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Brașovu, 25 Februariu 1887.
In reședința faimosului „kulturegylet,11 po

reclită „centrulu culturei maghiare,11 s’a ținută 
uăunădile mare sfatti despre aceea, că ce să se 
întâmple cu scdlele românesc! din județu.

„Pionerii culturei maghiare11 găsescu, că 
scdlele române dm comitatulu Clușului se află 
într’o stare barbară, pentru că în mare parte șa
lele de scdlă suntu nepodite, au numai sobe de 
cărămidă și nu de tuciu seu de căhâli svediane, 
și la unele scdle câteva ochiuri de terestră s’au 
aflată chiar lipite cu hârtiă.

Decă în adevără miseria scoleloru române 
este așa de mare, ar crede omulu celu nepreocupatu 
că „patrioții11, ce pretindă că moru după cultură 
se vorti fi gândită la o îmbunătățire a situațiu- 
nei loru materiale și se voru fi adresată la d lu 
Trefort să le dea bani, se-și facă podini, sâ-și 
cumpere sobe și să-și taie sticle în tereștri.

Der „pionerii culturei11 din Clușiu nu așa 
înțelegu chiămarea loru. Nu au fostă născuți ei 
pe acestă pămentă pentru ca să-și bată capulu 
cu progresulu seoleloră românesc!. Altă este 
chiămareași alte suntă scopurile loru. In locă de a 
interveni la guvernă în favdrea scdleloră române 
ce le susține bietulu nostru poporă cu mari jertfe 
și cu mare greu, ei ceră înființarea de scoli de 
stătu maghiare și închiderea scoliloru românesd.

Unulă din organele de frunte guvernamen
tale ale „pioneriloră culturei maghiare11 din co- 
mitatulă Clușiului, ne mai putendă suporta 
„durerea11, ce i-o causeză pretinsa miseriă a șcd- 
leloră confesionale române, apelcză la inspectorulă 
de șcdle ungurescu, ca se stăruiască a face finită 
odată stărei asiatice în care se află aceste șcdle 
și sS le închidă seu sS le scotă din „scandaldsa11 
loru situațiune.

Așa-i! Decă poporală română, pe lângă tdte 
celelalte sarcini publice, muncesce di și nopte 
ca să-și susțină puținele șcdle ce le are, cu mij- 
ldcele, de cari mai pdte dispune și decă setea de 
cultură a Românului îlă face să sufere neajun
surile și a unei șcdle cu sobe de cărămida și cu 
ochiuri de ferestre lipite cu hârtia, numai se 
p6tă învăța și elă ceva — atunci aceste suntă 
stări asiatice

Dăcă însă Ungurii dela putere nu găsescă 
de cuviință a da nici măcară unu bană din mi- 
lidnele, ce le varsă poporulă română în visteria 
statului, spre a-lă ajuta în întreprinderile lui 
culturale și dăcă din contribuțiunile pjporului 
nostru să ridică numai șcdle maghiare pentru 
scopuri maghiare; decă li se cere de pildă Ro- 
mâniloră din Ternava mică să plătăscă pentru 
scăla de stătu din Cetatea de baltă 5°/o după 
florinulă de dare, er pentru cea din Dicio-St.- 
Mărtinu l’/o, mai departe pentru „Kulturegy- 
let11 2°/o ș. a. ăr pentru scdlele loru nu li se dă 
nici măcară atâta ca să-și cumpere o sobă și 
să-și pună ună ochiu de sticlă la ferestre; decă 
în locă de acăsta sc amenință scălele loră să
race cu închidere — atunci aceste de sigură nu 
potă fi decâtu stări culturale maghiare!

Der pdte că foia clușiană ne va pune în 
vedere, că comitatulu Ternavei mici, de care vor- 
bimfl, stă bine și înfloresce cu cultura maghiară 
pentru care i s’a impusă contribuția; pote că ne 
va aduce ca dovadă, că solgăbirăulă din Dicio- 
Sân-Mărtinu, unu funcționară inferiorii care în alte 
țări duce o viață simplă și modestă, trăiesce aici 
ca unu prințu, arangâză mari vânătorii în pădu
rile mari ale Craifalăului, dă porunci să se adune 
țăranii pentru ca să-i facă gdnă prin păduri, se 
mâniă ca ună suverană, ddcă aceștia mergă mai 
ânteiu la biserică și nu se supună imediată po- 
runciloru sale, și-i pedepsesce cu asprimea unei 
căpetenii, ce are să judece peste viață și morte, dă 
ordină ca cei renitenți să fiă prinși, ferecați cotă 
la cotă și terîți înaintea lui, ca nisce criminali 

și în fine ii condamnă la muncă silnică pe timpă 
nedeterminatu.

Aceste, onorabili „pat.rioți11, suntă în ade- 
veru nisce stări, ce nu le mai întelnesce adi o- 
mulu nici măcară în fundulă Asiei, ci ar trebui 
pdte să le caute la sălbaticii din centrulu Africei.

Pe care parte este barbaria asiatică, pe a 
poporului, care își jertfesce tdtă averea spre a-și 
susține cum pdte puținele scdle, ce le are, său 
pe partea acelora, cari îlu esploateză târ’ de 
milă, își ardgă asupră-i drepturi, ce nu le au, 
îlu maltratdză și’ltî batjocurescu și în fine îlu 
mai împiedecă de a se cultiva în limba lui, așa 
cum cere interesulă lui de viață?

Cetescă „pionerii culturei11 din Clușiu co
respondența ndstră de mai josu despre cele ce 
se petrecu în comitatulu, care a fostă făcută cu 
forța tributarii alu „Kulturegyletului11 și răs- 
pundă-ne, cine suntu barbarii asiați, cari bântue 
cu nelegiuirile lorii acdstă nefericită țeră ?

Suferințele Români lord de pe Ternave.
De pe Ternava mică, februarie 1887

Domnule Redactorii! In scăla de slaul din Cetatea 
de baltă, din preste 180 copii de tăie patru confesiunile, 
îndatorat! a frecventa scola, în anulă curentă frecventezi 
numai 42, pentru că casa condusă de inspectorulă r 
mag. pentru învățămentO e ună edificiu mică, în care 
nu încapă mai mulți de suma numită; plusulă de preste 
140 copii — altcum cei mai mulți, caii înainte de des
chiderea scolei de stată, sub provisorii învățători confe
sionali, au fostă învățată a ceti și a scrie, ba unii au 
fostă înaintată cu progresulu făcută până Ia catechismă 
etc. — caută se se indestulescă cu instruirea prin preoții 
loră în religiune și articulii de credință; apoi și în suma 
de 42 copii (câți încapă în casa de seâlă) suntă nu
mai de aceia, ai căroră părinți suntu mai cu stare și 
mai ușoră potă plăti taxa de matriculare în suma de 
2 fl. 25 cr. v. a. Invățătoră e unu flăcău >Szabo Ist 
van‘, băiată de bună speranță (?) pentru maghiarisare ; 
ev. ref., a invețată trei clase în gimnasiu, a practicată 
trei ani și la miliția; va studia — după cum s’a espri- 
matu — și pedagogia deplină, numai să mai servescă 
câțiva ani și-și va face ceva stare; se pole >înțelege< 
cu copii de l6te naționalitățile, căci scie bine unguresce. 
Hă superă tare aceea, că iefa i puțină, numai 460 fl. 
v. a., deși e singură, o duce cum vrea, der se mângâia 
cu aceea, că didaclrulă de 2 fl. 25 cr. de fiecare co
pilă, încă e menită — după cum se <jice — pentru a- 
julorarea subsistinței învățătorului, și așa îi mai pote 
servi lângă celea 460 fl. v. a., și suma de 80—90 II. 
v. a, culesă din tacs i de matriculare, plus lemne pentru 
încălzirea casei școlare gratuită dela „gro(ulQ“ din pă
durile sale; căci alte spese cu casa școlară pănă acuma 
nu s’au ivită.

Unii negândiți nu potă raționa, că: lângă 5°/0 
după florinulă de contribuțiune, cum și pentru <e mai 
plătescQ de fiăcare copilă câte 2 fl. 25 cr. și scdla totă 
portă numele de: sc-Olă poporală de stată? Pe de a- 
cestia îi lăsămă să-și sfărme capetele, și noi arătămă că: 
in 1885—1886 aină plătită în folosulă scolei centrale de 
stată din Diciosântmărtină l°/0, (pentru ridicarea caseloră 
varmeghiei 4°/0, 5°/0 pentru scola poporală de stată din 
Cetatea de baltă și câte alte repartițiuni pentru susține
rea taurului și vierului, pentru plătirea notarului, antis- 
tiei comunale și a personalului de servitori, cum și a 
dărei de consumă) și esecuțiuni.penlru contribuțiuni. In 
anulă curentă vomă începe a plăti și în suma celoru 10 
mii fl. pe sema Kultur egyletului din Clușiu, astea suntă 
așa și avemă de unde le plăti, căci câtă de bine ne 
merge sub fericitorii de popore stăpâni! — Ni-să în- 
holbațl ochii ca la broscoi, ne mai sară din capă !

In 29 lanuariu s’a luată rațiociniulă judelui admi
nistrativă din cerculă Diciosântmărtină pe anulă trecută, 
acela voiosă de reușită și pentru distracția a proiectată 
pre cjliua viilore 30 lanuariu, venătorea de sălbătăcimi 
in pădurile Craifalăului, aceea cu bucuria a fostă primită 
de eapulă comitatului și ațâți sateliți ; încă în sera 
acelei dlile poporulă din Șionf’alău și Craifalăă din 
casă in casă a fostă însciințată, că în diua următore 
sg iesă gata de hăităită în pădurile Crailâlâului; din 
200 de hăitași mânați, au eșită numai 140, căci 
ceialalțl, vgijendă că timpulă a înaintată și domnii 
n’au mai sosită , au tnersă la biserică fiindă Du
minecă și chiar timpulă de rugăciune. „Măria sa“ sol- 
găbirăulă s’a mâniată focă vgdendă câți absenteză; a 
trimesă gendarmii cu poruncă că, decă nu voră ave lan
țuri și funii, sg cumpere sforă din boltă pănă la preță 
de 2 II. v. a., și pre toți 60 de absenți si-i ducă legați 
la densulă în Diciosântmărtină; 44 de țărani — căci 

ceialalțl prindendă de veste, o luaseră la sănStâsa — au 
fostă prinși, jjlesniță și înboldiți, apoi ferecați cotii la cotă 
și târîți în Diciosântmărtină, unde solgăbireulă — după 
ce au fostă înjurați din înaltulu ceriului pană în vizdu- 
h.ulu pământului — i-a dată pe mâna lui Miklos (hai- 
duculCi), a gendarmilorli, și i-au închisă pre 48 6re,fără 
straiță și merinde ; apoi i-a dată în sima pârcălabului, 
și îndată au fostă împărțit! pe la toți ciocotonii (oficialii) 
de le au tăiată lemne, au curățită staulele și au cărată 
apă. Mai trebue comentară la asemenea miserii și sufe
rințe ?

