f

ţ '

i i

J i

Aradu, Dumineca, %G. martin 1873.

Anulu II. — Nr. 13.
I

■■ ■ -■-----

Ese de d6ue ari in septemana :
J»i*a si Dominec’a.

Pretiulu de prenumeratiune:
pre anu intregn . .
„ diuraetate de anu
„ patraviu de anu .

.
.
.

G fl. v. a.
3 fl. v. a.
1 fl. 50 cr.

Pentru Romani’a si strainetate:

pr# anu intregu

„ dmmetate a,

.

.

.

9 fl. ▼. a-,

.

,

.

,

I
C.orcspun<Jinfciele si banii ti© pre-1
jnnmoratinnc se se adreseze de p ■
dreptulur Redactiunei „L iimin a#‘;
in Aradu, cancelari’* episcop6s«a.
{
Pcnţru publicatînnile dc trei ©yi,
ce contionu cam 160 dc cuvinte j
(spaţiu dc 20 sire garmond) taes’a e i
3 fl.; pana la 220 de cuvinte 4 fl. j
era mai sus 5 fl., intielcgendu-se
intr’ aceste sume si timbrulu. — Prefciuln publicatiuniloru se se anticipa
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Organu oficial® alu eparchiei romane gr. or. aradane.
Dssarmoni'a dintre noi.
Ce urmări jire^-desarmoni’ a intre preoţii ei cărturării
din societatea romana, si ce stricatiune produce critic’a
fiedrepta a supr’a preotiloru si bisericii ndstre, si cum
ar pute se incete acestea?
Candu vom sta se judeeamu urmările din acea so^
cietate
in care se desvolta ne’ntielegerea, desarmoni’a si
1
lupt’a inimica, atunci vom observa, câ in acea societate
i
lumin’a se stinge, celu putienu vom vede, câ 6menii
umbla in intunerecu unii intr’o parte si alţii intr’alt’a.
Pe acea societate a supr’a careia a cadiutu acestu
pecatu, numai o lumina strabatatdria, o căldură puternica,
!•
care se topesea ghiati’a ce s’a născu tu din recâla pote
H
influintiâ, ca sorele a supr’a omenimei si ca sarea a supra
nutrementului, ca se atraga inim’a si gustulu tuturora
membriloru. Unde e aeelu sore si acea materia, care se
^ intrunesca membrii, ca se urmeze după unu conducătorii!
seu unu scopu ? Astfeliu trebue se intrebâmu noi cei mici
de sufletu cari nu intielegemu aceea, câ fora critica, fie
si cu patima, nu putemu alia binele; nu intielegemu nici
L.
aceea, ca. daca n’ar fi superare, bucuri’a nu s’ar semti;
si deea n’ar ii combatere cu personalităţi, n’am pute
progresâ, pentru câ aurulu in focu se lamuresce. Ceea
ce intielegemu este semtiulu dureroeu, câ Romanii atunci
candu au inceputu desvoltarea, au inceputu precum cetimu
prin dlarile nostre si precum audimu, si desbinarea si
desarmoni’a. Si acest’a intre factorii principali intre preoţi
si cărturari, iixtre_j>reoţi_s[ invetiatori si intre inteligenti’a
romana. Care se fie causVia acestu Teo'?~ Se dicemiî c;\
f e critici relelor u, a abusuriloru etc. ? Se di cernu câ e
.
scopu curatu pentru inaintare si coregerea gresieleloru ?
Au se dicemu, câ caus’a curge din isvorulu invidiei, care
durere si intre preoţi si intre cărturari si la poporulu
nostru e destula, pote cam pre câta amestecătura de
sânge este in elementulu romanii ? Nu, eu me abatu de
la aceste prepusuri si dicu, câ caus’a desarmoniei e ait’a,
e nisuinti’a după conducere. De acăst’a, striga: jos voi
si sus noi,la legi noue omeni nuoi; Si ce intunerecu, câ
acesta nisuintia preoţii nu o vedu, ci se dobora si ei unii
*
pre alţii.
Se dicemu, câ gresiescu si'se luâmu lucrulu cum ilu
afiâmu, adeca: câ preptiişe^.critica,. câinii .corespunda
tlgigului de asta di, câ abusedia, câ nisuescu ,pre - nniltu^
Golul.u_Jumej,_ca, surît despoti etc. etc. Apoi din
contra cărturării sunt criticaţi, c.â,,despretiuescu religinnea,
câ sunt^.(,iespoitorir luxuriosi..etc.
Dan sunt urmările acestei critice, acestei scole publice?
Respunsulu e; „câ cas’a care se imparechiâza, se surpa.u
Oo stricatiune potu produce acestea? Aceea: câ
factorii principali pentru luminarea poporului romanu se
inegrescu, rs^p0ru 1 u perde încrederea
intr’ensii si se desclîidu uşile strainilorli'a intrâ in stauluîu
Romaniloru. Ceice dorescu se se convingă, cerce, câ vor
; afla prin unele comune cumca poporulu romanu are mai
multa încredere in ori ce „trântia de strainu/1 de câtu

