbetati de frumseti’a
ordului si atitudioei casteloru domnitori©, vrdu a da bisericei
colorea unui stătu poliglotu, cu aspiratiuni si principii
multiple. Acest’a ar fl unu actu anticanonicu, ce ni pote
aduce urmările cele mai triste. Partidele au locu unde
graveza convulsiunea de libertate er nu in biseric’a eu
principii eternii democratice. E dreptu, acţiunea nasce
reactiune; la noi insa o reactiune rationabila nu pote av4
locu, pentruea acţiunea se face in direcţiunea naturala seu
mai bine disu, in -direcţiunea salutaria si nu in contra -ei.
Chiar aceia, cari pe terenulu politicu se păru a rătăci, in
cele bisericesci rivaliseza cu naţionaliştii disi radicali; fap
tele dovedescu. Pentru ce dar’ se ataca sentiulu crestinescu? pentru ce virtutea se calea sub pet-iore? Apostrofări
le nedemne, cari decurtmdu se introduseră pe terenulu
sinodalii sunt nesce apucaturi frivoli culese de prin cuin’a
camerei magiare, cari numai profaneza constitutiunea bi
sericei nostre. Se lasamu „opositiunalulu14 si „deachistulu“
magiarului; elu are lipsa de ei, si se respectamu libertatea
eonsciintiei, democrati’a adeverata.
Biseric’a romana ortodossa o un’a si santa; problem’a ei este divina: perfecţiunea crestiniloru, carea toti o
dorimu intr’o forma. Spiritulu de partide a datu ansa la
schisme, decari Ddieu ne feresca; fia de ajunsu dismembrarea natiunei in doue tabere si de aci se evitamu ori
ce frecări din sinulu bisericei nostre, c-area pre toti ne
privesce de fii fora destiugere de rangu, avere seu alte
ce rcus tanti e locale ori personale. Apostolulu in ca, indegetandu libertatea crestiniloru: „voi spre libertate v’ati chiamatu fratiloru!“ a adausu indata: „numai se nu intrebuintiati libertatea vâstra de pvilegiu pentru trupu ci se slucjiti unulu altuia prin dragostea duchuluikl
Iri contra acestei doctrine de unu tempu in coci se
propaga nesce idei cu totulu separatistice ! im vreu a dice
in generalului© restringu asupra celoru intern plate in sinodulu nostru aradanu. Deputaţii sinodali de estu tempu
compuneu trei tabere: aradani, banatieni si bihoreui —
deca reportulu diuaristicei naţionale e dreptu. N’am potutu
afla .sorgintele acestui fenomen ir raru,' dar’ am aflatu ck^;\\
atari cluburi potu fi daunose pentru biserica.*) In adeverii^
*) ln o A mi o tardiu ca rcdactiunca ac stoi foi so faca si «lin partea sa o
priviro* fugitiva asupra (losbatoriloru sinodali (lin a. c. de locu co va dispune de
spatiulu si tcmpulu trobuintiosu.
[iod.
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prin sinodele de de multu erau usuate, si chiar bine, numirile de: biseric’a Romei, Antiochiei, Ierusalimului etc.
aceste si-aveu bas’a loru canonica, chei in acele sinode
erau representate bisericele mai multoru naţiuni, precandu
sinodulu nostru eparchialu este puru romanescu, este nationalu, — Fi-va deci la loculu si tempulu seu, deca băr
baţii noştri de eruditiune — avendu . in vedere luptele
