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Tote exemplarele cari uu portă subscrierea auto 
rulul, vor fi urmă rite conform legii.
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Iubitului meu fost profesor

Teodor Ceontea
neobositului dascal al dască lilor

f.*

din incidentul iubileului seu de 25 ani ca profesor

închin acesta carte

in semn de adenc respect.
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a Că tră cetitori!

Dumneded când a fă cut pe om,. l ’a înzestrat 
cu minte ş i voie liberă . Fad dat minte pentru ca să 
cunoscă ce e bine ş i ce e râd, ş i iad dat voie li 
beră pentru ca cunoscând binele ş i ră ul, să alegă 
din ele ş i să facă ce voeş ce. Legi ad fost în tot- 
deuna în lume ; chiar Adam ş i Eva încă ad avut 
lege, adecă să nu mă nânce din pomul cel oprit. 
N’ad ascultat de lege ş i ad fost pedepsiţ i cu alun
garea din raid.

Având omul minte ş i voie liberă , singur trebue 

să cunoscă ce e bine ş i ce e râd ş i să nu facă râul 
din frica de pedâpsă , ci pentru că aş a e bine.

Mântuitoriul nemulul omenesc a ţ lis: Daţ i cele 
ce sunt ale chesariulul-chesariulul, ş i cele ce sdnt 
a-le lui Dumneded lui Dumneded.

Tră im în ţ âră constituţ ională . De o potrivă avem 

drepturi ş i datorinţ e. Drepturile ndstre trebue să le 

pă ţ lim 6r datorinţ ele să ni le împlinim; — prin ne- 
pă direa drepturilor ndstre, ne facem nedemni de 

ele, 6r prin neîmplinirea datorinţ elor venim traş i la 

râspundere din partea organelor ţ ârii.
Prin pă direa legilor ţ ârii, prin supunere faţ ă de 

aceste legi, nu altmintrâ prin ascultare de organele
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ocrotdlâ sunt pusS, prin alipi-carî pentru a nostrâ
nâsti-a că tră asedâmlntele ţ erii, m asigură m pace 

ş i îndestulare, - cinste ş i respect înaintea altor ne
muri dar mai vertos prin cunoscerea acestor legi, 

’  de purtat, ca cetă ţ eni

rea

ni uş oră m povara ce avem 

ai ţ ă rii.
Să ni cunoscem dar drepturile ş i datonnţ ele 

n6stre, ş i pă dind pe cele dintâi* ş i împlinind pe aş ti 

din urmă , să lucră m cu toţ ii din ră sputeri pentru bi
nele obş tesc. Etă motivele cari m’a îndemnat la 

edarea acestei că rţ i.
Fiind acestă carte menită pentru popor, m’am 

nisuit ca să fie cât mai uş or înţ elesă , ş i am încon
jurat espresiuni, ‘pe cart poporul nu le-ar înţ elege 
de fel ort le-ar înţ elege în mod necoră spundetor, 

M’am nisuit ca să fac poporului cunoscute dreptu
rile ş i datorinţ ele sale, că cordspunsam ori ba, vii
tonul va ară ta.

Primeseă iubiţ ii cetitori acă sta carte cu 

dragoste cu care dragoste eu o depun în mâna ce
titorilor.

aceea

Fie ş i acestă carte o floricică » din buchetul cu 

care poporul român să ia parte în concertul popo- 
relor civilisate întru bine ş i înaintare.

Ş eitin, în să ptă mâna Rosaliilor 1902. r

Ioan Roman,
candidat de notar.
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I. Statul.J

Din istoria biblica ş cim, că dupâ-ce a fă cut Dum- 
nedeti ceriul ş i pă mântul ş i t6te câte sânt în r cenţ i 
ş i pe-pă mânt,’ mal pe urmă a fă cut, pe om. Omenii 

dintâi au fost: Aclam ş i Eva. Dela aceş tia doi 
apoi sau înmulţ it omenii pe suprafaţ a pă mântului ş i 
au format mal multe poporâ. Singuraticii omeni din 
fie-care popor, ca să sâ pdtă apâra în contra altor 
poporâ, cari ar fi venit asupra lor, saii legat întrâ 
sine că vor tră i pe unul ş i acelaş i teritor, sub unul 
ş i acelaş i stă pân, ş i astfel afi format aceea ce astă dl 

noi numim stat.
Statul aş a dară este o societate de omeni, cari 

tră esc pe unul ş i acelaş i teritor, sub unul ş i acelaş i 
stă pân, cu scopul împrumutat, ca să sâ apere unii 
pe alţ ii în contra altor poporâ strâine ş i cu scopul 
ca să -ş i asigure loruş l esistinţ ă materială ş i sa sâ 
apropie prin perfecţ ionare de creatoriul a tdte adecă
de Dumn eden.

Astfel în lume sunt o mulţ ime de state, unele
mei mici er altele mat mari. w f

1. Forma (le stat. Statele să guvernâza in 
douâ forme- 1. în formă de monarchie, 2. în formă 
de republică . — Statul în fruntea că ruia să află un 
împerat, rege, domn ş eii principe, să numesce monarchia;
__ 6r statul în, fruntea că ruia să află un preş edinte,
sâ numeş ce republică .

Statul nostru s6 numesce statul uagar (magyai

cei
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dllam) er în fruntea lui, ca stă pânit or să afla un 

rege, deci statul ungar este monarchie.
Re°’ele nostru este totodată stâpânitor al unul 

‘ ' numit Austria. Astfel Ungaria cu
f

stat vecin cu noi,
Austria formdză o singura monarchie numita
chia austro-ungară .

în Austria stâpânitoriul statului sa numeş ce îin-

> <monar-

i
pă rat.

în statul Ungar domneş ee familia Habsburg de 
Lotharingia, în urma legii ce sa numesce sancţ iunea 

pragmatică .
2. Forma de guvernare. Forma de guvernare 

a statului e de d6uă feluri: •
1. constituţ ională ,
2. absolutistică .
Constituţ ionala să numeş ce forma de guvernare 

când regele pe de o parte drepturile sale de dom
nitor,, iar poporul pe de. altă parte, drepturile sale 
constituţ ionali ş i le esercifeză întră marginele legii, 
adecă domnitoriul în buna înţ elegere cu poporul, să 
îngrijesc de bună starea ş i înaintarea Intereselor 
statului..

*

Absolutistică e forma de guvernare când sin
gur domnitoriul face ş i dictezâ legi fă ră asculta
rea poporului, ş i fă ră ca Domnitoriul să fie ră spun
ză tor cuiva pentru ceea ce el face. Astfel de formă 
de guvernare, absolutistică este în Rusia.

Statul nostru să guvernă ză în formă constitu
ţ ională , adecă regele nostru împreună cu represen- 
tanţ n poporului fac legi ş i să îngrijesc ca aceste 
legi să fie obligă tbre pentru toţ i cetă ţ enii de o 
potrivă . . .. ' .

Regele nu p6te face legi fă ră representanţ il 
poporului, dar nici aceş tia fă ră învoirea regelui.

3. încoronarea. Regele e îndatorat prin le-

1
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gile fundamentali ale ţ ârii, ca dela suirea sa pe 
tron în termin de 6 luni, sa sâ încoroneze cu co
rona sfînta a ţ ârii, sa edeie singraful ţ ârii pentru 
susţ inerea constituţ iei ş i sa depună juram intui ca 
va ţ ine neatinsa constituţ iunea ţ ârii, ş i ca va gu
verna numai pe basa legilor fă cute în dieta ţ iriî.

4. Drepturile regelui. Ş i până la încoronare 
are regele drepturi regali; supuş ii seî trebue sa fie 
faţ a de Regele, cu supunere fiesca, sâ-L asculte. 
sa-L onoreze ca pe primul dintre cetă ţ eni.'

Sunt însi unele drepturi pe cari numai regele 
încoronat le pote avi, cum sânt: sfinţ irea legilor, 
darea titlurilor de nobili etc.

Titlul „rege apostolic* de comun numai după 
încoronare sa da Regelui prin dieta ţ iriî.

Regele ca capul statului si numeş ce ş i Souve- 
cact densul sta asupra tuturor cetă ţ enilor ş i tote

i

l
ran,
drepturile dela el ’ş l ieii isvorul; de aici urmizâ:

1. Regele nu atârna dela nimeni nici nu e râs- 
pundetor nimă nui;

2. Persina regelui în gradul cel mal mare trâ- 
bue sa fie apirata în contra ori ş i că rei vatemari.

Cu tote ca regele are aş a drepturi mari, totuş i 
sâ pite privi a sta afara de lege, pentru-ca ar

ticolul de lege al treilea din anul 1848 dispune ur- 
raâtorele:

Regele ’ş l eserciazâ poterea sa esecutivâ prin 
ministeriul sifi, ş i ordinaţ iunile, denumirile regelui 
trâbue sa fie providute ş i cu subscrierea unul mi
nistru maghiar, câcl persbna regelui fiind sfînta ş i 
neatingibila, miniş trii sânt râspundâtorî, pentru tot 
ce regele face ş i subscrie, fiind ei sfetnicii legali
ai regelui. ■ . . .

Regele denumeş ce pe ministrul preş edinte ş i 
pe ceialalţ l miniş trii; pe oficianţ ii mai înalţ i ai ţ ârii;

nu
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• ol hisericel romauo-oatholice ş i greco-catho- 

S® P i'LS intâreş ce alegerea Met,;opol.taluI gr.
1,Ce’roman,TpatriarchuW

pSrnerel favemilulto™®?»6’ Pe Jude<:S*01'“  'Mf  ■
S “ “ea judecă torii -aduc judecata Iu numele 

SSrţ a sale a Regelui (6 felsdge a kiraly ne- 

v6ben.)

mdrte.

e comandantul suprem 
tasil credinţ a; tot regele, cu 
resbel ş i încheia pace în numele ţ ârii.

Para învoirea regelui nici o lege nu se pote 
aduce. Dreptul personal al Regelui . e sa sfînţ âscă 
ş i sa ară dice la valore de lege proiectele de legi 
primite în dieta ţ ârii.

Regele conv6câ ş i închide dieta ţ ârii; tot den
sul convoca ş i delegaţ iunea ţ ârii.

Fie-care cerâţ ân al ţ ârii, p6te fi primit în 
cultare (audienţ a) la Mă estatea Sa Regele ş i are 
dreptul fie-care cetâţ ân ca la aceea audienţ a, în 
limba maicii sale se înainteze rogare Maestaţ ii Sale.

5. Legislaţ iunea. Regele încoronat împreună 
cu dieta ţ ârii, convocată după lege, au dreptul de 
a face, a espliea, a schimba ş i a sista legile.

Aş a dara la facerea legilor conlucra doi fac
tori principali: Regele încoronat ş i dieta ţ ârii.

Regele încoronat convoca dieta ţ ârii 6r în per- 
souâ ori prin comisarii! regesc o deschide, o în
chide, o amana sâu o disolvâ. Proiectele de legi 
statorite ori primite prin dieta ţ ârii, numai prin 
sancţ ionare din partea regelui încoronat, devin legi

i
ort!

i
i

Regele are dreptul sa ierte pe cel osândiţ i la

Baterea banilor încă e dreptul regelui; Densul 
al armatei. Lui îi jora . os- 

învoirea dietei dechiarâ’

it

as-



ş i regele, dreptul s6u legislativ, afară de dieta ţ ă rii, 
ori fă ră . consensul dietei nu ş i-l p6te eserciâ.

Dieta ţ ă rii constă din: a) casa deputaţ ilor (casa 
de jos), b) casa magnaţ ilor (casa de sus).

i o) Casa deputaţ ilor.
u

Deputaţ i silnt 453, dintre caii 40 sunt din Croa
ţ ia ş i Slavonia.

Casa deputaţ ilor să compune din deputaţ ii pe 
cari îl aleg cetă ţ enii alegă tori, pre cum vom vedă
în cele ce urmeză mai apoi.

/)) Casa magnaţ ilor.

Membrii în casa magnaţ ilor sunt:
1. Pe basa dreptului ereditar:
a) arc Induci! maiorenî al casei demnitore;
b) conţ ii ş i baronii maiorenî, cari pot ară ta că 

solvesc după averea lor, cel puţ in 6000 corone dare
directă;

c) descendenţ ii legali al acelora cari de lângă 
primirea titlului de prinţ , conte ori baron, silnt de
numiţ i din partea Regelui, cu drept ereditar.

2. în urma oficiului înalt ee-1 ocupă , silnt mem
brii al casei magnaţ ilor:

a) contele de pojon;
V) custofjii cordnel; 
c) preş edintele, ş i al doilea preş edinte al Curiei 

regeş ti ş i preş edintele Tablei regesc! din Budapesta, 
rf) Arcliiepiscopil ş i episcopii romano-catliolicl

tt

ş i greco-catholicî;
e) Metropolitul fi episcopii gr. ort. românî; 
/) Patriarchul ş i episcopii gr. ort. ş erbi;
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• g) 3 episcopî evangelicl reformaţ i;
h) 3 episcopi augustinî.
i) episcopul unitar.
3. Membrii al casei magnaţ ilor mal simt acei 

50 de individ!, bă rbaţ i aleş i ş i învâţ aţ l, pe caii II  
denumeş ce Regele.

Pe preş edintele ş i pe cel doi vice-preş edinţ l al 
casei magnaţ ilor, la propunerea guvernului, ti denu- 
meş ce Mă estatea Sa Regele.

6. Alegerea deputaţ ilor dietall.
Alegerea deputaţ ilor dietall fiind în ţ âră consti

tuţ ională , cea mal însemnată alegere, e de dorit 
ca toţ i cetă ţ enii să fie pă trunş i de însemnă tatea cea 
mare a dreptului de alegetor, se ş cie că ce drep
turi ş i datorinţ e aii el la alegerea deputaţ ilor die
tall ş i cari sunt formalită ţ ile ce trebue pă zite la 
aceste alegeri.

Deputaţ ii dietall se aleg tot la 5 ani prin ce
tă ţ enii alegetoii; aş a dar dela voinţ a alegatorilor 
atârnă că cine se fie ales deputat pentru dieta ţ arii.

Dreptul cel mal frumos al fie-că ruî cetă ţ 6n este 
negreş it dreptul de alegetor. Sfânt este acest drept 
ş i cu sfinţ enia trebue esercitat. Cel care se foloseş ce 
de acest drept, trebue se aibă în vedere însemnă
tatea cea mare a lui, se nu ş i vândă dreptul seu, 
că -ci acesta chiar ş i legile ţ eriî opreş ce.

# Deputaţ i dietall sânt 453, anume 413 din Un
garia ş i 40 din Croaţ ia ş i Slavonia

Ungaria e împă rţ ită în 413 cercuri electorali, ■ 
astfel că fie-care cerc alege un deputat dietal.

Alegerea deputaţ ilor dietall se întâmplă în 
dul urmă tor.

Ministrul de interne ordineză alegerea deputa
ţ ilor dietall pentru întrega ţ eră er alegerea se face

■ 1
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pe basa listei ategâtorilor. în lista alegatorilor sânt 
induş i toţ i aceia cari ati drept de alegere.

Drept la alegerea deputaţ ilor dietall. respec
tive drept de a fi luat în lista alegatorilor pentru 
alegerea deputaţ ilor dietall, are fie-care cetă ţ en ma- 
giar, carele a împlinit etatea de 20 ani ş i p6te do
cumentă urmă tdrele:

1. în oraş e libere regesc! ş i în oraş e cu ma
gistrat, — aceia cari aă de proprietate singuri, cu 
soţ ia ori cu pruncii sâi minorenl,

a) casă , carea cuprinde barem trei pă rţ i de lo
cuinţ ă ce cad sub darea de casă ,

b) aceia cari au proprietate de pă ment, a că
rui venit curat e barem 16 fiorini, după care sol- 
veş ce dare.

Aceste dou6 reguli sustail ş i pentru comunele 
Bogsă n, Dognacica, Moldova, Oraviţ a, Reş iţ a, Staier- 
dorf ş i Sascamontană .

2. în pă rţ ile ungare, din coci de dâlul mare 
(adecă afară de Ardâl), aceia cari au de proprie
tate barem un pă trar de grund urbarial seu pro
prietate proporţ ional unul pă trar de grund urbarial.

■ 3. în pă rţ ile Ardeiului
a) cari solvesc pe basa catastrulut dare de pă

ment după un venit curat de 83 frt. — 79 frt 80 
cr. — seu 72 frt 80 cr. — suma a doua când aii 
ş i casă ce cade sub dare inferioră , ş i suma a treia 
când aii ş i casă ce cade sub dare superidră .

b) cari solvesc dare de pă mânt, de casă ş i 
dare de clasa I. ş i HI. de venit după un venit cu
rat de 105 fiorini.

c) afară de acdsta fie-care comună , care nu- 
m&ră barem 100 coş uri (hornuri), iâ parte prin câte 
doi sdil un membru la alegerea de deputat.

