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Cap 2. Corpul omului.
Ce este corpul omului ?

Este un organism, mai perfect de cât al plan
telor si al animalelor, inzestrat de la Dumnedieu cu 
facultati seu putintie. o

Cari sunt facultățile corpului ?
Sunt cele cinci sentiuri esterne, adeca: vediu- 

tul, auditul, mirosul, gustul si tactul (ce altmintre se 
dice atingere seu pipaire.)

Cari sunt a nume organele sentiurilor esterne?
Organul vederii sunt ochii, al audirii sunt ure

chile, organul mirosului e nasul, organul gustului sunt 
in gura doi nervi ce se intind prin limba si cu aceia 
sentim gustul mâncărilor si al beuturilor, in fine or 
ganul tactului e pelea ce acopere corpul intreg.

Cap 3. Sufletul omului.
Ce este sufletul omului ?

Este substanti’a acea nemuritbria, ce ni-a insu- 
flat’o Dumnedieu, si carea necontenit lucra in noi prin 
facultățile seu putintiele sale.

Cap 1. Omul.
Ce suntem noi ?

Suntem bmeni.
Ce este omul ? ■

Corp si suflet. Adeca nici corp singur, nici su
flet singur, ci amendbue inpreuna fac acea fiintia, ce 
o numim om.
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darul vorbirii

clinesce omul de animale?

deci 
des-

I

1

Ce face intieliginti’a?
Intieliginti’a face se pricepem si se intielegem 

acele adeveruri, cari de sine sunt evidinti, seu la a 
caror’a cunoscere putem ajunge prin cugetarea ndstra 
d. e. cumca ap’a curge, este un adever evident, a- 
deca se vede; era cumca cu adaparea vom folosi le- 
gumeloru de pe strat, este un adever ce ni-1 cugetăm.

Animalele inca sentiesc fdme, spaima scl. 
au si animalele sentiu intern, si prin ce se

■»

Cari sunt facultățile sufletului ?
Facultățile sufletului, câte le cundscem, sunt 

jatni, si adeca: 1. sentiul intern; 2. intieliginti’a; 
3. vointi’a libera, si 4 dorinti’a fericirii eterne.

Ce face sentiul intern ?
Sentiul intern face se sentiin impressiunile de 

plăcere seu de desplacere, ce ni le causeza veri o 
cercustantia esterna sbu veri o stare din lontrul nostru 
d. e. impressiunea de plăcere ce ni-o causeza audirea 

! unei căutări frumdse; asia mai departe tot prin sen
tiul intern cunbscem când esiste in lontrul nostru o 
bucuria, spaima, pietate, fdme, sete scl.

Animalele inca au sentiu intern, dar sentiul in
tern al animalelor se conduce numai de sentiurile lor 
esterne, si se esprime in fapte de instinct (bold). Inse 
sentiul intern al omului se conduce de intieligintia, si 
se esprime său prin vorba sdu prin fapte de ale vo- 
intiei libere. Deci se desclinesce omul de animale prin 
aceea, câ omul se conduce de intieligintia si posiede 
darul vorbirii si al vointiei libere.
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Ce este vointi'a libera ?
Vointi’a libera este acea facultate, ca se putem 

face liber acel bine sbu acel reu, ce vrem se-l in- 
plinim, după ce ne-a luminat intieliginti’a. Că, voin
ti'a libera vine numai după intieligintia; si de unde 
lipsesce intieliginti’a, acolo nu p6te fi vointia libera, 
ci numai instinct animalic. Dara pre om in vointi’a 
sa libera trebue se-l conducă intieliginti’a, carea ni 
spune, că facend bine avem se ne asceptăm la re- 
muneratiune; era facend reu, avem se ne asceptăm 
la peddpsa.

Ce este dorinti’a fericirii eterne?
Este facultatea si nisuinti’a continua a omului, 

ca facend cea mai intielâpta si mai buna intrebuin- 
tiare de tdte puterile corpului si ale sufletului seu, 
se devină fericit pre acest pament, dra după mdrte 
se pbta ajunge erasi la Dumnedieu, de la care a pur
ces si unde este fericirea cea eterna.
Cap 4, Detorintie si direpturi in generalu.

Ce se facem ca se ajungem la fericirea ce o 
dorim ?

Se inplinim cu puntualitate detorintiele ndstre 
si se intrebuintiăm cu intieleptiune drepturile nostre. 

Ce este detorinti’a ?
Este se ascultăm de acel’a, care ni-a făcut veri 

un bine seu ni-a dat veri un ajutoriu, si se inplinim 
porunc’a lui.

Ce este dreptul ?
Este o pretensiune ca se ni ajute aceia, caror’a 

noi li-am dat ajutoriu; si este o regula: ce tie 
nu-ti place, altuia nu face.
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că ni-a dat vorb’a naționala, si 
, că ni da secu-

Facia cu cine avem noi drepturi f
Facia cu statul si cu membrii sei avem nu nu

mai detorintie, ci si drepturi, pentru că statul si-are 
de la noi subsistinti’a sa, adeca il sustienem noi prin 
contributiunile ndstre si prin servitiele ndstre militari.

Carea, este cea mai mare detorintia din religiune ¥ 
Se iubim pre Dumnedieu din t<5ta virtutea ndstra.

Când iubim pre Dumnedieu ?
Când inplinim cu umilintia si cu pietate porun

cile dumnedieesci si cele bisericesci.

— 0 —-

Catra cine avem noi detorintie a nume 9
A nume avem detorintie
1. catra Dumnedieu carele, ni-a dat esistinti’a ; 

^ra după Dumnedieu avem detorintie
2. catra părinți, că ne cresc si ne educa; 

din porunc’a lui Dumnedieu avem detorintie
3. catra noi insine, si
4. catra vecinul;
5. catra națiune,
6. catra statulu in care locuim 

ritatea sociala.

Cap 5, Detorintiele catra Dumnedieu.
De unde cundscem detorintiele 

Dumnedieu ?
Din religiunea ce ne-a invetiat Isus Cristos, 

fiiul lui Dumnedieu, si se sustiene pana astadi in sant’a 
biserica creștina.
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Cap 6, Detorintiele catra părinți,

familiei

I
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legătură parintesca ? 
cari cu noi si cu părinții din- 

detoriu catra

J.

- 7

Cine sunt părinții noștri ?
După Dumnedieu, carele este creatoriul tuturor’a, 

părinții noștri sunt aceia, cari ne-au născut si ne 
cresc. Ei ne invetia la schia, a casa, la economia si 
la măiestria, cunoscintiele acelea de lipsa, cu cari se 
ni câștigăm traiul vietiei. Si ei ne educa spre virtute, 
dandu-ne essemple bune cu vorb’a si cu faptele lor.

Ce detorintie avem catra părinții noștri ?
Detorintie 1. de supunere si de ascultare, 2. de 

onorare si de respectare, 3. de recunoscintia si de 
multiamita; — era daca suntu in lipse, avem detorin- 
ti’a se-i sustienem, adeca se-i inbracăm si se-i nutrim ; 
la morburi se-i vindecăm, la dureri se-i mangaiăm. 
Tbte acestea se le inplinim cu iubire, ca se se con
vingă părinții că nu ne supera betranetiele si slabi- 
tiunile lor.

Cine se mai cuprinde in
Frații si surorile, 

preuna facem o familia. De aceea sum 
frați si surori a me purtă : 1. cu ambre desinteresata, 
adeca carea nu ascepta resplatire ; 2. fratele său sor’a 
mai mare trebue se premerga cu bun essemplu celor 
mai mici; 3. in cas daca mor părinții, fratele mai 
mare trebue se pbrte grige de cei mai mici ca un 
părinte, se-i cresca si se-i invetie. In fine, câți facem 
o familia, toti trebue se nisuim inpreuna ca in fami- 
li’a nbstra se domnesca pacea, ordinea, lucrul si tbte 
acele virtuti, cari pot intemeiâ buna-starea 
si onbrea ei innaintea celor lalti bmeni.

I
L
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Cap 7. Detorintiele omului catra sine insusi. 
Ce detorintie avem, catra noi insine ?

Avem detorintie pentru facultățile corpului nostru 
si pentru facultățile sufletului nostru, se le grigim si 
se le deprindem, ca se ni le desvoltăm.

Cari sunt detorintiele pentru corpul nostru ?
Pentru corpulu nostru avem aceste detorintie :
1. A spelă si a tiend in curatia corpul intreg 

si tdte organele sale; de aseminea se ni fie curate 
vestmintele ndstre ; locuintiele destulu de spatidse si 
bine ventilate, cas’a si curtea maturate, pentru că cu- 
rati’a ni pastrdza sanetatea; •

2. Se ne deprindem la lucru si se lucrăm ne
contenit, pentru că lenea ne slabesce, si ne baga in 
morb si in seracia; dar lucrul intaresce corpul si ni 
castiga celea de lipsa spre sustienerea vietiei ndstre ;

3. se ne nutrim cu cumpet, adeca mancarea si 
beutur’a se ni fie curate si de bun gust, dar se le 
cumpetăm după lipsele ndstre, că mai bine mi este a 
remand un pic flamend si seteos, de cât a gustă peste

de inveninari, ce provin din fu
matul tabacului, si mai ales din beuturile alcoholice 
precum e desclinit vinarsul s6u rachiul.

Somnul si pausul se ni fie la timpulu recerut, 
adeca se nu dormim di’a, si fora de lipsa se nu veghiăm 
nbptea, că asia corpul se va aretâ frumos si sprinten, 
precum i se cuvine ca locasiu al sufletului celui 
nemuritoriu.

Ce detorintie avem pentru sufletul nostru ?
1. Intieleginti’a ndstra s’o luminăm, prin câști

garea de cunoscintie adeverate si folositbrie. Asia vom 
scapă de credinți’a desidrta si de prejudetiele ce tien

9

>
9
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>
f



II

nin

i

i

minte mai ]
de cât ce sunt folositdrie, f) de
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in frica si in spaima pre cei neinvetiati; si asia vom 
sci imparii timpul si lucrul nostru ca se avem sporiu 
si se ajungem in starea buna, ce trebue s’o dorim, 
pentru că numai cel in stare buna pbte se inplinâsca 
cu indemanare detorintiele sale catra sine si catra alții.

2. Vointi’a si dorinti’a ndstra s’o conformăm si 
s’o supunem la virtute, adeca la acea regula in carea 
se cuprinde bunul sufletesc seu moral.

Care este bunul moral seu virtutea ?
Bunul moral este unul, adeca virtutea este un’a, 

totuși potem distinge patru virtuți, cari lucrând in- 
preuna fac virtutea perfecta s£u supremul bun. Aceste 
patru virtuți sunt urmatdriele :

1. Temperanri’a seu moderatiunea. Acâst’a ne 
deprinde a stimperâ si a infrenâ patimile si inclina- 
tiunile ndstre, si asia se ne ferim a) de menia, b) de 
superbia seu sumetia, cjde avaritia si de resipire, d) 
de lacomia, e) de lucsu, adeca de mancari si inbraca-

iulte de cât ce sunt de lipsa, seu mai scumpe 
ura, si g) de invidia.