intestine, vor cerca modulu posibilu de a sterpi nisuintiele particulari si a uni poterile ndstre materiali si mo
rali de cari dispunemu intr’o falanga tare pentru romanismu si ortodoxismu; fia-o f8.cendu ac^st’a, si cu napoiarea
propria, chei asia ne invetia scriptura: „celu ce este intre
voi mai mare se fia ca celu mai mica, si celu mai betranu
se fia. ca celu ce slugesce.u !)
• Istori’a eclesiastica ni spune, ch prim’a comunitate
creştina, ce se formase in Ierusalimu, consta din Evrei si
Elini, toti compunendn unu intregu armonicii; ma cei avuţi
in Comunu . vindeu din averile loru, dandu venitulu intre
gu apost.oliloru pentru impartirea lui intre orfani, veduve
si seraci. Creştinii noştri n’ar trebui' se uite esemplulu
acest’afrumosu, cu atâtu mai vertosu, eh noi ca si fii aiunei
naţiuni, avemu obligaminte nu numai de credintia ci si
de sânge. Noi se nu ajuthinu pre fraţii noştri, ci inca se
ii atacamu, deca sortea pote nu li-a favoritu? Mai grea
lovitura nu pote senti omnlu dechtu cea pentru defectele
si scadiamintele naturali, cari cu dreptulu se potu imputa
naturei genitrice. Totu insulu are pucina ambiţiune nobila
si confonnu acestei’a s’ar sili a ocupa o pusetiune chtu
mai demna de elu. Zeluiu iutru frumsetiarea bisericei n’a
lipsitu romanului neci candu, elu a satisfacutu si datorintiei si testamentului strebunu remanendu tenace in credinti’a apostolesea.
Tare credu eu, ch ori care parte a crestiniloru din
eparehia, nu pote servi dechtu spre fal’a bisericei, asia
si universitatea romaniloru ortodoxi din Bihoru, cari in
sinodulu trecutu pre langa t6ta buna-vointi’a loru fusera aspru incriminaţi, pentruch athtu natura chtu si pu
setiune fatala ii-au osanditu la o deseversita nepotintia
materiala. Adenca sagetare!
r/Purtati sarcinele unulu attui'a* 2) este princi piui u
bisericei si al ti creştinului adeveratu; alu alterâ acesfia nu
însemna mai pucinu dechtu a ruina bas’a pre care s’a
ridicatu o institutiune de primulu ordinu in vieti’a socia
la, a ruina amârea pre carea s’a edificaţii insasi biseric’a.
Patru ani decandu, biseric’a nostra si-reocuph bas’a
canonica din vechime, — unu restempu de ajunsu spre
a fi potutu cunosce spiritulu in care se practica deniocrati’a reu priceputa de unii. A coregere erorile diu acestu intervalu, este interesulu comunu de a restitui democrati’a in deplina armonia eu amorea creştinesca. O ora
pote fi destulu spre a nimici ce s’a lucratu in decursu de
ani; dar e cu greu a castiga ce odata s’a pierdulu. Cine '
nu iubesce libertatea nu-si îubesce vieti’a, er cine nu iubese democrati’a uresee elementulu vitalu alu libertăţii!
Urmaţi dar dragostea,J) purtandu sarcinele umdu alini'a
si atunci prin democraţia a?ti naltiatu ortodoxismulu si
prin elu românismului. —
Vlncentiu Mangra.
V,
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Reuniunei invetiatoriloru romani gr. ort. confesionali din
Inspectoratele Temisior’a si Ving’a.
i.
Scopulu Reuniunei.