4. Ofiicianţ iI publici, ddcă solvesc dare după

V'1'
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venit anual de 500 fiorini, ş i ofiiciauţ il privaţ i,
venit anual de 700

alte persone decă solvesc dare de pă mânt, de 
casa, de venit, după un venit curat de 105 fiorini,  
er mă iestrii din comunele mici ş i mari, deca ş ol- 

dare de venit barem după o calfa.
5. Fă ră privire la venit, au drept de alegere 

membrii academiei de ş tiinţ ă maghiară , profesorii, 
advocaţ ii, injinerii,- notarii publici regeş ti, medicii, 
preoţ ii, notarii comunali ş i învă ţ ă torii.

Nu au drept de alegere:
1. cari stau sub tutorat,
2. soldaţ ii în serviţ ii! activ,
3. finauţ ii,
4. geudarmii,
5. aceia cari pentru cutare crimă sunt judecaţ i 

la închisore ori sunt închiş i preventiv.
6. aceia cari simt judecaţ i prin lege la per- 

derea dreptului cetă ţ enesc.
■ 7. Lista alegetorilor. In fie-care comitat să 

alege un comitet central, carele se îngrijeş ce de fa
cerea respective rectificarea listei alegetorilor pen
tru fie care an; rectificarea s6 întâmplă astfel:

în fie-care an în dilele prime a lunel Maia, 
comitetul central face disposiţ iunile necesari pentru 
rectificarea listei alegetorilor astfel ca până la 15 
Iunie, datele pentru listă simt tote adunate prin o 
subcomisia din sinul comitetului central, carea sub
comisia în fie-care comună , la faţ a locului, adună 
datele respective combină lista provisoriă , carea 
listă apoi e pusă la vedere publică dela 5 până la 
15 Iulie, la casa comunală , în timpul acesta se p6te 
da ş i recurs în contra listei, dâcă cutarele nu e

un
deca solvesc dare după un
fiorini;

fl
4'
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vesc tii
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în lista de ş i ar ave drept, ort ddcă e luat 
ţ n listă care nu are drept, er dela 16 25 Iulie 

pot da observă rile asupra recursurilor Intrate. 
Comitetul central prin luna Septemvrie adecă 

dela 1—20 decide asupra recursurilor date în con
tra listei ş i aceste decise erâş t stlnt publicate dela 
90 până la 30 Septemvrie; în contra acestor de
cise în termin de 10 dile s6 pote apela la Curia 
reo-escă . Apelatele încurse la Curie se resolvă până 
în 15 Decemvrie ş i pe basa sentinţ ei Curiei, comi
tetul central stabileş ce finalminte până în 30 De- 
cemvre, lista alegetorilor de pe anul urmă tor ş i 
prin comitetul central trimite fie-că rel comuni lista 
alegetorilor autenticată , Acesta listă are valore nu- 

& în anul urmă tor după rectificare.
Se fim deci cu mare atenţ iune când este pusă 

lista la vedere publică , adecă în fie-care an dela 5
fim lă saţ i din lista ale

ii

I ‘

mal

pană la 15 Iulie, ea se nu 
getorilor, decă avem drept; dar se fim cu aten- 

omenl de aceia se nu fie luaţ i înţ iune, ca nici 
listă - cari nu aii nici un drept.

în cas când având drept, nu silntem luaţ i în 
lista, se ne adresam catra notariul ori catra alt om 
cunoscetor de lege, ş i să -l rogam sa ni faca recur
sul pentru a fi induş i în lista. Ori sa ne presen- 
tam la antistia comunala pentru ca sa iee protocol 
faţ a de observă rile ce am avâ în contra listei ale
getorilor.

După ce seim acum ca cine are drept de ale
gere, se vedem ca alegerea de deputat, propria- 
miute, cum se întâmpla?

Dupa-ce ministrul de interne a ordinat alege- 
deputaţ ilor dietall, comitetul central din comi

tat, de loc după publicarea rescriptului regesc — 
prin care sâ convdca dieta ţ ârii — ţ âne ş edinţ a,

I
a  .1
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în care se hotă reş ce diua alegere! deputaţ ilor die- 
în tote cercurile din acel comitat, totodată de- 

numeş ce pe preş edinţ ii ş i notarii de alegere ş i cel 
puţ in cu 3 dile ’  înaintea alegerei, prin publică ri, 
aduce la cunoş tinţ a alegatorilor numele preş edinţ i
lor ş i notarilor de alegere, localul unde va decurge 
alegerea ş i ordinea în care vor votâ comunele din 

acel cerc..
Peste tot, comitetul central pregă teş ce tote 

cele de lipsă ' pentru alegere.
Până decurg tote aceste până atunci ş eim forte 

bine că prin comune ce s6 întemplâ.
Luptele electorali, sad început. Candidaţ ii de 

deputaţ i cu 6menii lor, cutrieră comunele, ţ en vor
biri, capaciteză pe alegatori ş i lucră din t6te puteri
le, pentru ea să -ş i câş tige maioritate. Veselia e în 
gradul cel mal mare, musica sună pe tote stră dile, 
este un tă ră boifi atât de mare, cum numai la nuntă 
se pote vede. Prin cele mai multe locuri' încep 
cântecele electorali, în cari cântece partea contrară 
totdeuna.e batjocorită . Cel mai mare domn e acela 
carele are vot ; toţ i îl eercetă ză la casa lui, îi umblă - 
în voie ş i îi promit câte, verzi-useate „sorele cu 
piciorele ş i luna cu mâna."

Toţ i cei. interesaţ i lucră din resputerî că (Jiua 
de alegere se nu îi afle nepregă tiţ i ş i cu cât ac6sta 
di se apropie mai tare,, eu atât ş i corteş irile simt 
mai însufleţ ite; până ce ajungend la diua când 
partidele ’ş imesură puterea voturilor, alegatorii se 
duc la’locul unde se întemplă alegerea.

Alegerea se începe dimin6ţ a la 8 ore. Fie-eare 
alegetor are drept de a propune un candidat de 
deputat ş i d6că în termin de jumetate de 6ră , nu 
se face propunere numai pentru un candidat, atunci 
preş edintele de alegere 1’ dechiară de ales prin

'?
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aclamaţ iune; - In caş ul când sunt mal mulţ i canditaţ l 
ş i decă 10 alegatori cer votisare, preş edintele de 
alegere ordinâzâ votisarea carea nu pote fi numai 
nominală , 6r alegatorii voteză după . comune în ordinea
fixata de comitetul central.

Votarea dureză până când nu sa mal presen- 
teza nici un alegator ca sa voteze, când preş edin
tele de alegere defige termin barem de o 6ră , pen
tru a vota aceia cari din ori ce causâ n’aii potut 
votâ încâ. După acest termin, sa numă ră voturile, 
ş i acel candidat carele a întrunit majoritatea abso
luta a voturilor, adecă , mal mult de jumă tate din - 
tole voturile date, sa de’chiarâ de deputat dietal, 
si i sa da un exemplar din protocolul de alegere,

i

i

I

ce sa numeş ce mandat.
Decă nici un candidat nu a întrunit maioritatea 

absoluta a voturilor date, atunci (spre bucuria alega
torilor) s6 ţ ene, de altă dată , a doua alegere, dai 
numai între cei doi candidaţ i cari aii întrunit mal:
multe voturi.

Preş edintele de alegere sd îngrijeş ce despre
susţ euerea. ordinel la alegere.

Este oprit a lud parte la alegere cu arme seu 
eu bâte; — tot odată este oprit prin lege ca cineva 
sa-ş i vendă votul sfiit. Acela carele nu se porta 
cuviinţ ios la alegere, momentan e deţ enut (încins)

* '

-
! *•

ş i e pedepsit aspru.
alegere! s£ pote face la 
de 30 (Iile de-la clina de

Recurs în contra
!• curia regescă în termin

alegere.i
eetâţ en alDeputat dietal p6te fi ori ş i 

terii decâ, e alegator, a împlinit etatea de 24 ae 
ani ş i decă pote corespunde cerinţ elor legii in urma 
că reia limba din dietă , e cea unguresca.-

care
v
■ ■

i 2
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8. Cum se fac legile?

9. Ce lucre/ii dieta ţ crii?

Miniş trii *****  ^,*£&***
m
* i* ;i
a ii» '!

fac anumite proiecte de legi, wţ
simt folosită rie pentru ţ erft; aceste pi o ecte > *e 
le nresenteză în casa deputaţ ilor, unde fi  
proiect de lege sd i6 la desbatere ş i deca majorita
tea deputaţ ilor dietall ’ l prnneş ce de bun ace p ^ 
iect se trimite în casa magnaţ ilor ş i ddcă Ş iiaagna 
ţ ii îl primesc, se înaintezâ Mă estă ţ n Sale Regelu . 
Regele cercă acel proiect cu de amfiruntul ş i decă -1 
află bun ş i folositor pentru ţ dră , d subsene ş i puue 
agilul regal pe el, adecă îl sancţ iondză ş i astfel 
acel proiect devine lege. Legea sancţ ionată s6 pub
lică în întrega ţ 6r& ş i apoi e obligatoria pentru toţ

trebue să se supună acelei

Q\

'5

I
■ (
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(fcetă ţ enii ţ ârii, ş i toţ i 
legi.

Că ud casa magnaţ ilor nu primeş ce proiectul de 
lege asa după cum l’a primit casa deputaţ ilor, acel 
proiect apoi âră ş i vine la desbatere în casa depu
taţ ilor, ş i acâsta sâ întâmpla până atuncî până când 
atât casa deputaţ ilor cât ş i casa magnaţ ilor, stint 
de o pă rere asupra acelui proiect de lege.

Dieta ţ ârii desbate budjetul adecă preliminariul 
1 ţ ârii pe fie-care an; cercetezâ socoţ ile ţ ârii; sâ în- 

grijeş ce ca miniş trii să -ş l împlinesca cu cea mal 
mare scumpâtate datorinţ ele lor; dieta încoronâză 
pe Regele; în fie-care an decide cât sâ fie nuniâ- 
rul feciorilor asentaţ i la serviciul militar; alege 
custodii cordnel; pune sub acusă pe miniş trii; tot 
dieta ţ ârii alege a comisie, carea controlâză aface
rile ndstre comune cu Austria ş i primeş ce budjetul 
nostru comun. Acesta comisiă sâ numeş ce delegaţ ie.

\ \
f . I
f *4

I
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Numeral membrilor în delegaţ ie e 60 din Un
garia ş i tot aţ âţ a din Austria ş i anume 40 deputaţ i 
dietall er 20 membrii al casei magnaţ ilor.

Delegaţ iunile le conchdmă în totdeuna Mă estatea 
Sa Regele ş i să ţ en în fie-care an, odată în Buda
pesta 6r alta-dată în Viena.

în aceste delegaţ iunl să pertractdză t6te că uş ele 
ndstre comune cu Austria; aceste eause stmt: 

că uş ele esterne, că uş ele militari ş i finanţ ele.

r

§

10. Guvernul.

Poterea esecutivă în ţ dra nostră e reservată 
Mâestâţ iî Sale Regelui, carele o esercită prin niş ce 
bă rbaţ i înţ elepţ i, numiţ i miniş trii. La noi In ţ dră 
sunt 9 miniş trii, cari la olaltă formeză guvernul 
ţ 8rii.

în fruntea miniş trilor s£ află ministrul preş edinte. 

Miniş trii sunt:

1. ministrul pe lângă persana Mâestâţ n Sale;
2. ministrul de interne;
3. ministrul de finanţ e]
4. ministrul de comerciu;
5. ministrul .de agricultură;
6. ministrul de cult .fi instrucţ iune publică;
7. ministrul de justiţ ie;
8. ministrul de honvedî;
9. ministrul Croato-Slavon;
Ministrul preş edinte conduce, în absenţ a Mă es- 

taţ ii Sale a Regelui, ş edinţ ele consiliului de miniş trii; 
în numele guvernului face propunere Regelui; tot 
el se îngrijeş ce de sfinţ irea ş i publicarea legilor. 

Ministrul pe lângă persâna Mă esiaţ ii sale a Regelui,

m
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privinţ a dâruirei titlurilor, a distmgeuloi.

Ministrul de interne are grije 
ministrative a-le ţ ârii; propune Regelui spre 
re pe eomiţ il supremi; controla mersul afaoenloi 1 
comitate ş i din oraş ele cu municipiu, 11 ag 
afacerile sedrielor orfanall ş i a comunekn contro 
16za conducerea matriculelor de stat ş i denumeş 
pe matriculanţ il de stat.

Ministrul de finanţ e îngrijeş ce 
de cheltuielile statului.

Ministrul de corner cin are grije de drumuri, de 
< comunicaţ iunea pe uscat ş i pe apa, de drumurile ele 

fer, de posta, telegraf, telefon; de afacerile neguţ ă
torilor ş i industrieş ilor.

Ministrul de agricultură p6rta grije de econo
mia de pament ş i de vite clin ţ âra ş i de regularea
apelor. .

Ministrul de culte ş i instrucţ iune publică Să îngri-
de sârtea bisericilor ş i de învă ţ ă mânt. 

Ministrul

de afacerile ad- 
denumi

<£

de veniturile ş i

i

:|
i

jeş ce
de justiţ ie controlâza judecă toriile

din ţ âra.
Ministrul de honvedî; are grije de afacerile hon-

vedimel;
Ministrul Croato—Slavon pentru afacerile clin 

Croaţ ia ş i Slavonia.
Miniş trii să îngrijesc ca legile ţ ă rii sa să ese- 

cute pretutindenea ş i în forma clrâpta; să Îngrijesc 
de facerea legilor trebuinciâsă pentru ţ âra; propun 
pentru denumire Mă estaţ ii Sale Regelui, pe ofici
anţ ii' înalţ i al ţ ă rii; el sfint respundă tori înaintea 
dietei, pentru tot ceea ce fac; în mânile lor-e pusa 
sortea cetă ţ enilor; el să îngrijesc ca prin legi bune

#
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ş i corespundetorie, s£ s6 uş oreze starea materială 
ş i morală a cetă ţ enilor.

Miniş trilor s6 cuvine titlul de Exelenţ iă (Nagy 
Meltosă gos).

11. Cancelaria de Cabinet.

Pentru primirea rogă rilor trimisă Mă estă ţ ii Sale 
Regelui ş i pentru expediarea rescriptelor mai înalte, 
e sistemisată cancelaria de cabinet (tabinet iroda). 
Tot aici trebue se se presenteze acela care voiesce 
a fi primit în audienţ ă de că tră Regele.

&

12. Ministeriul  comun.

Avend ţ era nostră unele cause comune Ou 
Austria că ci guvernandu-s6, în înţ elesul sancţ iune! 
pragmatice, ţ erile celelalte a Mă estaţ ei Sale Regelui la 
olaltă cu ţ era nostră , resultă că acele cause comune 
sunt încredinţ ate miniş trilor comuni cari sunt:

1. ministrul  comun de esterne, carele să îngri- 
jesce pentru representarea monarchiel ndstre în 
cele lalte ţ fcri ş i să îngrijeş ce de contractele inter
naţ ionale, pe lă ngă ascultarea ş i cu învoirea miniş
trilor din Austria ş i Ungaria,

2. ministrul comun 
să îngrijeş ce de organisarea întregei armate a
monarchiel.

de resboiu, carele

3. ministrul comun de finanţ e, carele să îngri- 
i de veniturile ş i spesele comune ale. monai- 

resultă din că uş ele 6ră ş i comune ale

ale Monarchiel, fie-care

jesce 
chiel ce 
monarchiel.

La spesele comune 
ţ 6ră adecft atât Austria cât ş i Ungaria, contnbue cu

#

r
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O suma anumită fă cută după o cheia carea să nu-

me?CGuotaîn dilele ndstre e: pentru Austria 65.6 ^/0-er 
pentru Ungaria 34-4%; acesta cuotă o statoresc m bu- 

_ dietele ambelor ţ feri ş i în cas de nein- 
statoreş ce Mă estatea Sa Regele.

na înţ elegere 
ţ elegere o

% i

II. Comitatul.
Tdra nostrâ e împă rţ ită în 63 comitate. Comi

tatele se mat numesc ş i municipii (tSrvenyliatosâg). 
Stint înse ş i oraş e cu drept de municipiu; astfel 
de oraş e la noi In ţ 6ră stint 24.

* Comitatul ş i oraş ul cu municipiu, duce Ia 
Îndeplinire pe teritoriul seu ordinaţ iunile guvernului 
ş i legile ţ eril; afară de ae6sta, comitatul are grije, 
ca singuraticele comune să -ş l împlinescă datorinţ ele 
prescrise de lege.