2. Tari’a, ce se mai dice fortetia seu barba
ria. Ne deprinde a devinge tdte pedecile ce s’ar opune 
la faptele cele bune, a perseverâ in lucrul bun si a-1 
continua; si in fine veri ce necas ni-ar veni in vibtia, 
se-1 suferim cu paciintia si cu pietate, pentru că ce 
a plăcut lui Dumnedieu cauta se-i placa si omului. 
Deci se ne ferim de tânguiri, de vaietari si de plân
geri, că acestea ne duc la desperatiune si ni slăbesc 
facultățile ndstre ; de aseminea se ne ferim de negli- 
gintia si de neconstantia.

3. Justiția seu direptatea. Acdst’a ne indetoresce 
se viețuim cu purtare onesta, si se dăm fiecui ceea ce
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că acestea curund s6u mai tar- 
si nu lașa un durabil

Cine este vecinul 
catra densul ?

Vecinul nostru e fiecare om din lume 
invetiat intemeiatoriul relidunei nostre

—- 10

, asia ne-a 
>, si ni-a deman-

i se cuvine, lui Dumnedieu adoratiune, părinților a- 
scultare, ajutoriu fraților si surorilor ndstre, recuno- 
scintia cui detornn recunoscintia, si in fine tuturor’a 
numai bine se li facem ; inca si celor’a cari ni-au fă
cut n6a rele său ne-au. vorbit de reu, noi se li res- 

’ plătim cu bine. Că daca ne-am intorce cu reu, a su- 
pra celui ce ni-a făcut reu, atunci ar fi isbanda, dar 
nu dreptate; 6ra isband’a nu e onesta. Deci se ne 
ferim a nu cere de la cineva un ajutoriu nici indar 
nici inpruinut, daca putem fi fora el; se nu remaneni 
cuiva detoriu in ceva; se nu primim de la nimene 
un lucru seu un servitiu ce nu l’am meritat, ce n’are 
causa drepta se ni-1 dee, s6u pentru care nu am putd 
se-i dăm o resplatire cuvenita; se nu vatemăm cu 
vorb’a sân cu fapt’a ndstra persdn’a cuiva, averea ori 
bunul seu nume ; desclinit se ne ferim a vorbi de reu 
despre cei morti, ci daca nu seim spune ceva de bine, 
atunci se tăcem.

4. Prundinti’a știu intieleptiunea, ne deprinde 
a intrebuintiă binele ce-1 avem s6u ni l’am castigat 
cu ajutoriul celor lalte virtuti, asia ca intre dmeni se 
ni sustienem bunul nume, dar mai vertos pentru ca 
sufletul nostru se p6ta asceptâ in pace si liniscit ju- 
decat’a Creatoriului. Deci se ne ferim desclinit de 
viclenia si de mințiuni, 
diu ni turbura pacea interna, 
nume bun in urm’a ndstra.
Cap 8. Detorintiele catra vecinul nostru. 

nostru si ce detorintie avem
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dat se-i facem vecinului nostru, ceea ce dorim se ni 
faca alții nda; adeca avem detorintie catra corpul 
densului: 1. pre cel flamend si seteos a-1 nutri, 2, 
pre cel gol a-1 inbracâ, 3. a primi pre cel străin, 
4. a cerceta pre cei morbosi si pre cei ce sunt in 
temnitie, 5. a inmormentâ pre cei morti scl. — dra 
catra sufletul vecinului detorintiele ni sunt: 1. a dâ 
invetiatura folositdria celui neinvetiatu, 2. celui ne
educat a-i dâ educatiune cu faptele si essemplele nd- 
stre cele bune, 3. a mangaiâ pe cei intristati sd.

Ce regiile a nume se le avem in vedere la in- 
plinirea detorintielor catra, vecin ?

Trebue se avem si aci in vedere cele patru vir
tuți mari seu cardinali, d. e.

1. Daca dăm cuiva un ajutoriu, atunci cum se 
dice: „se nu scie stang’a, ce face drept’a"; că cine 
primesce laud’a dmenilor pentru o fapta buna, perde 
remuneratiunea de la Dumnedieu. Adeca se nu ne su- 
metim cu fapt’a ndstra, că sumeti’a este sminta său 
pecat in contr’a temperantiei. Tot asia pecatuesce si 
cel ce dă peste putinti’a sa, că devine resipitoriu, seu 
cum se dice: „de bun, se face nebun/ si ruindza 
famili’a.

2. Daca ni-a venit seracul se ni cera, se nu-1 
lăsăm se stee la pragul casei ndstre, nici se-i dicem 
se mai ascepte, nici se-1 trimitem se vina alta data 
si erasi alta data. Ci se ne aretăm resoluti, cum pre
tinde barbati’a, adeca se-i dăm de graba ce avem de 
cuget, ca nu cumva prin amenarea ndstra el se se 
sentia lovit in sufletul seu.

3. Dreptatea cere ca se nu dăm mult pentru 
scopuri mici, nici putien pentru scopuri mari; se nu

r i mmm

>I
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inbiăm invetiatura celuia ce a venit se ni căra pane, 
si când întindem lui darul nostru, se nu-i dicem vorbe 
aspre sd,

4. Când cercetăm pre cel morbos, cercetarea său 
visit’a năstra se n’o facem atunci, când morbosului 
i-ar fi spre greutate. Daca facem o visita de condu- 
rere la cas de mărte, se nu vorbim familiei cuvinte 
de mangaiare in presinti’a celui mort, că am pecatul 
in contra intieleptiunei, ci mai bine se plângem cu 
cei ce plâng. Preste tot, la visite de amicătia său 
de recunoscintia se spunem indata că pentru ce am 
venit, si visit’a se ni fie pre cât se păte de scurta, 
dar se nu siedem pre capulu omului, desclinit când 
seim că are de lucru. Că mai bine se ne poftăsca 
cineva se mai remanem, mai bine se ne dorăsca se 
venim si de alta data, de cât se i se urăsca de noi. 
Desclinit urita este omului lueratoriu visit’a, ce i-o 
face cel carele nu are nici un lucru; deci intieleptiu- 
nea mai pretinde se ni alegem si timpul de visita, 
precum ne-a invetiat Dumnedieu că atunci s’a dus cu 
îngerii la ospetiu la patriarcul Avram, când Avram 
nu avea nici un lucru ci siedea la umbra.

De 6ra ce seracii sunt aceia, cari mai a dese 
ori cer, deci ce trebue se seim desclinit despre se- 
racia ?

Trebue se seim cumca seraci’a este de dăue fe
linii, si a nume 1. unii sunt seraci din veri o in- 
templare trista, din neputintia său din nesciintia, dar 
nu din vin’a lor; 2. alții sunt seraci de leniosi, că 
nu lucra. Dar proverbiul dice că „fiecare serac, mi- 
răsa a drae,“ când vede că seraci’a sămena cu lenea, 
ca dăue surori, că amendăue sunt trentiăse si amen-

>I
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dăm noi de lucru celui lenios ?
numai suatul 
ar fi mai bine,
Inse noi numai atunci

că se
când

dbue cer. Inse noi se nisuim a cunbsce seraci’a cea 
nevinovata, carea merita si careia detori suntem a-i 
dâ ajutoriu, si s’o desclinirn de catra seraci’a cea din 
lene, pentru ca pre lenios numai se-1 trimitem la 
lucru.

Se nu
Noi detorim celui lenios 

merga la lucru. Cu adeverat, 
noi insi-ne i-am dâ de lucru, 
putem face acdst’a, când avem timp si modru a grigi 
de densul ca se lucre cu diligintia spre Îndreptarea 
sa. Dar când nu ni e indemana a grigi de densul, 
atunci nici de lucru se nu-i dăm leniosului, că se 
pbte se ni strice pre ceia lalti lucratori. Si de pe 
lucratori, lumea judeca pre domnul economiei: servi 
nebuni sunt ai domnului nebun. Âdeca, nimene nu va 
crede că este diliginte si intielept economul acel’a, 
ai caruia lucratori seu servitori sunt leniosi si trentiosi.

Daca seraci’a semena cu lenea, cum se le pu
tem desclini ?

Sunt si semne esterne de putem cunbsce care 
este seracul, si care leniosul, a nume:

1. Curați’a, că seraci’a nevinovata ni se pre- 
sinta „deși sfarticata, totuși petecata si curata;" inse 
lenea e numai sfarticata, dar n’a prins nici un pe
tec, si nu e curata, ci e murdara si hiddsa.

2. Aerul ce respandesce seracul in jurul seu, 
nu e nimenui spre greutate, că este curat. Dar ju
rul leniosului e de nesuferit, de unde s’a născut pro- 
verbiul „e lenios de-i pute locul."

3. Cu tdte acestea, fiind greu a face desclinire 
intre seracia si lene, ni vine intr’ajutoriu diregatori’a5a
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carea pre cei leniosi, daca ii prinde că 
trage la respundere si-i pedepsesce,

civila, carea pre cei leniosi, daca n pnnue ca cer- 
siesc, ii trage la respundere si-i pedepsesce, seu ii 
constringe la cutare lucru, sciind că numai prin lucru 
se pot indreptâ. Străbunii noștri romani trageau la 
respundere pre acel’a, carele daruiâ ceva unei ase- 
mine persbne. Noi romanii de astadi, că locuim mai 
vertos prin comune mici de ne cundscem unii pre 
alții, putem desclini cu usiurintia pre cel lenios de 
cel serac, si nu asceptăm ca adeveratul serac se -vina 
se ni cera, ci noi ne grăbim se-i ajutăm, in mode
stia si cu credinti’a că cine primesce si-1 ajuta pre 
cel serac, pe Cristos Dumnedieu il primesce si-1 ajuta.

Cap 9. Detorintiele catra națiune.
Ce este națiunea ?

Cuventul „națiune/ ce se deriva din „nat4 seu 
„nascere," cuprinde pre toti câți s’au născut din a- 
ceiasi părinți. Adecă este acea familia vechia, estinsa 
si mare, ce inbracisibza pre tbte familiele mici si tinere.

Ceea ce ne intrunesce in o familia, tot acele-si 
X

legaminte părintești ne Întrunesc de ne fac se fim o 
națiune, si a nume:

1. Originea, ce se dice descendinti’a seu na- 
scerea comuna. De unde urmeza că facultățile corpului 
si ale sufletului nostru ni sunt egali, si avem asemine 
aplecare spre virtute.

2. Invetiatur’a si educatiunea comuna, la carea 
tienem tot mai mult pre di ce merge, convinși fiind 
si noi de dis’a unui mare pedagog german, că unde 
invetiatur’a si educatiunea nu e comuna si naționala, 
acolo e turnul de la Vavilon.

3. Comun’a ambre de frate la frate si de sora 
la sora, carea ne face se nu ne sentim străini, slabi si

II

II
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oferirea unui ajutoriu seu ser- 
, >xx xl.^.xxx, xxx parte si-au for

mele lor din mosi-stramosi, stabilite cu intieleptiune 
si spre anumite scopuri, d. e. daca suntem in presin- 
ti'a celor mai in etate său superiori, stăm la indepar- 
tarea cuvenita de câți-va pași, nu vorbim pana nu sun
tem provocări, si atunci vorb’a n’o lungim fora de lipsa, 
si ne ferim de veri ce gluma; — daca facem visita 
cuiva, n’asceptăm ca el se ni vorbesca, spre a ne pe
trece, carele pote nu e pregătit, ci vorbim noi, câ 
altmintre ne-ani face uriti, precum dice proverblul: 
„Uritul, din ce-e făcut? Din omul care-e tăcut 1 “

singuri in lume, ci linisciti in convingerea că la ne- 
cessitate mul ti ajuta unuia fie-cui.

