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Din cele mai vechi timpuri este cunoscut că în ţara 
noastră ca şi în alte părţi s-au folosit unele specii de ier
buri cu efect terapeutic pentru tratarea unor suferinte ale 
celor bolnavi din sate şi oraşe, sciu au fost într~buinţate u
nele leacuri pentru vinde.carea suferinzilor intoernaţi în bol
niţele mânăstireşti. cum au fost cl·]e de la mânăstirea Tis
mana pe la 1650 sau de la mânăstirea Polovraqi din jude
ţu] Gorj, după anul 1703. A existat şi în Judeţul Gorj un 
comerţ cu ierburi destinate vin,1 ecării bolilor, comerţ făcut 
la un loc cu articolele ele băcărie, din care speciile ce nece
sitau o anumită îngrijire, µreparare şi pricepere. s-au sepa
rat cu timpul într-un comerţ de o categorie cu totul deo
sebită, cu un local şi personal sp2cial. Local ul· pentru un ase
menea comerţ este spiţeria, i<1r cel ce vindea speciile ordo
nate de un medic, este spiţerul. Asemenea noţiuni derivă din 
formele italieneşti spezzaria şi 5pezzerio. ' 

Despre spiţerii străini, care au fost prin ţara noastră 
se găsesc informaţii în documentele străine sau menţionate 
de cronicarii şi scriitorii noştri încă de pe la anul 1445. Mai 
precis se găsesc date despre spiţerii care au îngrijit domni
torii ţării noastre. De exemplu, Constantin Brâncoveanu, 
când s-a dus la Adrianopol în iulie 1703 să se prezinte sul
tanului în suita sa avea şi un „spicear". In timg}ll ocupaţiei 
Olteniei de către austrieci 1718-1°739, la Craiova s-a înfiin-
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tat o „spiţerie împărătească". Aceasta este cea dintâi spi
ţerie de la noi care s-a deschis numai pentru comerţul cu 
medicamente. 

Odată cu înfiinţarea spitalelor se deschide o epocă no
uă şi pentru spiţerii. Astfel, spitalul Colţea din Bucureşti, 
înfiinţat la 1704 avea şi o spiţerie „cu felurite leacuri şi fe
lurite buruieni tămăduitoare", iar spitalul mânăstirii Obe
deanului din Craiova avea fixate în anul 1777 de către A
lexandru Ipsilanti veniturile, d!~~ ..:are trebuia să plătească 
şi leafa doctorului spiţer „ca să aibă purtare de grijă cu 
doftoriile sale", în trebuinţa spital ului". Ia tă aşadar că unii 
dintre medicii vremii predicau ş.i arta de spiţeri1 . ln afară 
de spiţeriile spitalelor încep să apară şi „spiţerii obşteşti" 
şi spiţerii particu!Llrc. O spiţerie a obştii găsim la Craiova 
însempată în condica domnească a lui Alexandru Ipsilanti 
( 1776), unde erau trecuţi spiţeri cu leafă. ln documentele 
cerceta.te apar spiţeri cu învoire dată prin hrisov domnesc 
de a conduce o spiţerie în unele oraşe ma imad. De exem
plu l·a. Bucureşti, Andrei Clus fondează în anul 1786 spiţeria 
„La Apollo", iar Iosif Giovani Rossi fondează în 1787 spi
ţeria „La vulturul. de aur". La Craiova se deschide de _către 
Drotlof în anul 1842 spiţeria „Sf. Treime", iar în 1826 a fost 
fondată tot aici spiţeria „Aurora" care până în anul 1857 
a fost proprietatea lui Samuel Benker. 

Deşi erau conşlienti de valoarea teraoeutică a medica
mentelor procurate de la spiţerii pe bază dp reţete medicale. 
cei mai multi locuitori se vede.au siliţi să recurgă tot la 
leacuri tradiţionale. ln judeţul Gorj, multă vreme cei cu 
posibiiltăti materiale apelau la spiţeriile existente în alte 
oraşe, mai ales la Craiova. iar alţii se foloseau de „leacuri 
băbeşti" sau anumite ierburi indicate în diferite reţete ce 
circulau în vremea respectivă. lntr-o vreme circula un ca
l~ndar cu reţete pentru vindecare.a unor boli, întocmit în 
anul 1800, de arhidiaconul Venedi.c:l, ce era dascăl la co
piii stolnicului Barbu Vicşoreanu de la Copăceni (azi Cor
neşti) din judeţul Gorj. lntr-o însemnare din calendar, Ve
nedict arăta că „s-ar cădea ca fitşcare domn să aibă în casa 
lui puţine învăţături ale doftorilor la vreme de nevoie, la 
care lesne sE! poată qăsi în casele lor, căci cei politici să 
îndestulează de la spiţerie pentru fieş;:::are boală la întâm
plarea sa". ln aceste reţete sunt trecute unele plante (pe-
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lin, praz) care a Şa cum se mcn ţioncază în text ajută la vin
decarea unor neputinţe omeneşti, boli de stomac, de plă
mâni, rle vărsături şi altele. Unele. din aceste plante au ac-
ţiune terapeutică, azi fiind recunoscute de fann,acologia 
modernă. 

Calendarul de la Copăceni cuprinde reţete pentru vin
decarea unor boli ale cailor, ale altor animale, precum şi 
doftorii de folosit în cursul lunilor după anotimpur\ modul 
de preparare a unor cerneluri, siropuri cu mere, ele porto
cale. scorţişoară şi de măcriş cu. efect de vindeoare a bo
lilor de stomac, febră, junghiuri şi tuse2• 

Odată cu aplicarea Regulamentului Organic se regle
mentează activi ta te a spi teriilor. Pe lânqă alte îndatoriri. el 
preciza că spiţerul trebuie să înfăţişeze şi diploma sa pri
Yind cursul petrecut după orânduiala la vreuna din academii, 
menţionându-se că numai acela să fie volnic să ţie spiţerie 
Î!l acestă tară3 . Regulamentul şi instrucţiunile s·ale de apli
care au deschis o etapă nouă în dezvoltarea artei spiţereşti 
în ţara noastară, mult superioară reglementărilor anterioa
re. A'.hicem cu t:tlu de exemplu, pitacul domnitoru:ui Ipsi
la1~ti din 1797 sau nizcnnul lui Şutu din 1819. De asemenea, 
înfiinţarea corporaţiei farmaciştilor clin capitală (starostia) 
a condus la creşterea prestigiului spitcriilor şi stimularea 
a•c:tivÎ-tătii lor profesionale. 

Cu toate că aceste reglementări au avut ca efect creş
terea numărului de spiţerii, _în unele oraşe c.a de exemplu 
Tg-Jiu, organizarea unor asemenea stabilimente apar mai 
târz;iu, locuitorii aoestuia proeurfmdu-şi medicament~ din 
alte localităţi ale ţării . .\stfel. spiţerul Louis Drexler. din 
Bucureşti, preşedintele gremiului spiţeresc al acestui oraş, 
cart' trimitea meclicamenl0 la diferite persoane din diverse 
oraşe, a avut procese şi cu debitorii din Tg-Jiu. La 29 no
embri.e 1834 Louis Drexler farmacist. printr-o jalbă adresată 
domnitorului (tălmăcită d0 Friederic Drexler) arată că are 
pricină cu culcereasa. Ca tine a Stl•fănescu clin Tq-Jiu pentru 
datorii date sub semnătura. ei. În anul 1842. tot Louis Drex
ler. spiţer clin Bucureşti, se 'adresează „Mării Sale Vodă", cu 
jalbă arătând că Ştefăneasca culcereasa din Tg-Jiu a primit 
de Ia spiţeria <>a „doftorii" pentru boale a}e f'i de 1 368 12i 
şi 10 parale, pc care în multe rânduri cerându-i-le prin fra
tele său „când încă era în fiinţă în Tg-Jiu", însă nu a putut 
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fi „exofilist şi despăciubit". De asemenea. Louis Drexler a 
dat jalbă la Marele Vornic, Ia 4 martie 1841 prin care s-'a 
plâns că a dat doctorii de 158 Iei şi 50 parale lui Ioniţă 
Dănciu'.es<:u din Tg-Jiu, după taxa Vienei, ce i-au fost nece
sare la boală.~ dar acesta murind, cocoana lui nu vrea să-i 
plătească ddtoria. Ocârmuirea judeţului Ia care s-au trimis 
cele trei reţete pentru încasarea sumei a răspuns că şoţia 
pomenitului Dăn::iulescu şi-a dat şi ea sfârşitul, îngropân
du-se de mi!ă5 . 

In arhivele din Tg-Jiu se qăsesc liste de medicamente 
semnate de Drexli.'r, care nu-şi menţionează numele. Listele 
r::-spective erau înaintate magistrului oraşului pentru înca
sarea sumelor cuvenite cu explicatia că reprezintă valoarea 
mejicamentelor întrebuinţate la tratarea bolnavilor din pe
nitenciarul Tg-Jiu, încă din anul 1835. După semnătura în
scrisă în listele de medicamente, crt=:dem că este vorba de 
Friederic Drex'.er, frate cu Louis Drexler, spiţerul de la 
Bucureşti. Friederic Drexler venind de la Cr11iova Ia :fg-Jiu 
a înde.olinit funcţia de staroste al agenţiei austriece pentru 
Judeţul Gorj şi Mehedinţi înfiinţând şi o fabrkă de porţelan 
în oraşul Tg-Jiu. Drexler a desfăşurat la Tg-Jiu o activitate 
medicală şi de spiţPrL' cu mult mai înainte de anul 1835. 
Despre asemenea activităţi aflăm din mai multe corespon
denţe dintre Divanul Săvârşiţilor al Valahiei şi ispravnicii 
judeţului Gorj. Astfel, la 3 noemvrie 1830 Divanul Săvârşi
ţilor al Valahici revine la adresa pe care a scris-o la 22 
seplemvrie boierilor ispravnici ai judeţului Gorj, prin care 
le-a poruncit să aducă la cunoştinţă locuitorilor din acel 
oraş - Tq-Jiu, că ele vor voi a avea un „dohtor cu plată" 
să facă între dânşii foaie câţi bani se va proierisi fiecare pe 
an, drept ?imbric şi să o trimită „de isnoavă" pentru a se 
face punere Ia cale. Ca urmare a acestei porunci. lsprăvni
'Oatul Gorj a răspuns Divanului, că a adunat pe toţi locui
torii orăşeni şi boieri şi le-a citit porunca stăpânirii pentru 
al lor folos, d,:ir toţi printr-o glăsuire au arătat că „au dof
tor pe Drexl~ru, ce se află locuind în oraş, cu care au con
l ract încheiat de către ei şi sunt mulţumiţi de dânsul. Diva-
nul Săvârşiţilor văzânc~ că orăşenii din Tq-Jiu se mulţwnesc 
cu Friederic Drexl0r, pentru căutare_,1 sănătăţii lor a răspuns 
;ca să-I aibă şi de aici înainte, înapoind şi contract!-11 înche
iat cu acesta. Din această corespondentă rezultă clar că 
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Orexler semnat pe reţete de la Tg-Jiu. este Fried~ric, frate 
cu Louis, spiţerul de la Bucureşti. 