în fie-care comitat s6il municipiu se află rep- 
municipalâ (torv6nyliat6sâgi

j

resentanta s6u comisia 
bizottsă g.) Numeral membrilor în represeutanţ a 
municipală să regul6ză am6surat numeralul sufletelor 
din comitat, anume tot pentru 500 suflete să soco- 
teş ce un membru. In represeutanţ a municipală nu 
pot fi  mal puţ ini de 120 ş i mai mulţ i de 600 membrii; — 
ş i se compune pe jumetate din acel membrii cari 
solvesc mal multă dare de stat în acel comitat, 6r 
pe jumetate din membrii aleş i; aceş tia din urmă se aleg 
tot la 3 ani pe 6 ani. Lista membrilor viriliş tl din 
represeutanţ a municipală , o statoreş ce respective 
verifică în fiecare an, eomisiunea verifieă toriă a 
comitatului, pe basa aretă rel oficiului de dare.

i:

1
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Aceste aretă ri apoi se publica în un loc ş i 
timp numit.

Comisiunea verificâtoriâ consta din 5 membrii 
aleş i pe un an de.representanţ a municipala, ş i din un 
preş edinte ş i 3 membrii denumiţ i prin corniţ ele

► suprem.
Ori ş i carele pote fi membru numai a unei 

representaţ iunl municipali; acela carele vine luat în 
lista viriliş tilor a mal multor representaţ iunl .muni
cipali, acelei representaţ iunl e membru pentru carea 
singur se dechiarâ.

Decisul comisiunei verificâtorie sa pote apela

*

în 15 cjile.
Drept de alegere a membrilor în representanţ a 

municipala au toţ i aceia cari sCmt induş i în lista 
alegatorilor pentru alegerea deputaţ ilor dietalî.

Nu pote fi membru în representanţ a municipala:
1. carele nu e cetaţ en maghiar;
2. carele nu a împlinit etatea de 24 ani s6ii 

minorenitatea îl-e prelungita;
3. carele sta sub tutorat;
4. carele nu scie ceti ş i scri6;
5. carele nu locueş ce barem de doi ani pe

teritoriul comitatului ş i nu solveş ce dare tot de 

atâta timp în acel comitat; ...
6. carele nu dispune de acele calită ţ i morali 

materiali chiri îndreptă ţ esc la suscepere în lista
alegatorilor pentru deputaţ ii dietali;

7. carele sta sub secuestru;
8. carele e pus sub acusâ cu val6re de drept 

pentru atare crima pentru carea codul penal sta- 
toreş ce perderea oficiului ori suspinderea drepturi
lor cetă ţ enesc!; mal departe carele e închis la tem
niţ a grea ş eii la închisdre până . la 3 luni de dile;

Alegerea membrilor în representanţ a mumci-

on

4

4
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mu» centru
lui. k un cerc nu pot fi mal puţ ini de 200 ş i mal
mulţ i de 600 alegatori. . . w

Alegerea membrilor în representanţ a mamdpalP 
sa întâmpla în fie-care cerc în o di anumita p 

adunarea generala a comitatului.
Alegerea sa întâmpla prin votare secreta, adeca, 
' * alegator scrie pe se

că ri îl doreş ce să fie aleş i

<*

• %

cu ş edulă (ţ îdula); fie
dula numele acelora pe _ nlQn,_,,oV
de membrii; ş edula aceea o predă m tiuia alegeiei
preş edintelui de alegere. Votarea să începe duin- 
neţ a la 9 6re ş i durâză până după amedl la 4 oie 

când se num eră voturile.
Decă pe ş edula sunt scrise mal multe nume, 

decât câţ i membrii are drept să alegă acel cerc, 
numele scrise în urmă -, nu să iuu în considerai©.

Dâcă mal mulţ i aii întrunit voturi egali, atunci 
între el decide sortea.

Apelata în contra alegere! să poţ e face în ter
min de 15 dile dela alegere la comisiuuea verifica- 
toriă a comitatului.

1. Adunarea generală . Representanţ a s6u 
sia municipală , ţ ene de regulă în fie-care an, sul) 
preş edinţ i comitelui suprem, cel puţ in doue adună ri, 
cari s6 numesc adună ri generali, la cari, se înţ elege 
că i6ii parte numai membrii viriliş tl ş i cel aleş i ai 
comitatului. în aceste adună ri generali se desbat 
tote că uş ele aparţ enetorie la comitat; în aceste 
adună ri se aprobă preliminariele ş i socoţ ile singu
raticelor comune; adunarea generală a comitatului 
are dreptul a arunca dare supletorie (megyei potado) 
asupra locuitorilor din comitat, când cere trebuinţ a.

Preş edintele adună rei generali a comitatului este

care

eonn-

' %
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corniţ ele suprem ş i în cas ele împedecarea acestuia 
vice-comitele —: respective protonotariul.

])iua ţ ă nerei adună rel generali împreună , cu 
obiectele pertractă nde, vice-comitele o publica cu 
8 clile înainte.

în adunarea generală -, a comitatutui, afară de 
membrii virilisti ş i aleş i, mal au drept de vot ur
mă torii oficianţ i din comitat: vice-comitele, protono
tariul, notarii, protofiscul ş i fiscul, preş edintele ş i 
asesorii sedrieî orfanall, protomedicul, protopretorii, 
cassariul ş i esactorii comitatenş i.

2. Corniţ ele suprem. Mă estatea Sa Regele, la 
propunerea ministrului de interne, denumeş ce pentru 
fie-care comitat un conducă tor, care să numeş ce 
comite supvem (foispdn). Corniţ ele suprem este repre- 
sentantul politic al guvernului. El eontroleză activi
tatea tuturor oficianţ ilor de stat din comitat, afară 
de a judecă torilor: el conduce adună rile generali 
ale comitatului ş i ş edinţ ă le comisiunel administra
tive, peste tot eontroleză ş i priveghieză mersul tu
turor afacerilor din comitat.

8. Oficianţ ii în comitat simt:
(alispân); proto-notariul ş i notarii; proto-fiscul ş i 
fiscul; preş edintele ş i asesorii sedrieî .orfanall; 

proto-medicul; 
proto-eassariul; 
controlorul ;
proto-esactorul ş i esactorii;
pe toţ i aceş tia îi alege adunarea generală a

comitatului tot la (5 ani;
Administrarea comitatului aparţ ene vicecomitelui,

►

r

vice-comitele

& carele:
comunele să împlinâscă t-6te1. se îngrijeş ce ca 

ordinaţ iunile ministeriali ş i legea comunală .
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2. primeş ce ordinele ministeriali adresate comi
tatului, ş i epistolele, rogă rile, apelatele ş i banii;

3. esecută ordinele ministeriali;
4. esecuta decisurile.reprezentanţ ei municipali;
5. subscrie în numele comitatului raporturi

le fă cute că tră guvern;
6. e îngrijitoriul sigilulul municipiului.
7: asemn£ză în contul cassel în cadrul prelimina-

!

*

nulul;
8. dispune asupra oficianţ ilor din comitat;
9. scontr6ză cassa comitatului ş i a sedriel

orfanall;
10. să îngrijeş ce de cercetarea stă rilor interne 

de prin comune ş i de manipularea corectă a 
banilor;

11. face raport adună reî generali ş i comitelui 
suprem despre starea comitatului;

4. Pretura. Fie-care comitat, în privinţ a ad
ministrativă , e împă rţ it în mal multe cercuri; un 
cerc de acesta se numeş ce pretură (szolyabirâsdg.) 
în fruntea preturei se află protopretorele (ftiszolgabirâ) 
ş i pretorele (szolgabirâ), pe cari asemenea îl alege 
adunarea generală a comitatului tot la 6 ani.

Protopretorul stă nemijlocit în atingere 
comunele ş i e mijloeitoriul între comune ş i comitat. 
El conduce alegerile de antistiă comunală ş i alegerea 
membrilor în representanţ ele comunali din cercul sen.

5. Comisia administrativă . Comisia administ
rativă se îngrijeş ce

• %
i

Cil

trebile din comitat se m6rgă 
bine ş i diregetoril să -ş i îpliuescă datorinţ ele lor; 
Comisia administrativa (kozigazgatâsi bizottsă g) ţ ene 
ş edinţ ă în fie-care lună ş i se compune din corniţ ele 
suprem ca preş edinte, 6r membrii: vicecomitele, 
protonotariul, fiscul, preş edintele sedriel orfanall, 
proto-medicul, inspectorul de dare, inspectorul reg.

ca

fa
!
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:
de ş c61e, procurorul regesc, ş i 10 membrii aleş i 
de adunarea generala a comitatului.

Comisia administrativa decide în că uş ele dis
ciplinari ale oficianţ ilor- din comitat, adecă când 
vre un oficiant din comitat, nu-ş î împlineş ce dato- 
rinţ ele sale conform legii, ori face lucruri contra 
legii, îl trage la ră spundere, ş i cercetând causa, 
botâreş ce ca acel oficiant cum să fie pedepsit. 
Tot odata comisia administrativa botâreş ce în acele 
caş uri în cari după lege formă ză for apelat or.

%

b

III. Comuna.
Comunele simt de 3 feluri:
1. comune mici, cari din eause materiali nu 

sunt în stare singure să faea din destul datorinţ e- 
lor impuse de lege, ci spre acest scop să asoeiezâ 
cu alte comune.

2. comune mari, cari singure, din propria lor 
potere fac din destul datorinţ elor legii.

3. oraş e cu magistrat. Comuna ca atare, în 
că uş ele el interne aduce botă rîri ş i face statuturl; 
aceste botă rîri ş i statuturl le duce la îndeplinire 
prin antistia comunala; dispune de averea comu
nala; să îngrijeş ce de buna starea drumurilor 
comunali; peste tot comuna să foloseş ce de drep
turile ş i împlineş ce datorinţ ele pe cari le prescrie 
legea comunala.

Când e vorba însă ca sa să facă arunc pe 
locuitorii comunei, ori sa să cumpere ori venda 
ceva moş ia comunala,- nu altmintră când comuna ' 
voesce sa ridice ceva împrumut ori să sistemiseze 
ceva oficiu noft la comuna, decisurile în aceste

y

*



T

— 28 —

cause, nunual atunci sa pot duce la îndeplinire, 
decâ silnt aprobate ş i din partea comitatului. In 
contra decisului comitatului, comuna pote înainta 
recurs în termin de 15 dile la ministrul de interne. 
D6că comitatul, asupra vreunul decis comunal, îna
intat acolo în forma legala, nu sa pronunţ a în adu-

orî decamal apropiiatâ,narea generala cea 
guvernul asemenea, nu s6 pronunţ a asupra apelatei 
înaintate acolo, în termin de 40 dile, decisul. co
munal — tacendo — se priveş ce de aprobat ş i sa 

pote duce la îndeplinire.
Statutul comunal trfcbue sa fie în consonanţ a 

cu legea, cu ordinele guvernului ş i cu statutele 
comitatului ş i după trecerea aloi* 30 de dile — ter
min de apelata — momentan trfcbue înaintat comi
tatului pentru aprobare; ş i deca comitatul nu s£ 
pronunţ ă asupra lui în adunarea generala cea mal 
apropiata, să priveş ce de aprobat ş i ş a pota efeptui.

Când înse ori ş i la ce ocasiune s6 constata ca 
statutul e' fă cut contrar legii s6u nu corespunde 
meniţ iuueî sale, comitatul ori ş i când'îl pdte nimici, 
dar acesta numai pe lângă , ascultarea preventiva a 
comunei. Decisul comitatului sa pote apela la mi
nistrul de interne.

:

Particularii pot cere deîa comuna modificarea 
statutului comunal, deca acela e pă gubitor pentru 
el, ş i decisul comunal în acâstă causâ sa pote 
apela la comitat ş i de acolo la ministrul de interne.

Ordinele guvernului, ale comitatului, referit6rie 
la administraţ ie ş i sentinţ ele în cause disciplinari, 
ridicate la valore de drept, comuna nuale pote pune 
la desbatere ci necondiţ ionat trebue s le eseeute.

1. Comitetul comunal, (representanţ a 
nala). "Comuna, pentru ca se pota face din destul 
tuturor datorinţ elor sale, ş i pentru ca sa se pota

:
:
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.
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folosi de tote drepturile ce i le da legea, 
din sinul să ii niş ee bă rbaţ i mai aleş i, cari formeză 
comitetul comunal. Numă rul membrilor în comitetul

alege

comunal se fixezd după numă rul sufletelor din co
muna astfel, ca tot la 100 suflete să socoteş ce un 
membru. în comunele mici nu pot fi mai puţ ini de 
10 membrii în comitetul comunal ş i mai mulţ i de 
20; în comune mari nu mai puţ ini de 20 ş i mai 
mulţ i de 40 ;

Jumă tate din membrii simt aceia, cari solvesc 
mai multa dare de stat, cari să numesc ş i viriliş tî, 
er jumă tate din membrii sfint aceia pe cari îi alege 
poporul, ş i afara de aceş tia mai sunt membrii în 
comitetul comunal acei membrii din antistia comu
nala cari în urma oficiului lor au drept de vot. La 
omenii cari au diploma, cum siint: preoţ ii, învă ţ ă
torii, advocaţ ii, medicii, etc. darea să socoteş ce 

duplu.

S

?*)

!

Deac cumva întră viriliş tî, adecâ întră cei ce 
solvesc mai multa dare, stlnt ş i vă duve, acele încă 
pot sa să folosesca de acest drept, dar numai aş a 
ca plenipotenţ eza pe cutare om din comună , ca să 
o represinte la ş edinţ ele comitetului comunal, des- 

acesta însă trebue să facft ară tare la. protopre-pre
torul cercual.

Contribuţ ia nevestei seu a copiilor, să socoteş ce 
la olalta cu contribuţ ia bă rbatului seu a pă rintelui, 
deca acest din urma e totodată ş i îngrijitoriul averei 

Dă ca individul nu locueş ce în comuna în carea 
solveş ce mai multa dare, dreptul de virilist, ş i-l 
pote esercia prin plenipotenţ iat.

• Dă ca cutarele solveş ce contribuţ ie în mai 
multe comune ş i e ş i luat în lista viriliş tilor din 
acele comune, dreptul de virilist ş i-l pote esercia 
singur în tă te comunele ori prin plenipotenţ iat. In

2*
W ] .
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umil ş i acelaş i comitet comunal, o persdna numai 
pe un membru diu comitet pote representd.

Lista viriliş tilor pe fle-care an o statoresce 
protopretorul cercual pe basa datelor dela oficiul 
de dare, ş i e pusă la vedere publica în decurs de 
5 dile în casa. comunala; contra acestei liste s6 
p6te face recurs în termin de 15 dile la vieecomi- 
tele ş i de acolo în alte 15 dile la comisiunea ad
ministrativa. Să - suş ţ ene Îns6 dreptul ministrului de 
interne- ca în urma unor erori esenţ iali în proce
dura ori în decis, la raportul comitelui suprem, sa 
supra censureze causa.

Se înţ elege de sine ca recurs în contra listei 
viriliş tilor se faee numai atunci, când nu e indus 
în lista cutarele carele are drept, ori e indus careva, 
carele nu are nici un drept. Recurs contra acestei 
liste p6te face ori ş i care alegator comunal.

t

2. Cine pote fl alegetor comunal ?

.Alegetor comunal pote fi acela, carele a îm
plinit etatea de 20 ani ş i solveş ce barem de 2 ani 
dare în comună , mâi departe ori care corporaţ iune, 
societate ş i peste tot ori care personă morală , decâ 
dispune de avere pe teritoriul comunei 'ş i solvesce 
dare.

1

Nu pot fi alegetor! comunali:
1. soldaţ ii în serviţ iu activ;
2. aceia cari pentru cutare crimă 

la iuchisore ori silut închiş i preventiv.
3. oficianţ ii de stat ş i de comitat în caş ul când 

nu solvese în comună altă . 
cea de venit după salariul lor.

4. cari stau sub secuestru.

m
rsfint osândiţ i

contribuţ ie decât numai
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Lista alegatorilor o statoreş ce o comisie exmisâ 
din sînul comitetului comunal ş i e pusa la vedere 
publica în decurs de 5 dile în casa comunala. 
Recurs încontra listei alegatorilor comunali se pote 
face în termin de 10 dile la comisia verificatdriâ 
din comuna, ş i în contra hotă rirel acesteia în alte 
10 dile la comisiunea administrativa.

3. Cum se aleg membrii comitetului comunal?

Când în o comuna . simt mai mulţ i de 600 
alegatori comunali, alegerea membrilor în comitetul 
comunal se face după cercuri, adeca comuna sa 
împarte în mai multe cercuri astfel ca în un cerc 
nu pot fi mal puţ îui de 200 alegatori, dar nici mal 
mulţ i de 600*, — er d6câ în cutare comuna nu 
sunt 600 de alegatori, alegerea sa face la olalta.