4. Sdrtea comuna, adeca comuniunea de bucuria 
la bine, si de superare la rele, a lungul trecutului is
toric, si suvenirea acestei comuniuni; — era in pre- 
sinte interesarea pentru cultur’a intelectuala si morala 
a natiunei, pentru a păstră averea si a desvoltâ binele 
economic al ei, că pre acest pament — ce ni l’au la- 
sat părinții ca se-1 conservăm drept moscenire — tre- 
bue se intemeiămu bunăstare pentru fiii noștri, cari, 
fie in bine fie la rele, aci au se. traăsca, de după inve- 
tiatur’a străbună: „Fie panea cât de rea,— tot mai 
bine ’n tier’a mea!“

Asia este si traditiunea comuna, carea ni ena- 
reza in prosa, in cantari si in balade faptele acelor 
eroi, cari si-au castigat merite pentru binele si lumi
narea natiunei.

5. Datinile si portul.
Datinile se referesc la modurile si manierile n6- 

stre in convenirile sociali, precum salutatiuni, primirea 
si redarea unei visite, 
vitiu si altele, cari tdte si fiecare in 

stabilite cu
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Portul, deși in forme diferesce ceva — după 
lipsele si indemanarea dmenilor si după influintiele cli
matice — totuși are acea regula comuna, că romanul 
se inbraca numai cu materi’a ce provine din econo- 
mi’a sa, ce au tiesut si croit femei’a si fetele familiei 

\ sale. Astfeliu vestmintele densului sunt de proviniintia 
cunoscuta, curata si sanetdsa. Nu se teme că, cumpe- 
rand un vestment de la negutiatoriu necunoscut, va 
aduce morb in casa. Sustienend acest port, spesele 
sunt mai putiene, si luesul nu ruineza. De aceea, când 
s’a lapedat cineva de portul național, daca e barbat, 
proverbiul il amenintia: „Vai si amar de acel’a, pre 
care l’ajunge seraci’a in haine domnesci," era daca e 
feta, si-aude batjocura: „De n’ar fi arrnen cu sietra, 
n’ai vedd făta ’nbracata,* adeca e batjocorita că ne- 
gutiatoriul de arrnen a inbracat’o, dar nu diliginti’a ei.

6. Mai vertos de tdte ne lega limb’a, si de a- 
ceea i detorim stima multa.

Tbte aceste legaminte fac naționalitatea ndstra, 
si se numesc naționali. Era conservarea seu pastrarea, 
si intarirea seu desvoltarea lor este detorinti’a ndstra 
naționala.

De ce limbei se cuvine stima multa ?
Limb’a esprime cuget si invetiatura, asia ea cul

tiva om si națiune. Deci cultivarea ndstra recere se 
invetiăm a vorbi, ceti si scrie bine; se ne folosim de 
tdte institutele pentru desvoltarea limbei, precum sunt 
mai ales scbl’a ndstra romana si biseric’a năstra, apoi 
reuniunile de literatura, de sciintie, de măiestria scl.— 
Voltaire, marele scrietoriu francesc, se plangea că-i 
lipsesc doi ani din limb’a francesca, cât timp petre
cuse densul in Angli’a, adeca el ni spune se nu in-

II

II
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purtam facla cu cei de alta națio -

[
gat cu intieliginti’a se 

i municăm i
1

trerumpem invetiarea limbei, ca se nu se intrerumpa 
cultivarea n6stra.

Ce detorim conatiunaldor 9
Noi li dicem si-i salutăm cu „frate* si „sora,* 

pentru că suntem intr’o legătură casi familiara, deci 
recunoscem că li detorim ambre si ajutorin; dar asia 
ne invetia si sant’a scriptura, când ni spune cum a 
pedepsit Dumnedieu pre fiii lui lacov, cari au vendut 
pe fratele lor losif la negutiatori din Egipt pentru o 
panura pestritia,—că pre calea panurei si a lui losif 
a trimis Dumnedieu in robia la Egipt intreg poporul 
lui Israil.

Cum se ne 
ndlitatef

Cu amicetia si cu multa afabilitate, desclinit cu 
compatriotii, că un patriotism ne lega se ne sprigi- 
nim unii pre alții, si o patria avem de cultivat si 
de aperat. Intielegerea dintre noi face puterea pa
triei; si flecarele are interes s’o veda tare. Deci 
când suntem in atare societate, trebue se fim cu con- 
sideratiune mai ales la urmatbriele:

1. Purtarea se ni fie de buna cuviintia, că cine 
1 e vede, judeca despre noi si despre națiunea nostra, 
si avem interes se ne cunbsca că suntem bmeni de 
intielegere. .

2. In averile economice se ne aretăm cu ordine 
si cu păstrare, ca se se cunbsca cumca nisuim la a- 
cea bunăstare, carea pbte folosi si ajută unui com
patriot in timp de lipsa.

3. Invetiaturile si deprinderile ce ni le-am casti- 
seu cu virtuțile nbstre, se le co

municăm compatriotilor, si se primim si noi de la
3

f '
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Cap 10. Direpturi si detorintie cetatienesci.
A. Statul si cetatianul.

Ce este statul 9
Este acea societate, 

un teritoriu anumit si sub 
Ungari’a e un stat, pentru 
teritoriu si regim propriu.

densii cele folositdrie, buna 6ra ungurul are un sentie- 
ment național, de pdte cu dreptul servi de essemplu 
si altor’a; germanul are ordine in economia, descli- 
nita ingrigire pentru vitele sale de lucru, nu le mal- 
trateza, nu le bate, le tiene in curatia scl.

Acestea se le avem in vedere, si atunci nu vom 
remane inderetrul acelor’a, cu cari locuim inpreuna de 
după vointi’a lui Dumnedieu, ca se invetiăm unii de la 
alții. Că ni-ar fi rușine, când am decade intr’atât’a, • 
ca unde se vede intre case frumdse si un’a urita, in- 
data se se dica că e romanesca, si intre sate cel mai 
urit se fie satul romanesc, seu se se dica cumca este 
a romanului vit’a slaba, ori calul ce de bătut si de 
ustanit abia se trage pe drumul de tiera

Ce este devisa ndstra naționala ?
„Se călcăm in urmele străbunilor noștri cari 

au fost tari si mari de eroi in arme si de buni eco
nomi ; dar glorioși si laudati au devenit pentru ome- 
ni’a si pentru blandetiele lor, celea dintre sine si ca- 
tra alții. Deci tot natul roman se se inbrace cu vir
tuțile, si atunci se sperăm cumca vom ajunge erasi la 
marirea străbună, precum se mena vorb’a : din ste- 
geriu, stegeriu resare; si din vultur, vultur nasce.'

ce au infiiutiat’o omenii pe 
un regim comun, d. e. 
că popdrele din ea, au
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Care e scopul statului
Scopul, pentru care dmenii au infiintiat statul, 

este ca unindu-si toti puterile, se-si asecure unul al
tuia desvoltarea economica, intelectuala si morala.

Ce resulta din unirea puterilor in stat ?
Din acel fapt, că dmenii si-au intrunit puterile 

in stat, resulta puterea seu potestatea de stat.
r

Ce puteri are statul 9
Statul, casi buna 6ra corpul omului, are puteri 

si organe. Mai insemnate sunt puterea legelativa a- 
deca carea face legile, si puterea essecutiva adeca ca- 
rea le efeptuesce seu indeplinesce. Amendoue aceste 
puteri lucra in anumite forme.

Câte sunt formele potestatei de stat ?
Sunt ddue, un’a de domnia, si alfa de guver

nare.—
Ce ni spune forma de domnia ?

Ni spune cumca cine este capul statului, si cum 
s’a tăcut, d. e. unde se alege pentru câti-va ani, a- 
colo statul se numesce republica, si capul e presie- 
dinte, ca in Franci’a, in Americ’a de nord scl. era 
unde tot din o familia si pre vietia este capul, acel’a 
se numesce monarc si statul monarchia d. e. Ungari’a 
e monarchia, si monarcul nostru este Maiestatea Sa 
Francisc losif I imperat, rege si mare principe, din 
famili’a domnitdria abisburgo-lotaringica.

Ce ni spune forma de guvernare ?
Ni spune cum se direg afacerile statului, si a- 

deca 1. daca le direge monarcul numai cu miniștrii 
sei, atunci acea forma de guvernare se numesce ab-

2*
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se face legea ?
pot aduna la un loc atâte mi- 

si se decidă, 
a introdus urmatdriele forme

solutista, e absolutismera 2. daca si poporul este 
intrebat si ascultat se spună dorintiele sale, atunci 
form’a se numesce constituționala, e constituționalism. 
In Ungari’a, form’a de guvernare este cea constitu
ționala, pentru că poporul este intrebat si trimite a- 
blegati cari se spună vointi’a densului.

Ce numim constitutiune ?
Sum’a acelor regule cari prescriu cum se lucre 

puterea legelativa si cea essecutiva, si ni areta cari 
sunt drepturile si detorintiele cetatienilor.

Cine se numesc cetatieni ?
Toți membrii statului se numesc cetatieni, veri 

unde ar locui, fie in cetati, fie in orasie seu in sate. 
Se mai numesc si suditi seu supusi. pentru că deto- 
resc statului ascultare si supunere.

B. Puterea legelativa.
Ce numim lege ?

In stat numim lege vointi’a tuturor cetatienilor, 
scrisa si espresa după formele ce le pretinde consti- 
tutiunea.

Cum
De 6ra ce nu se

lidne de locuitori ca se se consulteze 
de aceea constitutiunea 
si moduri, a nume :

1. Tot cam 30.000 de locuitori formeza un cerc 
de alegere, si aleg un ablegat (representant, deputat) 
ca se spună vointi’a si dorinti’a lor, asia că din sta
tul intreg sunt 439 de ablegati, cari se aduna in ca
pitali tierii. in Budapesta, intr’o casa, si acest’a se 
numesce cas’a representantilor.
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si asia

2. Tot in capital’a tierii in alta casa se aduna 
principii, conții, baronii, metr o politii, episcopii si alti 
magnați pe cari i-a chiamat monarcul a nume. Acdst’a 
se numesce cas’a magnaților.

3. Cas’a representantilor si a magnaților se nu
mesc la olalta diet’a tierii; era facerea legilor asia 
se intempla câ mai anteiu decide cas’a representanti
lor, si decisul seu il trimite la cas’a magnaților, apoi 
daca il primesce si cas’a magnaților, atunci acel de
cis se supune la Maiestatea Sa ca se-i dee intarirea 
ce se dice santiunare,—in fine

4. acel decis se publica in tdta tidr’a, 
devine lege.

Deci numai aceea este lege, carea intrunesce di- 
sele patru conditiuni, adeca: se fie adusa de cas’a 
representantilor, primita de cas’a magnaților, santiu- 
nata de monarcul, si publicata.