O altă corespondenţă ne lămureşte că Friederic Drexler 
se ocup.a la Tq-Jiu şi cu livrarea de -medicamente la diferiţi 
suferinzi din localitate şi de la penitenciarul Jocal. 

La 29 ianuarie 1831, Căimăcămia Or1aiovei se adresează 
boierilor ispravnici ai judeţului Gorj, arătându-le că Exce
lenţa Sa Domnul Ghineral maior Scarlat. a cerµt să i se facă 

-ştiut câţi „doftori" se .află şezători în judeţe şi deci şi în 
judeţul Gorj, cu pricepere şi cu ştiinţa „doftoriilor" de a 
căµta când se va întâmpla v~eo boală vreunui }o.cuitor pă 
afară în judeţ. Ca răspuns, Isprăvnicatul Gorj arată Căimă

cămiei Craiova şi Comisiei, că aici nu se află nici un doftor 
c;u asemenea ştiinţă decât numai un Drexler spiţerul, cu 
puţină ştiinţă, tocmit în această politie, dar care nu ooate 
ieşi în judeţ pentru controlul ce ar ave.a de vegheat6_ 

R·ezultă clar din această corespondenţă că Friederic 
Drexler se îndeletnicea cu căutarea sănătăţii locuitorilor o
răşani din Tg-Jiu, furnizându-10 şi rnedicamcnte atât lor ccit 
şi arestaţilor din penitenciar, pe baza reţetelor semnate de 
el ca ~piter. Câ! timp a dus această activitate nu se poate 
rpl'eciza cu exactitate, dar dintr-o j.albă a ~ri adresată dom
nitorului la 25 septemvrie 1837. rezultă că Friedcrk Drexler 
solicita o sprijinitoare pensie sau vreun ajutor bănesc pen
tru renovarea întreprfoderii sale, drept răsplată a jertfelor 
făcute de el cu ocazia tulburărilor dintre musulmani şi pă
mântenii dreqători. „Aşişderea şi pentru îndemăraticile că
utări de dohtori şi dohtorii ce le-au tntâmpinat dumnealor 
boierilor orăşani şi altor". La această jalbă el prezintă câ
teva dovezi date de oră·sanii din Craiova la 1821 şi 182?. 
precum şi de la orăşanii din Tq-Jiu, date la 28 febr. 1837. 
din care rezultă slujbele pe care acesta le-a făcut în „vre
mea potopririi răzvrătiţilor", si pentru deschiderea fî.n anul 
1832). a unei fabrici de porţelan în Tq-Jiu, care a dus mult 
folos orăşanilor. De menţionat că în anul 1844. Friederic 
Drexler nu mai era în viată. după cum reiese dintr-o i·albă 
adflesată domnitorului la 11 octomvrie 1844. de către Dumi-
trache Herescu, ca să i se acorde 500 de galbeni ca să poa
_tă reihcepe lucru Jia manufa.ctura de ceramkă moştenită cu 
un an în, urmă de la socrul său, Drexler. Din datele cerce
tate înseam_nă că Drexler mai ducea activitate.a. de doctor 
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sau spiţer încă înainte ele _anul 1837. mai ales dacă avem. în 
vedere că orăşenii din Tg-Jiu chiar de la începutul anului 
1835 au făcut demersuri către stăpânire de a li se trimite 
un doctor, lucru ce s-a realizat prin angajarea d.e la 1 ianu
arie 1838 a doctorului Franz Morit Ienichen din placul nr. 
16 grăniceri Cesaro-crăieşti aulrieci. 

Dintr-un raport ar doctorului Ienichen (1 nov. 1940) că
tre Comitetul Carantinelor şi Sănătăţii Publice, se constată 
că în 3 ani (1838-1839-1840), acest medic a dat doctorii 
cu cheltuiala sa arestaţilor din puşcăria jud. Gorj (155 flo
rii1i şi 6 crăiţari). Totodată arată că prin silinţa şi strădania 
sa „a căutat" în aceastu perioadă fără q fi despăgubit, doro
banţi, recruţi şi alţi săraci. „Multa şi mulţi au fost căutaţi 
ele mino - zice Ielichen - cu datoriile de la mine, fiindcă 
spiţerie nu se află aicea". ln încheiere se raportuieştc Co
mitetului că „în boalele ele tifos periplifmonic" şi friguri cu 
mare folos s-a slujit cu ale sale „doftorii". La raport sunt 
anexate 20 de• foi care cuprind numele doctoriilor slobozite 
arestaţilor clin Penitenciarul Tg-Jiu, cu rugămintea să i se 
clespăgub2ască costul acestora. Foile de medicamente sunt 
întocmite lunar. pe fiecare bolnav, cu indkare.a diagnosti
cului şi înscrierea pe fiecare zi a medicamentelor prescrise 
cu cantitatea şi taxa lor, în florini şi crăiţari. 

Din cele ele mai sus s-ar trarie concluzi.a că atât docto
rul Ienic:hcn cât şi Fricderich D;exler. eliberau în perioada 
c:.ctivităţii lor reţete medicale, doctorii şi aeordau asistenţă 
medicală. De aici s-ar deduce că aceştia aveau şi spiţerie 
din care eliberau medicamente. Dar este ştiut că după preci
zările Rngulamentului dar şi cele mai vechi. înfiinţarea unei 
spiţerii se făcea cu aµrobarca Departamentului din Lăuntru, 
în înţelegere cu Comitetul Carantinelor, pe baza diplomei 
spiţer~1Iui, cioveclitoare că acesta a urmat cursul învăţăturii 
la vreuna clin -\caciemiile clin tară sau clin alte oraşe euro
pene. In perioada activităţii celor doi Drexler şi Ienichen 
nu se constată o aprc~i.:ue expresă ele deschidere în oraşul 
Tg-Jiu u unei spiţerii dată de Departamentul din Lăuntru 
sau pe temeiul unui hrisov domnesc. Este adevărat că Fri
der!ch Drexler are un răspuns dat de Divanul Săvârşiţilor 
în 28 nov. 1830 către Cârmuirea Jud. Gorj ca să rămână 

tot „doftor al politii Tq-Jiu, după contractul ce a făcut cu 
orăşenii, clar nici pentru acest răspuns şi nici în alt docu-
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rnent nu se vorbeşte 111m1c despre înfiinţarea unei spiţerii. 
Nu se găseşte nici o diplomă sau atestat de absolvire de 
către Drexler Friederic, a vreunei· Facultăţi de Medicină, d{! 
altfel acesta fiind cu QUţină ştiinţă de a căuta vreo boală, 
c:şa cum este specificat în informdre2 care a făcut-o Isprăv

nicatului Gorjului la 4 feb. 1831, către Căimă.căriia Craiovei. 
Până )"!. descoperirea unei diplome a spiţerului sau a docto
rului Drexler, am crede că totuşi e a avut posibilitatea s<l 
înveţe arta spiţereasc~ de la fratele său Louis. preşedintele 
grerniului spiţeresc şi farmacist în Bucureşti. S-ar putea ca 
tot acesta să-i fi furnizat şi medicamente pentru locuitorii 
din Tg-Jiu, pentru că aşa cum am văzut, el avea relaţii di
recte cu unii orăşani. In ce priveşte situaţia m~dkului Ieni
chen, relaţia sa cu spiţeria, aceasta este redată chiar în 
contractul de angajare încheiat cu locuitorii din Tg-Jiu ca 
medic al oraşului, una din condiţii era înfiinţ.are1 de către 
acesta a unei sp,iterii. Intrucât această condiţie nu se rea
lizase încă, el se adresează în anul 1840 Ocârmuirii Jud. 
Gorj, cerându-i să întemeieze o spiţerie în oraşul Tg-Jiu 
„cu toate cele trebuincioase, căci un doctor nu-şi poatp .căuta 
şi îndatoririle privitoare asupra-i şi a ţine şi spiterie~. 