Pie-care cerc alege aţ âţ a membrii în comitetul 
comunal, câţ i se cuvin după minierul sufletelor; 
totdeuna sa alege ş i un anumit numer de membrii 
suplenţ i.

Locul acelui membru din comitetul comunal, 
carele 5ş i perde dreptul de membru prin decisul 
comisiunei verifiâctbrie, ori locul acelui carele a 
repausat ori ş i-a perdut dreptul de membru, 
altcum a aceluia carele ca membru în antistie are 
vot în comitetul comunal, ori locul aceluia carele 
abdice de membru, — decâ 
urmâtoriul carele solveş ce mai multa dare? — ca 
suplent, 6r — decâ e ales locul lui îl ocupa acel 
membru suplent carele a întrunit mai multe voturi.

In cause de neînţ elegere decide în forul prim 
comisia verificatorii er în forul al doilea comisi-

!

i
nu

e virilist, ’ l ocupa9"

â

unea administrativâ.
Acela carele e ales în mai multe cercuri, acel
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cerc îl represintă , pe carele singur îl designezi er 
locul devenit astfel vacant îl ocupă , membrul 1

suplent.
'W.Membrii în comitetul comunal s6 aleg totla 3 

ani pe 6 ani; membrii suplenţ î s6 aleg Îns6 numai 
pe 3 ani.

%Membru în comitetul comunal pote fi ales acela 
carele e alegator comunal ş i a împlinit etatea de 

24 de ani.
Diua alegere! membrilor în comitetul comunal 

o defige protopretorul cercual, dar numai atunci 
după ce lista viriliş tilor pe anul viitor e publicată , 
6r lista alegatorilor comunali e autenticată .

Piua alegerel trebue publicată în comună cu 
trei dile înainte.

.Alegatorii au drept s£ al6gă pe lângă preş e
dintele de alegere, 4 bă rbaţ i de încredere; dâcă 
alegatorii nu voiesc a alege bă rbaţ i de încredere, 
pe aceş tia îl denumeş ec preş edintele.

Alegerea din o comună tr&bue să se încheie 
în diua în care e fixată ş i s6 începe dimiu6ţ a la 
9 ore ş i s6 încheiă după amâdî la 4 ore, când s6 
numiră voturile.

In numele minorenilor cu avere voteză la ale
gere tutorul er în numele vă duvelor ori a femeilor 
maiorene, plenipotenţ iatul.

Un alegetor numai o personă p6te representâ.
Plenipotenţ ele, cu o 6râ înainte- de începerea 

alegerel trebuesc arfitate preş edintelui de alegere; 
decă cineva pentru o alegere ad dat mal multe ple- 
nipotenţ e la mal mulţ i individ!, atunci t6te plenipo- 
tenţ ele să nimicesc, nici una nu are valdre.

Alegerea se întâmplă prin vot secret, prin ş e- 
dulă (ţ îdulâ), fle-care alegetor pune în mâna preş e
dintelui de alegere, o ş edulă , pe carea simt scrise

*
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numele acelora pe cari îl doreş ce si fie aleş i în 
comitetul comunal. Deca pe ş edula stmt scrisi 
multe nume, de cat e numirul membrilor cari trebue 
aleş i, numele scrisă in urma, nu si iati în conside
rare. Acei cari au întrunit mal multe voturi, 
membrii aleş i ai comitetului comunal 
urmă tor.

mal

*
sfmt 

pe periodul

Lista membrilor aleş i, deloc sa ş i publica. în 
contra alegere! membrilor comitetului comunal si 
pote face recurs în termin de 10 dile dela alegere 
la comisiunea verificatdria din comuna, 
compune din 2 membrii ales! de comitetul comunal, 
din acel membrii, cari în acel period nu vin sub 
alegere, ş i din 2 membrii denumiţ i din partea pro- 
topretorelui cercual. Preş edintele acestei comisiuni 
e protopretorele. Decisul comisiei verificatorii în 5 
clile si p6te apela la comisiunea administrativa a 
comitatului.

Preş edintele de alegere, bă rbaţ ii de încredere 
ş i peste tot, aceia, carii în mod oficios iati parte la 
alegere, nu altmintr6 ş i alegitoril, stati subscutul 
lege!. — Nu e iertat a aţ îţ a pe nimeni la bataie 
ori a face ş candal la alegere, ca-cl si pedepsesc 
aspru aceia, cari împedeea ori voiesc a împedeca 
eu ori ce mijloce alegerea.

carea si

4. Cum să alege antistia comuuală ?

După terminarea alegere! membrilor în comi
tetul comunal, protopretorele conchAma comitetul 
comunal pentru constituire ş i defige terminul pentru 
alegerea antistiel comunali, carea tribue publicata 
în comuna cu 48 ore înainte.

Antistia comunala sa compune:
1. în comune mici: din jude, sub jude, cel

ify

3
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puţ in 2 juraţ i, notariul cercual, tutorul cercual ş i
medicul cercual. . , n , ..

2. în comune mari: din -jude, subjude, cel pu
ţ in 4 juraţ i, cassar, notar, tutor ş i medic comunal.

Statutele comunelor, cari prescriu mai cie 
aprfipe sfera de activitate a membrilor din antistia 
comunala, trfibue fă cute în consonanţ a cu legea 
comunala.

Salar regulat în comune mici ş i mari are no
tariul comunal ori cercual ş i medicul comunal ori

!

i

%

m

cercual.
Salariile ş i eventualele diurne sfiregulfiza prin 

statutul comunal.
Ca în comunele mici ş i mari, membrii antistieî 

comunali, sa aiba salarii ş i în ce suma, asemenea 
sfi regulfiza în statutul comunal.

Acolo unde împrejură rile locali pretind, 
tatul pote dispune ca averea judelui comunal sa 
fie asigurata în contra focului, pe spesele comunei.

Salariul notari ului comunal ori cercual, după 
ascultarea comitetului comunal ş i am fisurat s tarei 
materiali a comunei, îl statoreş ce comitatul.

Acest salar nu pote fi mai puţ în de 800 co
rone ş i cuartir în natura.

Salariul odata statorit, nu sfi mal pote reduce.
Iudele, subjudele, juraţ ii, cassariul ş i tutorul 

comunal sa aleg pe 3 ani; notariul ş i medicul co
munal sa aleg pe vifiţ a; pe jude, subjude, juraţ i, 
cassar ş i tutorul comunal ÎI alege poporul alegfitor, 
fir pe notar ş i pe medicul comunal îi alege comite
tul comunal.

copii-

4

Preş edinte la alegerea antistieî comunali e 
protopretorele.

In antistia comunala pote fi ales ori ş i care 
alegfitor comunal dfiea a împlinit etatea de 24 ani.
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Nu p6te fi ales îu antistia comunală:
1. acela carele nu p6te fî ales de membru în 

comitetul comunal;
2. preotul, înveţ ă toriul ş i oficiantul de stat;
Notariul comiuial nu pote fi înrudit cu judele

ori cu cassariul, dar nici judele asemenea nu pote 
fi înrudit cu cassariul.

Candidarea la postul de jude, notar ş i medic 
comunal o face preş edintele de alegere adecă pro- 
topretorele, er la cele-lalte posturi candidarea o 
face comitetul comunal.

La fie-care oficia trebue candidaţ i 3 Inş i.
Alegerea se întemplă prin aclamare, 6r decă 

10 alege toii cer în scris votare nominală ,' peş edin- 
tele de alegere trebue să ordineze votarea. în 
caş ul când la oficiul de jude, notar ş i medic comu
nal nici un candidat n’a obţ enut maioritatea absolută 
a voturilor, se face de loc a d6ua votare între acel 
doi candidaţ i, cari au primit mal multe voturi, ş i d6că 
la a doua votare voturile silnt egali, decide sortea..

Cel ales de jude comunal, e silit a primi ale
gerea ş i în cas contrar pote fi pedepsit până la 
200 corone.

Apelată în contra alegere! antistieî comunali, 
se pote face în 15 dile dela alegere, la comitat, ş i 
în contra decisului acestuia în alte 15 dile la jude
că toria administrativă .

Acel membru din antistiă , că ruia i-a espirat 
mandatul, trebue să porte oficiul sen până atunci, 
până când urmă toriul sen în oficia, prin alegere 
ori prin substituire nu îş i ocupă locul.

Locurile în antistia comunală , devenite vacante 
în decursul timpului, să îndenplinesc prin alegere 
ori prin substituire.

La postul de notar cercual ori comunal ş i la

m v
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postul de medic cercual ori comunal substitui eao 
face protopretorele, 6r la celelalte posturi dm an 
tistia comunală , substituirea o face comitetul comu
nal sub presidenţ a protopretorelul cercual.

Membrii antistiel comunali, după alegere depun 
urmă toriul jură mânt: „Eli  N. N. mfe jor că dat o mi
ţ ele împreunate cu oficiul med, cu siguntate con- 
scientidsâ le împlinesc. Dumnedeu aş a sâ-ml ajute . * 

Fie-eare membru din antistia comunala e r6s- 
pundetor cu averea sa, pentru eventualele pagube 
ce ar face statului, comitatului, comunei ori siugu- 

voia, din nepricepere ori din nebă gare

§

raticilor, cu 
de sdrnă .

5. Despre comitetul comunal.

. Preş edintele comitetului comunal e judele co
munal, 6r când acesta e împedecat — sub judele.

Numă rul ş edinţ elor comitetului comunal ’1 sta- 
toreş ce statutul comunal dar în fie-care comuna 
primă vera pentru cercetarea socoţ ilor comunali ş l . 
tomna pentru facerea preliminarielor comunali, — 
cu o lună mal nainte de adunarea generala a co
mitatului, — trebue se s£ ţ ână ş edinţ ă de comitet.

- Deeă Îns6 judele comunal, comitetul comunal ori 
a patra parte a membrilor comitetului comunal află de 
bine, s£ pot ţ en6 ş edinţ e estra-ordinarl de câte ori cere 
'trebuinţ a; tot astfel la provocarea comisiunel adminis
trative, a vicecomitelul ori a protopretorelul, uu 
altmintrd la dorinţ a notariulul comunal ori cercual, 
judele comunal e dator a eoncliemâ în totdeuna la 
ş edinţ ă membrii comitetului comunal.

Membrii comitetului comunal să conch6mă la 
ş edinţ ă totdeuna înainte cu 24 ore, pe lângă esp ti
nerea obiectelor de pertractare.

.1
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In ş edinţ a comitetului comunal decid membrii
presenţ i.

Mersul consfă tuire! în ş edinţ a comitetului 
nai, să reguleză prin statutul comunal.

Acel membru al comitetului comunal, carele e 
arendatorul, bunului comunei ort are contract cu 
comuna seti e în pâră cu comuna, nu pote luă 
parte la pertractarea obiectelor d6că e parte inte
resată ş i nici nu p6te votâ.

In comitetul comunal aâ drept de vot 
torit membrii din antistia comunală : judele, juraţ ii, 
cassariul, notariul, medicul ş i tutorul: — ceialalţ î 
membrii din antistia comunală pot să—ş l ridice 
în comitetul comunal ş i decă sânt provocaţ i, sânt 
chiar datori la acesta, dar vot nu aâ numai de 
cumva ar fi altmintrâ membrii în comitetul comunal.

Ş edinţ a comitetului comunal o deschide ş i o 
închide preş edintele; el conduce consfă tuirea ş i să 
îngrijeş ce ca să s6 ţ enă ordinea dilel.

îi stă în drept dar ş i în datorinţ ă preş edintelui 
ca pe aceia cart nu sânt membrii în comitetul co
munal ş i turbură pacea ş i liniş eea în ş edinţ ă , să -I 
scotă afară din ş edinţ ă ; pe vorbitor să -l facă atent 
a vorbi la obiect, ş i dâeă s’ar abate de repeţ ite 
ori dela obiect, s6u ar vă tâina bună cuviinta, să -l 
îndrume la ordine, ş i decă aeâsta nu ar folosi, să -I 
detragă cuvântul dela obiectul acela.

ludele comunal pune causa la vot, care să 
p6te efeptui prin sculare, dar dâcă 10 membrii 
poftesc ort dâcă e vorba de vinderea averel co
munali, de luarea de împrumut pentru comună , ort 
de aş ecjareabanilor comunali în vre-un institut de bani, 
preş edintele e dator a ordină votare nominală . 
Acel membru al comitetului comunal, carele vatâmă 
autoritatea consfă tuirel ori vatâmă pe cutare mem-

comu-
m
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1 bru din comitet, ş i vă tă marea nu ş i-o retrage ori 
acel membru, carele prin portare necorespmul6t6- 
riă conturbă consfă tuirea, pote fi pedepsit pi in pi 
ş edinţ e până la suma de 30 cordne, ş i pană nu 
solveş ce pedepsa, nu pote luă parte la ş edinţ ele

atitudinea sa,

*

comitetului. .
Decă comitetul comunal prin 

adecă prin ţ enuta sa ori prin decisurile sale, peri- 
cliteză interesele statului ori bună starea comunei,
_ ministrul de interne, la propunerea ori ascultarea
comitatului, pote disolvâ comitetul comunal, ş i dis- 

calea comitatului asupra demersului aface-

(â

piuie pe 
rilor comunali.

Membrii comitetului comunal încă sftnt respun- 
detorl cu averea lor pentru eventualele pagube ce 
ar eă usa prin hotă rîrile comitetului.

Mal ales să fie cu mare atenţ iune membrii 
comitetului comunal, la censurarea socoţ ilor comu
nali ş i la facerea prelimiuarielor; că -ci fiind depusă 
în mă nile lor sortea întregeî comuni ş i fiind el în
credinţ aţ i reş pective proveniţ i cu încredere de că tră 
locuitorii comunei, acestei încrederi trebue să 
corespundă cu inimă ş i conş ciinţ ă curată ; s£ pă - 
zescă comuna de ori ş i ce pagubă ; 6r atunci când 
trebuinţ a cere ca să aJ6gă notar ori medic comunal, 
sdu se candideze antistia comunală , — atunci să 
fie pă trunş i numai ş i numai de Duchul adeverulul 
ş i al dreptă ţ ii; să nu-ş l vândă libertatea ş i cunoş - 
cinţ a sufletului lor; cu fruntea senină ţ ână sus ş i 
tare la adevâr ş i facă tdte numai pre cum cer in
teresele comunei. Aibă în totdeuna în vedere mem- 
firil  comitetului comunal, că ceea ce el fac în numele 
poporului fac, ş i că legea morală adecă legea binelui 
opreş ce severş irea lucrurilor ce sunt în contra cu 
dreptatea ş i cu consciinţ a curată .

i
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Ca D6mne! amar să . resbună nedreptatea ş i 
lucrurile mârş ave fă cute pe conta poporului. — 
Domne! mângă 6t p6te fi acel membru al comitetului 
comunal ori al an tist! el comunali, carele a muncit 
pentru binele comunei sale ş i carele e liniş tit în 
sufletul seu despre aceea, că tot-ce a fă cut, 
pentru interesele sale personali, ci pentru interesele 
comunei sale ş i a poporului a fă cut.

6. Economia comunei. Averea comunei ş i a 
instituţ iunilor comunali în fie-care an trebue luată 
în inventar 6r acest inventar trebue acludat că tră 
socota anuală a comunei.

Averea comunei trebue susţ enută neatinsă .
în caş uri escepţ ionali, numai aş a se p6te vinde 

ori împă rţ i averea comunei, asemenea numai aş a 
să pote cumpera avere pe stina comunei, decă 
comitetul comunal decide acesta ş i d&că dela acest 
decis — care trebue publicat — în 30 dile comitetul 
comunal eră sl ţ ene ş edinţ ă ş i în aceea ş edinţ ă toţ i 
membrii comitetului comunal aduc decis pe lângă 
vot nominal ş i cu majoritate absolută .

Decă la acesta ş edinţ ă , nu sânt de faţ ă toţ i 
membrii comitetului comunal, chiâr în acest mod 
se mal conchemă membrii la ş edinţ ă , adecă peste 
30 dile; ş i d6că nici atunci nu sânt toţ i membrii 
de faţ ă , — s6 conchemă peste 15 cjile altă ş edinţ ă 
în care apoi decid membrii presenţ l.

Acele venituri ale avere! comunali, cari până aci 
sail folosit pentru acoperirea cheltuielilorc oniunel, ş i de 
aci încolo, înainte de t6te, spre acest scop să folosesc-.

în contra decisului comitetului comunal de a 
vinde ori împă rţ i avereac oniunel, nu altmintr£ de a cum
pera avere comunală , ori care locuitor al comunei 
are drept de a apelă în termin de 30 dile la comitat.

<9
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Asemenea decis, până . la espirarea timpului de 
apelata ş i în cas de apelata, până la resolvirea ei, 
— nici ia un cas nu să p6te efeptui.