(

in preoţii ei cărturării sei, si pre la orasie in advocaţi
străini; de acest’a in multe cercuri poporulu romană nu
numai urmeza suaturile conduc&toriloru romani, fie ei
6menii bisericii, fie cărturari. D6ca nu sunt pr.e aici de
acestea, in Ardealu avemu.
- *
Se nu ne suprindemti de acesta paresire, si de acea
recela si ghiatia, ea nu mai audimu doi romani y orb in du
bine despre alu treilea si cu atâtu mai putienu despre
cei aleşi ai sei. Se pare câ ar fi unu părete despartitoriu
a nu se pute intielege la interesele romane.
Urmări triste ale acei critice mai sunt ea poporulu
nostru se desvolta cu despretiu nationalu, in câtu cei
desvoltati trecu la străini. Se ne intrebâmu cum are se
încete acestea? Astfeliu :
1. Gresielele ori caroru factori naţionali se nu se
critice in publicu, cu uisce cuvinte d. e/ câ preoţii' sunt
prosti, câ sunt pre multe ceremonii, câ abuseza etc. etc.
Apoi ceremoniile nu se potu forma după gusturi, ele in
Greci’a si Rusi’a n’au tempitu poporulu, ci se pretiuescu
de institutiuni bis. naţionali. Câ vor fi caşuri de abusuri
si la preoţi si la cărturari, sustienemu, inse atari caşuri
aflâmu si la naţiuni mai culte. Acestea nu sunt a se
atribui tuturor’a si nici a se critica iu publicu fiindu câ
acâst’a. are acele urmări, ce ar av6 învinuirile unoru doi
invetiatori înaintea scolariloru sei, adeca deapretiulu, si
numai atunci, candu renitenti’a propasiesce avemu se
mergernu la opiniunea publica si se le dâmu sinodului.
2. Unde critic’a s’a nascutu din cestiunea de condu
cere, de anteietate, acolo se câda unii altor’a in spiritulu
blandetieloru.
3. Inteliginti’a din ori cari comuna şe fie cu preoţii
unu sufletu si mai vertosu invetiatorii cu preoţii, cari au
totu aceea-si missiune. In urma, daca e scopulu criticei
înaintarea Romaniloru, atunci acei Domni, daca sunt gr.
or. după statutulu organicii potu ajunge scopulu prin sinode. Acolo potu consulta, propune si ajuta înflorirea
scolei.si a bisericei si deleturarea abusuriloru; acolo-si
potu stimperâ setea progresului.
Altfeliu pro paşi ndu iu critica, ne’ntielegere si desarmonia, va veni si asupr’a poporului romanu celui ainenintiatu esemplulu triştii care ’lu areta S. Scriptura la Eremm cap. 27—34 Unde se scrie despre Impr. Sedechia,
care in juneti’a sa despretiuiâ legile divine, batjocorii si
de faima tote in publicu in câtu cu essemplulu seu atrase
si poporulu la acestu despretiu si destrămare. Candu
crescură acestea, dusmatiulu Nabucodonosoru stremtori
poporulu evreescu si atunci indaru se adresa Imp. Sede
chia la preoţi, indaru recunoscu gresielele, câ era pri far
dul si de acest’a cadiura toti sclavi la Babiloneni. Avendu si Romanii amenintiatori, se ne intorcemu fie care dela
calea cea rea la ceea a solidarităţii cum invetia Pr. Eremia la cep. 25. v. 5 „se nu mergernu după, Ddiei străini
si se nu ne pornimu după ale mâniei. . .“ Eta inghiaga.ro
de rana si leacu pentru pace si intielegere.
11. llfiiiilescii.

66

Reorganisarea institutului pedagogico-preparandialu;