De aici s-ar înţeleqe că doctorul Ienichen conduce:i o 
spiţerie, dar nu există nici un document de aprobare a unui 
asemenea aşezăţhânt. 

linii cerectători scriu că în 1853 a existat un raport 
al )'doctorului Ienichen privind înfiinţareii unei farmacii în 
(!)Îfâ'$Ut' Tg-Jiu şi citează numele spiţerului Drexler. Dootorul 
'.F&hi.!c!Hen. însă. încet.ase din viaţă în ianuari·e 1843. 
· i ,, ,-rp,rfm,Jt ·spiţerie ce apare în Tg-Jiu conform dispoziţiilor 
îHSk!tise' 1 'îtl · regulamentele de funcţionare a spiţeriilor din 
Ţăra: ;Ro~nârteaS/că este cea fondată de spiţerul Iosif Rainhart 
p~11 hc!Z'a aJ}Mbătii Departamentului din Lăuntru (Ordin nr. 
5t180Vi'6''aiu~u'SF 1843') semnat dc marele vornic Barbu Ştir
bei 1 işi · 0rtL '80il4/29 •rrovembrie 1843 unnarea cererii ce-a 
~ă't!lllitiobl;;tea ol'a„şu!Vi. :, · 
: 11;-1:De ·altfel(f~ptul di nu era nici o spiţerie }egalizată cu 

t(;itilraÎCt îH iTqJ,Jili' j)'â~-~{ 'trie knul 1843. rezultă şi din raportul 
db1c\oh.ilui' j~d~ful~( 1 do~.t~,~~'i,. C::,uI~er ( 1OI3.08.1843). în toc
riiil,1i2~ ''~~rna1re''1(/'p1orcln~i'( ct.~'te ,de. comitetul carantinelor 

c~t1rg: 1t6ţ(;',ctoht9~ii'•:' ,9ţ~."jud~ţ de ;~ ~rimiţ~ o listă cu numă
th1 %iţerllo~ ~r nl.\mă:ru\ 1spit,ed\lor .în. ,fiinţă hotărâte prin 

- ' J .\~ ) t .i I I i . t ; i I ,., „ r i , I r ~ , ! . , ' I ' i 
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porunci. tn răspunsul său, Doctorul Culcer arată ca m tot 
cuprinsul judeţului Gorj nu se află nici o spiţerie în fiinţă. 
Cât pentru aşezarea unei spiţerii în oraşul Tg-Jiu „nu de 
mult s-a făcut arătat \Dl. Rainhart spiţerul chiar în persoană, 
ca să vază împrejurările locului de a putea întreţine un a
semnea aşezământ aici, iar cu desăvârşire nu este ştiut dacă 
vine sau nu". 

Din documente se constată că abia în luna aug4st 1843 
un număr de 32 de locuitori fac în numele obştei din Tg-Jiu 
o hârtie către Cârmuire.a judeţului Gorj, prin care roagă să 
se intervină J,a Departamentul din Lăuntru pentru a da apro- · 
bare ca Spiţerul Iosif Rainchart să deschidă spiţerie în ora
şul lor. ln cerere se mai ar.ală neapărata trebuinţă de a se 
înt,emeia o spiţerie în capitala judeţului, a cărei lipsă se 
simte de mult. Totodată solicită ca să fie sprijinit spiţerul 
nostru pentru început l~U închiriere.a pentru 3 ani a unor 
incăpeq trebuincioase pentru spiţerie şi familia sa cu plata 
chiriei de 3 OOO de lei din fondul magistratului care au fost 
destinaţi pentru întreţinerea doctorului Ienichen, dar acesta 
încetând din viaţă în luna ianuarie, banii au rămas nechel
tuiţi. Cârmuire.a judeţului Gorj (prin adresa nr. 4066/ 10 iu
lie 1843), înaintează Departamentului din Lăuntru, cer~re~ 
boierilor şi a neguţătorilor din Tg-Jiu cu. rugămintea „a fl 
luată în băgare de seamă" considerând-o dreaptă şi neapă
rată trebuinţă pentru aşezarea unei asemenea spiţerii şi în 
capitala acestui judeţ. Departamentul din Lăuntru (cu adre
sa .nr. 5006/3.08.1843) pofteşte Comitetul Carantinelor să 
arate părerea sa asupru propunerii orăşenilor din Tg-Jiu 
de a li se aproba să deschidă o spiţerie în acel oraş. dacă 
.spiţerul recomandat cunoaşte cu deplinătate profesia şi ce 
asigurare pDate avea stăpânirea că a-cesta va ţine la a sa 
spiţerie „dohtorii bune, proaspete după orânduială, fără· lip
să de vătămare". La această întrebare, Comitetul Caranti
nelor raportează că a cunoscut de neapărată trebuinţă ca 
pe·· 1ângă completarea judeţelor cu „dohtori" să se comple
teze capitala acestora şi cu câte o spiţerie pentru sprijini
rea sănătăţii obştei. Şi pe acest ',emei s-.-, îndrumat şi Iosif 
Raip.hart ca să deschidă spiţerie în Tg-Jiu, prin faptul că 

„este mai vârtos înzestrat cu toate calităţile pr.avilnice .des
pre profesia de spiţerie şi despre a sa bună purtare". In ce 
priveşte „ţinerea de dohtorii în bună stare, proaspete, aşa 
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c:tim păzirea. uncî orânduiri cere". se arată că şi pentru aces
tea sunt deosebite privegheri acordate. A.stfcl sunt îngriji-
1ile neîncetate ale Comitetului şi insărcinările date doctori
lor din judeţe prin art. 5 din Instrucţiunile clohtoriceşli. ca 
cel puţin de două ori pe an să revizuiască spiţeriile aflate 
!n cuprinsul judeţului lor. ln urma acestei recomandări 
Departamentul (adresa nr. 5360) a încunoşliinţat Cârmuirea 
judeţului Gorj că a aprobat deschiderea spiţeriei în. oraşul 
Tg-Jiu de către Iosif Rainhart, iar cârmuirea să se înţeleagă 
cu magistrul local pentru închirierea pe trei ani a casei tre
buincioase. Totodată se indică să se asigure magistratul din 
partea spiţerului că după trl'ccrea. aceslui termen, \'a urma 
cu ţinerea spiţeriei pentu totdeauna fără a mai pretinde ele 
la oraş asemenea subvenţii. 1 

Cârmuirea judeţului Gorj şi magistratul oraşului Tg-Jiu 
s-au înţeles asupra celor poruncite ele Departament, slobo
zind cei 3000 lei pt>ntru chiria încăperilor. Totodată, la 10 no
iemvrie 1843 s-a luat în scris de la Iosif Rainhart, nentru de
săvârşita sa statornicire ca spiţer în Tg-Jiu. Spiţe-ml mulţu
meşte în scris autorităţilor pentru bunăvoinţa cc i-au arătat 
făgăduind că va respecta instructiunile atingătoare de datoriile şi drepturile spiţerilor împuterniciţi a tine spiţerie, iar 
după 3 ani nu va mai pretinde nici o suhvenţie pentru chirie 
de la magistrat. Despre măsurile luate pentru deschiderea 
spiţeriei de la Tg-Jiu, Cârmuirea juctetului Gorj a informat De
partamentul din Lăuntru (adresa ne. 7812 din 17.Xl.1843.) A
cesta a solicitat în acelaşi timp dcz!eq.1r0a n maqistratul să 
poată fi asigurat despre desăvârşita st:itorni:::i~·e .3 spiţerului 
iRainh.art, numai pe baza înscrisului său, deo1rC'ce el fii1;cl om 
străin, fără rude sau cunoscuţi. nu .1vea cine să d~a chezăşie 
pentru el. Departamentul din Lăunt-u a răspuns (adresa nr. 
8024 clin 29.XI.1843) că admite ca spit0rul R'l.inhart să des
(:hidă spiţerie în Tg-Jiu numai pe propia lui asigurare, dar 
să fie adeverită de starostea supuşilor chesoro-crăieşti de 
acolo. Să dea în scris că dacă du,pă împlinirea sorocului de 
trei ani nu va mai ţine în viitor spiţcri.1. cu tc1l0 cele trebu
incioase, cu cuvenita orânduială s.l fie dator a întoarce ma
gistrului suma banilor ce se slobod nentru închirierea încă
perilor împreună cu dobânra cuvenită lor. Spiţerul Rainhart 
a făcut la 16.XII.1843 înscrisul Ci.'JUt, întărit de cancelaria 
chesoro-crăieşti din Tg-Jiu, pc care l-a clepus la magistrat la 

. 20.XII.1843. 
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Aşa dar că în Tg-Jiu începe a funcţiona o spiţerie ia sfâr
şitul anului 1843 ,ca spiţer calificat, însă nu mai exist'a docto
rul statornicit care să elibereze reţetele după regulile stal;>i-
1ite. S-a întâmplat ca boierii şi neguţătorii din Tg-Jiu au ob
ţinut numirea spiţe~ului înainte de angajarea doctorului. Pe 
vremea medicului Ienichen aveau dootor şi nu aveau spiţer, 
iar acum aveau spiţer şi nu aveau doctorul necesar (docto
rul Ienichen încetase din viaţă). In situaţia nou creată magis
tratul oraşului Tg-Jiu, a intervenit la Departamentul din Lă
untru, Ia 2.J.X.1943 cu cererea ca să li se trimită un doctor 
destoinic de Ia Bucureşti, de căutări de boale în locul celui 
care a fost, care „şi-a dat obştescul sfârşit, căci negreşit că 
spiţerul fără doctor nu face mai mult la neapărate trebuinţe 
în politia oraşului". La această, intervenţie, Depart1ament.ul 
din Lăuntru, a cerut Cârmuirii judeţului Gorj, ca să-i răs
pundă mai întâi ce plată pot slobozi orăşenii unor asemenea 
„doftori" şi sub ce condiţii îl vor (anexele 2-8). Cu toate 

· acestea, posibiiltatea angajării unui doctor al oraşului nu 
s-a putut înfăp_tui decât mai târziu. la 2 februarie 1861, sar
cina eliberării reţetelor fiind dusă - de doctorul judeţului, 
doctorul Gulcer, numit şi el ele curând în asemenea fi.incţie, 
adică în februarie 1843, precum şi de succesorii săi, docto
rul Alinescu şi doctorul Kiriazi. 

Spiţerul Rainhart, aşa cum rezultă din recomandaţia 
portomedicului Gusi şi din rapoartele întocmite de revizorul 
ŞJpitalurilor despărţirii a doua, şi de doctorul judeţului, era. 
înzestrat ou calităţile profesiei de spiţer, iar în timpul cât 
a trăit a aprovizionat spiţeria cu materialele trebuincioase. 
Deşi străin, ne.cunoscut la început de nimeni în Tg-Jiu, to
tuşi s-a legat de aceste locuri căsătorindu-şi pe fiica sa Ma
ria cu serdarul Costache Oteteleşanu. Despre spiţeria deschi
să de Riainhart, aflăm date din diferite rapoarte, adrese şi 
circulări a Comitetului Carantinelor, către toţi doctorii din 
circulări a Comitetuuli Carantinelor, către toţi doctorii din 
judeţe, s-a răspuns ele către doctorul Cuker (adresa nr. 
34/30 august 1851), că în capitala judeţului Gorj este „aşe
zat cu a sa spiţerie dl. Iosif Rainhart spiţerul carele s-a o
rânduit aici din porunca cinstitului Departament din Lăun
tru în an ul 1843". 