Am audită că in biciosânfmărtină la 22 Ianuarie a. 
c. inteligința și oficialii maghiari de acolo au dată — in 
sala comitatului — ună concertă cu danță, pre săma 
kulturegyletului din Clușiu, la care se dlice că a partici
pată și ună Română (amploiată). Despre acelă concertă 
nu sciu positivu vorbi nimica, căci noi, de pre sate, nu 
putemă sci multe dela orașe, apoi ai noștri de pe acolo 
astlelă de incidente nea(lăndu-le demne de interesă pu
blică românescă, își țină gura și tacă omenesce.

JJnă tirană pățită.

Râscola militară în Bulgaria.
Din Berlină se telegrafiază, că Germania 

n’ar fi întrevenitu nici într’unu chipu în fa- 
vorea rebeliloru. Pressa berlinesă aprbbăesecu- 
tarea rebeliloră.

Din Sofia primesce parisianulă „Temps11 ur- 
mătorulu raportă fbrte pipărată: „In Sofia dom- 
nesce spaimă și grbză; milițienii au fostă des- 
armați. Se dice că persdnele cele mai vgdut e 
suntu închise și bătute cu cnuta (?); între ce i 
ce au fostă mai multă maltratați se află Kara- 
velov, care trage de mdrte. Cincizeci de persdne 
suspițiunate suntu aruncate în temniță. Șâpte 
oficeri au murită de bătăi, cei arestați n’au c^ 
mânca. „Așa11, 4>ce rusomanulă raportoru alu 
fbiei parisiane, „așa susține regența ordinea în 
Bulgaria.... acesta este o provocare directă a 
Rusiei. Regența, care crede că Rusia nu va in" 
terveni, vrea sg proclame independența absolută 
a Bulgariei11. — Totu asemeni raporturi primiră 
și alte foi francese, în cari situațiunea din Bul
garia este descrisă ca deplorabilă, deși răscdla 
a fostă suprimată.

„Agenția Ilavas11 anunță de altă parte din 
Sofia, că 19 dintre cei arestați au fostă puși în 
7 1. c. pe picioră liberă, doi pentru cauțiune. 
Fostulu ministru Sarafov și ginerile lui Zankov, 
Luscanov, au fostă asemenea liberați. In urma 
plângerei fostului ministru de rfesboiu Nikiforov, 
care s’a fostă jeluită cătră consululu francesu, 
că a fostă maltratată în arestă, ministrulă a or
donată o cercetare specială.

Aceeași agențiă anunță, că în Rusciucu s’au 
săvârșită cu totulă esecuțiuni de mdrte în contra 
a 13 persdne. In Sofia au fostă arestate cu to
tulă 24, în Burgas 8 persone. Arestări s’au fă
cută și în Filipopolă, unde au fostă destituiți 
mai mulți oficeri. Miliția din Sofia, care le păru 
suspițiosă, a fostă desarmată. Cei arestați au fost 
maltratați.

Ministrulă președinte bulgară lladoslavov 
primesce mereu ,'gratulațiuni și manifestări de 
încredere din .provincia pentru atitudinea ener
gică a guvernului bulgară.

-X-

In cercurile guvernamentale din Londra 
domnesce cu privire la râscdla din Bulgaria ur- 
mătdrea părere: Rusia, se 4* cei a i’efusatu d’a 
ocupa Bulgaria pe ună timpă 6re-care, sub anu
mite garanții, ce le cere Austro-Ungaria și Ger
mania. Rgscdla din Silistra și Rusciucă deștâptă 
temeri, că Rusia are intențiunea a crea în Bul
garia o asemenea stare de lucruri, ca ocupa- 
țiunea rusâscă se apară ca singurulă mijlocă spre 
a împiedeca anarchia în Bulgaria. Diplomații 
ruși asigură, că Rusia în urma celoră petrecute 
va trebui în curendă să intervină activă în 
Bulgaria.

Organulu lui Bismarck „Norddeutsche allg. 
Ztg“ scrie: In timpă ce regența bulgară judecă 
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aspru pe rebeli, se anunță din Viena, că pute
rile de câteva dile suntu de acordu, să provdce 
regența, ca să convdce Sobrania bulgară. Regența 
va ave apoi să depună mandatulii său în manile 
Sobraniei, accentuându, că pănă acum ordinea 
a foștii susținută, der spre a procura țărei liniște, 
ea recomandă alegerea unui nou guvernă mixtă 
(adecă unii guvernu compușii din independenți 
și Zankoviști). Sobrania ar ave apoi a cliiăma 
la guvernă câțiva omeni de încredere ruși, nu 
însă la postulă de ministru de răsboiu, și noulii 
guvernă apoi să facă nouăle alegeri. — Cu mo
dalitatea acesta anevoiă credemu, că voru fi mul- 
țămiți Bulgarii.

Execuția reciprocă a sentințelor^ judecă
toresc! în Ungaria și România.

Printr’o ordinațiune a ministerului de justiții cătră 
judecătoriile de ânteia instanță și cătră camerile de ad- 
vocați se face cunoscută, că sentințe d’ale judecătoriilor^ 
unguresc! în afaceri civile, comerciale, marine și cam
biale se esecută în România numai în casă când inter
vine ministrulă de jnslițiă r. română, precum și de altă 
parte sentințe judecătorescl române se esecută în Un
garia numai atunci, când ajungă la respectivele judecă
torii unguresc! prin intervenirea ministerului de justiția 
r. ungurescă. Mai departe se facă atente câmerile de 
advocațl, că zace în interesulă partideloră care facă exe- 
cuțiunile, să angageze In România ună împuternicită, 
care nu trebue să fiă elă însuși advocată, der trebue să 
aibă împuternicirea, spre a pute elă angagia ună advo
cată, și în totă casulă are să apară înaintea judecătoriei 
pentru a efectui execuțiunea. In fine se mai atrage a- 
tențiunea, că documentulă originală (obligațiune, cambiu, 
contractă etc.), pe care s’a întemeiată sentința judecăto- 
rescă, are să se pună necondiționată la disposițiune îm
puternicitului, deorece din împrejurarea, că acestă do
cumentă nu se pote arăta îndată la pertractarea preten- 
țiunei, de obiceiu se nască procese laterale (secundare) 
și alte turburărî ale procedurei.

SOIRILE BILEI.
Ună corespondentă ală lui >Ellenzek< se plânge 

contra inspectorului școlară din comitatulă Hunedorei, 
pentru că acesta a conferită unui Română stațiunea va
cantă de învețătoră la scdla elementară din Zajkâny. 
Deși despre acestă învețătoră nu se pote <Țce (;â ar fi 
comisă nici ună faptă nepatriotică, der — adauge co
respondentul ungurescă — fiindă că fiă-care omă trage 
jarulă la ăla lui, prea ușoră se pdte întâmpla, ca învă- 
țălorulă din cestiune să dea eleviloră săi ună astfelă de 
spirită, încâtă acestora să nu li se mai pdtă însuși sen- 
timentulă patriotică. Corespondentulă «patriotă5 mai a- 
dauge, că Românii din părțile acele s’au abținută în 
modă demonstrativă de a lua parte la ună bală, ce l’a 
aragiată tinerimea maghiară din Hațegă și jură, la 19 
Februarie, în favorulă , Kulturegylet«-ului.—Onore Româ- 
niloră din acele părți! Trebue să ’nțelegă „patrioții“ 
jidano-maghiari, că Romănulu Română vrea să rămână.

—x—
Corii nou de plugari s’a înființată în comuna Chi

nezii sub conducerea și în urma stăruințeloră venerabi
lului părinte Alexandru Crățiunescu. Acestă coră a cân
tată pentru prima dată sânta liturgiă Duminecă în 15 
Februariu sub conducerea d-lui învățătoră Fetru Baranu.

—x—

Atentarea în comitatulă Miireșu-Turda s’a înce
pută la 1 Martie. Din 62^ tineri numai 84 s’au aliată 
apți pentru servițiulă militară, așa că din cilra recerută 
lipsescă încă 20. Din asta causă e forte probabilă că 
în anulă viitoră va fi chemată și acolo la asentare classa 
a patra de etate.

—x—
Ună ore-care Horvath Laszlo constată în „Kolozs- 

vâr“ lipsa de preoți și biserici unguresc!, pe car! le află 
de neapărată trebuință pentiu a sigura pe Maghiari con
tra periculului „valahisărei". In causa acesta Horvath 
îndemnă pe connaționalii săi «patrioți44 să ia esemplu 
dela Români, căci aceștia ori cum, der își dau silința 
și nu este comună românâscă, fiă ea oricâtă de ticălosă, 
care să nu-și aibă biserica și preotulă său românescă. 
— Incepă căldurile.

—x—
Nou numitulă ambasadoră austro ungară pe lângă 

curtea română, contele Goluchovski, va pleca la sfârșitulă 
săptămânei acesteia dela Lemberg la postulă său din 
Bucurescl.

— x—
Inspeetorulă de scole din comitatulă Clușiului a 

cercetată dilele acestea scola poporală ortodoxă-israelită 
din Clușiu. A rămasă forte satisfăcută, și prin câteva 
rânduri scrise în cjiarulă scolei și-a esprimată recunos- 
cința față cu spiritulă »patriotică“ și sistemulă potrivită 
ce se practică în instruirea eleviloră. — Mai e vorbă!

—x—
Din causa bolei egiptene de ochi ce bântue în Alunenl, 

comitatuluj Clușiului s’a închisă scola. Pe lângă șco
lari, sufere ți învățătoruiă de trahomă.