tiuire, crutiare si ingaduintia, ilu va aperâ unde va cere trebuinti’a in contr’a injurieloru, inse neci nu va lipsi acolo,
Sinodulu eparchialu din 1872., amenandu acesta
unde tăte medilăcele de amiciţia si blandătia ar fi eshauste, ^
a aretâ senatului scolasticu t6te defectele si scadiemintele,
causa, hotar! sub nr. 96. alu protocolului a se publică
ce lui nu i-a succesu ale delaturâ pe langa tăta os tanăl'a sa.
t<5te actele, ca asia cunoscendu-le cu totii, in sessiunea
Elu ingrigesce, ca profesorii se tiena esactu planulu de lectiune
de estimpu se se păta desbate in meritu. Deci incesi ărele prescrise si se dă obiecteloru de invetiamentu, la
pemu cu
cari sunt deobligati singuratecii profesori ale pertractâ in
decursulu anului, aceea atenţiune, ca se corespunda pe câtu se
p6te mai perfectu scopului destinatu. Elu va ospitâ din candu
in candu la prelegerile profesoriloru si va intrebuintiâ celu
de regulamentu pentru regulnrca si infiintiarca Preparandieloru.
mai bunu tactu pedagogicu in alegerea receruteloru mediloce
— Urmare. —
prin care se-si agonisăsca esacta cunoscintia a stării celei
adeverate a întregului institutu.
Ca in istructiune se se aduca unu cursu regulatu si in
§. 19. Cu finea anului aşterne elu senatului scolasticu
tractarea candidatiloru o asemene consonantia va tienă diri
pe langa comunicarea catalogeloru de clasificatiunerelatiunea
gintele profesoru in tăta lun’a conferintia cu profesorii. Aci
finale,-in care se va cuprinde o deplina statisca despre starea
se vă'consultă elu după recerintia cu singuraticii profesori
esterna si interna a institutului in anulu espiratu după urdespre trebile instructiunei si ale disciplinei scolastice si in
matoriele rubrici
'
amicabilitate va efectul delaturarea observateloru defecte;
a) atingatărie de starea , esterna.
^
elu va îndreptă mai de parte observatiunea sa asupr’a pePersonalulu jinvetiatoreseu. Schimbările ce s'ar fi intemplatu “w
depseloru, ce aru cere necesitatea de a se intrebuintiă spre
intre elu, numerulu profesoriloru ordinari, suplenti, caticheîndreptarea candidatiloru retaciti si in contielegere cole
tului, dirigintelui, concediele ce le ar fi avutu in decursulu
giale va aplică astfeliu, ca ele se fie in fapta indreptatărie,
anului, numerulu candidatiloru după cursurile anuali, câţi s’au
ăr neci de cum rusinatărie de semtiu, va proiectă program’a
primitu cu inceputulu anului, câţi s’au inaintatu, câţi au se
pentru esamenele si in conferintia finale ce se va tienă după
repeteze, câţi au remasu de scăla, merita midildcele de inve-^
finirea esameneloru anuali se va consultă cu profesorii despre
tiamentu. Crescerea bibliotecei, înmulţirea instrumenteloru
clasificatiunea candidatiloru.
fisicali, colectiuniloru naturali ect.
In caşuri mai grele si candu singuraticii profesori aru
b) atingatărie de starea interna.
. lucră in contr’a bunei sale intentiuni ori in contr’a prescriInstrucţiunea. Cum a procesu in fiecare cursu anuale si
seloru legali, elu va cere dela senatulu scolasticu inviatiune
cu ce resultatu. Disciplina. Cum s’a manuatu, câte si ce pe
mai de parte. Cu caticlietulu se va consultă despre cele ce
depse au fostu de lipsa ect.
au candidaţii de observatu in privintia cultului dumnedieescu.
In casu de bolnavirea cutarui profesoru, va ingrigi
Despre conferintia se va duce protocolu care se va aşterne
despre substituire. Era la vre o schimbare prin morte ori
senatului scolasticu spre revisiune cu comitiv’a din partea
transferare, va insciintiâ senatulu scolasticu.
directiunei.
§. 20. Primirea eleviloru in cursulu preparandiale se face ^
§. 15. Cu instrucţiunea si disciplin’a scolastica stau in legă
amesuratu legii prin profesorulu diriginte avendu înaintea
tură necesariele midildee de instrucţiune precum si tăta cualitatea
ochiloru cele prescrise in §. 6. care va ave dara a documentă:
si întocmirea chilieloru de instrucţiune si a edificiului sco
i-e prin testimoniu scolasticu, câ a absolvitu cu succesu bunu
lasticu. Dirigintele va avă dara de a ingrigi, ca fie-care loca
gimnasiulu inferioru, ori scăl’a reale ori cetatienăsca, său se
litate de instrucţiune se se aeresca si curetie la tempulu seu,, >
se supună unui esamenu de primire din tăte obiectele pre
iii'-Iunele" de" ărna se se incaldiăsca si cerendu necesitatea si
scrise in §. 6. 2. câ a trecutu de 15 ani prin testimoniulu de
ilumineze, mai de parte ca se aiba mobilele necesarie, adeca:
•