In unele rapoarte ale doctorului judeţului Gorj reiese 
că spiţerul oraşului Tg-:Jiu, Iosif Hainhart, se ducea perio-
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dic la Bucureşti avârid o spiţerie e:u con.rad la spitalul l;~i
lantropia. In luna iunie 1848, · fiind chemat la Eforia Spita
Jelor într-o prictn.:i cu această spiţer:e, lipseşte 20 zile. ln
trucât în judeţul Gorj se desfăşura lucrarea vaccinării co

piHor şi boala holerei bântuia in multe părţi, doctorul 
judeţului Gorj ruga, printr-o adresă, Comi.etul Car mtine
lor să întoarcă pe spiţerul Rainhart cât mai neîntftrziat sau 
să trimită un provizor cu doctorii trebuincioase potrivit cu 
:>tarea lucrurilor sanitari cum sun: : buruieni, spirturi aro
matice şi altele. Acesta deja trimisese în locul său un pro-
vizor Ioan Enedi. . 

După încetarea din viaţă a spiţerului Rainharl, spiţe

ria de la Tg.-Jiu a r:imas în prop1etatea soţiei sa:e care o 
drenda. ln anul 1852 a aren·faf-D spiţeru:ui Lazăr. Acest 
fapt rezultă şi din semn{1turile acestuia pe specificaţiile 
în1i9ctnite pentru eliberarea medicamentelor ct:n spiţeria pe 
c.:are o dirijai pentru spitalul veneric al districtului Gorj. 
Specificaţiile se întocmeau lunar, cuprinz<.înd pe zilP medi
camentele eliberate spitalului, cu cantitatea şi preţul lor 
in florini având la sfârşit suma totală convertit{1 din arginţi 

- în· lei, însoţită de semnătura spiţerului Lazăr, care pe une
le specificaţii semneaâi Lazăr spitcrul iar pe altele „Laz[u 
magistru pharmaciae". La sfârşitu' lunii specificaţiile se tri
miteau de către comisia spitalului veneric Gorj, la Comite
tu) Carantinelor, care la rândul situ le înainta premiul spi
eţersc sub următoan'a îormu1ar~ : „pentru doctoriile date 
bolnavilor din spitalul veneric a; Judeţului ,Gorj pe luna 
r:oiembr:e 1852, primindu-s:: pt> l;"mga raporlul comisiei a
celui Spital sub numărul 79:J, 30 retet''. Comit'2tu; le îndrcp· 
teaz<'i cinstitului Grcmiu. spre a ]p cerc:-h dup[1 cuviinţ;i 
(respectiv după taxa Vienii) şi a ie înapoia cu cât fără z[1-
bavă". Unele reţete nu se aprobciU (cazul acelor din luna 
mai 1852) inapoiate de Comitet, la Comisia judeţului Gorj, 
pentru dt prezentându-se prin Gremiul spiţeresc s-au gC1-
sit preţurile ff1ră asemănare cu Jispoziţiile art. 5 din ins
trucţiunile spitalelor venerice, din care cauză s-a întâmpi
nat gn•utăţi la prezentarea lor. De~ menţionat că valoan'a 
totală a medicamentelor eliberak de spiţerul Lazăr, pen
tru căutarea bolnavilor din spital. se ridică în jurul sumei 

de 57 florini din care făcându-se 'egiuitul scăzământ de 25' o 

rămânea de plată prin transformare, suma de 293 lei, spre 
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despăgubirea spiţerului. Medicamentele eliberate prin r<J
ţete se referă în special la : unguente, gargarisme, pilule 
emulsii, mercurial ş.a. 

In lista nr. 6/5.II.1853) trimisă de doctorul judeţului 
Gorj Ia Comitetul Gara~tinelor, se menţionează că numele 
spiţerului cunoscut de stăpânire în oraşul Tg.-Jiu este Mar
tin Lazăr. 12 Fără îndoială că acest spiţer avea în arendă far
r.1acia des·chisă de Rainhart, faptul reieşind din raportul re
vizorului spitalelor despărţirii a II-a (din 5.IIl.1856). prin 
care informează Comitetul Sanitar că spiţeri.a din Tg.-Jiu 
este ţinută în arendă de DI. Lazăr, om în vârstă şi foarte 
pătimaş care avea o calfei spre ajutor nici mai tâ
năr decât dânsul nici mai sănătos. Cu toată înfăţişarea spi
ţeriei şi neputinţa celor ce o ţin, aceasta este totuşi aprovi
zionată cu materiale şi nu s-a descoperit vreo plângere 
sau nemulţumire din partea spitalului sau a orăşenilor. Tre
buie menţionat că de Ia 13 martie 1856 Departamentul din 
lăuntru, cu aprobarea domnitorului a schimbat denumirea 
Gremiului spiţeresc în aceea de Colegiu farmaceutic, iar 
denumirea de spiţer şi de spiţerie în aceea de farmacist şi· 
farmacie. In actele oficiale, însă, se mai întâlnesc in con
tinuare termenele de spiţer şi. spiţerie, până în anul 1860. 

Revenind la controlul ce s-a făcut în cursul anului 1856 
la spiţeri.a condusă de Martin Lazăr, de către revizorul spi
talurilor, s-a dat o informaţie Comitetului sanitar. din par
tea doctorului Culcer, (C!u. adresa nr. 36/25.III.1856), că în 
adevăr şi spiţerul Lazăr simţind însăşi neputinţa în care se 
află, este hotărât a înceta cu totul din arendă, contractarea 
spiţeriei ce a avut looe cu proprietăreasa Elena, soţia răpo

satului Rainhart, spiţerul. Se menţionează că spiţeria ur
mează să trecă în stă:pânirea D-lui Alex·andru Moisi, fost 
mai înainte calfă tot în această spiţerie, iar acum este fel
cerul spitalului. In adevăr, la 1 aprilie 1856. feLcerul Alex-an
dru Moisi a luat în primire aceast ăspiţeri.e punând-o în 
mai bună orânduire decât mai înainte. Comietu] Sănătăţii 

Publice, a cerut, însă (adresa nr. 1772/1856) doctorului dis
trictului Gorj, să răspundă dacă noul arendaş al spiţeriei 

oraşului Tg.-Jiu are diplomă dobândită pentru studiul a
cestei specialităţi. La aceasta s-a răspuns că nu are decât 
un an atestat pentru licenţa de calfă dată de către răposatul 
spiţer Josif Rainhart, la care a fă.cut practică în spiţerie pen-
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tru compunerea şi expedierea medicamentelor. Se motivea
ză de către doctorul Culcer (adresa nr. 46 din 7·.IV.1856) că 
a făcut această propunere, fiindcă timp de 13 ani nu s-a ivit 
nimeni doritor a se stabili cu spiţeria în Tq.-Jiu, deoarece 
venitul anual este foarte mic. In această situaţie, până se 
va găsi altul cu calităţile cerute a qăsit această chibzuire. 
ca nu cumva să rămână oraşul cu totul fără spiţerie, după 
expirarea termenului de arendare. Mai arată că acest între
prinzător şi-a rezenrat ca· provizor la spiţerie pe Ion Enedi, 
până va găsi altul cu diplomă în Jocul acestuia şi mai aş
teaptă încă o calfă de la Craiova. ca împreună să poată du
ce spiţeria în stare mai plăcută. 

Comitetul Sănătăţii Publice, sprijinit pe asemenea răs
pundere a doctorului judeţului Gorj {adres.a nr. 2181 din 
17.IV.1856) a dat dezlegare ele a recunoaşte pe. Alexandru 
Moisi ca arendator al spiţeriei de Ia Tg.-Jiu, cu înd.atorire 
fosă ca în soroc de 3 luni să aducă neqreşit revizoarea pro
pusă, precum şi spiţeria în stare. după regulile întocmite. 

1n anul următor aflăm din raportul doctorului judeţului 
Gorj din 18 iunie 1857, că spiţeria de la Tq.-Jiu se ţinea tot 
cu arendă, tot de Alexandru Moisi, iar pentru compunerea 
medicamentelor şi expedierea reţetelor are tot pe cel de 
mai înainte provizor Enedi. La revizia făcută, s-a qăsit a
provizionată cu toate arti.colele trebuincioase şi de bună 
calitate pentrucă spiţerul a primenit la timpul potrivit toa
te plantele şi florile medicale cu altele proaspete, atât din 
cele indigen'.) cât şi exotice, precum şi cu aducerea mai · 
multor preparate necesare. ln ce priveşte înlocuirea bătrâ
nului provizoriu nu .s-a qăsit încă altul şi cel care ar veni 
propune o sâmbrie mai mare decât venitul spiţeriei. 

Cu toată grija acestui spiţer de a desfăşura o activita
•te bogată, totul el s-a plâns Comisiei Spitalului Districtului 
Judeţului Gorj. J,a 3.III.1858. că spiţeria sa nu aduce venit 
atât cât să poată su,':Jzista. In plus medicamentele ce le dă 
la spital cu un scăzământ ele 250/o, i se plătesc în pierdere 
cu câte 1 leu la bucată. TTna din aceste cauze este arătată 
de preşedintele Comisiei spitalului districtului Gorj (admi
nistratorul districtului Gorj, N. Opran), la 31 mai 1858, Co
mitetul Sanitar ca qenerând clin comportarea rea a clocto
ru'.ui (e vorbB. de medicul I. Alionescu) faţă ele bolnavi, 
care nu-l mai cheamă şi ca atare _nu mai sunt reţete pe baza 
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cărora să se ridice medicamentele de la spiţeria oraşului. 
In încheiere, administratorul Districtului, în numele Comi-

. siei spitalului arată că „spiţeria din acest oraş a ajuns a nu 
mai scoate nici chiar cheltuielile ziale, iar locuitorii pentru 
întâmpinare de boli au alergat în totul la medicamente de 
casă", 

In anul 1859 spiţeria oraşului Tg.-Jiu trece în mâinile 
altui arendaş, aşa cum rezultă din raportul inspectoratului 
i:.pitalurilor districtului, despărţire. a II-a, către protomedl
cul şef al Comitetului Sanitar din România (nr. 36 din 12 
mai 1859). Inspectoratul. după un ex,amen mai întins făcut 
la spiţeria din oraşul Tg.-Jiu, arată că aceasta a luat îmbu
nătăţire însemnată atât în curăţenia obiectelor, cât şi în 
.calitatea, cantitatea şi felurimea medicamentelor, în com
paraţie cum se afla în anii trecuţi. Această amelior.are fi
ind fapta noului arendaş anume Şvab, dar mai ales cu ose
bire a stăruinţei medicului districtului făcută spiţerului şi 
silinţa sa în căutarea bolnavilor, pe care i-a înduplecat să 
întrebuinţeze mai des şi mai cu mulţumire de la această 
spiţerie medicamente şi în a nu trimite precum s~ întâm
pla mai înainte la Craiova spre a duce pe medicul şi doc
toriile trebuincioase. 