—x—
Cu multă sumețiă raporteză diarele ungurescl des

pre ună faptă de .eroismă patriotică44, întâmplată într’o 
cârciumă din Sepsi St. Georgiu. Ună țărână română cu 
numele Vancea—scrie „Sz. N.“,—amețită de puterea vi
nului, a strigată: „Trăescă Țarulă muscălescă!« Pentru 
acestă neiertată „crimă" țăranulă român primi o palmă dela 
vecinulă seu.—Nu scimă în cât este adevărată acestă faimă, 
fiarele unguresc! însă o reproducă cu mare plăcere și 
pdte că voră cere ca acestă di să se trecă între dilele 
de sărbători „eroice*.

*) Trei ijecerl, firfirici.

—x—
In fabricele lui Krupp din Prusia domnesce actual’ 

mente o activitate febrilă pentru armata gorthană — 
»Kreuzzeitung“ anunță, că «instrucțiunile de barace 
militare în Toni și Nancy suntă aprope terminate.'

—x—
Comisionarulă Zvetkov, care a fostă împușcată pen

tru participare la revolta din Ruseiucă în urma sentinței 
tribunalului de răsboiu, era șefulă halei de mărfuri de 
Brașovă în Rusciucă. Directorulă biuroului mijlocitoră 
de mărfuri de aci, Gcorge Miller, a plecată adl la Rus
ciucă ca să pună in ordine afacerea. 

Vechile mănăstiri românesc! în Bucovina.
Cetiinu în „Revista Politică41 din Suceava: 
înaltă prea Sfinția Sa Mitropolitulă Dr.-Silvestru Mo- 

rariu, inspectândă archidiecesa sa în anii 1881 —1885, s’a 
încredințată despre multe neajunsuri privitore la locașu
rile dumnedeesci, și a făcută in anulă 1886 luna lanu- 
ariu ună raportă detailată, pe care la înaintată loeuri- 
loru competente.

In raportulă amintită, înaltă prea Sfinția Sa Me- 
tropolitulă a făcută propuneri motivate și detailate privi

tore la întreținerea pe spesele fondului gr. or. ală Bu
covinei a ve> hiloră mănăstiri din Vatra Moldoviței, Mă
năstirea Hoinorului, Voronețulă, Solea și Horecea. Minis
trulă de culte a răspunsă la aceste propuneri, cumcă mă
năstirile numite au numai puțină valore architectonică, 
și prin urmare nu s’ar pute justifica întreținerea și a- 
daptarea loră pe spesele numitului fondă.

Nouă ne este cunoscută, cumcă tote aceste mănăs
tiri au ună deosebită preță atâtă în privința architec- 
turei câtă și mai cu semă cu privire la pictura al fresco, 
apoi ca obiecte antice și istorice ar merita tătă îngriji
rea, nu numai pe spesele fondului nostru, der chiar pe 
spesele statului, precum se face acesta în provinciile ger- 
mâne ale imperiului nostru, unde statulă cheltuesce o 
sumă însemnată pentru susținerea unoră monumente is
torice, care au mai puțină valore istorică decâtă numi
tele mănăstiri. Fe lângă acesta scimă , că fondulă religi- 
onară, conformă uricului de fundațiune, are a se între
buința pentru scopuri bisericesc! și școlare ale credincio- 
șiloră gr. or. din Bucovina. De ce der guvernulă se o- 
pune sistematică, când este vorba de susținerea monu- 
menteloră nostre bisericesciepe spesele fondului, care este 
creată tocmai pentru astfelă de scopuri, âr de altă parte 
cheltuesce eu miile pentru alte scopuri care suntă cu to
tală străine destinațiunei fondului, precum este de pildă 
spitalulă din districtulă Câmpulungului, pentru care s’a 
încuviințată din fondă suma de 3000 (1.? Ore și spita
lulă acesta este scopă bisericescă seu școlară? Nu sun- 
temă in contra destinării sumei numite pentru acestă 
spitalu, fiindă spre binele poporațiunei, der atuncia sun- 
temă îndreptățiți a pretinde ca monumentele nostre is
torice, bisericile și mănăstirile nâstre antice să nu remâe 
de isbeliște și de risă, ci sâ se susție și ele pe spesele 
fondului. Statulă și așa nu cheltuesce ună bană pentru 
aceste locașuri; de ce să nu permită măcar fondului ca 
să grijascâ de ele, fondulă fiir.dă menită anume pentru 
acesta.

Salnică, 2 Februariu 1887.
Domnule Redactoră! Una din cele mai mari pie- 

decl ce stă în calea progresului popâreloră, care portă 
economia, a fostă și este lipsa de comunicațiune seu 
mijlocele de totă primitive.

Ținutulă Sălagiului, însemnată pentru multele pă- 
duii, cari îlă fraverseză, precum și pentru însemnatele 
sale producte de bucate și vină, pănă acum doi-trei ani 
era aprâpe cu desăvârșire lipsită de căi de comunica
țiune, înțelegă căi așternute cu pietră. Afară de șosâua 
ce duce dela Lona pre la Dobâca cătră Ciucea, altă li
niă de comunicațiune nu aveamă și greu o duceamă 
mai vârtosă în timpă de tomnă și primăveră, când ploile 
muiau drumurile vicinali și cele campestre. Astădi gu
vernanții noștri s’au .îndurată44 a dărui—vecj! bine totă 
cu bani de ai noștri — și Sălagiulă eu câte-va căi de 
comunicațiune: dela Deșii) la Olpretă, Jibău, Zălău pănă 
in estremulă Selagiului ramificându-se ici colea prin căi 
vicinale bine îngrijite. Se face și o cale ferată, carea va 
lega deocamdată Careii-marl cu Zelăulă. Lucrarea la 
acestă cale ferată s’a începută deja de câte-va săptămâni. 
Dâr jarulă totu la Ola loră îlă tragă. Cu deosebire con
tele Alesandru Karoly, carele pojede păduri întinse la 
Cheja profiteză multă din construirea acestei linii ferate, 
căci cele mai mari liferări de materială de lemnă se facă 
din pădurile lui. Fre puțină profită și bietulă poporă ro
mână selăgianu căpătândă de lucru la acâstă cale ferată, 
âr privații și comunități politice și bisericesc!, cari po
sedă păduri, vândă câte puține lemne pre sâma călei 
ferate.

Guvernulă a îngrijită ca și acestă cale ferată să 
se facă acum, când poporulă selăgiană e sărăcită în 
cea mai mare parte cu totulă. Intre căușele ce au con
tribuită la decăderea materială a Sălăgieniloră putemu 
pune și lipsa de comunicațiune, pentru că în anii mă-

FO1EETONU.
Poesii poporale,

culese de
Demetriu Moldovanu învățătoră în

Șierbeni.

Pe dealu cu lilionă
Pasce murgu lui luonă, 
Murgu pasce’npedecată 
luonă merge supărată 
La școlă la Belgăradă.

— Hai Iuoane dela șcOlă
Că toți ficiorii se’nsără,
Și fetele se mărită
Tu rămâi rujă’nvălită.

Frundă verde foiă lată, 
Nu stă lumea dintr’o fată 
Nici din tine, tu surată.
Căci ficioru grădinară 
Când se bagă in grădină, 
Tăte florile-i se’nchină.
Elă se uită și totă tace,
Apoi rupe care-i place.

— Frunză verde de bobuță 
Fata’napoi i-o răspunsă: 
Nu stă lumea ’ntr’ună drăguță, 
— Ba stă ț|ău decă-i mândruță.

♦» •
Alunică, alunică,

Primăvâra-i năpfea mică, 
Nu-i vreme de ibovnică.
Pănă’n luna lui BrumarI 
C’afuncia-să nopțile mari,
Ședi cu mândra câtă îți place 
Și ijiuă nu se mai face.

*• *
Tu te duc1 bade sărace 
Io cu dorn tău ce-oiu face? 
Că-să copilă tinere 
Dorulă tău nu-lă potă țină, 
Și-să copilă desmierdată 
Io cu doră nu-să învățată.

— Draga mea, sufletulă meu 
Ce-i face cu doru meu?
— Da l’oiu sămena’n livezi 
Să se facă mere verrjl,
Și l’oiu pune’n sînă la tine 
Să-ți trecă de doră de mine.

O *
Câte păsărele’n codru 
T6te mi-au cântată la modru, 
Numai tălharulă de cucă 
Mi-a cântată ca să mă ducă. 
Nu-mi pare rău, că mă ducă 
Că ml pare rău după plugă, 
După plugă și după fiere 
După earulă cu prisnele, 
După mândra eu inele.

** *
Las’ să vatjă ori și care,

Cu săracă, cu gazdă mare, 
Cătana ce plată are 
Pe cinci dile trei pițule.*)  
Cinci cruceri pe ață negră, 
Trei cruceri pe streifă albă, 
Cinci cruceri ii dau pe viesă 
Cinci pe cue la cipici. 
Cinci cruceri’să pe unsdre 
Cinci cruceri la spălătore. 
Frunză verde de alțari 
Mi-au mai rămasă doi creițarl, 
Să-mi îeu și io o țigară 
Să iesă la spațiră afară, 
Cu mândra de subsuoră.
Țigara nu o-am gătată 
Neamțulă poruncă mi a dală.

* *•
Măi bădiță până verde
Rău mă temă că io te-oiu perde, 
Că te-am mai perdută odată 
Și te-am cătată lumea totă, 
Te-am găsită la bolta scrisă 
Unde țină dragostea’nchisă, 
M'am rugată boltașiului, 
Să îmi dea cheițele, 
Să deschidă boltițele 
Să-mi mai vădă dragosltle.

•* *
Slobocp Domne focă și pară

Unde-a fostă bădiț’aseră, 
Că io multă l’am așteptată 
Cu cină și cu lumină, 
Și cu doră dela inimă: 
Dâc’am văzută că nu vine 
Pusei doru’n căpătâi, 
Cu dragostea mă’nvălii 
Ddmne bin’ mă hodinii.

** »
Mândra cu ochi mohorîți 
Totă in gură s’o săruți 
Și la ochi să nu te uiți, 
Că la ochi de te-i uita 
Șepte bole te-or lua, 
Șâpte b6le șl-o lingăre 
ȘI-o părechiă de friguri 
Mestecate cu junghiuri.