Locuitorii toti aleg ablegat ?
Nu toti locuitorii aleg seu votdza, ci numai aceia, 

căror’a legea li-a dat acest drept, numit drept electoral.
Cine are drept electoral?
Fie-care cetatidn in Ungari’a, daca a trecut de 

20 de ani, si
1. posiede barem un patrariu de pament, sdu 

.venit anual corespundietoriu;
2. fiind măiestru seu negutiatoriu, lucra barem 

cu un ajutatoriu (calfa),
3. toti onoratiorii, adeca preoții, 

doctorii, advocatii, notarii comunali scl.
Din colo de Delul-Mare, adeca in Transilvani’a 

are drept electoral cetatienul care solvesce la stat o 
dare directa barem de 8 fi. 40 cr.
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In fine, cine are drept electoral, trebue se fie 
înscris in list'a (șirul) electorala din cercul unde lo- 
cueșce si in care vre se voteze, că de pre lista se 
face votarea. înscrierea in lista se pdte denegâ nu
mai celuia, carele n’a solvit contributiunea de pre a- 
nul de mai nainte. Compunerea listei o face o comis- 
siune, ce comitatul o alege a nume spre acest scop.

Câri'^sunt afacerile mai importante ale dietei?
1. Essaminarea si votarea bugetului. Iu buget 

se cuprind spesele statului pre un an, si venitele lui 
din cari se acoper acele spese. Ce nu se ajunge din 
venite, cauta se se suplinesca din dare (datia, con- 
tributiune) si de aceea diet’a vothza contributiunile.

2. Censurarea si revederea socotitor de pe anii 
trecuti.

3. Alegerea delegatiunei pentru afacerile comune 
ale monarchiei.

Cari sunt afacerile comune ale monarchiei, si 
ce este delegatiunea?

Regatul Ungariei este in comuniune cu celea 
lalte regate si tieri ale Maiestatiei Sale, si de aci 
provin afacerile comune 1. celea de resbel sdu mili
tari, 2. cele esterue, adeca representarea monarchiei si 
a intereselor sale pre la statele străine. Pentru aceste 
ddue afaceri comune urmeza si 3. un buget comun.

Deci alege diet’a din medilocul seu câti-va mem
bri, ce se numesc delegați, si aceștia inpreuna fac de- 
legatiunea unguresca.

Celea lalte regate si tieri ale Maiestatei Sale, 
inca si-au ablegatii lor in senatul imperial di Vien’a, 
si din acest senat se aleg delegații seu delegatiunea 
austriaca.

- 22 —
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Aceste dbue delegatiuni, 
austriaca, se aduna intr’un an 
tr'altul la Vien’a, adeca se peronddza.

In delegatiuni se votdza bugetul afacerilor co
mune si se reved socotile ministerielor comune.

Cari sunt organele puterii essecutive ?
I. Ministeriul, II. Municipiele, si III. Comunele.

cea ungurdsca si cea 
in Budapest’a si in-

I. mister iul.
Cine numesce miniștri ?

Maiestatea Sa numesce singur ministru-presiedinte, 
era pre ceia lalti miniștri ii numesce după propune
rea ministrului-presiedinte. °

Câți miniștri sunt ? e
Af6ra de ministrul-presiedinte mai sunt inca opt 

miniștri, si a nume:
1. ministrul de langa persdn’a Maiestatei Sale,— 

2. cel de interne,— 3. de finantie,— 4. de culte si 
de instrucțiune publica,— 5. de justiția,— 6. mini
strul lucrărilor publice si al comunicatiunilor,— 7. al 
agriculturei, industriei si comerciului,— 8. cel pentru 
aperarea tierii.

Aceștia inpreuna compun guvernul seu ministe
riul parlamentariu si responsabil.

De ce ministeriul se dice parlamentariu ?
Pentru că miniștrii se numesc dintre ablegatii 

din parlament adeca din dieta, si ca miniștri erasi 
au loc in amenddue casele parlamentului.
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si-a dat di-

II. Hunicipiele.
Cum se inparte tiera ?

Tier’a se inparte in munieipie, cari sunt seu 1. 
comitate, seu 2. orasie libere regesci. De tot sunt 63 
de comitate, era dintre orasie 26 sunt munieipie.

r.
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De ce ministeriul se dice responsabil 9
Pentru câ este detoriu se respunda de tdte faptele 

sale, despre câte va fi interpelat (adeca întrebat) in 
dieta. Apoi diet’a votâza, si daca majoritatea de voturi 
(adeca cei mai multi ablegati) nu afla de bun respun- 

\ sul ministeriului, atunci miniștrii depun oficiele lor 
la manile monarcului, ceea ce se dice cumca „si-au 
dat dimissiunea, pentru câ diet’a li-a votat neîncre
dere. “

Mai departe, pentru că in cașuri de lipsa mi
nisteriul este detoriu se dee ordinatiuni, si este re
sponsabil pentru acestea casi pentru faptele sale, ca 
se nu vateme constitutiunea. Că daca vatema consti- 
tutiunea, atunci diet’a pdte se-1 pună si sub acusa 
innaintea unui judetiu, ce este anumit ca se-i judece 
pe miniștri daca ar face foradelegi.

Ce face monarcul când ministeriul si 
missiunea ?

Monarcul judeca intre ministerul si dieta.
Când socdte cumca diet’a e in drept, monarcul 

primesce dimissiunea si chiarna din majoritatea dietei 
alti barbari de miniștri.

Era când se pare că ministeriul e in drept, a- 
tunci monarcul demanda închiderea dietei si alegeri 
ndue de ablegati.

K •
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inplini legile tierii si

?

Ce afaceri au comitatele F
1. A efeptui, adeca a 

dinatiunile ministerului.
2. Fiind că ele cunosc 

lor, pentru acestea pot

si or-

mai bine necessitatile 
se-si faca legi particularie, 

adeca statute, si acest drept se dice autonomia munici/ 
pala. Statutele se substern la ministeriu pentru aprobare.

3. Compun bugetul, — si spre aprobare se in- 
nainteza la ministeriu, — pentru tbte spesele ce le 
are municipiul cu administratiunea si cu oficialii sei, 
cu drumurile, si cu averea municipala. Infiintieza o- 
ficiele de lipsa si șterg celea superflue. Decid in cău
șele ce s’au substernut de la comunele din comitat 
si revidâza socotile comunelor.

4. Pot spune parerea lor si in afaceri dietali, 
asia că scriu la ministeriu seu petitiuneza la dieta, 
si pot recercâ (rugă) pre cele lalte municipie ca si 
ele se spriginâsca acea scrisbre s6u acea petitiune.

Cari sunt organele comitatului ?
1. Comitetul comitatens, si mai multe comissiuni; 

2. oficialii comitatului.
Ce este comitetul comitatens ?

Este representanti’a comitatului, ce o compun 
de diumetate virilistii, adeca acei locuitori din comi
tat, cari solvesc mai multa contributiune (in duplu 
li se socbte contributiunea preoților, invetiatorilor, 
diregatorilor de stat, advocatilor, medicilor si celor 
lalti onoratiori d. e. daca solvesc 200 florini li se so- 
c6te casi cum ar solvi 400 florini)—era de diumetate 
barbati aleși, câte pe 6 ani, de cetatienii cu drept 
electoral. Numeral tuturor’a e de 120 — 600 de mem
bri, si se aduna barem de doue ori intr’un an: tdmn’a
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pentru bugetul anului venitoriu, si primavdr’a pentru 
socotile anului trecut. Adunarea acestui comitet se nu- 
mesce congregatiune comitatensa.

Ce sunt comissiunile comitatense ?
Comitetul compune din sinul seu mai multe eo- 

missiuni, d. e. cea permaninte, carea pregatesce cău
șele ce au se se substema la congregatiune;—cea candi- 
datdria, pentru alegerea de oficiali; — comissiunea cen
trala pentru compunerea listei alegatorilor scl. dar dintre 
tdte mai importanta este comissiunea administrativa.

Ce seim despre comissiunea centrala pentru com
punerea listei electorali ?

Sub presiedinti’a vicecomitelui, congregatiunea 
alege o comissiune centrala pe 3 ani pentru compu
nerea listei electorali. Acdst’a trimite in fiecare cerc 
de alegere, in lun’a lui Maiu, câte 3 membri, se-i 
conscrie pe alegatori, si aceia conscrierea lor o presinta 
apoi la comissiunea centrala spre revedere. Comissiunea 
centrala, după revisiune, trimite la fiecare comuna list’a 
alegatorilor din acea comuna, insciintiandu-i si pu- 

nendu-le un termin pana când fie cine p6te se reclame, 
adeca daca a reinas din lista, pdte cere se fie intro
dus, de aseminea pdte cere se se sterga cel introdus 
cu nedreptul. Reclamările se dau in comune mari la 
antistia, dra in comune mici la notariu, ca se le in- 
nainteze la vicecomite ca la presiedinte al comissiunei 
spre decidere. Cine nu e indestulit apoi cu decisul ce 
s’a adus a supr’a reclamării sale, acel’a preda la presie- 
dintele comissiunei centrali recursul seu catra curi’a re
găsea. Cei introduși in acesta lista electorala, sunt in 
urmatoriul an alegatori de ablegati la dieta si de repre- 
sentanti la municipiu. Aceste liste se reved in fiecare an.

—— 2 fi —*



, pe care l’a 
congregatiunea alege oficialii comi- 

pentru centru si pentru cercuri. 
: vicecomitele, notarii comitatensi, 

sedriei orfanali, cassa-

comite su- 
regesc de 

un reiermre economic de 
. din organ^ municipali: vice

y 7

Cum se compune comissiunea administrativa co- 
mitatensa si ce afaceri are 9

Se compune 1. din organe de stat: 
prem, inspector regesc de dare, inspector 
scdle, procurorul de stat, un referințe 
numit de ministeriu, 2. mu mgaut^ niumuipau. viub- 
comite, protomedicul, fiscul comitatens, presiedintele 
sedriei orfanali, 3. din 10 membri aleși de congre- 
gatiune câte pe 2 ani. Acesta comissiune grigesce ca 
organele de stat se lucre in contielegere cu cele mu
nicipali, in afaceri de dare, de miliția scl. Celor de 
sub obligamentul militar, li dâ licenția de casetoria; 
si când o nega, se pdte recurge la ministeriu in de
curs de 14 dile. Mai departe, manuesce disciplin’a, 
adeca sustiene ascultarea si ordinea intre oficialii co
mitatului.

Cari sunt oficialii comitatului ?
Sub conducerea comitelui suprem 

denumit monarcul, 
tatului, câte pre 6 ani,

In centru sunt 
fiscul, presiedintele si asesorii 

f riul, protomedicul scl.
In fiecare cerc sunt pretorii cercuali pentru co

munele din acel cerc, medicul cercului, tutorul scl.
III. Comunele.

Cote classe de comune sunt ?
Trii, si a nume 1. orasiele cu magistrat pro

priu. Acestea corespund de a dreptul cu vicecomitele. 
-—Celea lalte 2. comune mari si 3. comune mici, 
formeza mai multe la olalta un cerc seu o pretura,
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si sunt supuse pretorului eercual (solgabireului) de la 
carele primesc ordinatiunile comitatense.

Ce desclinire este intre comunele mari si comu
nele mici ?

Comune mari sunt acelea (orasie, opide seu sate) 
cari din ale lor puteri proprie pot suporta sarcinile 
comunali si sustienă diregatorii de lipsa, d. e. carea 
singura are notariul seu comunal, este comuna mare.