1. Reuniunea acăst’a are de scopu naintarea invetiamenCv . tului, §.promovarea
culturei poporali, latirea cunoscintieloru si
ţ

L

esperintieloru celoru mai practice, pe terenulu scientificu pedaxxrî v. 26
2j iQalftt: VL 2. — 3) Corint XiV. 1. —

r gogi cu, I*ati rea celui mai corospundietoriu metodu de propunere
fî imbunetatirea starei materiali a- invetiatoriloru ai infiintiarea unui
; 1 fondu invetiatorescu, din care se se păta sprigim naintarea invo: tiamen,tuiul si ajutoră, invetiatorii neputiutiosi de a purtă oficiul®,
V„precurau si veduvele si orfanii acelor’a.
1

1

II.
Membrii.
§. 2. Membrii reuniunei se impartu : in ordinari, fondatori7
ajutători si onorari..
a) Fiecare invetiatoriu si sub-invetiaţoriu din acestea in
spectorate este membru ordinariu, si adeca: dela scdlele din su
burbiile Teraisiărei, anume din Maere 1. din Mehal’a rom. St. Ilie
1. apoi din S. Mibailu rom. 2. din Secusigiu 2. din Ianov'a 2. din
Beregseu 1. Mosnitia 1. St. Andrasiu 1. Remetea 1. Pustinisiu 1.
Utvinu 1. Cerneciaz 1. GkirodV 1. Siagu 1. Ghirocu 1. Medvesiu
. 1. Bucovetiu 1. Bazosiu 1. Chisioda 1. Pobd’a 1. Fenlacu 1. Munariu 1. Ving’a 1. Seceniu 2. -Oalacea 1. Bodrogulu vechiu 1. Bodrogulu nou 1. Hodoniu 1. Izvinu 1. Barateaz 1. Monosturu 1.
Muraniu 1. Parti’a 1. Beneecu 1. si Jadani 1. Era decurava
dintre membrii presinti uuulu său altulu, casualu-minte s’ar mut^r
in altu postu sub altu inspectoratu, si de acolo ar contriubi regulatu refuirea tacseloru, unulu ca acefa si-conserva categori’a
de membru ordinariu si mai departe.
b) Membrii ordiuari cari si-voru petă caracterulu moralu
ori invetiatorescu după trei dogeniri din partea adunării generale
neindreptandu-se, vor fi eschisi din reuniune, si reuniunea va fi în
dreptăţită ai aretă la loculu competinte.
c) Membrii ordinari-au dreptu in adunările reuniunei a face
propuneri, interpelatului, a tienea vorbiri sciintifice pedagogice,
a se consultă si a decide afacerile agende cu majoritatea voturiloru, in fine a alege pe diregatorii reuniunei si a fi alegibili.
§. 3. Membrii fondatori potu fi toti aceia individi nepetati
si trecuti celu pucinu de 20. de ani carii contribuescu o data
pentru totudeuna pe partea fondului reuniunei 20 fi. v. a. său
depună Obligaţiune esecutata de 6°/0
§. 4. Membrii fondatori potu fi individi cu earacteru nepetatu si celu pucinu de 20 de
comunele, corpuratiunile etc.
ce vor contribui după buna vointia. la fondulu reuniunei.
§. 5. Membrii onorari vor fi acelea persăne de ambele sesse
alese de catra adunarea generala, carii s’au distinsu in lucrările
scolastice, scientifice, pedagogice, prin concursul u loru material u
ori spiritualii.
6. §. Membrii fondatori au totu acelea drepturi care compotu me.mbriloru ordinari, si sunt descrise in §. 2. lit. c.
§. 7. Membrii ajutători au dreptu in adunările reuniunei a
face propuneri, a ticnea- vorbiri scientifice, pedagogice, si peste
agende votu consultativii; totu acestea drepturi au si membrii
onorari.
§. 8. Membrii eliminaţi diu sitiulu reuniunei si-perdu t6te
drepturile facia de .reuniune, remanendu tacsele, respective ofer
tele solvite cassadei reuniunei, in privinti’a earora nici candu rnjţ.
vor avea rogresu.
1 III.
Midilocele reuniunei.
A. Convenirea.
§. 9. Membrii reuniunei se vor adună in totu anulu o data,
^ai anume pe tempulu feriilorn de tdmna in diu’a si loculu prefiptu
jde adunarea generala a reuniunei.
v
Pentru agendele intreveţiinde sub decursuhi anului, care
nu potu suferi araănare se va adună comitetulu reuniunei in
tempu oportunii, fura detrimentulu prolegeriloru.
Despre afacerile comitetului de preste anu se va rolatiună
prin notariu in adunarea generala.
§. 10. La adunare fiecare membru ordinariu este indetoratu
a partecipă, escusabilu e numai acei’a, cu eausa credibila; celu
ce absentăza din nepăsare; e supusu la mulcta banala, pentru
p. fondulu reuniunei, după cum va află adunarea de bine.
§. lî. La adunare se vor pertractă teme diverse, după cum
arăta scopulu reuniunei, se vor face moţiuni si reflessiimi asupr’a
metodului do propunere, recensiuni asupr'a cartiloru scolastice etc.
L adunarea va cercetă si doliberă despre administrarea si manipu
larea fondului, si va prelimiuă sum’a de bani, ce va află de bine
a o intrebuintiă 6pro scopulu reuniunei, după proscrisele §. I.
§. 12. Pentru urginti’a pertractariloru, adunarea se păte
imparii in sectiuui.
§• 13. Adunarea generala in totu anulu va alege si tramite
dintre membrii ordinari ai reuniunei, unulu, doi său si trei indi
vidi, ca se cercetedie scălele, institutele si reuniunilo cele maw
renumite din. patria ori strainetate; acelora diu fondulu reuuiimei^
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se va asigură spese de caletoria, fiindu ei apoi indctorati, unulu
câte unulu cunoscintiole si osperintielo făcute la adunare a le
comunică.
B. Contribuirea.