Antistia comunală e datore ori ce proces in-
a *1 aduce prin proto- *tentat în contra comunei, 

pretorele cercual, la cunoş cinţ a vice-comitelul.
Esarendarea avere! comunali de comun să 

* efeptueş ce prin licitaţ iune publică .
Modalită ţ ile licitaţ iune! ş i preţ ul strigare! le 

stabileş ce comitetul comunal, tot acesta aprobă ş i 
licitaţ iunea.

D6că licitaţ iunea nu ar duce la resultat or! d6că 
pentru comună ar fi mal avantagios ca averea să 
se esarândeze din mână liberă , acesta să p6tă face 
numai după -ce contractul din afacere se aprobă ş i 
din partea comitatului.

' 7. Preliminariul comunal. Proiectul de pre
liminar, antistia comunală îl presenteză comitetului 
comunal.

*

Preliminariul trebue să cuprindă în sine tote 
spesele ordinari ş i estraordinar! ale comunei, mal 
ales cu privire la acele spese, pentru acoperirea 
că rora comuna e deobligată prin lege.

în preliminar să suscep ş i acele venituri ale comu
ne! cari ş i până acu sau folosit spre scopurile comunei, 
împreună cu remanenţ a casse! din anul precedent.

Preliminariul astfel presentat să ia la censurare ş i < 
să aprdbă în ş edinţ a de tomnă a comitetului comunal; 
— proiectul de preliminar inse trebue înainte de 
surare în decurs de 15 dile pus la vedere publică 
si acesta trebue adusă la cunoş cinţ a locuitorilor.

Preliminariul împreună eu pă rerea minorită ţ i! 
trebue suş cernut comitatului pentru aprobare.

Antistia comunală e datore a ţ en6 strict pre
liminariul comunal.

cen-

&
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în cât spesele comunei 
din veniturile comunali 
comunala pe locuitori.

Oficianţ ii de stat ş i de comitat, preoţ ii. înve- 
• ţ âtorii, ş i notarii comunali, după salariul lor 

solvesc dare comunala.
8. Socoţ ile comunali, Socoţ ile comunali trfibue 

fă cute in consonanţ a cu rubricele din preliminar.
Socoţ ile comunali sa censurâză tn ş edinţ a de 

primavera prin comitetul comunal; spre scopul acesta 
ş edini a comitetului s© convoca cu 15 dile înainte 
ş i despre ţ enerCa ş edinţ ei trCbue avisat protopretorele 
cercual; comitatul să îngrijeş ce 
socoţ ilor comunali sa presideze un individ afara din 
comuna, carele conduce ş edinţ a comitetului comunal 
ş i despre cele esperiate face raport că trâ comitat.

Socoţ ile comunali încă trCbue pus© la vedere 
publică în decurs de 15 dile înainte de censurare.

Socoţ ile comunali censurate de comitetul co
munal, cu eventualele obiecţ ionă rî ale particularilor 
să suş cern comitatului pentru supra-censurare.

Comunile sunt îndatorate, ca fondurile cari sânt 
încredinţ ate comunelor spre administrare, să le 
administreze conform meniţ iunel acelor fonduri, ş i 
sânt îndatorate comunele a raporta în fic-care an 
comitetului comunal despre starea acelor fonduri ş i 
a presentâ ş i socotâ regulată despre ele.

7. Despre că uş ele orfanilor  ş i 

8. TutoratuL

La etatea de 24 ani, fie-eare om devine maio- 
ren; femeia devine maiorenâ când s© că setoresce, 
mă car să nu fi ajuns.încă etatea de 24 ani.

s’ar pot© acoperi 
comuna p6te aruncă dare

nu

nu

>#■

ca la censurarea
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Până la etatea de 24 ani, copiii stat! sub 
îngrijirea pârintdscă . Acei ten Cri cari aii împlinit 
18 ani, decă aş a pretind că uş ele lor familiari,. să 
pot face maiorenl prin sedria orfanală . Atare individ 
să se adreseze cu t6tă încrederea că tră notariul co
munal, carele îl va spune ce are de fă cut.

Decă să întemplă de remân copil orfani de 
tată ori ş i de mamă , sedria orfanală denumeş ee 
pentru îngrijirea orfanilor un tutor,. carele - ca ş i tata 
ori mama are să îngrijiscă de creş cerea orfanilor 
ş i de averea lor. 
tutor comunal carele are grije ca tutorii din co
mună să -ş i împlinescă datorinţ ele. In comitat sedria 
orfanală să îngrijesee de sdrtea orfanilor ş i de 
averile lor. Sedria orfanală s£ compune din un 
preş edinte, mal mulţ i asesori ş i uu cassar.

Maiorenil s£ pun sub tutorat:
1. decă simt smintiţ i la ininte (alienaţ i, elme- 

beteg) seu surdo-muţ l, ş i nu s6 pot inţ elege nici 
prin semue.

2. decă silnt pră dă tori de avere.
3. decă de un an sânt depă rtaţ i de casă , nu 

s6 sciţ i unde sânt, ori silnt împedecaţ î a veni 
acasă ş l a-ş l îngriji averea.

4. decă silnt osândiţ i la închiş ore pe un timp 
mal îndelungat. •.

Punerea sub tutorat o ordindză judecă toria; 
— pentru aceş tia eră ş i sedria orfanală denumesce 
tutori. ^

m

în fîe-care comună este un

<

-

La maiorenl puş i sub tutorat, tutorul de 
e soţ ul de că să torie, tata ori altă rudenia. 

Nu pote fi tutor:
1. carele stă sub tutorat.
2. că lugă rii;
3. acel cari tră esc 9 vidţ ă ş caudaldsă .

comun
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4. acel cari stati sub secuestru.
Fie-care individ e dator a, primi sarcina de 

tutor, sub pedepsă până la 400 coră ne.
Nu e dator a primi sarcina de tutor:
1. carele a trecut peste 60 arii.
2. carele e tutor deja.
3. carele are 5 copil 'Ş i să îngrijeş ce de creş -

4

cerea lor.
4. miniş trii.
5. deputaţ ii dietall.
6. oficianţ ii publici, preoţ ii mireni, învă ţ ă to

rii, etc.
Tutoratul încetă ză:
1. când nrinorenul ori maiorenul pus sub tuto-

rat mă re.
2. când tutorul m6re.
3. când minorenul devine .maioren.
4. La rogarea tutorulul ori la absolvarea Iul 

din partea sedriel orfanall.
o. prin suspendarea tutorulul.
Tutorul ocupând locul pă rinţ ilor, are o deosă - 

bitâ datorinţ â a îngriji de minorenii încreduţ l lul, a 
fi cil grija la creş cerea lor morala ş i a îngriji 
averea lor sa nu să micş oreze, câ-cl tutorul, carele 

îniplineş ce în mod conscienţ ios datorinţ ele 
sale faţ a de cel cari sânt Iul încredinţ aţ i, va fi tras 
la ră spundere prin sedria orfanalâ ş i depus adecâ 
suspendat ş i astfel ruş inat înaintea omenilor.

Dela sedria orfanalâ să pot luâ împrumuturi 
pe averi imobile adecâ pe moş ii, pânâ la a treia 
parte din preţ ul averii, dar acele împrumuturi trebue 
resolvite în cel mult 32 de ani.

Cari au lipsâ de astfel de împrumuturi, 
altui intră în ori ş i ce causâ, care aparţ ă ne sediiei 

adreseze câtrâ ântistia comunală ,

ca

nu- si

n# *

nu

orfanall, sa să
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unde vor primi tote desluş irile de lipsă ;, cu atat 
mat vârtos, că antistia comunală în multe caş uri 
trebue să -ş i deie pă rerea sa asupra rogă rilor adre
sate că tră sedria orfanală .

}

V

#■

IV. Despre lă să menturî.
Dâcă se întemplă de m6re cutare individ, după 

carele remâne ceva avere, aceea ce remâne după 
mortea sa, se numeş ee lâsâmânt. In caş uri de aces
tea, antistia comunală suseepe caş ul morţ ii, adecă 
face însemnare că cel care a murit, ce' urmă tori 
legali are, câtă avere a râm as după densul ş i că 
fă eut’a testament ori ba? — Decă a fă cut testa
ment, atunci ş i testamentul trebue să se ală ture 
la caş ul morţ ii, care apoi să trimite la judecă toria 
cercuală . — Judecă toria apoi îndatoreză pe antis
tia comunală a face inventar despre totă averea 
miş că tdriă ş i nemiş câtoriă ş i despre tote datoriile 
acelui ce a murit; tote aceste apoi judecă toria 
cercuală le transpune notariului public regesc, ca
rele châmă pe toţ i urmă torii la sine pentru ca se 
pertracteze lă să mântul, adecă să se ş cie câtă avere 
ş i câtă datorie a râmas, ş i cum să se împartă 
aceste între urmă tori. — D6eă urmă torii sânt omeni 
de nă ră vâlă ş i subscrii! protocolul de pace înaintea 
notariului public regesc, atunci t6te scrisorile 
trimit ă ră ş i judecă toriei cereuall, i ' 
averea pe numele fie-eă ruia dintre urmă tori, aş a 
Pie cum ei sau înţ eles. în caş ul când urmă torii 

se pot înţ elege, atunci judecă toria cercuală 
împarte  ̂averea între ei, er partea nemulţ ă mită cu 
acesta împă rţ ire ’ş l pote că uta dreptul pe calea legii.

4

i.

i

!

să t

ş i se transcrie
*

nu

!
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— Drept aceea e f6rte de recomandat ca urmă torii s6 
aibă in vedere proverbul: „unde s6 certa doi, câş tigă 
al treilea," ş l la împă rţ irea lă sâmenturilor s6 nu fie 
conduş i de Duchul pismel s6iî al f&sbună rei, ci In 
fră ţ escă înţ elegere, să s6 înţ elegă unii cu alţ ii fă ră 
să facă multă gâlcevă , că -el d6că ajunge lucrul pe 
calea procesului, apoi în cele mai multe caş uri nu 
numai că nu câş tigă nimic, dar pe lângă aceea că 
causa s6 amână cu anii, s6 mai aleg ş i cu o sumă 
mare de spese de proces. — D6că Ins6 bună 
înţ elegere nici la un cas nu s6 pote face, trebue 
cerut sfatul vre-unui advocat, că ci că uş ele de 
lâsă ment sunt de aş a natură că numai advocatul 
le pote ap6ra.

Totuş i vorba românului: „mai bine o pace 
slabă decât un proces gras".

Testamentul.

I

Fie-care individ, carele dispune de o avere 
oreş i-carea, are datorinţ ă să s6 îngrijescă , ca după 
mortea sa, urmă torii s6i s6 nu s6 i6e la proces 
pentru moş tenire, ci s6 împă rţ dscă încă înainte de 
m6rte, averea sa Într6 ei, respective să s6 îngri- 
jescă că averea sa după trecerea lui din vi6ţ ă , în 
ce mod s£ fie stă pânită . Disposiţ iunea cea din urmă 
ce o face cutarele, încă fiind în vi6ţ ă , pentru „ 
împă rţ irea ori moş tenirea averii sale după mdrtea 
sa, s6 numeş ce testament.

Testament s6 pote face prin notariul public 
regesc, prin judecă toria cercuală ori prin notariul 
comunal.

Testamentul carele s6 face înaintea notariul ui 
public regesc ori înaintea judecă toriei regesci, s6 
numeş ce testament public. Surdo-muţ ii, muţ ii ş i acei
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cari n’ail împlinit etatea de 18 ani, numai înaintea 
notariului public regesc ori înaintea judecă toiiei 

cercuali pot face testamentul.
Dar ş i omul singur ’ş l p6te face testamentul,

decât câ în caş ul

!■

adecâ ’ l pote scrie el singur, 
acesta testamentul trebue se fie subscris ş i de doi 
martori, în cele lalte caş uri trebue patru martori.

Testament se p6te face ş i numai cu vorba, 
adecă cel carele face testamentul decbiară dar 
înaintea alor patru martori, care este dorinţ a lui 
cea din urmă ş i că acdsta dorinţ ă din urmă a lui 
este totodată ş i testamentul lui. Acest 'fel de testa
ment înse numai atunci are valore, decă dela face
rea testamentului până la mortea testă toriului nu a 
trecut trei luni; de cumva a trecut trei luni, nu
mai aş a are valore, decă se pote dovedi că testă - 
toriul nu a fost în stare a face alt testament.

Se pote face ş i testament escepţ ional, bună - 
6ră în timp de resbel, pe câmpul de luptă ori când 
bă ntue morburi epidemice, cum e cliolera etc. Când 
testamentul escepţ ional e scris de mâna testă toriului, 
nu e de lipsă să -l subscrie ş i martorii, dar când 
testamentul escepţ ional nu e scris de mâna testa- 
toriului, e de lipsă se fie subscris ş i de doi mar
tori dintre cari barem unul trebue se ş cie ceti ş t scrie.

)

m i

V. Matriculele de stat.
Pentru ţ âuerea în evidinţ ă a caş urilor de naş - 

cere, că setorie, ş i morte servesc matriculele de 
stat. Matriculele de stat le conduce matriculantul 
de stat ş i substitutul seti, pe cari îi denumeş ce mi
nistrul de interne.

&

1
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Ca sâ cunoscem cele mal necesarii cunoş cinţ e 
caii se refer la caş urile de naş cere, câsâtorie ş i 
morte, mal jos sfint înş irate unele disposiţ iunî ale 
legii; anume:

1. caş ul naş cerel trebue adus la cunoş cinţ a 
matriculantului de stat, cel mult In o sâptâmâna 
dela naş cere. — Mort nă scuţ ii ori cari au murit 
în decursul naş cerel, trebue înş tiinţ aţ i în diua 
urmâtore.

9)

<► '

Pentru însciinţ area caş urilor de naş cere simt
obligaţ i:

1. tata legal;
2. m6ş a carea a luat parte la naş cere ;
3. eventual medicul;
4. cari au fost de faţ ă la naş cere;
5. acela în a carul locuinţ a s’a întâmplat

naş cerea;
6. mama, de loc cum sâ însă netoş ecla.
Moş a e îndatorata a înş tiinţ a matriculantului 

de stat în decurs de 24 ore fie-care naş cere la ca
rea a luat parte. Acela, carele prin lege e înda
torat a însciinţ a caş urile de naş cere, în cas când . 
nu le înş ciinţ âza matriculantului de stat, în timpul

va fi pedepsit din partea foru-prescris de lege, 
rilor politice.

2. Că setoria. Câsâtorie valida uumai înaintea 
matriculantului de stat sâ pote încheia. Acei, 
carii doresc a îucheiâ câsâtorie, înainte de tote sa 
sâ adreseze catra matriculantul de stat, de unde 
vor primi îndrumă rile de lipsa; anume: ce documente 
au sâ câş tige câ câsâtoria proiectata sa sâ pota 
încheia. — Atât junele cat ş i miresa au lipsa de. 
esti-asul sâu cartea de botez; — apoi dâcâ atat 
junele cât ş i mirâsa, nu sânt încă trecuţ i de 24 
ani, au lipsâ de învoâla pă rinţ ilor la câsâtorie;

\

*

|



TT
i ——»

4S

dă ca junele nu a trecut peste anii de asentare, 
sa dovedă scă ca are licenţ ia escepţ ională pentru 

că să torie; — în fine junele ş i miră sa trebue să 
dechiare că nu simt înrudiţ i la olaltâ. -— Din t6te 
aceste ş i alte documente pe caii matriculantul de 
stat le află de lipsa, apoi să constata ca să pote 
ore încheia că să toria proiectata ori ba?

Decâ nu stmt piedecî la încheiarea că să toriei, 
atunci matriculantul de stat face publicarea adeca 
vestirea; acă sta publicare să face în timp de 14 clile, 
după cari mal aş teptându-să 3 dile, că să toria să pote 
încheiâ. Dispensaţ ie dela publicare pote da vice corni
ţ ele er rogarea pentru dispensaţ ie o face matriculantul 
de stat. — Dă ca că să toria nu să încheia începă nd dela 
publicare în termin de un an, numai atunci să pote 
încheia deca din nod să publica.

Nu pot încheia .că să torie:
1. persă nele impotente, (cari- n’au trecut de 12 

ani seu sunt smintite la minte) ş i cari stmt sub 
tutorat.

2. cari n’au ajuns etatea desvoltată (bă rbatul 
18, femeia 16 ani.)