** *
Vai mândruță bin’ te porți 
Că pe tin’ te iubescă toți, 
De te-ai purta Sâmbăta 
Cum te porți Dumineca, 
Dămne bine ți-ar mai sta, 
De te-ai purta’n ceste <}ile 
Cum te porți acum cu mine, 
Mândră câtă țl-ar sta de bine ! 
Dâr săraca mândra mea 
Dumineca-i măghierană, 
Lunea-i fibre de bostană, 
Dumineca-i trandafiră 
Lunea lobodă și sciră,



Nr. 44. GAZETA TRANSILVANIEI. 1887.

noșl de bucate și vinâ, aceste producte interne neavândă 
exportă, se vindeau pe prețîî de totă scăcjulii; așa de 
esemplu 1 feriă vechiă de vină nou cu 20—50 cruceri, 
ceea ce esistândă căi de comunicațiune nu s’ar fi în
tâmplatei, căcî producentulă ar fi căutată a’și scote pro- 
ducluli) la o piață, unde să capete preță mai bună.

Vitregitatea cu care a fostă tractată acesta ținuta 
frumosă din partea guvernanților^ a adusa cu sine per- 
derea echilibrului intre venite și sarcinele publice, de 
aci atâta restantă de dare in acesta comitate, încâta mi- 
nistrulă de finanțe s’a vâduta necesitată a face relaxare 
de 5O°/o din restanța de dare datorită dela anula 1883 
înainte.

Numai de s’ar sci folosi — și de n’ar fi prâ tăr- 
4iu — poporule selagiană, carele în maiorilate absolută 
este românescă de s’ar sci folosi dicO, acesta poporă 
multa încercată, de avanlagiele aceste, căi de comunica
țiune, și s6 nu lase aceste avantagie în manile jidani- 
loră. Și aci este datorința conducătoriloră poporului, a 
preoțiloră și învățătoriloră în prima liniă, și apoi a in- 
teligențilora laici de a deștepta poporule de ce preța este 
calea ferată, că aceea nu are însemnătate numai întru 
atâta, că mai repede și mai ușoră putema călători unde 
ne place, la rude, amici, la întruniri de petrecere etc., 
ci aceea ne pune in legătură cu lumea mare, pe ea ne 
putema transporta productele în locuri unde se plătesca 
mai bine, că chiar valârea pământului, a pădurilora cu 
facerea acestei căi se ridică. Aceea ne pune în pros
pecta, că decă vomă cultiva cu totă dinadinsulă pomă- 
rituiă, de aci înainte nu vomă fi siliți a vinde produc- 
tula bruta cum eramă pănă aci necesitați, ci pdmele 
prelucrându-le, le vomă putâ esporta dobendinda prețuri 
îndecite.

Dela conducătorii poporului selăgiană așteptămă ca 
să-lă învețe și deștepte, să îmbrățoșede meseriile, căci 
prin deschiderea acestei căi de comunicațiune, să des
chide și meseriilora utiă mai larga viitoră, și mai pre 
susă de tote se-lă îndemne a îmbrățișa comercială căci 
acesta este carele aduce bunăstare atâta individiloră și 
familieloră, câtă și națiunilora.

Și conducătorii poporului selagiană își voră împlini 
datoria, despre acesta suntemă siguri. Atâta clerulă, 
câta și învățătorimea și inteligența laică din Selagiu au 
data destule probe, câtă de tare iubescă poporulă pre 
care-lă conducă. inființându pentru cultivarea lui deose
bite reuniuni, și mai pre urmă »Silvania.«, banca nați
onală de împrumuta care are se aducă multă folosă po
porului selagiană. Acești conducători nu voră lipsi nici 
acum dela postulă loră. Ausonia.

Brașovu, în 22 Februarie 1887.

Multamită publică. Cu ocasiunea arangiării pro- 
ducțiunii Româniloră din Brașovu-vechiu dela 31 Ian. 
(12 Februariu) a. c. furămă măguliți cu o întâmpinare 
neașteptată din partea Onoratului publică din locă, atâta 
în ce privesce participarea la producținne, câtă și în ce 
privesce sprijinirea materială. Acâsta ne servesce de ună 
stimula nestrămutata ală prea neînsemnatelorfi nostre 
stăruințe pentru viitord.

Număroșii participătorî ai numitei producțiuni au 
însuflețită tinerimea nostră poporală la nouă și mai mari 
îndeletniciri pe tăremulă culturală pe de-o parte, âr pe 
de altă parte au delăturată multe neajunsuri ale copii» 
loră săraci prin marinimâsele D loră contribuirî.

Ne simțimă deci prea mulțămitorl și recunoscători 
față de numiții marinimoșl pentru acestă duplu sprijină 
și-i rugămă a primi din parte-ne și pe acestă cale cele 
mai căldurâse mulțămirl.

P. T. Domni, cari au făcută contribuirî peste pre
țuia intrării suntă următorii: ioană Brană de Lemeni 
2 fl., P. Zănescu 3 fl., N. N. 2 fi. 50 cr., G. Perșinară 
paroeha 1 11, f. Dobreanu profesoră 1 fl.. Alex. Irimie 
neguț. 1 fl. N. Oancea învăț. 1 fl., I. Bărbată neguț. 1 
fl, L. Maximiliană comis. 50 cr., G Chelarâ prof. 50 
cr., S. Moldovană prof. 50 cr., I. Boambănu 50 

cr., V. Antoniu pantofară 50 cr.. I. Panțu prof. 50 cr., 
I. Lengeră adv. 50 cr., G. B. Poppă comers. 50 cr., V. 
Meșotă 30 cr.

Venitulă acestei producțiuni a fosta presțe totă 
117 fl. 20 cr., er spesele 65 fl. 10 cr. prin urmare a 
rămasă una venita curata în sumă de 52 fl. 10 cr. v. a.

ComitetiM.

Ultime sciri
Moscova, 8 Martie. — „Gazeta de Moscova" 

dice că mdrt.ea victimiloru bulgare va da nascere 
la evenimente nouă și face ca istoria se înainteze 
cu ună pasă.

Parisu, 8 Martie.— Directorii căiloră ferate 
ruse au primită instrucțiuni pecetluite cu ordi- 
nulu de a nu le deschide decâtu în casulă unei 
tnobilisări a armatei.

Petersburgu, 8 Martie. — Aici se continuă 
cu o activitate febrilă a se lucra în vederea com- 
pleetarii armamentelor^. Șefii de gară au pri
mită instrucțiuni secrete în vederea unui casă 
de mobilisare.

Parisu, 8 Martie. — piarulă „Les Debats" 
t^ice, că sfaturile ce le dau Italieniloru dmenii de 
stată dela Viena, dela Berlină și dela Londra 
suntă mai puțină desinteresate decâtă cele ce le 
primescă din partea Franciei.

Parisa, 8 Martie—țharulu „La Râpublique 
Franqaise" 4'ee, că este puțină probabilă ca prin
cipele de Bismarck să pue mare basă pe solidi
tatea alianței Italo-Germano-Austriacă. F6ia fran- 
cesă se îndoeșce că camera italiană să fiă dis
pusă a reînoî acăstă alianță.

Bucuresci, 8 Martie. — Guvernulă a expul- 
sată pe căpitanulă Bendereff și alți patru insur
genți bulgari, cari toți au plecată în Rusia. 
Afară d’asta s’a făcută cunoscută și altoru refu- 
giați bulgari, că aceeași măsură se va lua și în 
contra loră decă nu voră părăsi țera.

Bucuresci,, 8 Martie. — Din Sofia se anunță 
că guvernulă regenței e decisă a convoca So- 
br an ia și a’i expune situațiunea cerendă a i 
se prelungi puterile său a pro.ceda imediată la 
alegerea unui principe.

DIVERSE.
Ciiînnatultt amoresată. — In Kneză, ună sală din 

comitatulă TimișO, se petrecu o întâmplare sângerăsă. 
George Murană, ună avută economă, a cărui nevastă 
muri anulă trecută, lua în casă pe drăgălașa și tânăra 
sa cumnată recunoscută de Ilena Consândâna satului. 
Ea îi vedea de gospădăriă și îngrija de cei 3 copii ai 
săi. Relația între fată și cumnatulă ei luă cu timpulă 
unu caracteră intimă și în sată se vorbea despre căsă
toria loră ca de ună lucru sigură. Acâsta însă nu îm
piedică câtuși de puțină pe mândrulă Paja Markus, ună 
tenără și neînsurată economă, a întâmpina pe frumosa 
Mariță cu amabilitățile sale, âr când acesta păre a nu 
fi rămasă indiferentă pentru simțirile sale, o cercetă de 
mai multe ori în casa lui Murană, mai adesea însă în 
lipsa acestui din urmă, și așa de bătătoră la ochi, in- 
eâtă in cele din urmă începu și amoresatulă cumnată 
a bănui ceva. Paciniculă Murană se hotărî, stândă ast- 
felă lucrurile, a se logodi în totă forma cu cumnata sa, 
și după ce se și făcuse acesta, se duse elă însuși la te- 
mutulă său rivală spre a’i împărtăși faptulă, rugându-lă 

totdeodată a înceta cu visitele la frumâsa Marița, deorece 
nu va pute să sufere mai multă turburarea vieței sale 
conjugale. Flăcăulă îi dădu ună răspunsă desprețuiforă, 
Inându-lă în rîsă, ceea ce înfuriâ pe Muran atâtă de tare, 
încâtă fi trase, o palmă. Acesta luă ună cuțită de cuină 
ce se afla pe masă și’lă împlântă în peptulă lui Muran, 
așa că acesta espiră după vre-o câteva minute. Omorî- 
torulă se înfățișă elă însuși înaintea tribunalului din 
Vinga.