y

§. 14. Membrii ordinari ai reuniunei au a solvi din salariulu
loru anualu, computandu-se si emolumiutele in bani din tota sut’a
de fl. 2% la fondulu reuniunei in 4 rate, si adeca la 1. Octobre,
1. lanuariu, 1. Aprile si la 1. Iuliu a fiecărui anu.
§. 15. Fiecare individu ce va ocupă un a din staţiunile
amintite in §. 2. lit. a) este obiigatu a contribui sum’a amintita
in §. 1.
§. 16. Banii incassati, so vor administră si manipulă, precum va decide adunarea generala a reuniunei.
§. 17. Fondulu acestei reuniuni menitu spre ajutoriu, nu
mai pentru invetiatorii si subinvetiatorii acestoru inspectorate;
vedi . 1. §
..
§.18. întemeietorii si succesorii acestui fondu, — si-tienu
dreptulu, ca acest’a să se păta incorporă cu altulu numai la casu,
candu s’ar infiintiă unu fondu generalu, pentru toti invetiatorii
rom. gr. ort. din părţile anesate diecesei Aradului, din care apoi
păta primi ajutăre, amesuratu concurintiei loru banale, spre
scopulu reuniunei, după prescrisele §§. 1. si 10; ăra incorporarea
, numai pe bas’a- acestoru statute cu pluralitatea voturiloru se păte
intemplă.
§. 19. Invetiatorii si succesorii acestui fondu si-reserva
dreptulu ca la casu de incorporare cu fondulu aminti tu in §.18. .
intre membrii administrativi a acelui’a se fia representati cu doi
aleşi din sinulu loru.
IV.