Ministrul de justiţ ie pote da dispensaţ ie.
3. nă murile de sânge: fratele ş i sora; fratele 

cu urmă torii nemijlociţ i ai fratelui ori al surorel.
4. Nu pote încheia că să torie acela a carul 

că să torie de mal nainte n’a încetat ori nu s’a 
nimicit.

are

5

!
I 5. Nu să p6te încheia că să torie fă ră învoă la

pă rinţ ilor.;
6. nu pot încheia că să torie verii primari. 
Ministrul de justiţ ie p6te dâ dispensaţ ie.
7. nu pot încheia că să torie aceia, pe cari legea 

i-a despă rţ it pentru spargerea că să toriei.
8. femeia

H

nu pote încheia că să torie în timp ,
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de 10 -luni dela. mdrtea bă rbatului ; — d6că în 
decursul acestui timp femeia nasee, apoi p6te în- 
eheiâ că să torie ori ş i când.

pote îneheiă că să torie fă ră licenţ ia eş cep- 
ţ ionala pentru că să torie, acela carele nu a trecut 
peste anii de asentare.

nu să pote încheiâ că să torie fă ră pub-

9. nu

10.
& lică re ;

vice-comitele pote dâ dispensaţ ie.
Legea îndatoră ză pe toţ i cetă ţ enii a încheia 

că să toria înaintea matriculantulul, că -cl numai aceea 
că să torie e validă , carea să încheia acolo; 
tini! adevă raţ i însă ’ş l aduc aminte i 
biserica, ş i după încheiarea că să toriei civile, merg* 
în casa lui Dumnecjeil ş i acolo sfinţ esc că să toria 
lor prin legarea mâuilor din partea preotului ş i prin 
jură mântul ee-1 depun pe sânta Evangeliă ş i pe 
sânta cruce; românul totdeuna a ţ enut la legea 
strâmoş eseă ş i tot astfel trebue să facă ş i în viitor; 
decă ni împlinim datorinţ ele pe cari ni le cer legi
le ţ ă rii, trebue să împlinim ş i datorinţ ele pe cari le 
cere legea lui Dumnedeă . Creş tinul bun 
face ! !

eres-
y

ş i de sânta

Ş iasa
5

3. Caş ul de morte. Fie-care cas de morte 
trebue înş eiinţ at matriculantulul de stat, cel mult 
în diua urmă tore. Câsul de morte e dator a-1 în- 
ş eiiriţ a:

1. capul familiei;
2. membrii familiei;
3. acela în a că rui locuinţ ă s’a întâmplat caş ul 

de morte;
4. proprietariul sâu gazda casei, dâcă locueş ce 

în acea casă .
Să iâe spre ş cire toţ i cari, sCmt obligaţ i a face 

acâsta însciinţ are, ca de loc să facă ară tare ma-

&

4
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fă cut acestatrioul an tul ui de stat, ş i până nu sa 
înş cinţ are nu-I iertat a îngropa mortul; în cas contrar, 
cei de vină . vor fi pedepsiţ i forte aspru.

ti

VI. Iudecă toriile.

1. Judecă toria comunală . Judecă toria comu
nala consta: în comune mari din jude, un jurat ş i nota- 
riul  comunal, er în comune mici din jude ş i doi juraţ i. 

La judecă toria comunala aparţ in că uş ele cari 
trec în valore peste 40 corone.
Judele comunal nu pote judecă în acele cause:
1. în cari persona lui fiind interesata direct 

ori indirect, pote speră folos ori paguba.
2. nici în aceea causâ nu pote judecă în care 

soţ ia sa ori nemurile sale sdnt pă rţ i interesate.
3. nici în aceea causă , unde judele pote figură 

ca martor.
4. nu pote nici în caş ul, când cu pârâtul ori 

pârâtoriul e în duş mă nie.
La judecă toria comunală nu s6 pune jură mânt. 

Partea neîndestulitâ cu judecata adusă , pote apelă 
la judecă toria cercuală regâscă .

2. Judecă toriile regeş ci.

nu

mTote judecă toriile regeş cî din ţ âra nostrâ, aduc 
sentinţ e în numele Mă estă ţ ii Sale a Regelui. 

Forurile judecă toresc! sunt:
1. judecă toria curcuală regâscă . (kiră lyi jă ră s- *

birdsă g)
2. Tribunalul regesc (kiră lyi torvenyszâk)
3. Tabla regescă (kiră lyi itelâ tă bla)
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4. Curia regă scă (kirâlyi kuria).
Judecă toria cercuală regă sea e chemată a per- 

tractâ ş i a aduce sentinţ e în că uş ele ce s’ar ivi  
întră cetă ţ enii ţ ă rii. în contra sentinţ ei • judecă toriei 
cercuall să pdte apelă la tribunalul regesc. Aprdpe 
pe lângă t6te judecă toriile cercuale regesc! din 
ţ eră să află coriea fonduară (telekkonyv—Grundbuch), 
carea cuprinde în sine însemnarea moş iilor, averilor 
imobile din cercul acelei judecă torii regesc!. în car
tea fonduară fie-care individ, care are moş ie pe teri- 
torul cercului judecă toresc, are trei foi ş i anume:

1. Poea A. carea arată numă rul că rţ ii fondu- 
arl ş i a parcelei, locul unde să află moş ia cât e 
de mare în jugere ş i stă njinl patraţ î, ş i cum să 
foloseş ce: adecă e loc de pă ş une, pă dure, gră dină , 
loc de casă ori ară tură .

2. Poea B. carea arată cine e proprietari ui 
moş iei, cu cât a fost cumpă rată ori cât valoreză .

8. Poea C. carea arată câtă datorie este In
tabulată pe moş ia aceea.

înainte de ce voim să cumpă ră m vre-o moş ie, 
să mergem la cartea fonduară ş i să cercetă m sta
rea respectivei moş ii adecă cât e de mare, cine e 
proprietariul el ş i ce datorii intabulate sunt pe ea; 
după ce suntem în curat asupra jacestora, potem 
încheiâ contractul dar să grijim, ca moş ia cumpă
rată să să scrie pe numele nostru, că -eî numai 
aceea e moş ia nostră adevă rată , carea să află in
dusă în cartea fonduară pe numele nostru.

3. Tribunalul  regesc.

Tribunalul să compune din un preş edinte ş i 
mal mulţ i judi, cari tot câte trei judecă în că uş ele 

aparţ enă tore de tribunal.

*

%
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Pe lângă fle-care tribunal s’a mal instituit ş i 

curtea cu juraţ i, carea constă din 3 judi ş i 12 juraţ i.
Jurat pOte fi acel cetă ţ en al ţ enl, carele a 

împlinit etatea de 26 ani, ş cie vorbi ungureş ce, 
ş cie ceti ş i scriO ş i solveş ce cel puţ in -.0 coi One 
dare pe au. Curtea cu juraţ i judecă în cause mari
cum stat:

vă tă marea personel Mă estă ţ ol Sale;
tră darea de patrie;
r6svr£tirea în contra legilor ţ &ri!;
vă tă marea religiune!;
omorul; •
aprinderea;
crima în contra să nă tă ţ ii publice;
Aceste crime s6 pedepsesc forte aspru, chiar

;

1

ş i cu mdrte.
4. Tabla regescă ,

Sentinţ ele tribunalului regesc s£ apel6ză la 
tabla reg6scă . Table regesc! stat în 11 oraş e mal 
mari anume în: Budapest; Debreczen; Gyâr; Kassa;

Maros-Vâsă rhely; Nagyvă rad ; P6cs ;Kolozsvă r;
Pozsony; Szeged ş i Temesvâr.

5, Curia regescă ,

Porul suprem judecă toresc este Curia reg6scă , 
carea pentru t6tă ţ 6ra numai una este, în Budapesta, 
în contra sentinţ ei Curiei regesc!, nu mal este loc 
de apelată .

k

1

6. Judecă toria administrativă , !

Pentru afacerile administrative, s’a instituit în 
Budapesta, o judecă torie administrativă , la carea]

:

!
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aparţ en numai că uş ele administrative cum sânt: 
apelata în contra alegere! antistiel comunali ori a 
notarialul comunal ş . a., adecă acele cause cari în 
sine nu constitue transgresiune ori crimă .

Judecă toriile regeş ei din ţ âră stint instituite 
pentru ca să aducă dreptate, că rora din una să u . 
alta parte li sad fă cut nedreptate. înainte de a pă ş i 
însă cu plângerile nă stre înaintea judecă toriei, să 
cumpenim bine aceea ce voim a face ş i să nu 
mergem la bara justiţ iei cu tote nimicurile, că ci 
acă sta constă mulţ i bani ş i e lucru mai frumos 
decă omenii să pot înţ elege ş i cât pot înconjură 
procesele de pe la judecă torii. — Când însă cineva 
e silit a cere ajutoriul judecă toresc, fiind-că nu fie
cine cună sce legile, — să se adreseze că tră astfel 
de bă rbaţ i cari anume să ocupă cu ş tudiarea legilor 
ş i cari sânt puş i anume ca să represinte pe 6meni 
în procese; — astfel de bă rbaţ i învă ţ aţ i să numesc 
advocaţ i seu fiş calî;
ne adresă m cu totă încrederea că tră vre un advo
cat, carele apoi ni va apă ra interesele nostre.

7. Notarii publici regeş ei.

Cetă ţ enii din o ţ ă ră afi multe afaceri unii cu 
alţ ii; cumperă , vînd, fac fel de fel de legă turi; 
dar fiind-că cetă ţ enii nu cunosc tote legile cari 
trebue pă zite la facerea tuturor acestora, statul a 
denumit în mai multe locuri din ţ ă ră , bă rbaţ i învă
ţ aţ i ş i de totă încrederea, că cetă ţ enii să să adreseze 
că tră el în că uş ele lor, ş i aceş ti bă rbaţ i deş tepţ i să 

notari 'publici, regeş ei. Tote legă turile, de- 
chiaraţ iunile ş i afacerile cari să fac înaintea notariu- 
lul public regesc, ati potere mare ş i stint aş a de 

valide ca sânta scriptură .

&

decă avem ceva proces, să

% numesc
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8. Statariul.

Când pe teritoriul cută rul comitat, s6 întemplă 
adese omoruri, furaturi, jâfuirl seu aprinderi ori 
liniscea publică e cu mult mal periclitată , decât 
fâcfetoril de rele s6 potă fi traş i la judecată pe cale 
regulată , — atunci ministrul de interne, la cererea 
motivată a comitatului, publică statorid pe teritoriul 
acelui comitat.

Judecă tori în vremea statariulul sânt: un preş e
dinte ş i 4 judi dela tribunalul concerninte. Sentinţ a 
adusă de că tră aceş ti judecă tori, de comun e fdrte 
aspră , nu se pote apelă ş i de loc să ş i duce la 

îndeplinire.
Să ne ferdscă Dumnedeil sântul de statariu ş i 

sâ ne învrednicescă ca prin muncă cinstită să luc
ră m pentru fericirea patriei, în pace ş i buna 
înţ elegere.

H.:ca

%

j

i

i
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VII. Dă rile. !

In fie-care comitat este un director de finanţ e 
(penziigyigazgatti) carele sti îngrijeş ce că disposi- 
ţ iunile legii cu privire la dă ri să fie împlinite ş i 
carele controltiză mersul regulat al tuturor afa
cerilor de dare. 
le de dare (adtihivatal.) — De comun locuitorii 
comunei solvesc dă rile la casa comunală , de unde 
în fie-care- lună de douti ori s6 administrtiză prin 
perţ eptorul comunal, la oficiul de ■ dare. — Aceia 
caii solvesc pe an dare peste 200 cortine, nu 
solvesc v darea la comună , ci de a dreptul la 
oficiul de dare.

Dă rile să adună la oficii-
#•

i
<#



— 55

Dare de pă mânt sa solveş ce după pă mântul 
ară toritt, pă ş une, pă dure, rit, gră dină , viie, adecă 
după tot pă mântul care aduce folos. Pentru ca să 
se ş cie soiul pă mântului ş i modul lui de lucrare, 
in fie-care comună sâ află pentru fie-eare proprie
tar eole de catastru, în cari sâ află însâmnat so
iul pă mântului, modul lui de lucrare ş i venitul 
curat al acelui pă mânt. După venitul curat al pă
mântului, sâ solveş ce 25*5°/0 dare de pă mânt adecă 
după un pă mânt cu venit curat de catastru de 
100 fl. sâ solveş ce dare de pă mânt 25 fi. 50 cr.

Decă să întâmplă că r6da pă mântului ori sâ- 
mă nă tura din vre un an e nimicită prin grindină , 
prin secetă prea mare ori prin ger crâncen, sâ fa
cem arâtare, dar numai decât, antistiei comunali, 
carea momentan trebue sâ mârgă la faţ a locului 
pentru luarea protocolului despre pagubă , care pro
tocol să trimite direcţ iunei de finanţ e. — Direcţ iu
nea de finanţ e apoi prin o comisiune ş tavereş ce 
paguba ş i conform pagubei, iârtă o parte din darea 
pă mântului.

Dare de casă să solveş ce după o tabelă anu
mită ş i după arânda curată a casei. — După casa 
din noii zidită , 10 ani ‘de arândul nu sâ solveş ce 

dare de casă .
Dare de venit să solveş ce după tote veniturile 

ce le pote avâ omul; acesta dare are 4 clase:
de clasa I. să ţ ân servitorii ş i mă estrii de prin

r

*
comune;

de clasa II. să ţ en proprietarii de pă mânt ş i 
case, ş i toţ i aceia cari solvesc dare după capital 
si percente; de clasa HI. să ţ ân arândă torii de pă
mânt, neguţ ă torii, apotecarii ş i toţ i cari nu au sa
lar regulat d. e. advocaţ ii, injinerii, medicii ş i in-

%•
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stitutele ele bani; de clasa IV. sa ţ en aceia cari afi 
salar regulat ori pensiune regulata.

Dare generala de venit sa solveş ce după toie
soiurile de dare. . . ,

Dare de scutire de miliţ ie (hadmentese'gi ado)
solvesc aceia:
1. cari odata pentru totdeuna sunt aflaţ i ne 

apţ i pentru serviţ iul militar;
2. cari la a treia asentare sunt ne apţ i; _ ^
3. cari înainte de a împlini anii de serviţ iil 

militar, pă ră sesc ţ 6ra.
După puş că încă să solveş ce dare, anume după 

puş ca cu o ţ evie 2 cordne, 6r după cea cu d6u£ 
ţ evii 4 corone pe un an.

Aruncul pentru dă ri să face prin antistia comu
nală , prin direcţ iunea financiară ş i prin comisiunea 
pentru eiectarea dă rilor.

Darea trebue solvită pe fie-care an în 4 rate 
anume în 15 februarie, 15 Maiil, 15 August* ş i 15 
Noemvrie; care solveş ce mal tă rdiu, trebue să sol- 
vescă ş i interese de întârziere ş i spese de execuţ ie.

Darea nesolvită la timp să încasseză prin exe
cuţ ie; directorul de finanţ e, la cerere bine motivată 
pote dă amânare pentru solvirea dă rilor, pe un 
timp oreş i-carele.

%

*§'

1. Competinţ a (le timbru.

Când facem ceva legă tură , contract, dechiara- 
ţ iune, atestat; când vindem ori cumpSră m ceva; 
când facem rogare la cutare oficia ori judecă torie; 
când voim să ne asigură m ceva drept în cartea 
fonduară , trebue să solvim o anumită sumă numită 
competinţ ă de timbru, carea competiuţ ă ori să sol-

M

3

1
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veş ce în bani, ori prin lipirea timbrului recerut pe 
anumitul act.

Fiind-că competinţ a de timbru ’ş i are regulele 
ei, cum ş i cată , să s6 solvescă , e de dorit, ca în 
totdeuna să facem întrebare de omeni învă ţ aţ i 
sUnt advocaţ ii, notarii etc. că -cî dfecă nu folosim 
timbrul recerut, ne pedepseş ce oficiul de dare.

Oompetinţ ă să mai solveş ce ş i atunci când 
cineva Jfcoş teneş ce ceva avere, ori capotă ceva 
drept pe avere ori cumpă ră ceva avere.

Acesta competinţ ă o eiecteză oficiul, de dare ş i 
trebue solvită în termin de 30 «Jile, că ci în 
contrar să întabuleză pe avere ş i să încasseză prin 
execuţ ie.

cum

&

cas

iu contra eiectă rei ori ce soiil de competinţ ă , 
să pote face recurs în termin de 30 clile la direc
ţ iunea financiară ş i de acolo la ministrul de finanţ e.