Regele Milană autorfl. — Sub acestă titlu a publi
cată »Zastava“ din Neoplanta ună foiletonă, prin care 
lovesce aspru în actualulă regentă ală Serbiei. Anulă 
trecută, așa istorisesce fâia, a publicată direcțiunea tea
trului națională sârbescă din Belgradă ună premiu de 
100 galbinî pentru cea mai bună dramă serbâscă. Tim
pulă d’a se cerceta dramele intrate se apropia, când se 
răspîndi faima, ca a presentată cineva o dramă sub tit- 
lulă „Nemanjie," care întrece pe țâțe celelalte drame, și 
pote rivalisa cu cele mai eminente scrieri ale lui Scha- 
kespeare! Sosi 4ma decisiunei și scrisorile cu numele 
concurențiloră fură deschise, însă autorulă dramei „Ne- 
manjie« nu se numea. Elă declară că voesce să rămână 
deocamdată anonimă, spre a audi mai ânteiu aprețiarea 
publicului și pe urmă „pâte că să se descopere.» Drama 
fu premiată și representarea ei se va da în 22 Februariu 
în teatrulă națională din Belgradă. In aceea 4*  e aȘa 
numita serbare a statului. 4> de amintire a proclamărei 
Serbiei ca regată. După cum dice „Zastava,“ regele Mi- 
lană e autorulă acestei drame, adică elă a alesă materia 
și a plănuită și pusă în scenă acțiunea, er Dr. Vladan 
Georgievics recunoscută ca poetă, a prelucrată textulă, 
respective l’a corectată. Tendința lucrărei are în vedere 
a arăta că oposițiunea poporului în contra regelui e neîn- 
țeleptă și nedreptă. Intemeiătorul primei dinastii regești sârbe 
a Nemanjilor a avut să lupte cu apriga și îndărătnica oposiți- 
une a poporului său, și totuși și-a susținută politica tare și ne
strămutată în contra așa numitei voințe a poporului, prin 
neînfrânta și înțelepta-i guvernare ’și-a ajunsă ținta, și 
capii partideloră ’șl-au plecată capulă cu entusiasmă îna
intea resultatului voinței de feră a primului rege ală Ne- 
manjiloru. — Asta e cupnnsulă dramei. Oposițiunea ac
tuală din Serbia crede că acestă dramă se referă la ea 
și o atacă forte aspru, se vorbesce chiar că se voră face 
demonstrări cu ocasiunea representărei, ca și cu prima 
încercare a representărei piesei »Rabagas“ la care se is- 
cară încăerări sângerase pe stradă. In modă aspru suntă 
cu deosebire atacați regele Milană și Dr. Vladan Geor
gievics în 4iarele naționale sârbescl, cari apară în Un
garia. Pe regele Milană îlă compară cu Nero, care s’a 
amestecată printre actori, precum actualu rege ală Ser
biei s’a amestecată printre literațl, spre a’și apăra politica 
s’a de guvernare printr’o dramă. In cercurile guverna
mentale se respingă aceste atacuri neîntemeiate și se aș
teptă cu nerăbdare representarea dramei «Nemanjie,« 
care se va representa în presența regelui Milană și a în- 
tregei sale suite. Poliția ia măsuri pentru a impedeca 
scene turburătâre.

Intr’ună momeută de zăpăcelă. — Doi prieteni 
se oprescă pe bulevardă și între altele începă convor
birea următore:

— InchipuescețI, 4* ce unuia din ei, că soția mea 
întrebuințeză o pudră, care pare că este făcută cu zahar... 
De câte ori o sărută, îmi pare că mănâncă zahar.

— Ai dreptate. Asta am observat’o și eu.

6SJE" La num^rulu acesta se adauge 
unti suplementfit.

Editoră: Iacobă Mureșiauu.
Redactoră responsabilă Dr. Anrel Mureșiann

Ce folosă am de condeiu 
Și să ședă pe canapeiu, 
Ce folosă de penișdră 
Decă n’am o drăgușoră, 
Să mă ție ’n brățișâră 
Și să-mi dee gurișoră

*• *
Mândră dragostele nostre, 
Au rămasă pustii pe coste, 
ErI am fostă mândră la ele 
Am aflată că-să viorele, 
Viorele trei-colori 
Când le ve4I mândruță mori.

*♦ *
De-ar da Dumne4eu o mârte 
Să mdră fetele tote,
Să rămână ficiorii 
Să sbiere ca taurii. 
Und’oră vide-o petră albă 
S’alerge șăpte odată 
Se gândescă că-i o fată.

•• *
C'udă-li la ruginose, 
Că ml-e drăguța frumosă, 
Fiă-le că 4âu nu-mi pasă, 
Bine că-i mândra frumâsă, 
E albă nesăpunită 
Roșiă nerumenilă, 
Subțirică nu pre grâsă 
Par’că-i ruja din ferâstră.«♦ •

Bade bădișorulă meu 
Ajungă-te dorulă meu 
Und’ ți a fi drumulă mai greu 
Pe șesulă Sibiiului
In spatele murgului. 
Murgu să se opintâscă 
Oblu ’n capă să te trântescă, 
Mâna stângă să țl-o frângă 
Și cea dreptă să țl-o rupă, 
Să ții frâulă cu dinții 
Să te ’nveți bade-a minți, 
Fete a batjocori 
Copile-a ciutului.

** *
Mă uitai din deală în luncă 
Să vădă mândra unde lucră 
Și de-amâ4ă unde se culcă 
Să mă ducă să-i facă o umbră, 
Să n’o ardă sârele
Că-i albă ca Dâmnele.

*
Măi bădiță bade măi 
Când vii tu săra la noi, 
Vină bade prin grădină 
La ușă i-oiu da slănină, 
La cățea i-oiu da făină.
Și cățâua n’a blesdi 
Nici ușa n’a cărții 
Și-apoi bade ne-omă iubi.

** •
Mândruță cu casa ’n colță

Iubesce-mă de mă poți,
— Iubi-v’a dracu pe toți, 
C’oiu iubi pe care ’ml place
Că nici Domnii n’au ce’mi face, 
Că și Domnii au drăguță
Vâra le portă ’n căruță, 
Și erna fn săniuță.

«* *
Frun4ă verde de trifoiu 
M’a cerută ună văduoi. 
Trandafirii foiță verde 
N’are maica șâpte fete, 
Ci m’are numa pe mine 
Și m’a da und'a fi bine.

** *
Pingă Mureșă, pingă Tisă 
Mere o copilă descinsă 
Cu murguțu ei de freu 
Totă prin ârbă pănă’n brâu, 
Murgu pasce și rânchiâză, 
Mândra dârme și visâză.
Murgu copita lovesce 
Mândra sare, se tre4esce. 
„Aseră când m’am culcată
Au4l, bade, ce-am visată : 
Am visată că-i ruptă ’n două 
Năfrămuța ta cea nouă“.
— „Ba năframa mea-i la mine, 
Da-i ruptă inima ’n tine, 
Ruptă e inima ta,
Și a ta șl-a maică-ta

Că te temi că te-oiu lăsa!«
***

Astupă-țl mândră dinții 
C’oiu veni și te-oiu peți 
După Pasci a treia 4i- 
Astupă-țl mândră gura 
C’oiu veni și te-oiu lua 
La tomnă de n’a ploua.
De rându că ești bătrână 
Nu-țl potă băga nici o vină, 
Că vre-o dece d’or mai trece 
Or fi patru4ecl și 4ece.

** *
Rău maică m’ai blăstămată 
Tocma’n 4'ua de Crăciună 
Ca să fiu cătană ’n drumă, 
Să n’am Pasci să n’am Rosale 
Făr’ să totă umblu pe cale, 
Pușca-mi rupe umăru 
Pătrântașiu mijlocu 
Baioneta totă trupu.

** * 
Nu fi maică supărată 
C’am eșita dintr’a ta casă, 
Că ședă în casă de 4îdă 
Și mâncă la prifondă plângendă.

***
Păn’ ce-i omulă tinereii! 
Nu mai sci dorulă de elă, 
Dâcă omu ’nbătrânesce 
Doră și jalea îlă găsesce.
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Ouraolu Ia bursa de Viena Bursa de Bu< iirescl.
din 8 Martie st. n. 1887.

Reută de aură 5°/0 ... 96 W
Rentă de hârtii 5% . . 8510
Imprumutulă căiloră ferate 

ungare........................ 148 25
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) . . . 96.25

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostil ung. 
(2-a emisiune) .... 124 20

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostil ung.
(3-a emisiune) . . . .112 50

Bonuri rurale ungare . . 104.20
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.— 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișă.............................. 104.00
Bonuri cu cl. de [sortare 104.— 
Bonuri rurale transilvane 104 —

Bonuri croato-slavone . . 10150
Despăgubire p. dijma de 

vino ung............................ 98.50
Imprumutulă cu premiu

ung.................................. 117.75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segediuului . 121 10 
Renta de hărtiă austriacă 73 29
Renta de arg. austr. . . 79 60
Renta de aură austr. . . 108 20 
Losurile din 1860 . . . 131.75
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 854 60
Act. băncel de credită ung. 282.70 
Act. băncel de credită austr.274.40 
Argintulă —. — Galbinl

împărătesei ................ 6 05
Napoleon-d’orI .... 10.15 
Mărci 100 împ. gerin. . . 62 70 
Londra 10 Livres sterlinge 128.74

Cota oficială dela 21 Februarie st. v.
Cump.

Renta română (5%). 89—
Renta rom. amort. (5°/0) 918/r

» convert. k6°;0) 83—
impr. oraș. Buc. (20 fr.) —
Credit fonc. rural (7°/0) 98>/a

’ n H t,5°/0) . 82’/,
• • urban (7°/0) 95l/a

, (6°/0) . 891/.
> (5°/o) • 78—

Banca națională a României 500 Lei------
Ac. de asig. Dacia-Rom. ------

« . • Na(ională ------
Aură contra bilete de bancă . . 20.50
Bancnote auslriace contra aură. . 1.90

1887.
vend.

90 —
92’/.
84—

21.25
2.01

Curstiiu pieței Brașovo
diu 9 Martie st. n. 1887

99*/4
87*/,
96*/.
90’/.
79—

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.29 Vend . 8.32

Argint românesc . . . . . . » 8.25 • 8.30

Napoleon-d’ori................. . . » 10.09 * 10 14

. . • 11.44 » 11.48

Imperiali.......................... . . » 10.44 » 10.48

Galbeni.............................. > 6.02

Scrisurile fonc. «Albina» . . » 101.— t 102.- -

Ruble Rusesc!................. . . » 116.— A 117.—

Discontulă . . . » 7—10°/, pe ană.

•V

Cumperâri ocasionaie
la

Kovâsznaî & Keresztesi
G ni nil Magazin cu articole de modă și confecțiuni 

pentru dame
Brașovu (Piața mare.)

Din causa localului nedestulu de încăpătorii suntemu în po- 
sițiune a desface cu prețuri ejtine o parte din mărfurile ndstie 
precum: materii pentru rochi de mătase și de lână, cretone, și satinu 
de spălată, postavu și flanelă, covore lungi și pentru canapele, man
tile și mantale.-de ploe.