Comunele mici numai inpreuna mai multe sus- 
tien un notariu, carele de aceea se numesce notariu 
cercual.

Cari sunt afacerile comunali ?
1. A decide in acele cause cari intereseza nu

mai pre comuna, si a face statute pentru necessita- 
tile particulari ale comunei (care drept se dice auto
nomia comunala.) Statutele au se se substerna la co
mitat spre aprobare.

2. A administra averea comunei, a face bugetul, 
si după ce l’a aprobat comitatul, a aruncă si incasă 
contributiunea comunala.

3. A purtă grige de drumurile si de punțile comu
nei, de seraci si de spitale, de securitatea publica scl.

Aceste afaceri comun’a le decide si le essecute 
prin antisti’a sa; inse când vre se vinda o avere co
munala seu se primesca o sarcina seu obligament, 
atunci trebue se căra mai anteiu invoirea comitatului, 
si daca comitatul denega, păte comun’a se recurgă la 
ministeriul de interne.

Orasiele cu magistrat mai au si alte afaceri, si 
a nume: ingrigesc de starea sanitaria, de terguri, de
cid certele intre măiestri si invetiacei, intre stepani 
si servitori, au sedria propia orfanala scl. caii afaceri,
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2. antisti’a adeca

I
I
I

in comune mari si mici, le ingrigesce comitatul prin 
pretorii sei.

Cari sunt organele comunei
Representanti’a comunala, si 

oficialii comunali.
Cum se 

membri ?
Representanti’a (de comun se dice si comitet) se 

compune de diurn etate din acei membri ai comunei, 
cari solvesc mai multa contributiune, si se numesc 
virilisti, buna 6ra cum este si la comitetul comita- 
tens. Era cea lalta diumetate este alesa de catra toti 
alegatorii din cmnuna. In comune mici sunt 10—20, O 7

200 
nu pdte fi ales cine 
Representanti’a se 
an, odata tdmn’a 

si apoi primaver’a

compune representccntia si din câți

in cele mari 20 —40, in orasie cu magistrat 4 
de membri in representantia, dar 
are veri un contract cu comun’a. 
aduna barem de ddue ori intr’un 
pentru bugetul anului vinitoriu, 
pentru socotile anului trecut. Primăriul (judele, bireul, 
chinezul) este presiedinte.

Cine este alegatoriu in comuna ?
T comune mari si mici fiecare locuitoriu, tre

cut de 20 de ani al etatei si care solvesce contri
butiune de doi ani. In orasie cu magistrat, cel ce are 
drept electoral de ablegat la dieta.

Cum se compune antisti’a comunala1?
Antisti’a se compune:
1. In comune mari, de primăriul si suplintele 

acestuia (judele de lege) barem patru jurați, cassariu, 
notariu, tutor, medic. Pre toti i-aleg alegatorii din
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comuna, pre basea candi datiunei ce a facut’o represen- 
tanti’a comunala;

2. in comune mici, de primariu si suplintele a- 
cestuia, barem doi jurați si ’ notariul cercual. Si pi*e 
aceștia i-aleg alegatorii din comuna, pre basea candi- 

‘ datiunei de la representantia, numai pre notariu nu, 
pentru că pe notariul cercual il candideza si l’aleg 
insesi representantiele acelor comune, cari s’au asso- 
ciat intr’un cerc notarial; in fine

3. in orasiele cu magistrat, magistratul e antistia.
Pre câți ani se Jac alegerile %

Representantii in comune casi in comitetul co- 
mitatens se aleg câte pre 6 ani, antistii comunali câte 
pe 3 ani, numai notariul pre vietia.

Cel neindestulit cu un decis al representantiei 
seu al antistiei, seu cu atare alegere, unde cerca 
lecuire 9

Cel neindestulit recurge la comitat in decurs de 
15 dile, care recurs in scris trebue se-1 dee la pretor.
D. Drepturi cardinali si detorintie generali.

Ce numim drepturi cardinali ?
Drepturi cardinali seu fundamentali le numim a- 

celea, ce dinenii le aveau inca pana a nu intra iu 
stat. Adecă, omenii aveau si mai nainte drepturi si 
detorintie catra familia, catra sine, catra vecini scl. 
dar de slabi nu le puteau tdte sustiene si validitâ, 
pana ce nu intrara in stat, ca se li ajute statul, 
cu trita puterea sa essecutiva, carea este destul de tare. 
Statul a recunoscut acele drepturi, le-a intarit cu de
torintie generali, le-a primit ca de fundament la ce- 
lea lalte drepturi ce le-au castigat cetatienii apoi, si
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bx? ca se scie fiecaretete acestea le-a regulat cu legi 
cetatiau câta libertate are.

Ce este libertatea .?
In stat, libertatea este dreptul fiecui, de a face 

tete, câte nu va.tema pre alții; si totodată este de-- 
torinti’a fiecui, de a respecta drepturile altuia. Asia 
s’a inbinat dreptul cu detorinti’a, sub nume de libertate.

Cari sunt drepturile cardinali ?
I. Dreptul de om, adeca libertatea persbnei si 

egalitatea innaintea legii.
II. Libertatea consciintiei, adeca dreptul religiunei.
III. Dreptul la naționalitate.
IV. Libertatea invetiamentului.
V. Dreptul de asociatiuni, de petitiuni si de gra- 

vamine.
VI. Dreptul la avere si la obligațiuni.
In contr’a făcătorilor de rele ne scutesce
VIL Dreptul penal; — in fine avem
VIII. Judetie, cari se judece certele pentru averi 

si se pedepsesca pre făcătorii de rele.
Cari sunt detorintiele generali ?

I. Detorinti’a a invetiâ carte.
li. Detorinti’a a milita, si
III. Detorinti’a a suportă sarcinile publice, adeca 

a solvi contributiunile fiecine de după averea sa.

DIREPTURL
I. Libertatea si egalitatea persâneC

Ce este libertatea personala
Persdn’a fiecărui cetatiau este libera, adeca: Nu 

esiste sclavia, nici robote, si nici un obligament ce
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se nu se pdta rescumperâ. Era din iobagi’a de mai 
nainte n’au remas de cât regalele, adeca acel drept 
al fostului domn de pament, ca el singur se tiena birt 
si mdra; dar si regalele, in multe locuri, comunele 
mai cu pricepere si cu diligintia le-au rescumperat 
loru-si. Mai departe, nici-un cetatian nu pdte fi jude
cat, mai nainte de a fi ascultat. Nimene nu pdte fi 
inchis, mai nainte de a fi judecat, cu esceptiunea cașu
rilor de crime mari. Parerea sa fie-cine liber o pdte 
spune si tipări. Pedeps’a cu bat’a, adeca batai’a este 
stersa, pentru câ e in contr’a demnitatei personali. 
Fiecine si-alege lucrai, ocupatiunea, maiestri’a seu pro- 
fessiunea, pentru care se sente mai capace, si se pdte 
asiediâ in trera ori unde, si când vre pdte 
tiera după ce a inplinit servitiul militariu.

Ce este egalitatea de naintea legii '?
Legea si judecat’a are se faca direptate egalminte 

pentru toti, pentru cei bogati casi pentru cei sermani. 
Nu face intre persdne alte descliniri, de cât cele ce 
sunt de la natura d. e. consangenitatea, etatea, sane- 
tatea sol.

Ce seim despre consangenitate ?
Toti câți s’au născut de la un părinte, sunt con

sângeni. Părintele representa pre fiii sei innaintea legii, 
si este responsabil pentru densii pana ce ajung la e- 
tatea de majoreni.

Ce seim despre etate î
Acele persdne, cari n’au ajuns anul 24 al eta- 

tei, se numesc minorene, si inaintea legii le repre
senta părintele seu tutorul. Inplinind 24 de ani, de
vin majorene, si intra in folosinti’a tuturor drepturilor.



II. Libertatea religiunei si Statutul organic.

Cine este tutorul?
Daca mdre părintele si reman prunci minoreni, 

aceștia se numesc orfani, si se pun sub tutorat, adeca 
capeta un tutor carele se ingrigesca de edzccatiunea 
lor si se administreze averea orfanilor. Deci tutorul 
este in locul părintelui, si pentru cei de sub tutora 
tul seu, adeca pentru pupilii sei, este responsabil 
sedriei orfanale de la comitat.

Din privind’a sanetatei, ce desclinire este intre 
persdne ?

Unele persbne sunt morbbse, de nu pot purta 
grige de averile lor; aci se socotesc si predatorii. 
Morbosii si predatorii se pun sub curatela, adeca ca
peta un curator, care se administreze averea lor.

libertatea religiunei ?
dreptul ce-1 are religiunea la essercitiul 

, al serbatorilor si cerimonielor bi-
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Ce este libertatea consciintiei v?
Este dreptul fiecărui cetatian se apartiena la a- 

cea religiune, ce o crede mai buna de după, consciin- 
ti’a sa, deci nu pbte fi supus a contribui la alta re
ligiune.

Ce este
Este

liber al ritului seu 
sericesci scl.

Cari religiuni sunt recunoscute in stat $
1. Cea romano-catolica si greco-catolica, 2. cea 

greco-orientala, 3. amenddue religiunile protestante si 
cea unitaria, 4. religiunea mosaica seu evreesca.

8
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un’a seu 
unul seu mai

tracteza Statutul organic?
2. protopresbiterate, 3. die-

or. romane

Cari sunt legile fundamentali pentru romanii 
de religiunea greco-orientala ?

1. Legea a 9. din anul 1868 prin care sta
tul a recunoscut metropoli’a romanilor greco-orientali 

\ cu diecesele sale, si 2. „Statutul organic al bisericei 
gr. or. romane din Ungari’a si din Transilvani’a“ ce 
l’a făcut Congresul național bisericesc in 1868 si l’a 
santionat Maiestatea Sa in anul 1869.

Ce drept sa recunoscut bisericei gr.
in Statutul organic?

Dreptul a-si regula, administra si conduce afa
cerile bisericesc!, școlari si fondationali prin factorii 
sei independinti si după form’a representativa.

Despre ce
Despre 1. parochii, 

cese, si 4. metropolia.
Ce este parodii a?

întrunirea creștinilor spre a sustiene 
mai multe biserici, scble si cimiterie, 
multi preoți si invetiatori.

Cine inplinesce afacerile parochiei ?
1. Sinodul parodiidl, in care ieu parte toti 

parochianii majoreni ce si-inplinesc detorintiele paro- 
chiali. Se tiene barem odata intr’un an, in lun’a lui 
lanuariu, pentru socotile din anul trecut si pentru bu
getul anului ce urmeza.

2. Comitetul parochial, de 10—30 de membri, 
aleși de sinod pe 3 ani. Comitetul escrie concurs pen
tru oficiele din parochia: preot, invetiatoriu scl. face 
candidatiunea dintre cei recurinti, si acea candidatiune>

<

II II
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o substenie la sinod carele alege. De aseminea, ori 
ce propunere, de la comitet cauta se merga la sinod 
spre aprobare.

3. Epitropi’h parochiala, alesa tot de sinod si 
pe 3 ani pentru trebile economice, pentru bugetul si 
socotile parocliiei, ce se supun la comitet si apoi 
la sinod in fiecare an.

Ce este protopresbiteratul ?
întrunirea mai multor parochii seu comune bise

ricesc! sub un protopresbiter, pentru afacerile biseri
cesc!, scolarie si fondatiunali.