Tot astfel când asupra cuiva s’a eiectat o compe- 
tinţ â în sumă mal mare, provenită din lă să ment ori 
cumpă rare, să p6te face rogare lă direcţ iunea finan
ciară , pentru a că pSta respirifi de solvire, un timp 
mai îndelungat. . .

i

#>'•

%
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Scala timbrelor.

pentru
contracte

pentru 
documente

până , laTcor- Itdll. 11 pana la |[ cor, fiii.

pentru
cambii CI*

-
:

până la. j! cor, fiii- *

1420:144010150, 2640;2680;20 i300 3860!! 3812040600; : 641006420060900
261200,261400,801200,

1 88300,881600,1500;  1
1800! 1 
2100, 1 
2400  1
2700  1
3000  2
6000!  4
9000;  6

12000! 8 
15000! 10 
18000! 12 
21000! 14 
24000! 16 
27000: 18 
30000; 20

•|502400,502800;20
8001 5 — 

12001 7 50
1600 540

’ 7 502400,60
1600! 10 
2000; 12 
2400! 15 
3200 20 
4000j 25 
4800: 30 
5600' 35 
6400 40 

7200| 45 
8000 ; 50 
8400; 52

103200
4000
4800

80
505012

15
206400
258000

9600, 30
11200:
12800
14400
16000!
16800;

35
40
45
50

505052
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Darea (le viu. Darea ele_ vin e deosebita,
după cum e numeral sufletelor din sat s6ti 
In Budapesta ş i Pojon încă 
deosebita.

oraş .
e alta dare de vin,

'aţ in oraş ele ori satele de clasa I. unde numeral 
sufletelor e peste 20,000, darea e:

după vin 12 cordne 70 Alieri, după must 9 
corone 52 fillerl,  după vin de pome 4 corone, pentru 
un Hectolitru.

în oraş ele ori satele de clasa II. unde nume
ral sufletelor e peste 10,000 dar nu trece peste 
20,000 darea e: după vin 11 corone 38 Alieri, după 
must 8 corone 54 Alieri după vin de p6me 3 
rone 60 Alieri pentru un hectolitru. în oraş ele ori 
satele de classa HI. unde numeral sufletelor nu

co-

trece peste 10,000, darea e: după vin 8 corone 70 
Alieri, după must 6 corone 52 Alieri, după vin de 
pome 3 corone 20 Alieri, pentru un hectolitru.

Dare de vin solveş ce:
1. neguţ atoriul care vinde vin;
2. crâş mariul ş i hotelierul care vinde vin în

detaliil;
3. proprietariul de vie;
4. acela carele aduce vin din alt oraş ori sat. 
Proprietarii de vil, cari nu sa îndeletnicesc cu

vinderea vinului, plă tesc o dare de vin cu favor, 
adeca mai puţ ina, după vinul de care au lipsa pentru 
familia lor. Darea acesta în oraş ele de clasa I. e 
după vin 6 cor. 70 AU. după must 5 cor. 4 fiii;  în 
oraş ele ori satele de ’clasa II. după vin e 5 cor. 
38 AU. după must 4 cor. 2 AU; — în oraş ele ş i 
satele de clasa III. e după vin 2 cor. 70 AII. după 
must 2 cor. 2 AU.

Proprietarii cari voesc să Ae împă rtă ş iţ i de 
favorul acesta, sunt îndatoraţ i a aduce acesta la

*

a
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cimoş cinţ a autistieî cmunall până la 15 Septemvrie 
a fiecă rui an, s6u cel mult până la începutul stor
sului, că ci altcum 5sl perd favorul la dare.

Vinul carele să bea la nunţ i, botez, adecă la 
petrecerile de casă , să consideră ca vin pentru 
lipsele de casă . Vâ s6 clică: decă gazda casei va aduce 
împrejurarea acesta la cunoş cinţ a autistieî, va plă ti 
ş i după acesta bă utură darea cu favor mal de sus. 
La acesta dare îns6 numai proprietariul de vie 

are drept.
E scutită de darea de vin drojdia de vin ş i

scă derea vinului

%

•i

*

lipsa de vin care să arată prin 

în vas.
Din întreg vinul să p6te socoti pe scă clut 2 

percente, er pe drojdii ş i fert, la vinul alb 8 per- 
cente ş i la vinul roş u 4 percente.

Cultivarea tutunului.

au licen-Tutun numai aceia pot cultiva, cari 
ţ iă dela ministrul de finanţ e. Numai în acel pă ment 
să pote cultiva tutun, carele e uscat ş i e prelucrat 
pentru cultivare, ş i carele să pote uş or controla ş i 
inesurâ ş i numai atunci, când o comisiuue dm par
tea direcţ iune! financiare, află pă ment ui acomodat 
pentru cultivare.

Licentiă de cultivare numai atunci sd da, decă 
pe lângă cele espusd mal sus, să mal documentez*, 
că pe teritoriul de cultivare să află ş i o ş ură 
corespunddtoriâ de mare ş i provddută cu încuieto
bune.

‘ *

Tot tutunul cultivat, trefiue administrat ş i predat 
sistemisat pentru acesta ş i nu 

vinde din el nimic.
oficiului anume 
iertat a folosi ori a
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Darea comunală .

Comuna, pentru ca să p6tă împlini datorinţ ele 
prescrise de lege, eiect6ză o anumită ' dare pe 
locuitorii comunei ş i pe toţ i cari aii avere pe teri
toriul comunei, carea să numeş ce dare comunală; — 
acesta dare pentru fie-care an o statoreş ce comitetul 
comunal ş i o aprdbă adunarea generală a comi
tatului.

&

>■

Darea drumului.

Pentru susţ enerea în stare bună a drumurilor 
din comitat, vice corniţ ele, în fie-care an, face pre
liminariul speselor pentru drumurile din comitat, 6r 
acele spese să eiecteză pe fie-care comună ; darea 
drumului nu p6te fi mal mare de 10°/0 după darea 
directă; darea drumului să solveş ce la casa 
comunală .

Banii.

In locul valutei austriace întră valuta de aur a 
că rei unitate de calculare este corona.

Corona s£ împarte în o sută fillerl.
Basa greută ţ ii batere! banilor este chilogramul 

ş i pă rţ ile lui; banii din aur conţ ân 900 pă rţ i aur 
ş i 100 pă rţ i aramă .

Bani din aur sCmt în valore: 
de 20 corone, 
de 10 cordne;
Bani din argint ş tiut: 
de 5 corone; 
de 1 cordnă .
Bani de nickel stmt:

wr
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* de *20 mieii; 
de 10 fillerl;
Bani de aramă , simt: 
de 2 fillerl;  
de 1 filler ;
Bani de hârtie silnt în valore de:
2000 corone;
200 cordne;

50 corone;
20 corone;
10 corone;

Sânt pedepsiţ i la închisore grea aceia cari fac 
ş i aduc în eirculaţ iune bani falş i. — Omului cinstit 
nici prin minte nu îl vine de a sâverş i lucruri urîte 
ca aceste a falsifică banii. Acel carele nu sâ pote 
îngriji pentru binele sâu pe cât cinstite, pe că i ne
cinstite nici cum nu-ş l va ajunge scopul. Să ne 
ferim ş i de eujetul de a falsifică bani.

Toţ i suntem datori o solvi dă rile statului ş i a- 
le comunei. In dilele nbstre să aud în t6te pă rţ ile 
plângeri că dă rile stat grele, sunt nesuportabile. 
Nu dă rile stat grele, dar nâcasurile omenilor s’au 
înmulţ it. — Luxul, pompa, traiul fă ră socdtă , chel
tuirea peste putinţ ă , tote aceste sânt că uş ele n6- 
casurilor nostre. Venitele scad, că ci omenii nu să 
îngrijesc de înmulţ irea lor, dar pretensiunile cresc 
din di în di. Noi însă stă m locului ş i aş teptă m să 
ni pice mura în gură . Avem gră dini pline eu buru
ieni, cucută ş i polomidâ, er eepa, aiul, piparea ş i 
alte legumi le cumpâră m pe bani scumpi dela nâmţ . 
Avem vaci, dar untul, laptele ş i brânza o cumpă ră m 
din piaţ pentru că vaca carea nu e nutrită cum să 
cade ş i nu e mulsă la timp, nici lapte nu ne dă . 
Avem cal dar nune îngrijim de ereş cerea lor ş i în 
târg numai ţ iganii ni-1 cumpâră .

%
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Fetele nostre umblă în haine de mâtasă , 
vestele ndstre ati „cârpă cu fir “ ş i bani de aur la 
grumadl; feciorii noş tri umblă prin birturi; la 
cafenea, j6că că rţ i, fumâză cu ţ igarete ş i sugă rl 
de cele grdse; noi, dâcă ne-am câş tigat 
avere, nu mai că ută m de lucru, ni bă gă m slugă , 
om strein, ca acela să ni înmulţ âscă averea 6r noi 
ţ ânând pipa lungă în gură , numai porunci ş cim; în 
convenirile nostre cu prietenii ş i vecinii noş tri, în 
loc să vorbim despre lucrarea pă mântului ş i despre 
mijldcele de înaintare, — facem politică mare ş i ne 
îngrijim că ore Domne cum să alungă m din slujba 
satului pe unul sâu pe altul; ş i altele.

Vedeţ i dragii mei! Decă de aceste nu ar fi,  
atunci nu ne-am plânge în contra dă rilor. Decă am 
tră i pe cât ni-e modrul, decă ne-am îngriji de în
mulţ irea veniturilor nostre, atunci nu am fi siliţ i a 
ne luptă cu atâte necasurl.

Să luă m pildă dela alte nâmurî locuitore cu 
noi, cum din un petec de pă mânt câş tigă bani fru
moş i ş i cum înainteză în t6te. — Ş i când noi încă 
asemenea vom face, atunci dă rile nu ni se vor 
pă râ mari ş i cu drag le vom solvi, că ci nâcasurile 
nostre încă să vor micş oră .

Ajute Dumnecleu!

ne-

ceva

*

%

VIII. Biserica.
Românii din Ungaria ş i Transilvania apartân 

la d6uâ biserici; anume: la biserica ortodoxă orien
tală ş i la biserica greco-catholică .
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i. Biserica ortodoxă orientală .

Biserica ortodoxă orientală numită ş i greco- 
orientalâ romă nă din Ungaria ş i Transilvania, să 
onraniseză si să conduce pe basa statutului organic. 
Ocă rmuiroriul acestei biserici este Metropolitul, sub a 

carul jurisdieţ iune aparţ in diecesele:
a) arciiidiecesa Transilvaniei;
b) diecesa Aradului;
e) diecesa Caransebeş ului.
Oeă nnuitoriul dieceseî este episcopul 6r al 

archidieeesel este arcliiepiscopul carele în totdeuna 
e ileiropolitul.

Arcliiepiscopul Transilvaniei ş i Metropolitul ro
mânilor din Ungaria ş i Transilvania, este Bxelenţ ia 
Sa înalt Pre Să nţ itul Domn Ioan Meţ ianu cu reş e
dinţ a în Si'biiu.

Episcopia gr. or. român a Aradului este, de 

present In vacanţ ă .
Episcopul gr. ort. român al Caransebeş ului este,, 

înalt Pre Sânţ i tul Domn Nicolae Popea, cu reş edinţ a 

In Caransebeş .

2. Biserica română greco-catiiolică din Ungaria

ş i Ardei.

La anul 1690, ajungând Ardeiul sub stă pânirea 
casei Domnitdre de . Habsburg, împă ratul Leopold, 
carele avea o deosebită iubire faţ ă de biserică , a 
dat capilor bisericet române să înţ elegă că în caş ul 
când acă sta biserică s’ar uni cu cea catolică , să va 
uş orâ sortea românilor ş i a preoţ ilor români, cari 
pe acele timpuri eraţ i persecutaţ i în t6te formele.

Metropolitul Teofil a ţ Onut la anul 1697 în luna

I

*
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februarie Sinod în Alba-Julia, în care sinod ară tând 
El lipsele, nOcasurile, suferinţ ele ş i persecuţ iunile 
bi sericei române împreunâ cu clerul român 
adunat, au decis câ s6 unesc cu biserica catolică , 
pe lângă , reservele pentru ţ enerea ritului ş i a dis
ciplinei orientale, 6r despre acestă unire, a dat împ
reună . cu clerul o carte de mă rturie în care să dice:

„cw o inimă am a sedat, ca să ne întorcem în sinul 
sântei maice biserici romano-catolicesci, si iră si să ne 

ea, tâte acele primindu-le, mă rturisindu-le ş i

\

\

k

i unim cu
credendu-le, cari ea le primeş ce, le mârturiseş ce ş i le 
crede. Ş i mai ântâiu mă rturisim, acele patru punturi, în 
care până acum ne-am împă rechiat.

1. Cunâscem cumcă Papa dela Borna, este cap vedut a 
16tă Biserica lui Cristos, carea peste tâtâ lumea e lă ţ ită .

2. Mă rturisim> cumcă afară de ceriu, scaunul celor 
fericiţ i, ş i afară de iad, Urmii ţa celor osândiţ i, al treilea 
loc este,’ în care sufletele cete ce încă nu sunt cură ţ ite,

;
1

:ţ

se ţ ân ş i curaţ esc.
3. Cumcă pă nea azimă este destulă materie a cinei 

Domnului ş i a jertfei liturgice, nu ne îndoim;
4. Credem cumcă Duhul Sânt, a treia faţ ă m Tre-

mă r-

f

ime, dela Tată l ş i dela Fiul purcede. Ş i primim 
turisim ş i credem tâte cele alalte, care Sânta Maica 
Biserică romano-catolică primeş ce, mârturiseş ce ş i crede. ( 

în anul 1698. s’aţ enut în Alba Julia, sub Met- 
ropolitul Atanasiil, un

bisericel române cu biserica catolică .
Acest sinod a edat apoi urmâtorea

Sinod în carele s’a reînoit
unirea■

i
Carte de mă rturie.

Noî mal' în jos scriş iî, vlă dica, Protopopii ş i Popti 
bisericilor româneş cî, dă m în ş cire ‘ tuturor că rora să 
cuvine, mai vârtos ferii Ardeiului.

P '
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ludecă nd schimbarea acestei lumi. înş elă târe ş i 
tarea ş i neperii ea sufleteUn*, că ruia în mă sură mai 
trebue a fi decât tâte, din bună voia nă ş iră ne unim cu 
biserica Romei >cea

nes-
mare

CatoUcescâ, ş i ne mă rturisim a fi 
mă dulârile cesţ ei biserici Sânte Catolicism- a Romei prin 
cesta carte de mă rturie a nâstrâ ş i cu acelea Privileglomuri 
voim să tră im cum tră iesc mă dulârile ş i popii acestei 
Biserici Sânte, precum Inaltia Sa împă ratul ş i Coronatul 
Craiul nostru în milostenia decret am uliii  Înalţ ieî sale, 
/ace pă rtaş i, care mîZa a Înalţ ieî sale 
lâpeda, cum să cade credincioş ilor Înalţ ieî Sale, acesta 
carte de mă rturie ş i înalţ ieî Sale ş i ţ ă rii Ardeiului o 
dă m înainte} pentru care rnaî mare tă rie dă m ş i scrisorile 
manilor nâstre. Saw da£ 2» Belgrad, anii Domnului 
1698 în 7 dile a lui Oclomvrie.

Acâsta mă rturie s’a mal repeţ it odată în sino
dul cel mare ţ enut tot în Alba Jalia în 5 Septem
vrie anul 1700, în presenţ a ş i cu conlucrarea a 54 

Protopopi, 1563 preoţ i, ş i de faţ ă fiind din fie-care 
sat câte trei aleş i.

Astfel s’a pus basă la biserica română greco-

i
ne

ne vrând a-o

j

catolică .
•La anul 1777 să înfiinţ eză Scaunul episcopesc 

greco-catolic român la Oradea mare; eră la anul 
1850 In 12 Decemvre, prea bunul patron al Biseri- 
cel catolice din ţ ârii e de sub corona sântului Ş tefan, 

Regele Apostolic Prancise Josif I, reactivez ă 

Metropolia gr. cath. de Alba Julia ş i o încon
jură cu d6ue fortă reţ e: episcopiile diu Gherla ş i 
Lugoş . *

Ocârmuitoriul bisericel româue greco-catholice, 
Transilvania este Meiropolittd 

că rui jurisdicţ iuue aparţ fîn
din Ungaria ş i 
greco-catholic, sub a 

cesele:

die-
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îi

a) archidiecesa Alba Julia ş i a Fă gă raş ului;
b) diecesa Oră cjil mari;
c) cliecesa Gherlei;
d) cliecesa Lugoş ului;$
Metropolitul românilor greco-catholicl din Un

garia ş i Trasilvania ş i archiepiseopul archidiecesel 
Alba Juliel ş i a Fă gă raş iului, este Exelenţ ia Sa înalt 
Pr6 Sânţ itul Domn Dr. Victor Mihâlyi de Apş a, eu 

reş edinţ a în Bl as.
Episcopia gr. eath. a Orâ(Jiî mari este de 

present în vacanţ ă .
Episcopul gr. cath.-al Gherlei este înalt Pr6 

Sânţ itul Domn loan Szabd, cu reş edinţ a în Gherla.
Episcopul gr. cath. al Lugoş ului este, înalt Pr6 

Sânţ itul Domn Dr. Demetriă Radu, cu reş edinţ a în 

Lagos.
Aceş ti septe prelaţ i al bisericel gr. ort. române 

ş i al bisericel greco-catholice, adecâ metropolitul 
rom. gr. ort. din Sibiiu, metropolitul rom. gr. cath. 
din Blaş , epiş copil rom. gr. ort. din Arad ş i Caran
sebeş ş i episcopii rom. gr. cath. din Oradea mare, 
Lugoş ş i Gherla simt veghetorii intereselor popo
rului român creş tin din Ungaria ş i Transilvania.