Situaţia acestei spiţerii este şi mai lămurită printr-un 
raport al medicului districtului Gorj, G.P. Chiriazi, care la 
cererea Comitetului Sanitar al României, trimite cu adresa 
nr. 236 din 17 aug. 1859 lista desluşitoare a spiţeriilor din 
cuprinsul oraşului de reşedinţă. In adresă şi în listă, se a
rată că în oraşul Tg.-Jiu este numai o spiţerie cu firma „Mi
nerva", a proprietăresei Elena, văduva lui Iosif Rainhart, 
deschisă în anul 1843, după ordinul venerabilului Comitet al 
C::arantinelor, fiind ţinută acum în arendă de spiţerul Leo
pold Şvab, fără diplomă, sub supravegherea diplomatului spi
ţer Ioan Eniedi, care ca provizor al spiţeriei are diploma 
din Tffniversitatea din Pesta, din 6 septembrie 1822. ·La ru
brica de observaţii se menţionează că este a se face · tran
z·acţia adică sau se va arenda din nou la altă persoană, sau 
se va vinde cu tolul peste curând. 

Sub impulsul dezvoltării social economice a ţării noas
tr~\ numărul medicamentelor prepara te ştiinţific creşte şi 
devine tot mai solicitat de populaţie, mai a\es ele cei mai 
avuţi. În aceste condiţii se cereau cadre tot mai pregătite , 
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În .exer.ciiarea profesiunii de farmacist. As~menea cadre se 
recrutau fie din şcoala naţională de medicină şi farmcie, 
fie din rândul celor ce posedau diplome la una din uni
versităţile străine şi care după examinarna de către o co
misie, dobândeau autorizaţia pentru exercitarea profesiunii 
sale în principatele noastre. Şi în judeţu] Gorj se pune ac
centul pentru găsirea unor farmacişti stabili şi cu o pregă
tire corespunzătoare. Dată fiind înprejurarea că văduva E
lena Reinhart îşi vinde spiţeria şi că s-a găsit un cumpără
tor cu pr~gătire necesară, se pune capăt deficienţelor sem
nalate rle către Comitetul Sanitar în privinţa · arendatorilor 
spneriei de la Tg.-Jiu. Jn adeYăr în septembrie şi noiem
brie 1859, prin unele rapoarte ale servidului sanitar Gorj, 
Comitetul Sanitar este informat că Lina Reinhart îşi vinde 
dreptul spiţeriei din Tg.-Jiu, Spiţerului Carol Vinkler, de 
către care se va dirija spiţeria din districtul Gorj, Con
tr1actu.l ~ntrn părţj a fost încheiat la Craiova la 21 octom
brie 1859. Prin condiţiile contractului Lina Rainhart vinde 
spiţeria .sa din Tg.-Jiu cu dreptul şi cu daJoriile ei atât care 
se află în fiinţă şi (ustensilele) vasele, care după răposarea 
soţului Iosif Reinhart la va moşteni Kar] Vinkler în. schim
bul sumei de 400 galbeni împărăteşti. 

Spiţerul Vinkler cu diploma de la Facultatea din Vie
na, eliberată la :30 iulie 1857, este examinat la JO octom
vrie 1859 de o comisie sub conducerea prezidentului Co
legiului farmaceutic, care a constatat .că acest·a însumează 
toate calităţile cerute pentru libera exercitare a profesiunii 
sale. Era de naţionalitate ungur. 15 

Din listele lunare privind cheltuielile· spitalului distric
tului Gorj pe anul 1860. trimisă de comisia acestui spital 
la administriaţia. Serviciului S.anitar, există şi specificaţia 
medicamentelor date bolnavilor de către farma.cia nLa San 
George", a domnului Karl Vinkler din Tg.Jiului. Din anali
za aoestor liste se observă o îmbunătăţire a actviităţii far
maciei din Tg.-Jiu, prin gama mai variată de mediomente 
eliberate pentru tratarea bolnavilor de diferite boli, având 
in vedere că în spital se tratau şi alte boli nu numai cele 
venerice ca pe timpul spiţerului Martin Lazăr. Specificaţiile 

întocmite de Vinkler se referă la medicamente de genul 
prafurilor, tincturilor, alifiilor, hapuri mercuriale, camfor, 
.apă de plumb, i1;jecţii, curăţenie şi alte doctorii. în urma 
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analizei specificaţiilor de către comisia rle verificare a re
ţetelor, toate documentele legate de cheltuieli, se înapoiau 
administraţiei generale a serviciului Sanitar, care anunţa 
Comisia spitalului Distrktului Gorj, că s-au aprobat sumele 
cheltuite cu întreţinerea spitalului pe luna respectivă, indi
când a se trece în condica privind paza regulilor <le conta
bilitate, „iar specificaţia cu registrul medicamentelor libe
rate bolnavilor pe arătata lună, Je~yalizându-se după rându
ială, se în.:ipoiază spre a se. fac· desluşita despăqubirc a 
~piţeriei, de Ia care s-a luat şi a se depune Ia dosar docu
mentul şi dimpreună cu listeie de dictă se vor da la. spital 
pentru a se ataş.a la „Dela" deosebită ce se ţine pentra 
dânsele". 

Despre continuitatea farmaciei condusă de Vinkler se 
vorbeşte şi în listele întocmite de Direcţia Generală a Ser
viciului Sanitar pc anii 1861-1862, cu situaţia proprietari
lor de farmacii din cuprinsu] jurlcţului. La judeţul Gorj este 
înscris numai Vinkler Scarlat, cu firma înregistrată sub de
numirea la „Minerva ". De asemenea în tablourile· înto.cmi\2 
ele administraţia Serviciului Sanitar, sub semnătur.a inspecto
ratului general Dr. Davila, ca urmare a aplicării în.:i.Itului 
De.c:ret nr. 36/ 1862. printre maqistraţii d{' farmacii cărora 
li s-a recunoscut dreptul d:e a· cxers.a arta lor în ambele 
ţări surori, figurează şi Vinkler S.carlat, proprietar de far
macie în oraşul Tg.-Jiu. 16 Ştiri despre acest farmacist se 
găses: şi în adresa din 17 ianuarie 1863, semnată de docto
rul Kiriazi, medicu] primar a] districtului Gorj, care la ord. 
10668/1863 al Inspectoratului qeneral al SeI."viciului Sani
tar, trimite situaţi.a personalului farmacisticii din disttict. 
în care figurează numai Karol Vinkler din Tg.-Jiu, în etate 
de 30 ani ele sub protecţia Austriei. Farmacia acestuia sub 
firma !!S.antu Gheorqhe", funcţiona în casă proprie cu 3 
camere, destinate deservirii a 3000 suflete ale or.aşului fi
ind îndestulată cu medicamente de calitate, aşa cum rezul
tă clin protocolul încheiat la reviziile fă-cute ].a 12 iulie 1864 
şi la 21 martie 1866 ele către Comisia compusă din G. Gross 
medicul districtului. împreună cu doctorul şi poliţistul ora
şului Ta.-Jiu.17 In anuarul Serviciu:ui Sanitar pe 1864 Ia Dis
trictul .Gorj este trecută „Farmacia Sf. George". Propri·etar 
şi gerente D. Vinkler Scarlat. In lis.tele cu personalul medi
cal din jud. Gorj, înainte de medicul primar Gross. Ia Di
recţi3. Generală a Serviciului Sanitar, cu adresa nr. 380/20 
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noiemvrie 1866, este mentionat ca m district şi în oraşul 
Tg.-Jiu, funcţioneaeză numai farmacia Sf. Gheorghe, con
dusă de Carol Vinkler, proprietar şi ger·ente, cu gradul de 
„magister pharrnacist". 