Cine inplinesce afacerile protopresbiteratului ?
1. Scaunul protopresbiteral, judeca diferintiele 

intre preoți si comune, si afacerile de casetoria.
2. Sinodul protopresbiteral, consta din o ter- 

tialitate de preoți si de dbue tertialitati mireni aleși 
de parochii pe 3 ani. Din sinod se alege scaunul pro- 
topresbiteral si

3. Comitetul protopresbiteral,
4. Epitropi’a protopresbiterala.

Ce este dieces’a seu eparchi’a ?
întrunirea mai multor parochii, protopresbiterate 

si monastui sub un episcop.
Cine inplinesce afacerile eparchiale l

1. Sinodul eparchial seu diecesan, ce consta 
din 20 de preoți, si 40 de mireni ce i-au ales pa- 
rochiele, câte pe 3 ani.

2. Consistorial eparchial, carele se inparte in 
trii senate, si a nume a) senatul bisericesc, la care 
intra apelatele de la scaunele protopresbiterate, b) se
natul scolariu, si c) senatul epitropesc.
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Ce este metropolia ?
întrunirea mai multor diecese sub un metropolit.

Cine inplinesce afacerile metropoliei ?
1. Congresul national-bisericesc (sinodul metro

politan) ce consta din 30 de representanti din cler 
aleși de preoți si 60 de representanti mireni aleși 
din parochii.

2. Consistorial metropolitan,
3. Sinodul episcopesc, in care ieu parte numai 

episcopii si prirta grige de invetiatur’a religirisa in 
serile.

Câte specie de scâle avem ?
Avem serile teologice, pentru cei ce se pregătesc 

de preoți, si serile pedagogice-preparandiali pentru cei 
ce vor se fie invetiatori; era pentru poporul roman 
ort. avem pana aeum’a numai serile poporane elementari.

w

III. Dreptul la naționalitate.
In ce consiste dreptul la naționalitate 9

După legea a 44. din 1868.
1. Comunele si-aleg insele limb’a protocrilelor si 

a administratiunei. Deci comunele romane pot alege 
limb’a romana. In comunele miște, daca sunt barem 
x/5 membri romani in represantia, pot pretinde a se 
purta protocrile si romanesce.

2. La adunarea comitatensa putem pretinde a se 
purta protocrilele si romanesce daca suntem barem t/6 
membri romani in comitet, si acolo putem vorbi ro
manesce.

3. La acea comuna si la acel comitat, in care 
locuim, precum si la guvernul tierii, putem scrie ro
manesce.
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4. La judetie putem vorbi romanesc© iu tăte a- 
cele afaceri, cari nu pretind o intrevenire advocatiala,

5. Legile tierii le publica ministerul si in tra
ducere autentica romana.

IV. Libertatea invetiamentulwi.
In ce consiste libertatea invetiamentului ?

După legea a 38. din 1868. libertatea invetia- 
mentului consiste intr’aceea, că fiecare eonfessiune din 
tiăra pbte se infiintieze scoli, de aseminea pot si 
reuniunile si privării, sub conditiunile ce le pretinde 
legea.

Era părinții si tutorii sunt liberi a trimite fiii 
si pupilii lor la acea scăla, la carea voesc, dar pot 
se-i invetie si a casa. Se recere inse ca, daca i-au in- 
vetiat a casa, pruncii se faca essamen anual la cu
tare scăla publica, pre cât timp durăza oblegamentul 
instructiunei, adeca pana sunt in etatea de 6 —15 ani.
V. Dreptul de associati/un/l, de petitiuni si de 

gravamine.
Ce este adunarea publica ?

Este acea întrunire a cetatienilor, ce se tiene 
numai inri’o causa si numai odata său de putiene ori 
d. e. când se întrunesc alegatorii a se consultă că 
pre cine se alega, său când unii vreu se dee inpre- 
una un concert public, o prelegere publica scl. Tiene- 
rea adunării trebue mai anteiu anunciata la antisti’a 
comunei.

Ce este associatiunea, societatea seu reuniunea ?
Este întrunirea cetatienilor pentru un scop, pre 

mai multi ani neanumiti d. e. pentru tienerea unui 
spital, seu pentru cultivarea unei sciintie scl. Tăte

BIBLIO 
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acestea trebue se aiba statute, întărite de ministeriul 
de interne.

Cari societăți sunt regulate cu legi scrise?
1. Associatiunile industriarilor (măiestrilor) si 

diferitele societăți de comerciu (negutiatoria) (legea a 
17. din 1884. despre industria, si legea 37. din 
1875 despre comerciu) precum si camerile acestor’a,

2. camer’a advocatilor si cea a notarilor publici reg.
Cine pdte fi măiestru si cine negutiatoriu ?

Fiecare cetatien. Dar este detoriu măiestrul in 
comune mari si mici a se insinua (insciintiâ) la pre
tor, la magistrat in comunele cu magistrat, dr in o- 
rasiele municipali la capitanat, de unde in decurs de 
trii dile capeta legitimatiune fora a solvi ceva tacsa, 
si pdte incepe maiestri’a sa si a primi invetiacei, de 
după învoirea ce va fi avend cu părinții seu cu tu
torii invetiaceilor despre câți ani se tiena invetiatur’a 
scl. — Negutiatoriul e detoriu se inprotocoleze la 
tribunal numirea (ce se dice „firm’a*) negutiatoriei, 
de aseminea trebue se faca si societățile comerciali.

Cine e advocat si cine notariu public reg. ?
Advocat e cel provediut cu cualificatiunea pre

scrisa de stat, carele primesce de la cetatieni inpute- 
rirea a conduce afacerile lor de drept si in cas de 
lipsa a-i representâ si in procese la judecătorii. Tot 
asia face si notariul public regesc, carele e denumit 
de ministeriu, numai că acest’a nu pdte representâ 
părțile in procese.

Ce este dreptul de petitiuni si de grav amine?
Daca cineva are o cerere, seu are un gravamen 

că i s’a făcut veri o nedreptate de atare oficial seu

— 38
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d. e.
aseminea

de alt cineva, si nu ar găsi vindecare la judetie, a- 
tunci are drept se mărga cu petitiunea său cu grava- 
menul seu la comuna, la comitat, la ministeriu si la 
dieta; toti sunt detori se-1 asculte, si/ se păte duce 
chiar la imperatul-rege. De aceea Maiestatea Sa, si 
când umbla prin tiera de multe ori, dar la resiedinti’a 
sa totdeun’a dă audiintie. Dilele de audiintia se 
publica de mai nainte. Atunci cel cu tânguirea se 
presinta in persăna, dar trebue ca gravamenul său 
petitiunea sa s’o aiba scrisa, si asia s’o dee la man’a 
imperatăsca.

VI, Dreptul la avere si la obligațiuni.
De câte feliuri sunt averile ?

Unele sunt averi mobile, adeca miscatărie d. e. 
vite, instruminte de lucru scl. — era altele sunt ne
mobile adeca nemiscatărie d. e. casa, pament.

Ce drepturi avem a supr’a averilor ?
Dreptul de posessiune, si dreptul de proprietate

Ce este posessiunea ?
Este dreptul a tienă, si a folosi o avere.

Ce este proprietatea ?
Este dreptul a tienă, a folosi si a dispune des

pre o avere fora nici o restringere. Deci proprietariul 
e totdeun’a si posessor, dar posessorul nu e pururia si 
proprietariu.

Cum se castiga o avere ?
Cu invoirea proprietariului de mai nainte, daca 
ni-o vinde, ni-o donăza scl. si ni-o trada; de 

se castiga cu moscenirea.



II

I

II

II

II

’î

II

II II

II

i.

40

A câștigă o avere, ajunge daca proprietariul 
ni-o trada, ?

La averile mobile este de ajuns tradarea sâu tra- 
ditiunea, inse la cele nemobile se mai recere si in- 
scrierea in cartea funduala, câ numai după înscriere 
capetăm dreptul de proprietate a supr’a nemobilelor. 

Ce este cartea funduala ?
La tribunal se pdrta un protocol despre toti pro

prietarii. In acel’a, fiecare proprietariu are o cdla de 
carthia; faci’a anteia a cdlei se numesce pagin’a A. 
— faci’a a ddu’a pagin’a B. — faci’a a trei’a pagin’a 
C. âra faci’a a patr’a este g61a.

Pe pagin’a A. s’a insemnat cas’a cu pamentul 
din comuna ce se dice fund intravilan, apoi vin pa- 
menturile estravilane adeca cele ce sunt afdra de co
muna, precum : agri, fenatie, vinie scl.

Pe pagin’a B. se ins^mna cumca cine este pro
prietariul si cu ce drept a intrat in proprietate.

Pe pagin’a C. se însemna in sir sarcinile ce sunt 
pe acea avere d. e. daca proprietariul a luat pe ave
rea sa un inprumut de la Petru 200 florini, acest 
inprumut se insâmna la locul anteiu; — a luat apoi 
alt inprumut de la luliu de 350 florini, si acest’a se 
insămna la locul al doile ; in fine a luat al triile in
prumut de la Aureliu, si acest’a se însemna la locul 
al triile, si asia mai departe.

Daca se vinde acea avere la licitatiune, atunci 
mai anteiu este Petru carele scdte banii sei, si numai 
ce remane capeta luliu, in fine Aureliu capeta mimai 
ce remane după luliu.

De aceea, cine cumpera o proprietate nemobila 
sdu inprumuta bani pre ea, trebue se merga la cartea

>

>
9



si adeca său

funduala se văda sarcinile, ce pot fi de multe feliuri, 
ca nu cumva se dee său se inprumute mai mult de 
cât ce ajunge proprietatea.

Ce este moscenirea ?
Este dreptul de a lua in posessiune averile re

pausatului, cu sarcinile ce sunt pre ele.
De câte feliuri este moscenirea ?

Moscenirea este de dăue feliuri, 
1. din testament, seu 2. din lege.

Ce este testamentul si cum se face ?
Testamentul este vointi’a ultima a repausatului 

despre averile sale. Se păte face testament public in- 
naintea notariului public reg. său inaintea judetiului 
reg. cercual. De aseminea se p6te face testament pri
vat a casa intre martori, său in scris său cu vorb’a.

La testamentul privat -scris, daca testatorul l’a 
scris si subscris cu man’a sa, sunt de ajuns doi mar
tori. Daca l’a scris alta mana, trebuesc patru martori, 
toti la olalta se fie de facia. La testamentul vorbal 
trebuesc patru martori, toti la olalta se fie de facia.

Cine moscenesce după lege ?
Daca nu este testament, său daca testamentul nu 

are putere că e reu făcut său pentru că testatorul a
— atunci legea chiama la
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eschis de tot pre fiii sei, 
ereditate (moscenire) pre

1. fiii repausatului, in parti egali; si daca nu 
sunt fii său nepoți, vin

2. părinții repausatului; inse remane la veduva 
averea ce a castigat’o repausatul sub durat’a ca- 
setoriei.
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Ce sunt obligațiunile ?
Sunt acele legaturi intre dtiue s6u mai multe 

perstfne prin cari se indetoresc unii altor’a a dă s6u 
a facQ ceva. Se numesc obligațiuni, de la vorb’a 
„legare* ; si contracte, pentru că au contras si cu
prins vointi’a celor’a ce le-au făcut.