Mai departe recomandămu bogatulu nostru depositu de 
Chifon, dela Benedickt Scliroll, chirting pat., Julett, Gradl și 
Calicot în tote lățimile și cu prețurile originale, precum și de t6fe 
articolele aparținetdre de croitoria pentru dame și băroațî.

Se primescu și comande pentru Toilete de mirese, de stiadă 
și casă, mantale de ploiă și Jachete, cari să esecută cu prompti
tudine și în modulă celu mai eleganții.

Mostre se trimitu la cerere gratis.

prompti-

Rugămu pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se 
binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și numerii de pe 
fâșia sub care au primită cțiarulu nostru până acuma.

Domnii ce se abondză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămimită și să arate și postaultimă.

Dăcă se iveseu iregularități la primirea (farului onor, abonați 
suntii rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca în câtă 
depinde dela noi, să se delătureze ADMINISTU. „GAZ. '111ANS“Mersulii trenuriloru

Valabilă dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia l^redealrt-Bsidapesta și pe linia Tehișil- Gradai-Budapesta a calei fertile orientale de stătu reg. ung.
-■

B*re<ieai  u-BSudapesta Budapesta—JPredealft

BucurescI

Predealu (
(

Timișă

Brașovă

Feldiâra
Apatia 
Agoslonfalv» 
Homorodă
Hașfaleu

(
(

<
(Sighișori 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa miră 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teinști 
Aiudă 
Vințulă de 
Uiora 
Cucerdea 
GhirisO 
Apahida

Clușin
Nedeșdu 
Ghirbău 
Aghirișă
Stana 
Huiedină 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Râv 
Mez6-Telegd 
Fngyi-Vâsârhely 
Vârad-Velințe

susă

( 
(

Trenu Tren Trenă Trenă 
de accelerat lomnibus lomnibus 

poraone

Trenă Tren 
de pers, accelerat

I

6 03
6.21

7.14
7.43

8.22
8.48

7.30
1.14

1.45

I
Oradia-mare

P. Lailâny 
Szolnok
Buda-peata

t \ 
t

9.13
9.18

10.38
12.201
2.15

Viena I 8.00

4.1-
5.02
5 43

2.32

10.55
1 23
3.24
10.05
2.15
6.05

8.00
8.36
9.0:
9.32

10.11
10.51
12 16
12.50

1.211
2.02
3.06)
3.38
3.54
4.05
4.50
7.28

2,__
3.58

Viena
Budapesta
tuni n Lr

P. Lailâny 2 02 5.2H
Oradea mare 4. .2 6.58

Vârad-Veleucze — —
Fugyi-Vâsă.rhely — —
Mezo-Telegd 7.33
R6v — 8.04
Bratca — —
Buqia — —
Ciucia — 8.58
Huiedin — 9.28
Stana — —
Aghiriș — —
Ghirbău — —
Nedeșdu — —

( 10.28
Closiu

11.111)
Apahida 1 19 —
Ghiriș 2 30 __

Cneerdea 1.01
1 06

Uiora 1 13 —
Vințulă de susă 1 20 __
Aiudă 1 41 —
Teiuță 2.(0
Crăciunelă 2 3- —
Blașă 2 48 —
Micăsasa 3.20
Copța mit 3 36 —
Mediașă 4.l(>
Elisabetopole 4.35 —
Sigișora 5 12 —
Hașfaleu 5.37 —
Homorod 7.0? —
Agostonfalva 7.43 —
Apatia 8.11 —
Feldiora 8.41 —

f 9.21 __
Brașovfi ) — —
Timișâ —

( __
Predealu )

Bucuresc'

Nota: Orele de nopte suntă cele dintre liniile grâse.

Trenu i Trenu 
omnîbufl de

Trenă 
omuibus

persdne

— —
3.10 6.20 8.00
7 38 9.34 11.4°
5 10 11.26 2.31

9.14 1.38
9 24 2 06
9 41 2 17 —

• ■ 19 2.40 —
1 1.38 3.24 —
12.18 3.47 —
■54 4.07 —

1 57 4.33 —
3.1 > 5.15 —
3.40 5.31 —
4.15 5.55 —
4.36 6.07 —
1.58 6.24 —
5.26 6.43 —
— — 7.081
— — 7.36
— — 9.06
— — 9.53
— — 10.-
__ — 10.C9
— — 10.19
— — 10.48
__ — 11.14
__ — 12.121
__ — 12.30
__ — 1.12
_ _ 1.32

__ — 2.18
— 3.03

3 49
MM — 4.28
__ — 6.16

— 7.06
— 7.46
— 8.25

— — 9.15
1.55 —
2.53 — —
— — --
3.28 — —
9.35

Tipografia ALEXJ BrașovO. Hârlia din fabrica d-lorO Koniges & Kopony, Zernesci

’B’eiiașft- •_r<uS>j-15i»«ia} esla Budapesta-A radfi-'M'eiușfi.

Trenu 
omuibus

Tre iu 
omr ibud

Trenă de
peredue

Trenu de 
persâae

Trenu 
de perene

Trenă 
omnibrn

Teiu^fi
Alba-lulia

11.24
11.39

— 2.40 Viena 11.10 12.10 _
— 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —

Vințulă de josă 12.30 — 421
Szoinok 11.20 12.41 __

Șibotă 12.52 — 4.50 4.10 5.45 — ■
Orășlia 1.01 — 5.18 Asvxdfi 4 30 6.— 7.04
Sinieria (Piski) 2.03 — 5.47 GlogovațO 4 43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Brauicica 3.23 — 7.02 Pauliști 5.19 6.51 8 17
Iiia
Gurasada

3.55
4.08

748 Radna-Lipova
Conopă

5 41 17.10 8 36
— 7.40 6 (9 7.37 _

Zam 4.25 — R.ll Berzova 6 28 7.55 _
Soborșin 5 30 — 8 46 Soborșin 7 25 8.42 _
Bărzova 5.56 — 9 33 Zam 8 01 9.12 —

Conopft 6.27 9 53 Gurasada 8 34 9.41 _
Radna-Lipova 6.47 10 27 Uia 8 55 9. 8
Paulișă 7.28 — 10.42 Braniciea 9 19 10.17 _
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 951 10 42 __
Glogovață 7.59 — 11 25 Simeiia (Piski) 10.35 1107 _
Arad fi 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 __
Szoluok < 8 42 — 4.52 Șibotă 11.43 12.— —

1 — — 5.12 Vințultt de josă 12 18 ,12.29
Budapesta _  1 — 8 23“ Alba-Iulia 12 36 12.46 —

Viena — — 6.05 Teînșfi . 1 29 1.41 —

Aradfi-'S'lnaSșdra Sl&îeria (PiskD Petroșeni

Trenă 
cmnibus

Trcnfi de 
peradne

Trenu 
mixt

Trenu de 
peraone

TreDă 
omrjbufl

Trenă 
mixt

Arad fi 5.48 6.05 •eSuneria 11.25 2.42
Aradulâ nou ■3.19 — 6.33 Strein 11.58 — 3.25
Nănieîh-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegfl 12.46 — 4 16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifalva 
Merezifalva

7.47 — 7.55 Crivadia
Banița

2.24 — 5.58
— — — 3.05 — 64'

'Ifflimișdra 9.02 — 9.08 Petroșeul 3.37 — 7.12

’ffiisiSșdra-Aradft Petroșeui—Siinerla (Piski)

Trenă de Trenu de Trenă Trenă Trenă Trenfi
porabnt persâun omnlbua de pers. oînnibus mixt

’rSmișdra 1 6.25 ___ 5.00 Petroșeni 10 07 6.10
Merezifalva _ — — Banița 10 48 — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 11.25 — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 __ 8.20
Năroeth-Săgh 8.36 — 6.23 Hațegă 12.42 — 9.01
Aradulft nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 9.52
Ajradfi 9.27 — 8.17 SUrecerlf' 1 53 — 10.31
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9

Șț-ulă 9 ală art. de lege XX din anulă 188G 
pentru gloate conține nrmfitorea disposițiune:

..Oficerii dela gloate se voră numi dintre ce
tățenii statului ungară de eătră ees. și apost. 
, reg. Maiestate. în urma propunerii ministrului 
_ile lionvedl care îi alege deja în timpii de pace 
din ană în anu.u

Deorece preseripțiunea pentru esecutarea mai 
siisu citatului articulă de lege s’au și dată afară, 
se provdeă prin acesta acei cetățeni ai statului, 
cari dorescu a fi întrebuințați la ehiemarea glo- 
telor ca oficeri de gldte și cari potă îndeplini 
eondiținnile stabilite în cele ce urmeză, se'și anunțe 
cererea lorii privitore la acesta edil lllili tâl‘- 
iliu până la 16 Marții1 a. c. 12 ore din di 
în cancelaria oficiului primăriei și adecă în fie
care di între 9 12 ore a. in. și 3 5 ore p. m.

(’OHSCrierea aspiranțiloră la rangulă de ofi- 
cerl la gloate, respective prenotarea pentru acesta 
unnezA. eu privire la factorii ce influințdză în 
modă esențială prima intrare în vigore a legii 
asupra gloatelor, pe calea publicațiund de 
(ață eseepționalfi numai în anulă curenta 1887; 
pe când în viitoră petițiimile SClltito de tim
bru, ce țîntescă o astfelu de prenotare, împre
ună cu adnexele loră, voru fi să se trimdță co- 
mandeloră de cercă ale gloateloră. în înțelesulu 
punctului 95 alu (.prescrierei privitdre la esecii- 
tarea legii asupra gloateloru în țările cordnei 
ungare*,  precum și observându-se disposițiunile 
relative la acăst.a ce se voră emite la timpulă său 
de ministrulu bonvediloru.

Pentru cei interesați servescă următorele spre 
informațiune:

1. La prenotare pentru unu rangă de ofi- 
eeră la gloate potă concura, în sensulă legii, 
peste totu numai acei cetățeni ai statului, cari 
nu aparțină armatei comune (marinei de răsboiu) 
și reservei întregitdre. nici bonvedimei și gen- 
darmeriei și nici gardei financiare său persona
lului pădurilor statului.

2. Condițiunea neapărată pentru numire o 
formăză, amăsurată țș-lui 5 ală prescrierei, sub 
tdte împrejurările deplina posesiune a ondrei ce
tățenesc! și esercitarea drepturiloru cetățenesc!.