botezu. 3. câ e de complecsie buna si sanetăsa prin testi
scaune,
mese,
tablitie
si medilăce de invetiamentu
moniu dela medicu. 4. câ are purtare morale cuviintiăsa
adeca: mape, globi, instrumente fisicali, tabelarii, mineralii,
prin testimoniulu dela parochu seu antistele concerninte. —
icăne pentru istori’a naturala, herbarii, instruminte de oltuitu,
Pentru primire in institutu are fiecare candidatu se platăsca 2
de sapatu s. a. si ca aceste se fie asecurate de resipire, le va
fi. spre cascigarea medilăceloru de invetiamentu.
luă in inventariu si le va supune in finea fiecărui anu sco
§. 21. Profesorii vor observă in coleg-’a loru diriginte
lasticu înaintea profesorului concurinte unei revisiuni adnope
antistele
institutului, si sunt detori alu intimpinâ cu revetendu in inventariu cele nou câştigate si cele utilisate si rerintia, ai da ascultare si supunere cuvintiăsa si alu spriparendu cele ce se mai potu intrebuintiă. Asemene atenţiune
ginl in afacerile lui oficiăse.
va da elu si gradinei scolastice.
§. 22. Profesorii au in consesu sub presidiulu dirigintelui
§. 16. Dirigintele .profesoru va ingrigi mai de parte ca
se decidă in instanti’a prima asupr’a afacerilcru disciplinarie
se aiba protocălele reeerute si adeca : catalogulu generale,
si personali ale candidatiloru. (§. 97. a leg. scol.)
protocolulu ordinatiuniloru mai inalte, inventariulu scolasticu,
inventariu despre mobilele si midilăcele de instrucţiune, cata§. 23. Peste consesulu profesorale sta senatulu scolasticu,
logu despre biblioteca, protocălele de conferintie, protocăle
care după instrucţiunea sinodului eparcliiale conduce trebil'e
despre incurgerea tacseloru de primire a didactrului si a
scolastice confesionali amesuratu legii scolastice si dispusebibliotecii, protocolulu de gestiune si esibite etc.
tiuniloru sinodului eparchiale. — Dela senatulu scolasticu
Dirigintele va invigilă cu tăta acuratătia ca clasifica
eparcliiale se p6te face apelatiune la senatulu scolasticu
tiunea ce s’adefiptu in coferinti’a finale pentru fie care can
mitropolitanii.
didatu se se insemne esactu in catalogulu generale si se
§. 24. Cursulu preparandiale are de problema a esculpăstreze in ordine buna ordinatiunile mai inalte. In cartea
tivâ pe câtu se p6te de perfectu candidaţii in obiectele de
memorabialeloru (liber memorabilium) va însemnă tote eve
instrucţiune, ce sunt prescrise pentru scălele popular ie ele
■
nimentele ce au insemnetate pentru institutu.
mentari si mai înalte, ai face cunoscuţi cu conducerea si
§. 17. In privintia ordinatiunei scolastice ingrijesce diri
disciplin’a acestoru scoli in ele atingu pe invetiatoriu si cu
gintele, ca cursurile anuali se se incăpa si termine la tem
buna procedura metodic’a prin esplicare, esemple si esercitie
pulu» otaritu, ca numai -feriele prescrise se fie intrebuintiate,
ai esercă in cantari bisericesci si musica vocale si ai îndreptă .
ca program’a fipsata pentru tienerea esameneloru anuali se
la o purtare cuviintiăsa religiosu-morale, mai departe a da ^
se tramita de tempuriu senatului scolasticu spre aprobare.
candidatiloru ocasiune si spre cascigarea altoru cunoscintie
Elu ingrijesce mai de parte despre ordinea primirei eleviloru
utile.
la tempu cuvenitu, si de promovarea loru in cursu mai
§. 25. Ea tractarea obiecteloru de instrucţiune este de
inaltu, invigilăza frecuentarea regulata a candidatiloru si
a
se
tienă necontenitu in vedere invetiamentulu in scăl’a po
da concediu pe 3 dile. Elu estrada testimoniele scolastice pe
pular
ie si a basâ instrucţiunea pre prescrisele cârti scolastice
bas’a catalogului generale scrise de catichetu si de profe- •
si
de
invetiamentu.
sorii concerninti si sigilata cu sigilulu institutului.
P
§. 26. In ărele destinate pentru Religiune sunt a se repeţi
§. 18. Dirigintele profesoru va tienă cu colegii profesori
ai sei astfeliu de relatiuni, cari se fie prosperitărie nu numai \ >cu candidaţii cele mai însemnate piese din religiunea grecoresarităna si a moralei pe temeiulu cartiloru religiăse intro-''
pentru intregulu institutu, ci si pentru fie care din ei, elu
duse in scălele năstre confesionale si ale întipări adencu in
inse nu va uită aci, câ prosperitatea institutului are se fia
anim’a si memori’a candidatiloru. Aci au ei a fi avisati, cunv^ş
mai pre susu ca interesele ale singurateciloru profesori. Elu
au aensii de a procede in scăla la repetirea invetiamenva tractâ dara pe fiecare colega alu seu cu cuviintia, apre-