Cari sunt speciele de contracte ?
1. contractul de vindere si cumperare, intre cel 

ce vinde o avere cu cel ce o cumpera,
2. de inprumutare ; cel ce da inprumut se nu- 

mesce creditor, si cel ce primesce inprumutul se face 
detoriu, si daca după inprumut se cere interes, se ni 
insemnăm că interesul nu p6te fi mai mare de 
(opt procinte, adeca opt după suta pre un an),

3. inchiriarea sâu esarendarea,
4. contractul de lucru intre proprietari si 

vitori, cari trebue se fie provediuti cu carte de 
vitiu scl.

Cum se asecura obligațiunile î
1. Cu garanția (chizesia) când langa detoriu 

alt cineva se legatuesce creditoriului că el insusi va 
se-i solvesca la termin daca detoriul n’ar solvi.

2. Cu pemn (zălog) când detoriul da creditoriu
lui un lucru mobil, cu conditiunea ca daca n’ar solvi 
la timp, creditorul se pbta vinde pemnul si se-si 
scbta banii.

3. Cu ipoteca (că asia se numesce pemnul cel 
nemobil) ce se intempla asia, că detoriul dă credito
riului in scris acel dirept, ca se insemne detori’a la 
cartea funduala pre pagin’a C. — carea insemnare se 
numesce intdbulare.

II

II
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VII, Dreptul penal.

i

se pedepsesc de după dreptul

Carea este obligațiunea cea
Cambiul sdu politi’a. Acesta scrisdre, 

cuprindă urmatdriele recerintie: 1. 
cambiu, 2. se se spună anumit câta 
unde se se solvâsca, 3. 
toresce, 
s’a scris cambiul. Acâsta obligațiune 
rigurdsa, 
pana a nu-1 asculta pre detoriu — il provdca se sol 
vesca; 
nimica de la creditor, pentru că e acolia cambiul 
mărturia destula in contr’a celuia ce l’a subscris.

1— 43

Cari fărădelegi 
penal ?

Crimele, delictele si escesele,
Cari sunt crime si delicte ?

1. Vatemarea Maiestatei Sale seu a cutarui mem
bru din famili’a domnitdria, 2. Rebeliunea, 3. Opu
nerea contra organelor de stat, 4. Amenintiarea ce- 
tatienilor seu inpedecarea lor la votare, 5. Vatemarea 
religiunei, 6. Falsificarea banilor, 7. Mărturia minci- 
ndsa si jurament strimb, 8. Ucidere de om, si 9. Va
temarea cuiva in corp seu in sanetate, 10. Furtul, 11. 
Rapirea (gefuirea) 12. Insielatiunea, 13. Falsificatiu- 
nea de documinte, 14. Aprinderea, 15. Stricarea 
drumurilor de fer si a telegrafelor scl. — Uciderile 
se pedepsesc cu mdrte pe spendiuratori, era celea 
lalte vine cu inchisdre pre câtva timp seu pre tdta 
vieți’a.

mai rigurdsa $ 
cauta se 

se se numdsca 
suma, când si 

cine este detoriu, 4. cui de-
5. datul, adeca locul, anul, lun’a si di’a când 

de aceea este 
pentru că in cas de proces, judecatoriul —

si detoriul nu se pdte scusâ că el n’a capetat 
pentru că

>ț
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VIII. Judetiele.
apartien la judetie si cum se inpart

s
* * ’ 

s

table regesci, un’a in Budapest’a

4 ■ .

Cari sunt escesele ?
Bătăile pe strate, maltratarea vitelor, neasculta

rea de organele publice, vragirea scl. Pedâps’a e in- 
chisdre pana la dbue luni si mulcta (glbba) pana la 
trii sute florini.

- -

Cari cause 
judetiele ?

La judetie apartien căușele ce se referesc la a- 
veri si la obligațiuni, ce le numim cause civili, — si 
tdte căușele penali. Judetiele se inpart in classe, ce 
se numesc instantie. Era formele de după cari pur
cedem cu caus’a la instantie, se numesc procedura, 
proces.

De câte insțpntie sunt judetiele ?
Judetiele sunt de trii instantie, si anume:
instanti’a I: judetiele cercuali regesci si tribu

nalele regesci,
intianti’a II: 

si alt’a in Muresiu-Osiorhei,
instanti’a III: curi’a reg. din Budapest’a pen

tru tdta ti^r’a.
Pentru ce sunt instantiele ?

Pentru ca incepend procesul la instanti’a prima, 
cine nu se indestulesce cu decisul (cu judecat’a, sen- 
tinti’a) — se p6ta cere a se trimite la instanti’a a 
II, ce se dice a apelă.

De la a II, cel neindestulit pbte apela la a III 
instantia, era mai departe nu.
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I

itribunal penal straorcttnariu, a caruia 
dispune ministeriul de interne după ce- 

cand se inmultiesc frirte uciderile, 
se publica in fiecare 

Acest tribunal precede riguros, si pre cei 
judeca indata, de comun la mbrte, in care 

li se dă drept a apelă.

' ■■■■

De dra ce sunt ddue feliuri de judetie la in- 
stantia prima, cum se desclinesc acestea, ?

Asia se desclinesc că judetiul cercual judeca nu
mai de averi mobile si pretensiuni pana la 500 florini. 
Caus’a ce trece peste valbrea de 500 florini si pro- 
cessele despre nemobile, apartien la tribunal. La ju- 
detiu, fie-cine pbte spune caus’a sa cu vorb’a, si se 
numesce proces sumariu; dar la tribunal e proce
sul scripturistic si gelbitoriul trebue se merga cu ad
vocat.

Mai departe, la penale, judetiul cercual judeca 
numai despre escese, era delictele si crimele apartien 
la tribunal.

Pentru esces, decisul judetiului cercual merge in 
apelata la tribunal ca la II instantia, apoi la tabul’a 
regia ca la instanti’a III si ultima.

Ce este statariul ?
Este un 

compunere o 
rerea comitatului, 
gefuirile, aprinderile. Statariul 
comuna, 
prinși ii 
cas nici nu

La 3 bre după judecata, vinovății sunt pe spen- 
diuratori. — Inse acel criminal, care din libera voia 
merge si se preda la judetiu, nu pbte fi judecat in 
mod statarial, ci numai după cea comuna procedura 
penala.

Sunt si judetie particulari ?
Sunt, dintre cari amintim 1. judetiul comunal; in 

cause ce nu pestrec valbrea de 20 fiorini si le judeca
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DETORINTIE.

li

li

ll

II
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I. Detorinti’a a invetifî carte.

In ce se cuprinde detorinti’a a invetiă carte 9
Legea țierii (a 38. din 1868) oblega pre toti 

părinții a trimite pruncii si fetele la sc61a, si a nume 
pre tinerii de 6 —12 ani in scdl’a de t6te dilele, era 
pre cei de 13 —15 ani in scdFa de repetitiune du- 
minec’a si in serbatori. Asia-dara obligamentul tineru- 
lui la sc61a tiene de la al 6. pana la al 15. an al 
etatei.

De aseminea sunt detori tutorii se trimită pu
pilii lor, măiestrii se trimită pre invetiacei si stepanii 
pre servitori, la scdl’a de trite dilele seu la cea de 
repetitiune, de după cum este etatea tinerului.

Părintele, tutorul, măiestrul si stepanul cari nu 
inplinesc acesta lege, se vor pedepsi, si daca nici după 
pedepse nu trimit pruncii la scdla, atunci se ie fiiul 
de la tata, pupilul de la tutor, invetiacelul de la mă
iestru si servitoriul de la stepan.

II. Detorinti’a a tnilitâ.

In ce consiste detorinti’a a militâ ?
Statul—ca se-si apere esistinti’a sa in afâra, si 

ca se-si intaresca puterea essecutiva in lontru — are

s.

antisti’a comunala, 2. judetiul de terg, pentru tergu- 
rile de tiera si de septemana, 3. judetiul ales, când 
amendbue părțile se intieleg se-si alega câti-va inși 
de judecători (arbitri) si aceștia decid caus’a defini
tiv, adeca nici apelata nu mai p6te se fie.
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linia reserva

A 3 7 2 12I

I
B 210 12

12 12C

reserva 
suplini- 

tdria
aperarea 

tierii

I
I

I

I
I
I
I

-

r 
f -â-

sum’a 
anilor

a impus tuturor cetatienilor de-

* ' , A J

lipsa de miliția. Deci 
torinti’a a milita.

Acesta detorintia se incepe cu 1. lanuariu a a- 
nului aceluia, in care tinerul intra in al 20-le an al 
etatei sale; atunci are se se presenteze la comissiu- 
nea de assentare. Daca comissiunea il afla de apt la 
miliția, tinerul devine inrolat, si trebue se servesca 3 
ani la linia servitiu activ, 7 ani la reserva, si 2 ani 
la aperarea tierii (honvidi) de tot 12 ani, d. e.

înrolarea se intempla pentru urmatbriele trii ca
tegorii: 1. linia, 2. reserva suplinitbria, 3. aperarea 
tierii.

Tinerii vin la assentare in rond, de după nu- 
merii ce i-au tras la sbrte. Si cine nu e inrolat in 
class’a I adeca cu al 20-le an al etatei, 6rasi vine 
la assentare in class’a II cu anul al 2l-le al etatei, 
si in fine in class’a III cu al 2 2-le an.

Deci, in essemplul de sus, A. a fost inrolat la 
linia, unde a servit 3 ani, apoi a trecut in reserva 
7 ani, in fine 2 ani la aperarea tierii; asia a împli
nit 12 ani.
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sub durat’a

antiesce de preot,
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Acum se împlinise acel numer de tineri (contin
gentul) ce avea se-1 dee cercul de recrutatiune, pre 
când veni rondul la B; de aceea n’a fost B înrolat 
la linia, ci la reserv’a suplinitdria, si numai când 
s’ar goli locurile in linia (d. e. prin eliberări, m6rte 
scl.) atunci B din reserv’a suplinitdria va fi chiamat 
la servitiu activ in linia, adeca se suplinesca locul gol.

Nu mai era loc nici in linia, nici in reserv’a 
suplinitdria, când veni rondul la C; de aceea C a 
fost inrolat de a dreptul la aperarea tierii (honvidi) 
si toti anii i-a inplinit acolo.

Precum vedem, ori de unde incepe cineva ser
vitiul, in urma vine la aperarea tierii (honvidi) ba
rem 2 ani.

Era servitiul asia se intempla că:
I. la linia servesce tinerul 3 ani conținu, adeca 

servitiu activ seu presentia in arme,
II. la reserva, tot in al doile an 

de 7 ani a reservei—merge pe 13 dile la deprindere 
in arme; in anul in care nu e chiamat la deprindere 
in arme, e indetorat a se presentă la controla in Iun’a 
lui Octobre,

III. la reserv’a suplinitdria, merge in anul prim 
la servitiu de 8 septemani, spre instruere, era in ur
mătorii 9 ani numai la controla,

IV. la aperarea tierii vin unii degiâ pregătiți in 
arme, alții nu sunt pregătiri, de aceea servitiul dife» 
reșce (cei nepregatiti servesc activ cel mult un an) 
dar si cei eliberați de servitiu trebue se se presente 
odata in an la controla.