3. Dela fiecare concurentă se pretinde ne
condiționată să aibă calificațiunea necesară pen 
tru postulă de oficeră de gloate.

De aceea, acei cetățeni ai statului, cari peste 
totă n’au primită o instrucțiune militară, potu 
concura pentru obținerea rangului de oficeră de 
gloate numai în acel ii casă, ddcă se voră obliga 
de bună voiă să asculte la cursulă pentru aspi
ranții de oficeri de gloate, despre care se vor- 
besce amărunțită mai josă.

4. Cererea de înrolare se pdte face pentru 
infanteria și cavaleria de gloate. Dela cei cari 
aspiră a intra la cavaleria se cere însă să scie 
călări perfectă și să scie umbla cu caii.

5. Dela cetățenii din Ungaria se pretinde 
se cundscă perfectă limba maghiară, dr dela ce
tățenii Croației-Slavoniei se pretinde cundscerea 
perfectă a limbei croate, în vorbire și scriere.

6. Cererile de înrolare voră fi considerate 
numai în acea măsură, în care va cere necesi-
atea ca să se întregescă contingentulu de oficeri 

de gloate.
Pe calea concursului potă eâștga ran

gulă de oficeri de gloate:

A) Dintre foștii soldați.
1. Acei foști oficeri și cădeți (locțiitori 

de oficeri), cari 'și-au depusă rangulă (distinc- 
țiunea de cadetă) ori după împlinirea serviciului 
ori din o altă causă necoiistreilgctdr(‘ și cari 
nu mai suntii supuși Îndatorirei de a servi 
la gloate, Însă se anunță de biinâ voia la 
gldte și dorescu a fi prenotați în rangulă ce l'au 
avută mai ’nainte.

2. Acei foști oficeri și cădeți (locțiitori 
de oficeri), cari se află încă în etatea obli- 
gătore la glote și fără să fi servită la honvecji- 
mea ung., au eșită directă din armata comună.

Din contră Ibștii oficeri de llOUVQlji și 
cădeți (locțiitori de oliceri). dedreee ei și 
fără de aedsta se eonscriu pe temeiul respecți ve- 
loră prenotări, se țină în evidență și se și nu- 
mescă amăsurată trebuinței din partea autorită- 
țiloră bonvedimei. n’au nevoiă să intervină în 
specială spre a fi prenotați ea oficeri de gloate.

3. Acei foști silboliceri, fără deosebire 
ddeă au fostă voluntari pe ună ană seu nu, cari 
după împlinirea serviciului obligatorii au 
eșitii din armată seu dela houvedi si des
pre cari, pe temeinlu însușiriloră loră distinse și 
a prestațiunei loră de mai ’nainte în servicinlă 
militară, se presupune că voru corespunde ea ofi
ceri de gldte eerințeloră; despre care lucru de 
altmintrelea se voră lua informațiuni mai de a- 
prdpe dela comanda trupeloră loră de mai ’nainte.

B) Aceia cari n’au fostu soldați.

1. Cei de uouespredece ani. Cu pri
vire la aceea, că în sensulă legei de glote și pe 
basa punctului G7 alu regulamentului pentru gldte. 
Cei (le 19 <1111 simtă a se h.a numai în ultima 
liniă spre întregirea armatei 'marinei de răsboiu) 
și a bonvedimei, potă cere și cetățenii din acesta 
clasă de etate se fiă prenotați pentru oficeri de 
gldte. Ei treime însă să declare într’ună reversă 
ee-lu voră da în scrisă cu ocasiunea insinuărei 
loră, că se obligă pe temeinlu eererei loră vo
luntare pentru casulil prenotărei și a eventualei 
loră numiri ea oficeri de gldte. ca să servescă la 
gldte, în totă timpulă câtă voră fi acestea mo
bile. 01*1  și călld și fără considerare, decă clasa 
loră de etate a fostă conchemată seu nu.

Cu piivire la acești individ! se acrelii liezâ 
î)l deosebi, că întrebuințarea loră la gldti . fă 
că-se ea în ori-ee calitate, nu-i libereză dela îm
plinirea îndatorirei loră legale de servițiu mi
litară.

2. Persanele celelalte supuse îmlato- 
rirei de a servi la gtote, cari n’au fostu sol
dați, prin urmare n’au avută peste totu o instruc
țiune militară, și cari printr’ună caracteră dis
tinsă, nepătată, și printr e atitudine și sentimentă 
patriotică se bucură de stima generală.

3. Acei cetățeni, cari nu mai suntu în
datorați a face servițiu la glote și cari se 
insinua de bună voiă spre a întră la gloate și 
simtă pentru acesta apți în fote privințele.

Datele ce suntu a se presenta la 
concurență.

Dela cei ce voră să se înrolez se cere să 
dea în persdnă sdu în scrisă următorele date:

1. Numele.
2. Anulă nascerei.
3. Domiciliulă durabilă și apartinența locală.
4. Studiele absolvate.
5. Bosiția cet.ățenescă seu profesiunea.
G. Cunoscințele de limbă.
7. Dorința privitore la împărțirea în in

fanteria. seu cavaleria de gloate.
8. Anunțarea că voră asculta cursulă pen

tru aspiranții la oficeri de gloate, cu arătarea 
timpului și a locului de stațiune ală honvezilor; 
('asemeni stațiuni potă se fiă indicate alternativă 
și mai multe).

9. 0 dorință eventuală cu privire la îm
părțirea într’ună corpă de gloate, eventuală cu 
privire la o specială întrebuințare.

Fost ii soldul) mai an se arate.

10. Anulă asentărei loră.
11. Rangulă ce l’au avută mai în urmă și, 

îneât.ă e posibilă, se arate și (lina în care li s’a 
dată acestă rangă.

12. Branșa (specia de arme) în care celă 
ce cere înrolarea a servită în anuala comună (ma
rina de răsboiu) seu la honvezi.

13. Anulă eșirei (a obșituliii).

14. Bătăliile la cari eventuală a luată parte ; 
în fine :

15. Foștii oficeri și cădeți (locțiitorii de ofi
ceri) au să înainteze cu ocasiunea insinuărei „cer- 
tificatulu loră de eșire“ (ob.șitulă) în originală, 
seu în eopiă vidimată, care documentă li-se va 
reîntdree la timpulă său.

Din partea acestora, cari au aspirată deja 
Ia rangulii de oficeri de gloate în capitala Bu
dapesta. apoi în unulfi din orașele libere regesc! 
Aradă. Dobrițină, Fiume, Raab, Cașovia. C'lușiu, 
Koinorn. Tergiilă-Murășului. Cinei-Biseriei, Po- 
juim. Șemnițiî și Dilln. Oedenburgă. M. Theresio- 
polu. Szatlmuîr Nămeți. Seghedină. Stuhlweissen- 
btirg. Timișora, Neoplanta și Zombor, seu în ur- 
mătdrele orașe eu municipii, și adecă: Baja, 
1 lodmezovâsârhely, Kecskem6t., Oradia-mare, Pan- 
ciova și Verșeți, — simtă a se aduce — cu pri
vire la împrejurarea, că la eonscripțiunea loru 
n’au arătată tdte datele care ceră în c.ele 15 
puncte susu memorate, — sunt a se aduce .spre 
întregire încă următdrele date, și adecă :

a) Că unde voescii se fiă împărțiți: la in
fanteria seu la cavaleria gloatelor?

7>) încât s’au anunțată și la ascultarea cur- 
siilni pentru aspiranți la postulă de oficeri în 
gloate, - că ore la care period:! de timpii 
anumită și în care stațiune de lionvedl do- 
rescă se frecventeze cursulă ;

c) Studiile ce le-au absolvată.

Cursuri pentru aspirații de oficeri 
de gloate.

Pentru cei ce cerii aii înrolați, cari n’au 
primitu o instrucțiune militar:!. d6r aspiră 
la posturi de oficeri de gloate și simtă aleși și 
admiși din partea ministrutui de houvedi, spre 
a’si însuși cunoscințele cerute pentru obținerea 
rangului de oficeri de gloate se ținu, întru câtă 
apare necesară, cursuri în mai multe periode de 
timpu, ce voră urma una după alta, cu durata 
de câte trei săptămâni.

Referitoru la aceste cursuri servescă urmă
torele spre informațiune :

1. Cursurile pentru aspiranții de oficeri de 
infantei'iă dc gloate se înființeză, luândă în 
deosebită considerare puterile de învețămentu și 
localurile ce stau la disposițiune, în acele sta
țiuni de batalionu de houvedi, unde cei ce ceră 
a fi înrolați suntu în numără îndestulitoru.

Pentru aceia, cari s’au anunțată la cava
leria de gloate, se va înființa în locurile de sta
țiune a cc.mandeloră de FCgimeiltU de husari hon- 
vedi și adecă: în Budapesta, Dobrițină, Aradti, 
Kocskemet, Kașovia, Wață, Papa, Cinci-Biserici, 
Tergu-Mureșului și Varasdin, d£r în totă casulă 
numai amăsurată numărului celoru ce ceră a fi 
înrolați și necesității, câte llllll cursă, care s’ar 
pute întruni din nou încă și într’ună termină mai 
întârziată numai în casă de imperiosâ necesitate.

2. Cursurile începă la 12 Aprile a. c.
Acei cari au fostă aleși și admiși la frec

ventarea cursnriloru se încunoseiințeză în modă 
deosebită despre acesta desemnându li-se respec
tiva stațiune de honvezi și arătându-li-se și alte 
eventuale directive.

Ală doilea rendă de cursuri pentru aspiranții 
de oficeri la infanteria de gloate se țină la G 
Mai a. c. și celoră aleși și admiși a le frecventa 
li se va face asemenea cunoscută cu ocasiunea 
convocărei loră, pe lângă loculă stațiunei, și lo- 
calulă și oficerulă însărcinată cu conducerea aces
tui cursă.

In casă când ar fi necesară ținerea, unui ală 
doilea cursă pentru aspiranții la cavaleria, atunci 
ordinulă privitoră la acesta va urma la t.impă.

Aceia, cari se convdeă la ună cursă, au să 
sosescă în loculă stațiunei respective deja în dina 
premergătdre începerei cursului și să se anunțe 
acolo pentru vr’o ulteridră informațiune la con- 
ducătorulă cursului.