■f

;

Proiecţii

i

i

I

;

s

4

-15

!

1

I

<■

I

*

67
tului religiosu, cum au de a preparâ pre elevi pentru orele
religiunei si astfeliu a spriginf ostenelele catichetului, mai
departe cum au ei se se porte in privinti’a religiosa facia cu
1
elevii si cu comun’a bisericdsca. Cu instrucţiunea religiunei
este de a se lega si esplicâ insemnetatea ceremoniiloru religiose, a obiceieloru si structur’a bisericeloru, precum si in
formarea despre vasele si aparamentele bisericesci.
§. 27. La propunerea Pedagogiei, Didacticei si Metodicei,
intrebuintiendu-se cărţile prescrise, au se fia cu distinctiune
infaciosiate cele mai însemnate regule ale educatiunei fisice
si intelectuali si religiosu-morali ale copiiloru, si cele mai
usuate metdde si ale face evidinti prin esemple potrivite.
Aici trebue conduşi candidaţii la o drepta pricepere si judecare a facultatiloru spirituali ale copiiloru, a necontenitei
alternative acţiuni intre soola si casa si a proprieloru reiatiuni ale scoleloru popular ie si totu o data ai instrui, cum are
se se predee invetiamentulu spre folosulu eleviloru in scolele
confesionali, mai cu sdma cu privire la aceea impregiurare,
daca elevii sunt asiediati in un’a sdu mai multe chilii de invetiamentu, cum se fie procedur’a atâtu cu cei incepetori,
J w câtu si cu elevii cei mai iniţiaţi, cum se manuedie disciplin’a
*
scolastica ca se fie formatoria de moravuri, cum se sterj*.
ndsca la parenti si la comun’a bisericdsca o inclinatiune per|
manenta catra scola si astfeliu se tientesca cercetarea scolei
diligente.
Metodica speciale, adeca procedur’a in fiecare obiectu de
instrucţiune nu formdza obiectu de instrucţiune speciale, ci
candidaţii o voru invetiâ din propuneuile la cari voru asista
î
prin esercitie practice, ce le vor întreprinde sub conducerea
dirigintelui si a profesoriloru in scol’a practica. La esercitiele
invetiatoresci voru aflâ profesorii destula ocasiune a face pe
candidaţi cunoscuţi cu principiele ce atingu obiectulu de
instrucţiune concerninte. Profesorii dara vor fi cu deosebita
bagare de sema la tractarea singurateceloru obiecte de in
strucţiune, ca preparandii se se faca cunoscuţi si familiarisedie cu metod’a speciale cu care concernintele obiectu de
* instrucţiune după natur’a sa, precum si despre procedur’a, ce
este a se tiend facia cu elevii după diferinti’a gradului de
J
preparatiune si etate a loru, in fine vor ave prefesorii asi
pune cea mai mare ostanela, ca candidaţii se se faca cunoscuti cu întrebuintiarea si manuarea cartiloru scolastice prescrise
pentru scâlele popularie confesionali si a medilâceloru de instrucţiune.
Mai departe au profesorii cu ocasiunea prelegerii din Peda
gogie si Metodica a ingrigl ca candidaţii se se faca cuno
scuţi si cu acele dispusetiuni a le legii si regulamentulu scolasticu, ce au influintia asupr’a invetiamentului, disciplinei si
obligamintele invetiatoriloru si ai indreptâ, ca se-si câştige] o
mai departe cunoscintia despre aceste prin propri’a diligintia.

?

(Va urmâ.)
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Facerea lumii in siese periode, după scrierile lui Moise,
a santiloru părinţi si a unoru geologi.
— Urmnre —
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Am disu cumca in ranz’a pamentului nostru si acum’a e o
căldură de 195,000 de graduri; la gradulu acestu do căldură
ce abia ni-lu putemu imagind, pamentulu nostru, cu tdte părţile
sale primo-constitutive au debuitu se fie in stare fluida gazdsa
sdu aburdsa. Acum’a ddca vom cugetil, ck „volumulu“ (volumen)
sdu spatiulu materieloru solido-massive devenite in stare gazdsa
aburdsa, e de 1800 do ori. mai mare de câtu in stare solida,
lesne ni putemu intipui câtu de mare a potutu fi volumulu sdu
spatiulu pamentului in acesta stare fluida gazdsa? A debuitu se
fie asia de mare ca sdrele care de 14,000 de ori e mai mare de
câtu pamentulu nostru in starea de astadi, si prin urmare, a debuitu se se estinda pana la luna, firesce ck in aedsta stare aburdsa a cuprinsu in sine si ap’a ce ae afla astadi de asupra si in
lantrulu pamentului sdu ap’a din isvdra, nuri, si mari.
Masa’a acdst’a de aburu fluidu ferbinte, care intru inceputu
a formatu pamentulu nostru,urmarea gravitatiunei gene'
rale, s’a iutorsu in prejurulu' sdrelui, si asia trecandu prin re
giunile ingbiatiate ale planteloru, caldur’a sdu a impartit’o cu
acestea si asia cu incetulu a inceputu a se reci; vecdl’a acdsfa
a careia timpu nime nu-lu seio botari, au causatu mari schim
bări, mai anteiu o parte mare a materiiloru gazhse, aburdse, au
trecutu in picaturi fluide de apa, prin cari pamentulu gazosu,
aburosu au perdftţu multu din volumulu seu. Scimu din mochanica cumca trupurile fluide, prin continu’a rotire (inthrcere) capota
forma de globu, estu-modu
capetatu si pamontulu nostru prin