De asemenea în tabelul întocmit de medicul primar 
Dr. Emanuel Igel cu farmaciile aflate în judeţul Gorj în a
nul 1867, figurează farmacia „Sf Giorge", proprietate a far
macistului Karol Vincier. Aceiaşi situaţie o găsim ş,i în a
nul 1870 în tabelul înaintat de medicul judeţului Dr. Jsidor 
Altschus, cu adresa nr. 45 din 16 martie 1870 că,tre Direc
tia Serviciului Sanitar, precizând .că este o farmacie la un 
număr de 5000 populaţie. Cu aceleaşi dale justificative este 
înscris farmacistul Karol Vinkler, în tabloul model dat de 
Direcţia Generală a Serviciului Sanitar şi comp:etat în lu
na iunie 1874 de către dr. Ion Frumuşeanu. medicul pri
mar al serviciului Sanita.r al Judeţului Gorj. 18 De asemenea, 
în tabloul întocmit de Comitetul ele Igienă şi Sănătate Pu
blică clin judeţul Gorj, farmaciile existente la aprilie 1875 
în judeţ, est2 înscrisă numai farmacia „Sf. George" înfiin
ţată în anul 1843, al cărei diriqinte şi proprietar este Karol 
Vinkler. 19 

- Acest farmacist conduce farmacia până în 1900 câr;cl 
încetează din viaţă, iar averea sa, conform legii rămâne 
moştenire fiicei sale Antoaneta. căsătorită cu Caribolu. A
ceste date rezultă dit1 informatiile culese în anii 1911-1912 
de la Serviciile judeţene sanitare si orăşene. de către Di
recţia Sanitară a Serviciului Sanitar în legătură cu istori
cul farmaciilor clin ţară. De la medicul oraşului Tq.-Jiu. Dr. 
Cruceanu s-a mai primit informaţia comuni-cată cu adresa 
nr. 653/27 august 1911, că în acest oraş funcţionează far
macia „Sfântul Gheorghe" proµrietatea doamnei Antoaneta 
Caribolu, fiică moştenitoare a decedatului Karol Vinkler. 
Totodată, anexează şi două acle în copie privind înfiinţarea 
acestei farmacii aflate la ac.tuala proprietară. Este vorba de 
porunca Departamentului din Lăuntru nr. 5360 din august 
~843, prin cdre s-a slobozit lui l0sif Rainhart, de a deschide 
spiţerie în oraşul Tg.-Jiu şi un al doilea act, care se referă 
la vânzarea acestei spiţerii, în 1859 de către Lina· Rainhart, 
văduva spiţerului Rainhart lui Carol Vinkler, tatăl proprie
tărese! din anul 1911 Antoaneta Caribolu, acte despre care 
s-a vorbit la începutul acestui articol.20 
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Din istoricul farmaciilor întocmit în anul 1912 de către 
Direcţia Generală a Serviciului Sanitar, se desprinde că în · 
cuprinsul judeţului Gorj a funcţionat până în anul 1890 nu
mai spiţeria lui Rainhart şi a suocesorilor săi. Din tabelul 
întocmit în anul 1912 se vede că în judeţul Gorj funcţionau 
3 farmacii : una la Petreştii de Sus si două la Tg.-Jiu, al 
căror s,ct\rt istoric se prezintă astfel : 

.1. Farmacia „Sf. Ghe-0rghe''. 
a. Fonda tă în anul 1843, au:,~:= t 16, de farmacistul Iosif 

Rail1hart, în urma ordinului 5360 al Departamentului din 
Lăuntru (Marele Vornic Barbu Ştirbei) ; 

b. Vândută de Văduva Lina Rainhart lui Karol Vinkler, 
la Ql octomvrie 1859, (astăzi 1912) este proprietatea moşter;i
torilor lui Vinkler. 

2. Farmacia Ja „Aescu~.p", concesiunea dată farmacis~ 
tulU:i V. Tătaru prin decretul regal din 10 noemvrie 1890, 
iar în 1912 era arendată farmacistului Scarlat Râpe.anu. 

3. Farmacia din Petreştii de Sus, înfiinţată la 25 iunie 
1906 de I. Tessaro, care o vind~ în 1912 farmacistului Mă
ruşanu, .care este recunoscut ca diriginte proprietar.21 

Moştenitoarea lui Vinkler a· fost fiica sa Anatoaneta, 
î:ncepând cu anul 1900, iar încă clin 1903 aC€asta luase în ca
litate de coproprietar pe Atrul Pol. Această farmacie a func
ţionat până în aprilie 1949 când regimul farmaciilor a luat 
o nouă organizare. Pentru durata ei îndelungată ele la 184] 
la 1949 era denumită de localnici „Spiţeria Veche" şi mai 
târziu „Farma.cia Ve.che". 

Unii cercetători care s-au ocupat de istoricul oraşului 
Tg.-Jiu, au enumerat existenţa unor farmacii descrise în 
articoiul de faţă, fără a arăta că e.ste vorba de spiţeria des
chisă de Iosif Rainhart care a fost condusă după moartea 
sa de mai mulţi arendatori unii cu diplomă şi alţii fără di
plomă în arta spiţeriei. 2' 

In articolul de fată ne-am ocupat de prima spiţerie din 
oraşul Tg.-Jiu şi diri. judeţul Gorj, care de altfel fur..ctionea
ză singură până în 1890 şi 1906 când încep să ia fiinţă şi al
te farmacii, despre care ne vom ocupa în alte alticole vi
itoare. 

Din anailza documentelor cercetate în legătură cu spi
ţeria de la· Tg.-Jiu, se mai pot obţine numeroase date îh 
legătură cu istoricul, cu modul cte funcţionare, aproviziona-
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re, curăţenie, cantitatea, calitatea şi felul de expediere a 
medicamentelor simple şi compuse, în toate farmaciile din 
ţară. · 

Totodată aceste documente mai cuprind şi unele infor
maţii asupra modului de formare al farmaciştilor. atât în 
serviciile civile cât şi mi!itare; precizări despre nivelul 
preţurifor aplicate clupă taxa Vienei sau clupă taxa recu
noscută dt> auvcrn, veniturile importului şi exportului unor 
produse, modul de arendare sau moc;tenire al spiţeriilor, pre
cum şi diferite formulări şi expresii potrivite timpului, în 
care şi-au desfăşurat activi lalea spiţeriile şi fannaciile • ce 
au funcţionat în ţara noastră. 
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ANEXE 

Bu 1'a orânduială a spiţeliilor şi deschiderea lor 

Către toţi dohtorii din jud. 

Neapărată trebuinţă având Comitetul ca 
cu desăvârşire numele spiţerilor si moaşelor, 
s<i se· trimită o desluşită listei Ccmitetului 
Gorj nr. 1900 

Cinstitul Comitet al Carantinelor 
doctorul judeţului Gorju 

să cunoască 
a spiţeriilor ... 
(carantinelor). 

... La poru:ica cinstitu~ui comitet de supt nr. 1900 pentru 
neapărata trebuinţă ce este de ci. se cunoaşte cu desăvârşi
re numele spiţerilor şi numărul spiţăriilor în fiinţă, sau 
hotărâte prin porunci, precum şi numele moaşelor, cunoscute 
de cinstitu] comitet, prin acest se întoarce plecat răspuns 

că. în tot cuprinsul cestui judeţ Gorju nu· se află i11c1-o 
spiţerie în fiinţă, nici este vreo poruncă hotărâtoare pen
tru asemenea. prc·::um nicî moaşe cunoscute de Cinstit 
Comitet nu sunt; dar cât pentru aşezarea unei spiţerii în 
oraşul Târgu-Jiului nu de mult s-a făcut arătat D. Rainhart 
spiţerul chiar în persoană, ca să vază împrejurările locului 
de a pute:i întreţine un asemenea aş2zământ aici, iar cu 
desăvârşire încă nu este ştiut dacă vine sau nu? 

Anul 1843 
avgust 3 
Nr. 10 

D. Kulce:ul 

Arh. Stat. Buc .. M. InţC'rnl', Secţia Sanitară. inv. 35~. Dosar 3I1843. 
p~. 58, 8:i, 
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1843 f. 1. şi zi 

32 locuitori în numele obştii din Târqu-Jiului CE'r ·o
cărmuirii Judeţului Gorj să int~rvie pentru a se da de stă
pânire aprobarea că spiţerul Rainhar.t să deschidă spiţerie 
în oraşul lor cerând şi 3000 lei din casa maqistratului. 

Cinstitei ocârmuiri a acestui judeţ Gorj. 

Precum toate poliţele de la început s-au văzut având 
trebuinţă cel puţin de câte un doctor şi pe lânqă dânşii de 
câte o spiţerie, aşa şi arest oraş Târgu-Jiului, precum tot
deauna astfel şi acum este neapărat întrebuinţat. 

Pentru că acum se vede venit în oraş domnul Rain
har-t cu recomandaţia dumnealui protomedicului Gusi. care 
se însărcinează că, de la sineşi a ţinea în oraş spiţe.rie, cu 
toate trebuincioasele doctorii, dacă şi din partea magistra
tului i se va da încăperile trebuincioase drept ajutor fă„ă 
plată. 

Fiindcă aliş-verişul unei spiţerii într-un oraş a şade, 
mic se fa:e în adevăr mai puţin decât se poate trăi un spi
ţ.er cu familie ca în oraşe'.e cele mari, şi prin urmare, o 
spiţerie care a.cum voieşte să se statornicească într-acest o
raş, urmează a fi sprăjinită deocamdată şi din partea ma
qistratului. de atribuţiile căruia atârnă îmbur.ătăţire~ fo
loaselor obştii, cel puţin închiriindu-i-se pe trei ani încăpe
rile trebuincioase pentru spiţerie şi locuinţa sa. 

Fiindcă în casa sfatului se află cei 3000. hotărâţi de 
stăpânire pe fipşcare an, pentru ţinerea unui doctor, care 
hani nu s-au dat pentru acest an la nimenea, din pricină că 
orăşenii de la încetarea doctorului Enihei omiopat din tre
cutu] ghenarie se slujeşte şi dumnf'alui domnul Cuker doc
torul. ocrugului, până se va şi tocmi doctor într-adins. 

Fiindcă magistratul acestui oraş. prir.i. mijlocul cărui3. 
trebuia a se cere de Ia stăpânire folositoru] bine obştesc. 

, se află în menire si prin urmare, nccomolectuit din împre
jurări cunoscute cinstitei ocârmuiri, obştea roagă de drept 
pe cinstita ocârmuire ca să spuie în cunoştinţa 'cinstitului 
departament neapărata trebuinţă ruqându-1 si din parte-i 
ca să binevoias·~ă a porunci de a se slobozi din fondul 
magistratului acei 3000 (trei mii) cu care nădăjduieşte obş
tea că va putea în.chiria pe curat de trei ani zisele încăperi. 

Căci, la dimpotrivă, nu mai rămâne oraşului mijloc prin 
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care să poată întemeia o spiţerie, a cărei lipsă o simte c" 
m1re a sa vătămare. 

Constantin Măldărăscu 
lanache Păleanu 

paharnic 

Costache Stanciovici pilur. 
Gheorghe Roşu pttar 
Ilie Lăleţescu pitar 
Pitar Z.I. Proşăscu 
Nicolae Zătreanu/ 
S. Scânteie pitar 
Costc:i:::he Domăncscu 
Iordach0 Corcoiu 
Costandin Bărbieru 
Radu şi Petre Bucureşteanu 

Nicolae Ganovici 
G. Negreanu 

.. 