3. Frecventanții au să predea în persdnă 
conducătorului cursului, când se anunță spre a 



asculta la cursă, unu reversă compusă de pro
pria sa mână cu următorea declarațiune:

„Iau asupră’mi de bună voia îndatorirea, 
d’a mă supune disciplinei militare câtă timpă 
va dura eursulu pentru aspiranții de oficerî 
la gloate, frecventată de mine.
Acesta „disciplină militară" însă nu se 

estinde la aceea, că față eu frecventanții se eser- 
cită de faptă puterea penală disciplinară, ei în
datorirea ce are să o ia asuprâ’.și se mărginesce 
la aceea, că frecventanții voru da ascultare ne
condiționată și în felulu ee se cuvine unui soldată 
tuturoră provocăriloră ce li s’ară adresa în in- 
teresulă cursului și instrucțiunei loră, și că per- 
sdneloru puterei armate au se le. dea respectulii 
pretinsă dela fiecare soldată și să le facă salu
tările reglementare.

Celă ce nu s’ară supune acestora prescrieri 
său s'ar face vinovată de vrei» transgresiune 
contra disciplinei, se’nțelege de sine eă se con
cediază imediată dela cursă și'și perde cu acesta 
orice pretențiune d’a fi numită oficeră de gloate.

4. Frecventanții cursului se provădă din 
partea orarului cu îmbră ăininte nouă sistemisată 
pentru honvedl, cu pusei și cu baionete, apoi eu 
echipamcntulă completă, cei dela eursulu de ca
valeria și cu eâte ună cală de serviciu echipată, 
prin urmare aceștia din urmă numai în acelă 
casă se potă servi pentru instrucțiune de caii 
loră proprii, decă aceștia simtă potriviți pentru 
aeăst’i și perfectă echipați după regulamentă.

Acei frecventanți cari ea foști soldați III 
puterea cererei loră voluntare se primescă la 
cursă și pe temeiulă hârtiei de liberare (opșită) 
ce au să-lu arate cu ocasiunea presentărei la curs 
potu dovedi, că au avută mai nainte în statală 
soldățescă ună rangă sistemisată. potă purta a- 
eestă senină de distincțiune.

Frecventanții se potă servi în afară de tim- 
pulă cursului, corespundetoră propriei loră chib
zuințe, de îmbrăcămintea loră civilă , 6r ddcă 
apară în uniformă, atunci au să fiă totdăuna ad- 
justati reglementară.

Acelora, cari dorescă a și procura din pro- 
priele loră mijloce montura de honvedă, even
tuală echipamentulă. le e permisă acdst.a, t!6r se 
pretinde ca fiecare soia de montură și echipa- 
mentă să fiă făcută după croială, colore și altă 
eventuală confecțiune deplină amăsurată regu
lamentului.

Purtarea aeestoră proprii soiuri de uniformă 
însă după espirarea cursului este interdisă.

Astfel de soiuri proprii de uniforinare se 
potă la timpnlu său. cu puțină modificare, erăși 
întrebuința, ddcă respectivulă se numesce ofi
ceră de gloate.

5. Obiectele din care se dă instrucțiune 
teoretică său practică freeventanțiloră ce aspiră 
atâtă la infanteria de gloate câtă și la cavaleriă, 
luându-se în deosebită considerațiune destinaț.iu- 
nea specială a respectivei specii de armă, simtă 
următorele :

ai Trăsuri principale despre organisarea ar
matei monarchiei austro-ungare;

b) Estrasă din regulamentulă de serviciu 
pentru honvetțimea ungurăscâ;

c) Ună estrasă corespundetoră din regula
mentulă de esercițiu (pentru infanteria si ca
valeriă) ;

dj Elemente de tactică și de serviciu de 
câmpă;

e) Cunoscința armei de focă a gldteloru;
f| Lucrări mai simple ale pioneriloră tru- 

peloru în tabelă și la înarșu, și trăsuri funda
mentale despre fbrtificațiunile pasagere:

g) Eserciții de împușcată ;
li) Orientare în terenă și cetire pe charte;
i| Ceea ee e mai necesară din serviciulă de 

trenă, de provisionare și de etape la armată în 
câmpă.

Frecventanții cursului pentru aspiranții de 
oficeri la cavaleria de gloate se pună la probă 
în ceea ee privesee dibăcia loră în călărită si 
cunoscința loră d’a umbla cu caii îndată la în- 
eeputulă cursului.

In fiecare cursă se predă instrucțiunna teo
retică si practică în |||iIIilillllll 7 ore în fiecare di.

I>. La încheiarea cursului se comunică fie
cărui freeventantă suecesulă totală obținută de 
densulă. din partea celoră chemați a constata 
acelă succesu.

Numai frecventarea cursului făcută cu bună 
succesă totală face destoinică pentru rangulă de 
oficeră la gloate, care destoinicia se estinde asu
pra întregei durate a îndatorirei respectiviloru la 
gloate; presupunSndă că într’aceea nu se ivesce 
nici o astfel de schimbare cu ei. amăsurată că
reia respectivulă peste totă nu mai pdte ridica 
nici o pretențiune asupra numirei de oficeră la 
gloate.

Pe temeiulă calificațiunei recunoscute în cursă 
pentru aspiranții de oficeri la gloate, nu se pdte 
însă pretinde unu rangă de oficeră în armata 
comuna seu în lioiivertime.

7. Dela cei ce ceru a fi înrolați, cari au 
fostă suboficeri, nu li se pretinde (leocaIlltlîl 1 fl 
și adecă pentru anulă 1887 frecventarea cursu
lui ; di r și acestora le stă în liberă voiă să se 
anunțe voluilltirfl spre a asculta la cursă.

Prenotare, numire, împărțire și con- 
chiămare.

1. Cetățenii statului recunoscuți apți ca ofi
ceri la gioale se voră lua pentru acesta în pre
ludii 1'0 deja în timpă de pace și conchiămândti- 
se gloatele se vom propune Maiestății Sale 
imp. și a post. reg. spre a ii numiți în acea 
măsură, câtă o pretinde aedsta în faptă trebuința.

Aceia, cari n an avută mai nainte rangulă 
de oficeră. se numescu sublocotenenți.

Tn urma disposițiimei cuprinse în țț 9 ală 
legii gloateloră, numirea civilului, la conchiăma- 
rea gloateloră, în orice rangă de oficeră la gloate 
durdză numai pe tiinpulă mobilității gldteloră și 
se finesce cu disolvarea acestora.

Numai acele persdne, care s’au distinsă prin 
vitejia său prin alte prestațiuni de serviciu în 
răsboiu, își potă păstra, la rugarea loră înain
tată pe calea ministrului honvetjimei, cu aproba
rea Maiestății Sale imp. și apost. reg., caracte- 
rulă de oficeră și în timpă de pace.

2. împărțirea celoră prenotațî pentru ran-1 
gulă de oficeră la gloate în corpurile 
asemenea se face deja în timpă de 
pre acesta respectivii se 
sebită.

3.

ficarea ei corespunqdtore.
Prețulă aeestoră soiuri erariale însă li se 

scade din paușalulă de procurare.
In fine se observă, că petiționarea aceloru 

neinstruițl milit.ăresee, cari pe temeiulă freevi n-
de gloate [tării cursului aspiră la ună rangă de oficeri la 

pace și des- gloate, der cari liegligezfi a se anunța CU 
încunosciințeză deo- actuala OCasiulie. li se pdte lua în considerare 

.numai în anulă viitorii, când se înt.runescă drășl 
Coiicliiillliai'ca celoră calificați ca ofi-| cursurile.

ceri la gloate se face luându-se în considerare nu
mărul u posturi loră de oficeri ce suntă de ocupată, 
la ceea ce se observă, că oficerii de gloate, cu 
escepțiune de cei de nouăsprezece ani, întru câtă 
aceia stau la disposițiune în numără corăspun
dătoră în singuraticele classe de etate, se con- 
chiamă numai după respectiva elassă de etate; 
decă însă nu s’ar pute acoperi prin classele de 
etate conchiămate numărulă necesară de oficeri, 
atuci se voră conchiăma și oficeri din classele 
mai mari de etate.

4. Foștii suboficeri aparținători primei chiă- 
mări, apoi și cetățenii acestei chiămări, cari n’au 
servită ea soldați. în casă că în faptă se nu- 
mescă olicei'î Iii gloate, voru fi lăsațl ca ofi
ceri la gloate chiar și când ar fi să se conchieme 
classa loră de etate pentru întregirea armatei 
(marimei de răsboiu) seu a honveijimei.

Adjustarea, înarmarea și echiparea 
oficerilorii de gloate.

1. In înțelesulu punctului 115 ală instruc- 
ținnei asupra gloatelor, îmbrăcămintea, înarmarea 
și echiparea oficeriloru de gloate este asemenea 
a oficeriloru de honvedl „îli Câmp“, numai câtă 
nasturii și semnele de distincțiune simtă albe.

Oficerii de gloate cu ocasiunea convocării 
loră au să se presinte cu deplină armatură, echi
pamente și îmbrăcăminte, aceia dela cavaleriă și 
cu ună calu de călărită propriu deplină echipată 
după prescriere și spre acestu scopu li se dă cu 
ocasiunea conchiămărei loră de faptă ună pau- 
șalu d’a-și procura cele de lipsă.

2. Oficerii de cavaleriă și cei călăii de in
fanteria cu ocasiunea conchiămărei loră se pro- 
vădu și cu câte unu cală erarială de eălăriă. 
deplină echipată.

3. Aceia, cari simtă prenotațî pentru r.in- 
gulă de oficeri la gloate, celă mai târziu în timpă 
de 8 dile după primirea încunosciințărei d< spre 
aedsta au se dea comandei cercului de gloate ide 
batalionu de honvefji) căreia aparține unu reversă 
în scrisă. în care își iau asupră-le de bună voiă 
îndatorirea, că în casă d’a fi convocațl la servi- 
ciulă gloateloră se voru presenta cellî puțillfl 
cu următorele soiuri de îmbrăcăminte și echipa- 
înentu. și adecă:

Șdpcă de câmpă.
Sabiă,
Port-d’eppee,
Curea de sabiă,
Semnă de serviciu (anume la infanteriști 

cinget.drea, la cavaleriști cartușulă ou cureual și 
Revolveră.
Acelora, cari s’ară presenta cumva fără soiu

rile pretinse afară de acestea pentru complecta 
uniforinare de oficeră, li se dă montură erarială 
soldățescă și au s6 îngrijescă înșiși pentru modi

Primarulu.