Oficialii si oficiile reuniunei.
. §. 20. Oficialii reuniunei constau din 1. presiedinte, 2. vicepresiedinti, 1. cassariu, 1. controloru, 2. notari si 1. advocatu,
carii se alegu din sinulu membriloru ordinari ori fondatori ai
reuniunei, fiecare pe trei ani.
y
§.21. Pentru conducerea administrativa se va alege nnu
^comitetu de 10 membri dintre cei ordinari ori fondatori ai reu
niunei, cu loculu de activitate iu Temisiăr’a.
§. 22. Alegerea oficialiloru se va face prin majoritatea
absoluta a voturiloru.
§. 23. Comitetulu in genere va ingrigf pentru incassaroa si
manipularea baniloru, pentru concbiamaroa adunării generale la
fempulu seu, si elaborarea de proiecte in t6to afacerile interne
si esterne a le reuniunei.
§. 24. Comitetulu iu fiecare anu va substerno adunării ge
nerale repărte despre activitatea sa.
§. 25. La casu de urgintia, comitetulu si-va dă opiniunea
presiedinte]ui de -a convocă siedintie estraordinarie.
§. 26. Oficialii reuniunei si membrii comitetului in specie
au urmatărele afaceri :
a) Presiediutelc presiode in adunările generali si ale oomi^felului si concbiama adunările de ambele categorii.
b) Vicepresiedintii, in absinti’a presiedintelui, suplincscu
indetoririle acelui’a de după intaiate alegerei.
c) Casariulu incassăza banii dela membri, ii elăca in ăresicare cassa de păstrare, dă afara bani pe cele dc lipsa, decise prin
comitetu si preliminate de adunarea generala si este respunsabilu
pentru aceea reuniunei.
d) Controlorulu controlăza tăte euitautielo si «contr’a cuitanti ele.
e) Notarii, au a face, celu din tiu alesu, duce protocoluiu
despre tăie afacerile reuniunei si a comitetului, ăra alu doile alesu
duce eorespundintiele reuniunei si a comitetului, in casu de lipsa
se suplinesce unulu pre altulu.
f) Advocatulu duce căuşele reuniuuei.
§. 27. Pentru căuşele personale obveninde intre membrii
reuniunei, său urdinde prin auctoratulu reuniunei.se statoreseo
udetiulu compromisu.
§. 28. Oficialii si membrii comitetului reuniunei părta oficiulu gratisii.
§. 29. Pana la aparerea unui organu scolasticii mai estinsu,
reuniunea si-alego pentru publicarea agendeloru sale diuariulu
„AlbinV din Pest’a. .
§. 30. Reuniunea va avă unu sigilu, cu iiiscriptiunea: Sigilulu reuniunei invetiatoriloru romani gr. ort. din inspectoratele Temisidr'a- Ving'a.
§. 31. Statutele acostea numai in adunarea generala prin
majoritatea voturiloru se potu modifică.
Beregseu, in 1?. Aprile, 1873.
Andreescu, m. p. invotiat. ca presied. Rcun. S. Luminoşii m. p.
notariulu'Reun.
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Nr. 677/175. sc. Statutele acestea se aprăba,si in coţiia au
tentica se depunu in archivulu consistoriala. — Data in Siedintia a IV. a Senatului de scăle, in Aradu la 10. Maiu 1873.

Procopiu Ivacico viciu, m. p.
lCpiscopulu Aradului.

L. S.

Ioanu Moldovanu, m. p.
Secretariu. consistoriala.

Instrucţiune contr’a cliolerei.

== In uuele parti ale Comitatului si mai alesu aici in Aradu
grasăza coler’a cu o furia spaimantatăria; se dice că la latirea
acestei epidemii ar fi contribuitu si processiunile r. catoliciloru
care pe timpulu acest’a se făcu din t6te părţile la mauastirea din
Radn’a; superioritatea comitatensa s’a vediutu necesitată a opn
aceste procesiuni.
Pentru delaturarea acestei calamitati s’a facutu ingrigirile
necesari si prin urmatări’a

Instrucţiune poporala
in caus’a cholerei epidemice cu privire la vindecarea ei privata.
Acăst’a epidemia cu oeasiunea isbucnirei ei s’a indatinatu
a atacă poporimea in massa si repede in cele mai dese caşuri,
si unde mai alesu cei loviţi de morbu mimai cu greu se potu
impartasl de ajutoriulu medicului; dreptu-aeeia s’a aflatu de ne
cesitate a se incunosciintiă publiculu pe scurtu:
I. despre simptom ele si soiurile din care sc p6te cunăsce
clioler’a.
II. despre vindecarea cholerei prin manipulare privata.
III. despre padirea după putîntia contra cholerei.