(şi alţii 18 a că:·or serrp1ătură nu se poate descifra). 
(R~zoluţiet 

Arh. Stat. Buc .. Vornicia, din Lăuntru, inc. 311 D;:sar 1133 - 1843. 
f. 4-5. 

La Comitetul Carantinelor. 

In urma aclresului acestui cinstit Comitet cu nr. 2034 
şi pe temeiul răcornandărilor ce face domnului Rainhart 
că este în destoinicie a deschide spiţerie în oraşul Târgu
Jiului şi a o ţinea, în deplin]tate cu toate trebuincioasele 
doftorii. Departam~ntu! a scris cârmuirii locale, ca prin în
ţelegere cu maqistratul să-i închirieze trebuincioas-9. .încă
pere pe timp ele trei ani. 

De aceea este poftit cinsitul Comitet a da numitului tre
buincioasa instrucţie, spre a pleca de aici la pomenitul o~ 

raş. 

1843 avgust 16 

Nr. 5361 

Arh. Stat. Buc, Vornid3, din Lăuntru, inv. 311, Dosar 933 / 1843, 
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1843 iulie lO 
Ocârmuirea Judeţului Gorj cere Departamentului din 

Lăuntru . aprobarea de a deschide o spiţerie în oraşul de 
reşedinţă, conform dorinţei orăşenilor după cererea lor, ce 
se alătură în original. 

· · Cinstitul Departament din Lăuntru 
Ocârmuirea judeţului Gorj 

Se supune plecat în cunoştin~ă cinstitului Departament, 
pe lângă aceasta în original hârtia ce se primi la ocârmui

'1 e din partea obşti acelui oraş, de la boieri şi neguţători, a 
căreia cuprindere să rc,1qă cu. toată supune~ea a fi luată 
în băgare de seamă. 

Şi fiindcă şi ocârmuirea. pc de o parte, cunoaşte dreap
tă a dumnealor cerere şi neapărată trebuinţă pentru aşeza
rea unei· asemenea soi ţerii şi în capitala acestui judeţ, de 
care, până (în) această dată, cearcă mare lipsă şi ne·ân:es
nire. 

Iar pe de altă. că şi suma de lei trei mii, cc au fost 
hotărâţi din casa magistratului rentru ţinerea doftorului a
cestui oraş pe anul următor se află în casa magistratului, 
neântrebuinţaţi prin sfârşitul ce au fost hotărâţi, cu prile
jul depărtării şi încetării din viaţă a pomenitului doftor, va 
binevoi cinstitul Departament a pune la cale de ceea ce va 
chibzui cu îmbunătăţirea asupra cererii dumnealor orăşeni-
lor. 

După care va fi şi ocârmuirea poruncită de urmare. 
Indeplinătorul datoriilor de ocârmuire. 

· Secretar Gheorghe Roşianu 
Anul 1843 iulie l O, nr. 4066, secţia I, masa 2 

(Rezoluţia) 

Să se trimită la Comitetul C~rantinelor ca doftori să se 
ar.a te Departamentului·: 

1. - părerea sa as,Jpra propunerii orăşenilor; 
2. _:__ dacă recomandatul de orăşeni spiţeri : „.) ·CU de

plinătate profesie şi este în stare cu înfiinţarea unei spiţe
rii, să profeseze, fără ameninţare de lipsă Şi destrămare. ; 

3. - ce asigurare va avea că pomenitul va ţine la a 
sa spiţerie doctorii bune, proaspete. precum cere orânduia
la ce se păzeşte la cele de aici. 

Arh.· Stat. Buc., Vornicia, din Lăuntru, inv. 31 L Dosar 933 - 184.3, 
maL 
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1843 august 3 

Departamentul din Lăuntru porunceşte Comitetului Co
ran linelor să se pronunţe asupra cererii ce fac l.ocuitorii 
din Târgu-Jiului de a li se aproba să deschidă .o spiţerie în 
acel oraş. 

La Comitetul Carantinelor 

Alăturându-se cinsituhli Comitet, î1i original pe lângă 
aceasta, hârtia obştii boierilor şi neguţătorilor din oraşul 
Târgu-Jiului, adresată către cârmuirea locală şi care S"a 
primit pe lângă raportul cu nr. 4066, este poftit ca, luân
du-i coprinderea în băgare de seamă, să bincvoaiscă a ară
ta Departamentului ~ 

I. Părerea sa asupra propurterii orăşenilor ; 

H. Dacă recomandatul de orăşeni spiţet cunoaşte cli 
depllnătate profesia şi este în stare să ecserseze cu înfiin
ţarea unei spiţerii complete .. fără ameninţare de li.Qsă . şi 
vătămare şi al IIl-lea, ce asigurare poate avea stă_pânitea 
că :pomenitul va ţine la a sa spiţerie dohtorii bune. proas
pete şi întocmai precum cere orânduiala ce se poruriceşte 
la cele de aici, când tot de o dată va r'aportui şi pomenita 
hârtie Lnapoi. 

1843 avgust ] 

Nr. 50()(J' 

Arh. Stat. Buc .. Vornici:i. din Lăuntru. înv. 311. Dosar 9J3 - 1843. 
e. 6, ciornă. 

13'.J 



184:J august 6 

Comitetul Carantinelor raportează Departamentului din 
Lăuntru că. esle de părere a se aproba cererea orăşe1;ilor 
din Târgu-Jiului, ca spiţerul Rainhart să deschidă · spiţerie 
în acel oraş, 

Comitetul Cararttlnelor şi al Sănătăţii Publice din Prin
ţipatul Ţării Româneşti Nt. 2034, amil 1843 luna august 6 

Oraşul Bucureşti 

Cinstitului Dcp::irtament al Trebilor din Lăuntru 

Hârtia obştii boierilor şi neguţătorilor din oraşul Târ
gu-Jiului, urmată către ocârmuirea ace:ui judeţ, cu cerere 
că, cu ajutorul cel printrânsa propun să se dea voie dom
nului Rainhart ca să cleschiză o spiţerie În acel oraş, a'.ă
turată Comitetului pe lângă adresul acelui cinstit Depar
ta,ment cu nr. 5066. luându-se în băgare de s€amă. pe de o 
parte i S'..' înapoiază prezisa hârtie. iar pe de alta,' cu cinste 
i se răspunde că Comitetul a cunoscut ele neapărată trebu
inţă c~ pentru sprijinirea sănătăţii obştii. pc lângă com
plectuirea judeţului ca clohtori, să se complectuiască şi ca
petalele acestora cu câte o spiţerie. 

Şi pe acest temei s-a îndemnat şi domnul Rainhart ca 
să des<:hiză spizărie la acel oraş, cunoscându-se mai vârtos 
că este înzestrat cu toate calităţile pravilnice despre pro
fesia ele spiţerie şi despre a sa bună purtctre, iar bm:ăvoin
ţă a dumnealor orăşenii către rlânsul îl va îndemna. cu 
atât mai mult iJ. o îmbunătăţi, iar pentru asigurarea ţinerii 

dohtoriilo.r la1 a sa spiţerie în bună stare, proaspete şi în
tocmai precum păzirea bunei orânduieli cere, sunt şi pentru 
aceste deosebite privegheri. acorctate, pentru căci, pe lângă 
neâncetate îngrijiri ale Comitetului. apoi şi elohtorii de ju
deţe, prin articolul 5 din instrucţiunile dohtoriccşti, sunt 
însărcinaţi ca, cel puţin ele două ori pe an, să revizuiască 
spiţeriile aflate în coprinsul judeţului lor şi ele starea în 
care Ie va găsi, să raport11iascil la Comitet. 

(Rezolutia) 
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Să se dea În cuuoşlintă cârmuirii de Gorj, atât cererea 
crăşenilor, cât şi recomandă-ilt Comitetului, cu adăogire 

că, de vreme cc propunerea este a obştii din parte.:o:. orăşe

nilor şi foarte folositoare a încuviinta şi a face Departa
mentul, ocârmuire dar se va înţelege cu magistratul lo
cal pentru întrebuinţarea. acelei sume de 3 OOO de lei din 
bugetul pentru plata doftorului şi care a rămas nerăspunşi. 

Tot pe o dată va îngriji. atât cârmuirea ,cât şi magis
tratul a se asigura din partea acelui spiţer că. după trece· 
rea acelui termen de ani trei, va urma ca tinerei!_ acestei 
totdeauna, fără a niai pretinda de Ia oraş peste această 
subvenţie. 

Avgust 14 

Arh. Stat. Buc., V'.Jrnicia, din Lăuntru. inv. 311, Dosar 933/1S43. 
fila 3, original. 

1843 august 16 

Departa~entul din lăuntru încuvintează deschiderea u
nei spiţerii în or.a.şui Târgu-Jiu de către Rainhart, care ur
mează a primii clădirea necesară, fără chirie pe trei ani. 

La Gorj 

In urma raportului acei cârmuiri cu nr 4066, pe lângă 
care s-a alăturat jalba obştii boierilor şi neguţătorilor dP 
acolo cu cerere de a se slobozi domnului Rainhart, să des
chiză spiţerie înlr-acest oraş, dânduci-se spre ajutor din 
partea magistratului cuviincioasele încăperi .pe curs ele trei 
ani fără plată. 

lntelegându-se Departamentul cu cinsitul Comitet al 
Carantinelor, s-a primit răspuns supt nr. 2034 prin care re
comandează buna comportare a numitului Rainhart, fiind 
m<U. vârtos înzestrat cu toate calităţile pravilnice despre 
profesia de spiţer. 

Drept aceea.dându-se în cunoştintă acei cărmuiri, atât 
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ter'fuea opştii orăşeniior, cât şi recomandaţia ce se face 
numitului de călre Comitetul Carantinelor, tol deodată se 
scrie că_, de vreme cc propunerea este obşlească clin partea 
orăşenilor şi foarte folositoare, o încuviinţează şi Depar
tamentul şi cârmuirea se va înţelege cu rnaqistratuJ local 
pentru închirierea trebuir;cioasei \·ase pentru acel curs de 
vreme, răspunzând din casa sa suma de Ici ]000 ce, figu
rând în al său buget pentru plata doftorulu, au rămas ne
răspunşi. 