intdrcorea ea pe langa sore, si osi’a-si propria. Mechanic a demustra, osperinti’a ne invdtia, cumca maes’a fluida in mişcare
continua, prin putere sburatdria (Centrifugalkraft) Ia medilocu se
bulbuca (aredica) dra la cele dude capete se subtila, respective
cufunda, in urmarea fenomenului acestuia dicemu ca pamentulu
nostru in starea sa fluida intorcendu-se pe langa s6re, la ecuatoru
s’a bulbucatu, dra la poli s’a cufundatu, s’a subsuptu (ellipsoid),
bulbucarea pamentului nostru la ecuatoru, si cufundarea la poli,
ardta starea lui fluida primitiva.
Bas’a principala inse, de pe carea pornescu geologii mai noi,
di cu ca pamentulu nostru ca trupu planetariu e o congelatiune
a recelii incetisioru formate sub temperatur a ghitidsa a regiuniloru planetarie, si de aci e teon a ck pamentulu. nostru din afara
in lontru au inceputu a se reci si cumca procesulu acestei receli
__
nu ej inca gat’a. Regiunile ghiatidse ale planeteloru,. au fdrte
putiena căldură, caldur’a acestor’a sub puntulu ingbiatiarii după
Laplace se p6te pune la 100 graduri, prin regiunile acestea trecendu g obulu fluidu ferbinte a pamentului probabilminte l’au
recitu si prin urmare au dobanditu dresi care desime, in urmarea
careia s’au formatu nisce tabele solide, care intru inceputu au
anotatu de a supr’a mascloru fluide, dra mai pe urcua s’au concatenatu (lipitu) la olalta si au formatu o peleutia subţire. Candu
acum’a recdl’a in urmarea desimei predise respective a pelcutiei,
s’a estinsu peste tdta suprafati’a pamentulu, atunci globulu pa
mentului au dobanditu dresi care soliditate, care inse au posiediutu fdrte putiena putere contrastatatdria, totuşi de a supr’a
pamentului s’au formatu o scdrtia, care din tdte părţile au cu
prinşii m giuru massele fluidi din lantrulu lui, si incetu incetu s’au
totu mai invertosiatu * si intiepenitu, pana ce s’au renăscuta paraentulu de astadi, ingrosiarea si intiepenirea acdst’a inca nu
finita; grosimea scdrtiei sdu intiepenirii pamentului nostru, geologii
mai recenţi o socotu la 12 miluri de pamentu, intru aceea
pamentulu nostru avendu in diametru 1584. de miluri de pamentu, lesne pdte vedd fiesce cine, ca scdrti’a pamentutui nostru
in proportiune, a supr’a masseloru fluide ferbinti, formddia slaba
peleutia.
Ori care părere ar std pentru crearea si facerea pamentului
nimica nu detrage din autoritatea sântei scripturi ba per erainentiara o verifica, in câtu sub decursulu creării pamentului s’au
ivitu diverse periddo, si cumca fie cave periodu au avutu prăsirea
sa atâtu din un’a, câtu si din alfa seu din t6te trei imporatiile
naturali, si prin urmare, ca in fie care periodu, ne aflâmu ca
intro noua lume, si cumca nici intr’unu casu nu e din eternu
creata ci intru inceputu, tdte au fostu si sunt in natura supuse
desvoltarii treptate a legiii eterne.
Si fiindu ca acum’a ne aflamu pe pamentulu uscatu, se-lu
privimu acesta pamentu tinerolu, de după intielesulu sântei
scripturi si se corcâmu, ce vom vedd pre elu?
Precum m ii susu vediuramu, acum de multu s’a ivitu uscatulu, inse nu a fostu pe clu indata lemne si păduri! Munţii cari
s’au aredicatu in poriodulu alu doilea, numai in alu treilea au in
ceputu se resara idrb'a verde, pentru ca numai aici dice Moisie
vse resare pamentulu ierba verde, care se semene sementia după fe
lin;' Minunata graduire! si conformii cu legea aceea., ca: „nu se
da săritură in naturaa dato non concesso deşi nu am putd cu date
geologice adeveri, cumca mai antoiu au debuitu se se nasca iinperati’a plauteloru si apoi a animaleloru, totuşi opinionandu după
legile cunoscute a naturei, debue se devenimu la convingerea
aceea, cumca in natura totuddun’a desvoltarea se internpla din
cele mai noporfecte in perfecte, si prin urmare lumea organica in
ndu’a născută natura, numai prin ierburi neperfecte, si-au luatu
inceputulu; ceea ce, de ne vom cobovi in cele mai din diosu
straturi ale rânzei pamentului, vom vedd, ea iraperati’a planteloru
au premersu imperatiei animaleloru, si cumca Moisie au scrisu
adeveru, candu pune nntai impevati’a planteloru si apoi a ani
maleloru, de dra ce acest’a marturisoscu si gropile sdu mormenturile cele do mii si milidne de ani ale lumei avitico.
De vom ceti pe Brongniart unulu dintre cei mai renumiţi
botanisti francesi, care a cunoscuţii reiuasitiole planteloru geolo
gice in acavor'a vi^tia au destiusu 5 clase, ne vom convingo cumca vidti'a planteloru au premorsu. viotiei animaleloru, de drace
descoperirile cele nefalibile adeverescu, cumca pamentulu nostru
in acestu periodu nici n’au pututu produce alta de câtu plante.
Din descoperirile lui Brongniart dice Ampere, se vede cum
ca in periodulu acost’a au debuitu se fie fostu mai multu aeru
carbonicii in atmosuera de câtu do presentu, care n’au pututu fi
favorabilu respirării animaleloru, dara din contra cu atâtu mai
favorabilii viotiei planteloru, intru care au causatu o dosvoltare
fdrte buidea, ceea ce aajutatu multu si caldur’a cea maro a pa
mentului, de aci putemu splicâ, dice Ampere, de ce au premer
su plantele animaleloru, si totdeodată putemu pricepe si aceea,
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cumca de afl&mu remasîtiele plantoloru de grada mai diosu in
asia mărime grandiăsa. *-^Si cu adeveratu intre paturile asiediate
ale a periodului acestuia gasimu asia feliu de plante, cum sunt
„Licopodiulit, si muschiuluu nostru, inse de asia mărime grandi6sa
in câtu adeseori pestrece o lungime de 300 de urme.
Intru aceea prin consumtiunea plantelor», mai scadiendu
aerulu acest’a (carbonicu.) din atmosuera, aerulu inca au inceputu a fire mai curatu, si a se mai apropii de starea presinte,
ap'a inca s’au totu curatitu din starea sa acria, totuşi atmosuer’a
n’au put.'tu fi asia de curata ca se p6ta sustienă animale respira
toria, pentru aceea unele dintre aceste fiintie, s’au ivitu mai anteiu in ape (mări.) („Betrand Lettres sur Ies revolutions du globe
pag. 316. — et Bevue des Deux Mondes 183'5 pag 104—106).
(Va urma.)