I Simptornele clin care se p6te cunosce cliolev'a.
Băi’a acest’a numai arare ori s’a obicinuiţii a se semnalisă
prin alte băle, precumu lips’a de apetitu, rugăitur’a, eoraitur’a
do matie inpreunata cu mersulu fălelui.
La inceputu bolnavulu prin urdinarea acest’a se usiurăza si
semte mai bine, dara cu câtu sunt mai dese goliturile umede, in
form’a apei de perinciu, cu atâta va deveni mai slabu si in curundu voru urma vămetulu si sgarciurile in membrii esteriori,
setea ardietăria, lips’a udului, romauerea bateroi pulsului, invinetirea si recirea limbei si a membriloru esteriori, schimosiroa
obrazeloru, caderea in laintru a ocbiloru si invinetirea in forma
de cercu a gencloru, unu glasu ragusitu si resufiare grea.
Simptornele acestea arăta, că choler’a umeda deja e desvoltata.
Alu doilea soiu de cholera este cboler’a săca, se deosebesce
de cea prima numai prin aceea, că presemnole vometului si a
urdi oarei lipsescu.
Ametiăl’a adenca (sopor) resufiare irapedecata, sughitiatulu
si încetarea de soversitu a udului — suut nesce simptome de
unu auguriu fărte reu.
II Vindecarea privata a cliolerei.
1. După urdinare (mergerea fdlelui) acolo unde nu e medicu, său iu pripa nu s’ar potă allă (pentru că cu negrigiiv.a terti
pului periclulu cresce din ce in ce) pana la sosirei medicului se
recomonda grabnic’a iuerigire de ajutoriu cum urmădia:
a) sub domnirea cholerei epidemico sunt a S6 iuit in. socotintia tăte alte simptome, chiaru si curgerea folelui curea do alta
data e neconsid erata, si pentru aceea bolnavu Iii' să se culce in
patu, so se tiona iu căldură buna, mâncările se fie numai din zărnuri roasgăse (de e. de perinciu (risicasia) pisaţii său grisu) apa
curata se nu bee, ci acăst’a se-o iee in cuautitati mici mai desu,
si nu in cuantitate mare, si se fia masgosa — de e. ferta cu redacina
de nalba mare (aibis) său salepu-(saloph radix), său mai alesu cil
. ovesu, — călduţi».
b) se se iee din apoteca, prafu de earbuno curatitu, si din
acest’a (conformii gradului bălei) se iee totu la 10—20—30 mi
nute cu o lingura do cafea, si cu acăst’a la olalta din picaturile
do cholera conformii gradului bălei la 10—20—30 minuto câte
10—15—20 picături pe o bucata do zaharu, pana candu sem
nele bălei voru incetă.
Presemnelo de vindecare se potu cunăsce din baterea mai
tare a pulsului, reînceperea caldurei trupului, si cu deosebire a
udului, încetarea sgarciuviloru si a vometului (turnatului).
De si incâtva insanetosiavea s’a. restituitu prin procedur’a
acăst’a totuşi intrevenirca medicului e do lipsa pentru aceea, ca
nu cumva so se negligeze formele bălei ce ar potă do adou’a
ăra se revină precumu o tiphusulu-cholericu.
Dăca pre langa urdinarea fălelui s’aru aretă presămuelo
cliolerei espuso sub I., să se uriuăzo totu acea procedura, ca la
cur’a privata a cliolerei deja desvoltate precum. s’au arotatu sub