Tot într-o vreme, va îngriji, atât cârmuirea cât şi ma
gistratul a se asigura din .parte.a acelui spiţer că, după tre
cerea acelui termen de ani trei. va urma cu ţinerea acei 
spiţerii pentru totdea.una, fără a mai pretinde de la oraş 

asemenea subvenţie 

Marele vornic B. Ştirbei 
1843 august 16 

Nr. 5360 

Ar!1. Stat., Buc .. V.Jmida din Lăuntru. inV. 311. Dosar 933-1843, 
f, o, ciumă. 

\"e>zi si Dir. Gen. a Serv. Sanitar. inv. 339. 
4/ 1911, ·p. 260. 

1843 rtocmbrie t1 

Câ-r111uire3 Judeţului Gorj ecre încuviinţa1e'a a î111pulcr'
nîci pe spiţerul Rainhart să des{":hidă spiţerie în Târgu-Jiu
lui, .numai pe baza propriului său angajament, fără a avea 
altă chezăşie. 

Cinstitului Departament din Lăuntru 
Cârmuirea Judeţului Gorj 

Potrivit cu îndatorirea pusă cârmuirii porunca acelui 
Departament supt nr. 5]60. scriindu-se magistratului oraşu
lui a foce · întocm11i urmare cu slobozireia cuprinşilor lei 
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3000, chiria încăperilor IJC'ntru spiţeriei şi cu lucrqrt'a tre
buitei chezăşii din partea dumnealui Rainhart spiţerul pen
tru desăvârşirta sa statornLde, se primeşte acum din par
te-i răspuns prin adresul supt nr. 536, în coprindere că vo
ind a face o asemenae urmare, a înfâţişat în magistrat nu
mitul spiţeri hârtie supt a sa iscălitură. carea, în copie, se 
alătură pe lângă aceste cinsitului Departament. arătând şi 
cele din urmă şi cu grai. ca om strein afându-se, ver;i aici 
fără rude sau alti cunoscuţi, vreo altă osebită asigurare. 
decât acest nu mai poate da. 

Şi ,cerând magistratul punerea fa cale pentru trebuinţa 
urmare, cârmuirea dar supunând cu toată plecădunea în 
cunoştinţă cinstitului Departament asemene.a împrejurare, 
se roag·ă supus a se da deslegare dacă pOate a rămâne asi
gurat magistratul cu numai pe înscrisul numitului spiţer, 
de vreQ ce altă chezăşie nu are ca să dea, nefiind cunos
cut aici nimănui. 

Gh. Coşoveanu 

Nr. 7812 

anul 1843 noi'embrie 17 
Secţia I-a masa 2 

Secretar, G. Roşescu 

Arh. Stat. Buc„ Vornici. din Lăuntru, inv. 311. 0osar 933/1843. 
f. î. (original;. 

1843 noembrfo 10 

Spiţerul losif Rainhart mulţumeşte autorităţilro că i-att 
permis să ·deschidă spiterie in Târgu-Jiu şi l-au ajutat, 
luându-şi în schimb obligatia' de a continua să tină spiţe
rie şi d.upă trecerea celor trei ani. 

Suptiscălitul, mă făgăduiesc printr-acest înscris al meu 
ce-l dau cinstitului magistrat al acestui oraş Târgu-Jiului. 
că cunosc de datorie şi dreptul meu a ţine spiţerie într
acest oraş, formată şi încuviinţată asemănat întru· toate es-
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tructiile date ele către cinslitul comitet Sanitar ciin capitala 
Bucureşti, atingătoare de datorii'e, şi drepturile spiţerilor 
recunoscuţi şi împuterniciti a ţinea spiţerie în vreunul din 
oraşele de căpetenie ale acestui Prinţipat şi potrivit du
hului poruncii cinsitului Departament clin Lăuntru cu nr. 
5360, care mi s-a citit în prcsudstvia cinstitului magistrat 
că dacă mulţumitori dumnc::i.lor domnilor orăşeni şi recunos
cători cinstitului Departament, pentru bunăvoinţa ·ce a ară
tat dăruindu-le pentru cursul de trei ani, toate încăperile 
trebuincioase atât spre odihna familiei, cât şi sprijinirea 
spiţeriei. 

După trecerea acestor trei ani, nu-mi va mai rămâne 

nici un cuvânt a rnCti pretinde asemenea subvenţie şi mă 
voi preângriji singur cu de la sineşti pentru toate trebuin
tc~c şi î ni voi păstraîn viitor neclintit dreptul şi sfânta 
daL>rie a ţine totdeaima singur .spiţerie, cu chipul mai sus 
arătat într-acest oraş. 

Iar despre încredinţarea aceştia, următor din parte-mi 
întocmai şi nedintită, dau acest înscris cu a însu-mi iscă
litură. 

1843 no·iembrie 10 
Târgu-Jiul 

lo!7:t Rainhart, spiţer 

Arh. Stat. Buc .. Vornicia, din Lăuntru, inv. 311, Dosar 93J/ lo-i3 
1. 8, (copie). 

NOTE: 

1 Anghe:escu N.I. Acte ~i doc. din trecutu1 farmaciei în ţările Româ
neşti. Fraţii Tunsuli, Istoria Tării Homân~ti, V.A. Ureche, Istorb 
Românilor, vol. XII ; Dr. V. Sion Delendum, Regimul farmacii-.or ; 
Dr. Pompei Samarian. O vecile monografie s.1nitară ; Medicina şi 
farmacia în trecutul Homâniei. voi. I-III. 

1 Biblioteca Academiei R.S.R., mss. 1 11>32, Calendarul de la Căpreni. 
B Regulamente organice. 
4 Arhivele Stat. Buc., MAT. rural-corn. l fl83î. p. 100 ; î / Hl41 ; p. 41, 

4~. 4li. 
5 Idem, I/ 1841, p. 4.2-45 : I mitul Divan. 92/1834, p. 5. 
• Arhiv. Stat, Filiala Gorj. Primăria Tâfi:u-Jiu, 2/1835 ; 50/1835-
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!&Ni; 20/l!H.3-185·9; 29/lH.ţl-1848; Prefeo~ura Gorj, 6!i/liÎ:hl-11i:i4, 
t-'· .... ' ,'' J.:..~. 

7 1\..S.1:3., a:!-tiv \ echi, 45-~·6/1839, p. 1-9 ; Vornicia clin Lăuntru, ~f,f/J / 
104-0, p. 18J-18ti, 21.JO; 4200/1839, p. 5-0. 

b A . .S.B., M. Interne - ~ecţ. samcara, J / 1843, p. 5-8, &5 şi an€Xa nr. 1. 
~ A..S.J:l., \i ~rr11c1a din Launtru, ~JJ / lo4~, p., I, J, t-\1 ; lfJ4/ ld-43 ; 

p. 147, 148, 179, 11/ 18u·O, p. : ; Dir. Cil. ::rerv. sanuar, 4/ 1843, ·p. ~50 
si anexe12 1-tl. · 

1" Episcopia Râmnic ~i Arg(_.rş, h2/1847 ; ASB şi Dir. Gl. Serv, sanitar 
ti'i I 18 i 5, p. 00, ul ; Aril . .Stat., Filiala (iori, l1rirnaria Targu-J1u, 9 I 
!fitil, p. i, 6/ 1041!, p. 12, 14 ; ti / lt!49, p. i iJ. 

li A.S.B., M. Interne, Secţ. samt.ară, 16/184~1, p. 137, 164, li/1848, Q. 7c, 
74, 2/1844; vol. 5, p. 3!i; vol. II, p. 8, 38. 

12 Idem, 8/1853, p: ~li-2i ; 32/1852. p. 54, 74, 8) ; Doc. istorice 
DCXLVII - 4-0~, 408, 423, 440, 458, 48b, tmO. 

1.: A.S.B. fond. M. lnt. Secţ. Sanit., dos. 82 (83) / 1855, p. 16, li, 46 ; 
Dir. San. Serv. Sanit., dos. 20 /0856, p. 8, 9, ,13, 14. 

14 A.S.B. fond. M. Int. Secţ. Sanit., dos. 85/1859, p. 46, 49, dosar 42/ 
1858, p. 1, 12, 33. 

15 A.S.B., M. Int. Dir. Sa nit_, dosar 73/185.g, p. :00, 23 ; 23/ 1859, p. 1, 
12, 11a., 00, 61, 100. 

18 A.S.B., M. Interne, Dir. Sa.nitară, 14/L36'J, p. 6, 7, 6,8; Doc. istorice, 
DCXLVII, liCO, 75'1. 731: 41/186.2, p. 6, 12; 47 jl8ti-O, p. 28-39; 11/. 
1.964. p. 27; lli0/1862, p. 32. 

17 A.S.B., MAI, Dir. GJ., Serv. sanitar 131/1863, p. 97, ~18; 104/ 1864, 
p. 141; 6/1866, p. 15, li. 

18 A.S,B., fond. Dir. Gl. Serv. sanitar, dos. 20/1674, p. 7, 9, Hl9 : 25 / 
1872, p. 49, :<.HJ; 139/1862, p. 15; 4/1854, p. 73; 2/1841, p. 19; 2/1844, 
voi. I, p. 74 ; 76/185ti, p. 1, 2. 

19 A.S.B., Dir. Cil. Serv. Slnitar, dosar 67/1875, p. 6-0, 61. 
20 A.S.B., fond. Dir. GI. a Serv. Sanitar, dosar 4 / 1 fll l ; voi. 2. p. 181, 

'2iâ5-279. 35-6. 
~' AS.B., fond. Dir. GL .a Serv. Sanit.M, dos. 5/1912, p. 10. 34: Alex. 
Ş.efulescu, Istoria Târgu-Jiului, p. 204 ; Dr. Adrian Becherete, Pa
gini din trecutul me:licil1€i gorjene. p. 116. 

139 