loaau Damsia,
paroou si juses. cons.

Concursu.

Nr 2G.
inupec.

Concursul

La vacant’a staţiune invetiatoresca din Comun’a Ohabaforgaciu — cotulu Temisiului — inspectoratulu Chiseteului—
cu acest’a se publica concursu pana in 11 Mart iu v. a. c.
in care di seva tienă si alegerea — —
Emolumintele sunt in bani gat’a 94 fl 50 cri. v. a. 15
meti grâu — 15 meti cucurudiu 100 pundi lardu, 50 pundi sa
re — 12 pundi lumini — 8 orgii de lemne din care se incaldiesce si scol’a.— 2 jugere de pamentu aratoriu — unu juge-’
ru de gradina, si cortelu liberu.
Recurenţii au recursurile sale bine instruate — si cu
t6te atestatele de cualificatiune, si adresate comitetului parochialu, pana la timpulu defiptu ale substerne D. Inspectoru
Georgiu Petroviciu in Budintiu.
Ohaba-forgaciu 20 fevruariu 1873.

1—3

In urmarea inaltei ordinatiuni consistoriale din 11. Ianuariu
a. c. Nr. 1904. B. ex 1872., dendata ce parochulu din Pustinisi
(Oregfalu), Gavrila Cotta, au abdisu dreptu nepotintiele sale
trupeşei pe parochi’a sa, sub conditiunea, ca elu . se traga din
t6te emolumintele parochiale diumetate pana la capetulu vietiei
sale, prin acăst’a se escrie pe aceeaşi parochia concursu pana in
1. Aprile stil. vechiu a. c., in carea di va fi si alegerea, sub
conditiunea, ca nou alegandulu parochu se folosăsca din sesiunea
parochiala, constatare din 28 jugere, 14 jugere ; din birulu anualu,
carele face cam 30 de chiăle, diumetate; si diumetate din stola
dela 112 casi. Deci doritorii de a ocupă acăsta parochie se mdruma, ca recursurile loru, indiestrende cu documintele prescrise
în statutulu organicu, si adresande catra sinodulu parochialu din
Pustinisi, se le trimită mai multu pana in 31. Martin a. c.
rever.Doranu protopresviteru a Timisiorii.

Comitetulu parochialu
cu soirea si intiftlegon;;!. mea. Georgiu Petroviciu Inspector şcolar.

Concurau.

1-3

Pentru depiinirea parochiei vacante din Simandu. Comitatu Ara
dului, protopresvit. Chisineului, care e împreunată cu urmatăriele
emoluminte anuali: una Sesia de pamentu estravilanu, biru, si
stolele îndatinate dela 109. de casi. —
Voitorii de o ocupă acăsta parochia, cu acăst’a sunt avisati:
recursele loru, provediute cu testimoniu despre absolvirea aloru
8 clase gimnasiali, a Cursuriloru clericali, testimoniu de Cualificatiune si maturitate din Studiele gimnasiali, precum si ca e de
natiunalitate romana; — pana in 1. april. st. v. a. c. in care di
se va tienă si alegerea, — se li substărna la subscrisnlu in Chitighazu (Kătegyhăza),— adresate Comitetului parochialu din Simandu.
Chitighazu 2. martiu 1873.