Teologii, si preparandii (din cursurile ultime) sunt 
eliberați de la servitiul activ la linia. Teologul, după 
ce se santiesce de nreot. devine transpus.: in list’a

-
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capelanilor militari din 
feriele mari scolarie se 
arme când la controla.

In fine insemnăm

■f' < t

reserva; era invetiatoriul, in 
duce, când la deprindere in

că după ce a trecut tinerul 
peste cele 3 classe de assentare, său peste servitiul 
activ de 3 ani, atunci se păte insurâ (casetori) deși 
ar fi inca in legătură militară d. e. la reserva seu 
la aperarea tierii. Era cei înrolați de a dreptul la 
reserv’a suplinităria, se pot insură numaidecât fora 
nici o licenția militară.

Ce este tacs’a militară ?
Acei tineri, cari nu sunt apti de miliția si de 

aceea n’au fost inrolati, au se solvăsca in fiecare an 
o tacsa, ce se arunca si se incassăza cu celea> lalte 
contributiuni. Dar tinerii inrolati, fie in veri care ca
tegoria, sub trita durat’a celor 12 ani, nu solvesc nici 
o tacsa militară.

Cine se elibera de la miliția ?
1. unicul fiiu, carele are se sustiena 

veduva seu un tata neputincios, său frați 
minor ene,

2. unicul ginere, daca are se sustiena o săcra 
veduva său un socru neputincios, daca veduvi’a său 
neputinti’a n’a esistat inca nainte de nunt’a fetei lor,

3. unicul nepot când sustiene un mosiu nepu
tincios trecut peste 70 de ani,

4. cel ce are degiâ un frate la miliția si a casa 
un părinte neputincios.

Petitiunea de eliberare trebue provediuta cu do- 
cuminte de la preot si de la comuna, si data preto
rului cu o luna mai nainte de assentare, ca se le a- 
stăma la comissiune. Petitiunea si documintele sunt

4
A
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III, DetorinWa a suportă sarcinile publice si 
a- solvi contributiunile.

J

V

scutite de timbra. Aceste petitiuni se numesc recla- 
matiuni. Daca tineral s’a eliberat de asta data, re- 
clamatiunea trebue renoita si in anul urmatoriu, si in 
fiecare an, in care e chiamat la assentare. Daca ti- 
neral nu s’a eliberat, p6te recurge (apela) in decurs 
de 14 dile, si recursul il dă la pretor carele se-1 
subsuma la vicecomite. Tot pre acele cause se p6te 
cere si eliberarea unui tiner carele degiă servesce in 
miliția.

Cum se sustiene statul $
Statul se sustiene cu medildce materiali, adeca 

cu bani. Venite de bani sunt a) de la averile statu
lui si de la Întreprinderile lui d. e. de la imprimerea 
(baterea) de bani scl. b) de la contributiuni (dare, 
porția, datia.) 

Câte feliuri de contributiuni sunt?
1. Contributiuni directe, cari statul le incas- 

seza de a dreptul de la proprietarii obiectelor supuse 
la contributiune, asia sunt: contributiune a de pament, 
de casa, de câștig si venit, de fodine (băi), de la În
treprinderile publice cum sunt drumurile de fer scl. 
apoi contributiunea de după capitale, cea de lues si 
de venat. Tot la contributiunile directe apartiene si 
asia-numitul ecuivalent, ce se solvesce separat de după 
panienturile bisericesci si preotiesci.

2. Contributiuni indirecte, ce statul le pune 
pe anumite article de consum, de aceea se si numesc 
contributiuni de consum, precum: contributiune de 
spirt, de vin si de carne, de bere si de sacar.

‘ ’ ' A r<-":

■w* *

V
X

X
Ai V



I

4$

J

Y

4

eon»

X

Mai departe, aduc statului venit, si tot la 
tributiuni se numera:

3, Monopdlele, adeca acel drept al statului ca 
numai el se economiseze si se negutiatordsca cu unele 
article, precum sunt: monopolul de tabac (tutun, du- 
han) apoi monopolul de sare si loteri’a.

4. Timbrele, ce se pun pre documinte si acte 
judecatoresci, pre calindarie si anunciuri scl.— Corn- 
petintiele erariali, ce se solvesc pentru transcrieri 
in cariile funduali, pentru mosceniri scl. — Tacsele 
pentru nobilitate, pentru title, decorat'iuni, ranguri si 
unele diregatorii. — Vămile, de pre articlele de co- 
merciu.

Cine conduce afacerile de contributiune in mu-

- 51
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nicipiu ?
Inspectorii regesci de dare, ingrigesc de arunc 

(inpartire) si de incassare. Cel neindestulit cu dispu- 
setiunea inspectorului, pdte recurge in contr’a aceleia 
in decurs de 1 & dile la comissiunea administrativa co- 
mitatensa. Era .in cașuri de grindina, reversare de ape, 
foc, ghiacia scl. se cerem de la antisti’a comunala se 
faca conform legii aretare la comitat, despre daunele 
ce s’au causat in tierini sdu in vinie si altele, ca 
comitatul se medilocesca o reducere (scaritiare, inpu- 
tienare) drdpta a contributiunei seu ștergerea ei.

Afdra de celea catra stat, ce contributiuni mai 
sunt ?

1. Contributiunea comunala si 2. cea munici
pala, pentru necessitatile comunei si ale municipiului 
si pentru organele lor, 3. contributiunea de cult, pen
tru biserica si scdla, preoți si invetiatori.

I " > ’ C." \ ■■■
• * 4^ • a
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ce sarcini publice maiAftira de contributiuni, 
avem ?

1. Lucrul public, pentru sustienerea si repa
rarea drumurilor si a punților comunali si municipali. 
Acest lucru il putem face s6u in natura (adeca cu 
palmele ndstre si cu vitele ndstre) seu se-1 rescum-

, perăm in bani. Tacsele (pretiurile) de rescumperare 
le defige municipiul.

2. Proprietarii de cai, sunt obligați ca in fie
care an se presinte caii innaintea unei comissiuni, ca- 
rea conscrie cei buni, pentru cașul daca militi’a ar 
avd lipsa de ei, că atunci proprietarii sunt detori se-i 
dee miliției, dar capeta desdaunare (despăgubire).

4 ■*'- — 52 —
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comunei 28. 
parochiei 34. 
tierii 22. 23.

Bunul moral 9.

Registru alfabetic de materie.
(Cifr'a insânjna pagin'a.)

Camera (advocatiala, comer
ciala, industriala, no- • 
tariala) 38, 

Carte funduala 40. 
Cercetare 12.
Cetatian 18. 20.
Comerciu 38.
Comissiuni comitatense 26. 

29.
Comitat 24. 25.
Comite suprem 27.
Comitetul comitatului 25, 

„ parochiei 34.
Comuna 27.
Competintie erariali 51. 
Concert 37.
Congregatiune comitatensa 

26.
Connationali 17.
Consangenitate 32. 
Consciintia 33. 
Constitutiune 20, 
Contract 42, 
Contributiuni 22.31.50,51. 
Corpul omului 3.
Crime 43.
Cumpet 8.
Curatia 8. 13.
Curator 33.
Curia regăsea 44.

D.
Dare, datia (vedi contribu

tiuni)
Datine 15,

B.
Balade 15.
Bugetul comitatului 26.

n
n
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Ablegat 21.
Absolutism 20.
Adunări publice 37.
Advocat 38.
Alegatori, de ablegati la 

dieta, si de represen- 
tanti la comitat 21. 
22. 26.

Alegatori, de representanti 
si de antistia in co
mune 29.

Antistia comunala 29.
Apelare 44.
Aperarea tierii 47. 48.
Arbitri 46.
Assentare 47.
Audiintie 39.
Audiul 3.
Avere mobila 39.
Avere nem ’ Âla 39.

Cai 52.
Cas’a representantilor 20.

„ magnaților 20.
Cambiu 43.
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Legaminte naționali 14.15.
Lege 20.
Lenios 12. 13.
Libertate 31.
Limba 16.
Lista electorala 21. 22. 26.
Locuintie 8.
Lucru 8. 13.

public 52.
Lues 9. K \

4

Instantia 44. 45.
Instinct 4.
Intabulare 42.
Interpelatiune 24.
Intieligintia 4. 8. 
Intravilan 40. 
Inveninari 8.
Invetiament 37.
Ipoteca 42.

J.
Judetie (alese, cercuali, co

munali, de terg) 44. 
45. 46.

Justiția 9.

F.
Facultățile corpului 3.

„ sufletului 4, 
Familia 7.
Firma 38.
Fisc 27.
Fortetia 9. 11.
Frate 7.

M.
Magnați 20.
Măiestria 38.
Majoreni 32.
Metropolia 34. 36.
Miliția 31. 47. 48.
Ministeriu 23.
Minoreni 32.
Moderatiune 9. 11.
Monarchia 19.
Monopol 51.
Moscenire 41.

4
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G.
Garanția 42.
Globa 44.
Gluma 15.
Gravamen 38.
Gustul 3. 8.

I.
Industria 38.
Inspectori de dare 51.

Delegatiune 22. 23.
Delicte 43.
Detorintie 5. 6. 31.
Devis’a naționala 18.

(r

Diecesa 35.
Dieta 21. 22.
Dimissiunea ministeriului

24.
Dirept electoral, \ 21. 22.

26. 29.
Direpturi cardinali 31.
Dorinti’a fericirii 4. 5. 9.

E-
Ecuivalent 50./
Egalitate 32. /
Eparchia 35./
Episcop 21/ 35.
Epitrop, 35.
EscașaF 44.
Estravilan 40.
Etate 32.
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Representanti’a comitatu
lui 25.

„ comunei 29.
Republica 19.
Reuniune 37.

N.
Naționalitate 16. 36.
Negutiatoriu 38.
Notariu comunal 28. 30. 

cercual 28. 30. 
public regesc 38.

O.
Obligațiuni 42.
Oficialii comitatului 27.
Onoratiori 21. 25.
Orfan 44,

Părinți 7.
Parlament 23.
Parochia 34.
Pemn 42.
Petitiuni 38.
Politia seu cambiu 43.
Port 15. 16.
Posessiune 39.
Pretor 27. 28.
Procedura, proces 44. 
Proces scripturistic 45.

„ sumariu 45. 
Proprietate 39. 
Protopresbp°rat 35. 
Pupil K. J1 
Puterea legelativa 20.

„ essecutiva 23.
R.

Reclamatiuni, la list’a elec
torala 26.

Reclamatiuni, la miliția 50.
Regalie 32. 
Religiune 6. 33. 
Representanti’a tierii 20.

Vama 51.
Veduva 41.
Vicecomite 27.
Virilisti la comitat 25.

„ „ comuna 29.
Virtute 9.

S.
Santiunare 21.
Sarcina publica 31. 52 
Sedria orfanala 27.
Sentiul, esteji) mtern, 3.4.
Servi ]&' 42.
Societar 37.
Statarin 45.
Statul 18. 19. (
Statute comunali 28. j

„ Municipali 25. 
Statutul organic 33. 34, 
Successiune 41- •

Tacsa (erariala, mixiiâra, 
pentru lucrul public) 
49. 50. 52.

Temperantia 9. 11.
Testament 41.
Timbru 51.
Traditiune 15. 39. 40.
Tribunal 44. 45.
Tutor 33.
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