II. lit. a) b).
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Pentru usiurarea iviriloru singuratece mai grele de cliolera
se recomenda:
a) contra ametielei de capu: punerea de cârpe recorite
(moieta) in otietu câtu mai desu.
b) contra vometului cerbicosu: a pune pe renza ciru. (papa,
aluatu de mustariu său hrănu reselitu (maruntitu.)
Picături cu aether sulfuricus pe renza; să se dee bolnavului
câte cu o lingura de cafea opăritura bine calda, gătită din vinu
albu său rosiu cu zaharu si cu scortisi6ra. —
c) la sete ardietăria: se iee — de se p6te aflâ — alice de
ghiatia, apa de soda, si preste tăte zăma fărta de ovesu—caldutia.
d) Spre stimperarea (usiurarea) sgarciuriloru: afara de neincungiurabil’a acoperire caldurăsa, să se frece bolnavulu desu
cu otietu caldu, cu vinu caldu, său cu spirtu de camphora.
e) contra frigului amortitoriu: să se acopera trupulu bine,
să se incaldiăsca (trupulu) prin oluri său pMsee implute cu apa
calda — in modu artificiosu, (maestritu) acăst’a se ajuta multu
prin cristiruri pe din dereptu, gătite din o zăma de herbathea de
romonitia (musietiel — chamomille) său creti3i6ra adaugendu o
amestecătura de 3—4 linguri de nasprăla (intarsia) ordinaria.
III. Pentru paza posibila contr'a cholerei.
i-iu in genere.
Contr’a cholerei neinfiindu raidilocu preservativu propriu
(specificum), se potu păzi respectivii 'prin t6te acele regulamente
de preingrigire, cari sunt cu scopu 1a paz’a tutoru altoru băle;
aici apartiene:
. . Viăti’a si nutrementulu (hran’a) regulatu după obicinuire,
pazirea de recăla, cumpătarea cea mai stricta să se tiena in t6ta
privinti’a; să se păstreze o voia buna, locuintiele, vestmintele
albe si de patu să se tiena curate, curţile (oc61ele) si ulitiele se
fia maturate curatu: dara cu deosebire chiliele de locuitu să fie
provediute cu aeru prăspetu câtu de desu după resaritulu si in
ante de santitulu (apusuln) sărelui; sb se incungiure mancarea
de bucate unsurăse, păme prăspete si de crastaveti.
Ap’a de beutu din fântâni — fiindu ca ajuta mai multu la
desvol tarea acestei băle, — nu e cu svatu a se bea curata, ci e
forte de recomendatu a o tocmi cu zama stărsa din citrome,
(alamaie) său amestecata cu pucinu otietu, vinu său rumu.
2-ua Specialminte.
De si choler’a nu se tiene a fi Iipitiăsa, pentru a se potă
omulu păzi de ea, va fi cu scopu:
a) a se padi omulu de a face vediuta bolnaviloru (morbosiloru) de cholera, si cu deosebire a se feri de pomenile indati
nate, si priveghiuri.
b) cu ocasiunea inraormentarei caclavreloru de cholera se se
observeze (bage de săma) direcţiunea ventului, din care causa
petrecatorii se ocupe (cuprindă) locu său innaintea, său in urm’a
cadavrului.
c) locuintiele in care se afla morbosi de cholera, său ca
davre (morţi) după vindecarea morbosiloru săi cararea cadavreloru numai decâlu să se spoiăsca (varuiăsca) să se frece (siurluia)
cu lesia, vestmintele de patu si cele albe se se spele bine cu apa
de varu de cloru, alte vestminte colorite (vărgate) moiete bine
in apa se se espuna la aeru si caldur’a sdrelui (aeăst’a pro
cedura trebue repetita de mai multe ori).
d) Nu numai uneltele de goli tu ale morbosiloru, ci si pervatile (esitorile) gropile consumatdrie, gramedile mai mari de
gunoi'e, bălţile mocirlăse de prin naintea caseloru, si de prin curţi
(oeăle) si apele statatore să se desiuficieze cu feru galitiosu: des' inficiarea acăst’/i se face astfeliu, ca (pentru o persănn) in o ju- metate de cupa (in o itiă) de apa sc topesce 2.1oti de feru ga
litiosu si se vărsa in esitore.
Pentru a putea face ncprîmesdiăsa dunărea apeloru stătă
tori*5 mai mari aru fi cu scopu a se desinficid său prin o câti
me (cu an ti ta te) mai mare de pravu do feru galitiosu, său prin
varu nestinsa, mestecandu-se mai adeseori. —
Aradu 7. Iuniu 1873.
Hr. Atbertu 11 o t li, m. p.
proto-medieu comitatcnsu.
Recepte pentru - medicamente de cholera.
I. Rp. Pulv. Carbon, tiliae.
Unciam unam.
Ds. pravu de cărbune curatitu să se iee cu o lingura de
cafea de odata cu picăturile dc cholera la 10—20—30 minute.
Cu tipariulu Iui Stelanu Gyulai
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Picături de cholera
II. Rp. Tinct. valerian eath.
„
„

Cnstorei.
Opii Simpl.