4

Multiamite publica,
Se aduce de subscrisnlu, in numele comitetului parochialu
gr. or. din Martihazu (Marczihăza) in Bihoru,Dlui Emericu Kovăr posesoru de pamentu din locu, carele deşi nu romanii, de
religiunca nostra, — ci Romano-Catolicu, — condusu de semtiu
nobilii a donatu bisericei de aici unu polileu in pretiu de 20. fl,
v. a., un’a fatiaritie de matasa pe prestolu in pretiu de 10. fl. v.
o parechia de lumini in pretiu de 5. fl. v. a. si pe sem’a scăleî
confesiunale gr. or. de aici in bani gat’a 5. fl. v. a. sum’a 40. fl.
v. a. —Primăsca deci Domni'n Sa adenc’a ndstra multiamita. Mar
tihazu, 2/u Marti u 1873.

Comitetulu parochialu.
Cu scirea si învoirea inca: Mei. Dreghiciu m. p. Prot. Timiş.

2-3

Concursu.

loane Popoviciu preoţii
*
1-3

Care se scrie pe ambele parochii vacante gr. or. din Ternova protopres. Siriei — Vilagosiu — pana in 18 Martiu a. c.
st. vechiu in care di va fi si alegerea. —
Venitulu parochialu de fiesce care parochia: este: una se
siune de pamentu aratoriu, biru si st61e dela 240 de case —
Recurenţii, au de a produce: atostatu de moralitate, si des
pre absolvirea teolologiei, cu essamenu de cualificatiune — ăra
recursurile sunt de ase adresă comitetului parochialu, si a se tri
mite la oficiolatulu protopresviteralu in Siria pona la terminulu
susu semn atu. —
Spre orientare se notifica: câ alesulu in parochi’a vacanta remasa de reposatulu preotu Nicolao Pucea, — pona la anulu reposarii, va da diumetate din tăte veniturile parochiale — orfanu
lui fiiu remasu do reposatulu preotu. —
Ternova. 25 Fevruariu 1873. Comitetulu parochialu gr. or.
din Ternova

w
W
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Cu sciroa si învoirea mea Nicolau Boldea :ulin. protoprc.svite.
din incredintiarea Comitetului paroch. Petru Chisilescu protopresvit. Chisineului
Nr 27.
inspee.

Concursu.

2-8

Pentru vacant’a staţiune invetiatorăsca din comun’a Belintiu cotulu Temisiului inspectoratulu Chiseteului, care acum’a
se înfiintia de II clase, si cu acăsta se publica concursu pana
in 18 Martiu s v. c. in care di se va tienă si alegerea. —
Emolumintele sunt in bani gat’a pentru invctiatoriulu
celu mare de classea I. 450 fl v. a. 2 jugere de pamentu aratoriu — 8 orgii de lemne, din care si scăl’a se se incaldiesca
— y2 lantiu de gradina, si cortelu liberu—precum si accidintiele dela inmormentari — ăra pentru celu micu invetiatoriu
adeca alu II. 450 fl v. a. Unu jugeriu pamentu aratoriu 8
orgii de lemne, % lantiu de gradina, si cortelu liberu
Doritorii recurenţi pentru aceste dăue clase, au recursele loru bine instruite, cu testimoniulu de cualificatiune si
cu atestatele recerute — si adresate catra comitetulu parochialu — pana la timpulu destinatu a-lu substerne D-lui Inspectoru scolariu Georgiu Petroviciu in Budintiu — si personalu a se imfatiosiâ intr’o dumineca său serbatore in sant’a
biserica in Belintiu, spre a cantâ. —Belintiu 21 fauru 1873.

Concursu.

Pentru parochia vacanta diu Micalaca, protopopiatulu Ara
dului, se deschide concursu po 17. Martiu st. v. \a. c. omoluminte
sunt: 160 de case, l/2 sessie de pamentu aratoriu 150 fl. biru,
si stolele îndatinate, din care veuituri in anulu curoute compete
% veduvei preotese — recurenţii ni; se producă in recursulu
loru, testimoniu de teologia, si despre esaraenulu de cualificatiune, si adresandu-le Ia comitetulu parochialu se le transpună
pana la terminulu disu, candu se va ticnă si alegerea, la subscrisulu. — Aradu, 3. Martiu 1873.

cil voi’a si cu iutiolegcrea mea Georgiu Petroviciu Inspectoru scol.
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In cnntielcgero cn coinitetuln pnruchinln: loanu Batiu, protopopul» Aradului.
2/l873

PuMicafiune.

*

Sinodulu parochialu gr. or. din Radn’a Nr. 2. a decisu
a se face turnu nou la biserica, acoperitu cu pleu, după planulu ce se pote vedă la subscrisulu, — întreprinderea acăst'a
se va dâ pe calea licitatiunei minuende, ce se va tienă in
l% Martiu a. c. la 11. 6re in scol’a gr. or., — pretiulu stri
gării este 2572 fl. — licitanţii au a depune 200 fl. ca cauţiune
la inceputulu licitării. Domnii intreprindietori cu stima se in
vita.
Radna-

Comitetulu„ parochialu

1- 3

22 fauru
6 Martiu

*873-

V

din încredere Teodoru Tripo nu parochu si preside
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