Scrup. duolf.
Un gran. quindecim

Ds. picături de cholera.
La 10—20—30 minute să se iee 10—15—20 de picături pe
zaharu. —

Concursu.

l
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Prin decisulu Venerabilului Consistoriu diecesanu alu ■
Aradului dto. 24 Maiu a. c. Nor. 620, — nulificandu-se ale
gerea de parochi in comun’a gr. or. Ternov’a din protopr:
Siriei, tienuta in 18 Martiu a, c. — cu acăst’a se escrie denou concursu pe ambele parochii vacante din numita comu-,
na — cu terminu pona in 29 Iuniu a. c. st. vechiu, in car^
dî se va tienă si alegerea. —
Venitulu parochialu pentru una parochie este. Stolele .
indatinate — birulu parochialu dela 200 de case, si una se
siune de pamentu aratoriu. —
Recurenţii au de a produce testimoniu despre absolvirea
aloru 8 clase gimnasiale, de teologia si de moralitate — ăra
clericii nehierotoniti pe langa acestea documinte, mai au de
a produce si testimoniu de cualificatiune. •—
Recursele adresate comitetului parochialu sunt de a
se trimite la oficiulu protopresviteralu in Siria. —
Ternov’a 8 Iuniu 1873
Cornitetulu parochialu gr. or. din Ternova.
Cu scirea mea Nicolau Beldea adm. protopr.

Concursu.
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Pentru parochi’a din Talpe si filialulu Telecu, cottu
Bihorului, protopresbiteratulu Meziadului neivindu-se la timpulu seu recurinti, prin acăst’a se deschide concursu nou
pe langa
Emolumintele: Pamentu de 12 cubule; cortelu liberu,
— era de la fiii alu (constatator iu din 40 numere) fiecare numeru o mesura de bucate; stolele indatinate si câte o di de
lucru.
Doritorii de a fi aleşi, pane in 24 iuniu v. a. c. se-si
trimită recursele la Dlu protopopu tractualu in Baitia (Răzbânya), fiindu atunci alegerea.
Talpe, 8. iuniu v. 1873. ,
Comitctulu parochialu. ■ -4
Cu scirea si învoirea mea Petru Sabo m. p. protopopu.
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Cu mor tea parochului Ioane Tulcanu sen. una diutre •
parochiile din Zarandu (Comit. Aradului protopresbit. Chisineului;) devenindu vacanta, pentru deplinirea acei’a, se dese hi- '
de Concursu. cu terminu de alegere pe 1 Iuliu st. v. a, c.
Emolumintele suntu: una sessiune de pamentu estravilanu, 400. fl. v. a. bani numerati din Cassad’a comunei, ăra
pentru funcţiunile indatinate o stola moderata statorita prin
contractu. — Dintru acestea insa, Capelanulu de acum lacobu Varg’a, decumva nu ar fi alesu elu de parochu, in propor- -^
tiunea pana aci avuta, conformii decisului Consistorialu din
3. Maiu a. c. Nro 527. Plen, va avă inca de a se impartasl,
incepandu dela alegere in restempu de 3. ani.
Voitorii de a ocupâ acăst’a parochia, voru avă recursele
sale instruite conformu Statutului organicu, pana in 25* Iuniu
a. c. ale subscerne Comitetului parochialu in Zarandu.
Zarandu 1. Iuniu 1S73.

Corni tetulu parochialu.
in contielegcro cu mine Petru Chirilescu, protopresbit. Chisinoului.
rz
Proprietatea ii oditur’a diecosei aradano. — Kodaotoru respundiotorin lOMil‘11 Coliliniu.
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