Să -i veneră m, să -I cinstim ca pe unii, cari din 
îndurarea celui a Tot puternic, apfiră interesele 
ndstre a-le Românilor, ş i prin ţ finere la rehgiunea 
nostrâ moş tenită dela pă rinţ i, prin alipirea ndstră 
că ti’ă biserica lui Cristos, prin propagarea mora- 
rurilor creş tine, să ne nisium a Li face bucurie, 
să urmă m sfaturilor Lor, să ne supunem tuturor 
dispuseţ iunilor Lor mal înalte, că ci Bl de umne 
deu sânt trimiş i a pă zi sufletele uostre de lupii ce 
ne înconjură ; prin purtarea nostră creş tmescă să

m

5*
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Li uş oră m munca grea, ce o au Sânţ iile Lor de a 

sfeverş i în viia Domnului.

Statutul organic. 4 *
Biserica gr. ort. română clin Ungaria ş i Arclel, 

să organiseză ş i să conduce prin o lege întă rită de 
Maestatea sa Regele, care lege să numeş ce stalului 
organicul bisericei ortodocse gr. ort române, din Ungaria 
ş i Transilvania Acestă lege, carea asigură dreptu
rile bisericei române gr. ort. ş i propă ş irea el pentru 

. t6te timpurile, s’a adus la intervenirea celui mai 
barbat al bisericei gr. ort. române, la stă ru-

4l

mare
inţ a Metropolitului de neuitata memorie Andrei 
baron de Ş aguna.

Pentru ca credinţ iosiî acestei biserici sa cu- 
nosca drepturile dar ş i datorinţ ele lor faţ a de afa
cerile bisericesc!, ş colari ş i economice cuprinsă in 
statutul organic, — mai jos urmeza acele pă rţ i din 
lege, cari interesezâ mai de aprope pe popor.

Cap I. Parochia.

§. 1. Parochia ca comună biseric6sca, este în
trunirea creş tinilor cu mijldcele materiali ş i morali, 
spre a susţ ene una sau mai multe biserici, ş câle ş i 
cimiteriî, unul sau mai mulţ i preoţ i ş i invfcţ ă torî, 
pre cum ş i celalalt personal trebuincios.

Astfel de parochie sa numeş ce matra.
§. 2. întrunirea acelor creş tini, cari nu sCint în 

stare a-ş i ţ en6 paroch, ş cdlă ş i celalalt personal 
trebuincios, sa alâtură la o parochia matra vecina, 
sub nume de filie, avend în afaceri bisericesc!, 
ş colari ş i fundaţ ionali asemenea drepturi 
rinţ e cu consoţ ii lor din parochia matra.

■ ■ 4

!

ş i dato-
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§. 3. Decă vre o filie ar voi să să facă parochie 
matră , are a petiţ ionâ la scaunul protopopesc, do
cumentând, cumcă e în stare a să susţ enă ca pa- 
rocliiă matră în înţ elesul § Iul 1.

Astfel de causă , după ascultarea paroehiei ma- 
tre, să subş terne consistoriulul respectiv, spre deei- 
siune finală . -

v

§. 4. Dă că vre-un stră in, vră a să aş ecja într’o 
parochie, ş i a se face membrul el, este dator a se 
legitima înaintea sinodului parochial, că este de 
religiunea greco-orientală , ş i numai după astfel de 
legitimare, ş i în decurs de 6 să ptă mâni se va bu
cura de încorporare în acea parochie ş i de drep
turile ei parochiale; dară va fi totdeodată dator a 
purtă ş i greută ţ ile asemenea celorlalţ i parochienî 
locali.

§. 5. Afacerile parochie! să îndeplinesc:
1. prin sinodul parochial,
2. prin comitetul parochial,
3. prin epitropia parochială .

Art. 1. Sinodul parochial.

§. 6. în sinodul parochial iaă parte toţ i paro- 
chienit maiorenl, de sine stă tă tori, nepă taţ i, caii îş i 
împlinesc datorinţ ele parochial!.

§.7. Agendele sinodului parochial simt:
1. alegerea membrilor comitetului parochial;
2. alegerea parochulul, capelanului, diaconului,

epitropilor parochial!, profesorilor ş i învă ţ ă torilor.
3. Esaminarea ş i aprobarea proiectelor comite

tului parochial despre edificarea, repararea s6u 
înzestrarea bisericei, ş cdlei, casei parochiall, să u 
altor realită ţ i bisericesc!, ş colari ş i fiuidaţ ionali. .

4. Esaminarea ş i aprobarea mijlocelor proiec-

h.
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comitetului parochial, pentru înfiin- 
scopurl bisericesc!, ş colar! ş i

5. Esaminarea ş i aprobarea proiectului comite- . 
tuiuî parocliial pentru dotaţ iunea paiochulul, cape- 
lanulu!, diaconului, profesorilor, învă ţ ă torilor ş i a 

eeluialalt personal trebuincios.
6. . Alegerea membrilor sinodului eparchial ş i 

a! congresului naţ ional-bisericesc.
7. Privegbiarea, ca comitetul ş i epitropil paro- 

chialî, să rş i împlină scă chemarea după prescrisele 
acestui statut organic.

8. Subş ternerea decisiunilor proprii prin pro- 
topresbiter consistoriuluî concernent, spre afacere 
ulterioră .

tate din partea 
ţ area fondurilor spre 
filantropice.

%

ţ

:

§. 8. în diua primă a sinodului parocliial e de 

a să ţ enă sfînta liturgie cu chemarea Duchulul 
sfînt.

I

§. 9. Dina celebrâreî siuoduluî parochial împreună 
eu obiectele pertractânde, e de a să publică în 
biserică cu opt dile mal înainte prin parochul local 
ş i a să dă de ş cire protopresbiteruluî, ca iertându-I 
împrejură rile, să potă luă parte ş i el la sinodul 
parochial.

:!■

§. 10. Preş edintele ordinar al sinodului parochial 
■ este parochul, eară unde staţ iunea acestuia este 

vă duvită , administratorul parochieî. Este dator însă 
cede presidiul. protopresbiteruluî, dă că acesta este 

de faţ ă , în care cas dă nsul ocupă locul de vice-pre 
ş edinţ e. Fiind parochul, respective administratorul 
împedecat, de cumva în parochie shnt mal mulţ i 
preoţ i, atunci cel mal bă trân în serviţ ih ocupă 
unul piesidial, iară dă că de fel nu este preot în 

loc, protopresbiterul este îndreptă ţ it a încredinţ a 
presidiul vre unul preot din altă parochie.

a
:S

Isca-
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Preş edintele este rfespundetor pentru ordinea 
cea bună , ş i este dator a propune agendele spre 
pertractare. Nu s6 p6te pertraetâ nici un obiect, 
care densul nu l’a pus la ordinea dilel.

Membrii sinodului încă au drept de a face 
propuneri, sprijinite cel puţ in de trei dintre deliş ii, 
ş i preş edintele este îndatorat a defige ordinea pentru 
pertractarea lor încă îu decurgerea aceluiaş i sinod.

'§. 11. Preş edintele are dreptul de a disolvă 
sinodul parochial în cas de disordine, fiind dator 
despre acest cas a raporta protopresbiterulul, iară 

acesta, consistorialul concerninte.
§. 12. Sinodul parochial să ţ ene regulat odată 

în an, în luna lui Januariu; să pote ţ en6 Îns6 ş i 
estra-ordinar, când ar cere vre-un obiect din cele 
espuse îu §. 7. spre eseniplu: alegerea parochulul 
capelanului, diaconului, epitropilor, profesorilor ş i 
îinvâţ âtorilor.

§. 13. Sinodul parochial ce s6 va ţ ene pentru 
alegerea parochulul, capelanului, diaconului, profe
sorilor si înveţ ă torilor, se conchdmă de că tră pro- 

carele totodată e ş i preş edinte unul aseme-

») ■ ■

r

topop 
nea sinod.

Protopopul înainte de sinod să consultă cu 
comitetul parochial în privinţ a indivizilor candidatul!, ■ 
cari aspirând la trepta preoţ iei, trdbue să fie teologi 
absoluţ i, apţ i ş i pentru chemarea învâţ âtorescă ş i 
proveduţ î cu atestatul consistonulul despre cuabfi- 
caţ iunea lor de a îmbră ca postul preoţ esc.

Bară indiviZil, cari concurg la vre-un post de 

profesor sâu înveţ ă tor, trebue să producă , pe lângă 
atestat de capacitatea statorită îu art. de lege 
XXXVIII,  din 1868, ş i dela consistoriul eparchial

atestat de “ fodlM tş ! a,eg8 ain s„ul, sea,

%

-

§. 14
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seu dintre, ceialalţ î membrii parochiall, unul seu doi 
notari spre purtarea lucră rilor scripturistice, cari, de 

simt aleş i dintre membrii sinodului, au votcumva 
decisiv.

§. 15. Spre aducerea unei decisiunl valide, sa 
cere observarea formelor prescris© în §§. 9. 10. ş i 
13. ş i maioritatea voturilor membrilor presenţ i.

Decâ voturile ş tiut egali diriraa votul preş e-

c4

i
dintelui.

§. 16. Recurse contra vre-iinel decisiunl a si
nodului parocliial, sa pot face în 14 clile la scau
nul protopopese, de unde sa înainteza la consisto- 
riul eparchial.

Recursele intrate după espifarea alor 14 dile, 
nu se iafi în consideraţ iune.

i

Art. II. Comitetul parocliial.

§. 17. Comitetul parocliial este corporaţ iunea 
aleasa din sînul sinodului parocliial, pentru a re- 
presentă în afara comuna bisericesca, a administra 
ş i a conduce afacerile el în privinţ a economica a 
bisericel, ş eolei ş i a fundaţ iunilor.

§. 18, Membrii comitetului parochiall sa aleg 
pe 3 ani, să pot Inse ş i realege.

§. 19. Comitetul parocliial sa compune: în pa- 
rochiile până la 1000 suflete din 10. pana la 1500 
din 15, până la 2000 din 20, până la 2500 din 25 
ş i de acolo în sus, din 30 membrii.

Tata ş i fiul, moş ul ş i nepotul, fraţ ii, socrul ş i 
ginerele, nu pot fi de oclata membrii al comitetului.

Parochul, respective administratorul parochieî, 
este membru natural al comitetului, iar unde de' 
present sânt mal mulţ i parodii, cel mat înaintat în 
serviţ ii!.

:
i

i

'
:
:
j

I
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Dr. VICTOR fflHÂLYI  de APŞ A,
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§. 20. Comitetul parochial constituindu-s6 îş i 
alege preş edinte ş i notaritt. Preş edintele sa alege 
din sinul comitetului parochial, notaritt înse pote fi  
ş i alt individ apt, carele de nu este membru al 
comitetului, are numai vot informativ.

§. 21. Comitetul ţ ene ş edinţ e, când va cere 
trebuinţ a, Îns6 regulat cu finea lunei lui Juliii ş i 
Decembre a fie carul au, ca la sinodul parochial 
ce s6 va ţ ene în luna Januarie (§. 12.). să -ş i pota 
aş cerne raportul general despre averea miş catore 
ş i nemiş catore a bisericei, ş colei ş i fondurilor, pre
cum ş i raţ iociniul anual ş i un proiect de bujet 
despre trebuinţ ele bisericei ş colei ş i fondurilor pe 
anul viitor.

§. 22. Pentru validitatea decisiunilor comite
tului parochial sa cere presenţ a maioritaţ ii absolute 
a membrilor ş i maioritatea voturilor.

Deca voturile sCmt egali, dirima votul preş e
dintelui.

§. 23. Sfera de activitate a comitetului paro
chial, este urmă tdrea.

1. A inventa averea miş catore ş i nemiş catore 
a bisericei, ş colei ş i a fondurilor, ş i a o ţ £n6 în 
evidinţ a. Acest inventar sa compune în trei esem- 
plare, dintre cari unul sa pă str6za la epitropia pa- 
rochiala', al doilea la comitet, iar al treilea sa sub- 
ş terne consistoriulul.

2. A îngriji pentru susţ inerea în întregime a 
averei miş catore ş i nemiş catore a bisericei ş colei. 

si a fondurilor.
3. A pă stră în stare buna edificiile bisericesc*!, 

ş colari ş i fundaţ ionall.
4. A provede biserica cu trebuinciosele icdne, 

vase sfinţ ite, că rţ i ş i alte apartaminte pentru ser-

i

!

!

I
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viţ iul Dunmecleesc. ş i ş eola cu mobilele ş i aparatele 
recerute.

5. A eserie concurs pentru ocuparea postului de 

paroch, capelan, diacon, profesor ş i învă ţ ă tor în 
urina avutei couţ elegerl cu protopresbiteiul locului, 
respective cu direcţ iunea ş colară .

6. A s6 consulta ş i a combina cu protopresbi- 
teruL respective cu direcţ iunea ş colară , lista 
didaţ ilor, cari aii concurs pentru postul de parocli, 
capelan, diacon, profesor ş i învă ţ ă tor.

7; A afla mijldeele trCbuintidsS pentru even
tuala edificare ş i reparare a biserieeL ş cdlei, casei 
parocMali ş i a 
durilor ş i a relatioini despre ele sinodului parocliial.

a. A tracta despre aflarea mţ jlooelor ce să recer 
îaa dotaţ iunea parochuluî, capeJ&uaiilhaîk diaconului, 
profesorilor ş i tnveţ ă torilor, ş i a irrfaîiaaiiîV despre 
aceea, sinodului parocliial.

vb. A prefige condiţ iunile, m tartinae sa le ob- 
seuveze? epitrofiL la es arendarea neuitefilor biseri- 
cftş cii. ş colarii ş i fundaţ ionall.

Bb. A prefige modalitatea eloearel banilor dis
ponibilii am biserrcei. ş eolel ş i a fundaţ iunilor.

UD.. A esamluiă eu finitul anului, raţ iociniul 
enireopiiai. ş ii ahll scuteterue sinodului parocliial.

M. A afep? pe cantori, clopotari ş i pe alţ i 
scKvixtma bii^Bikeset ş i ş colari. De cantori numai 
amu] iniMft  pot ffi aleş i, cari produc dela protopres- 
Fraiar atesta# (te «aiieaţ iune.

can-

altor edificii proprie ale fon-

|

I
i

*

M. A pniTOgMă asupra religiozită ţ ii ş i mora- 
fiisiiîGii !menilniilo;Ki ‘ punocduall,
«fesiiateriinama (teîtkiiek>r stă ngace 
mairâL ţ piiin impteie naomli ş i pedepse mai mici 
feeiiktesoi. .di ;a ©ere

precum ş i pentru 
ş i a. desfre-

ajjutoriul protopresbiterulul,
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iar la cas de necesitate, al episcopului, spre restau
rarea religiosită ţ iî ş i moralită ţ ii.

14. A ap era vddă ş i ondrea bisericel ş i a co
munei parochiali în înţ elesul legilor.

15. A face protopresbiterulul ş i prin acesta 
consistoriuluî eparchial ori ce propunere ş i plă nsore, 
privitore la trdba biserieescă , ş colară ş i fondaţ ională .

16. A sprijini pe copiii sdraci întru frecuen- 
tarea ş eolei parochiali, prin provederea lor cu că rţ i 

ş colari.
5

t

17. A înfiiinţ a biblioteca parochială spre înles
nirea cetirel că rţ ilor folositdre.

18. A duce protocol despre tote afacerile sale, 
a ţ eue actele în ordinea cuviinţ ioş â ş i a le pă stra 
în archiv.

Art. III.  Epitropia  parocliială .

§. 24. Epitropiî parochiali simt acei bă rbaţ i 
din parochie, că rora li să concrede averea paro- 
cliialâ, ş colară ş i fundaţ ionalâ.

§. 25. Epitropiî să aleg prin sinodul parochial 
dintre cel mal meritaţ i bă rbaţ i al parochiel. Aceş tia 

pot fi înrudiţ i între sine până la al sdsfeleâ grad 
de sânge ş i al pratulea de cuscrie.

§. 26. Pentru parochiile până la 1000 suflete 
să aleg doi, până la 2500 suflete trei, iar pentru 
parochiile al că ror numă r trece peste 2500 suflete, 
patru epitropl.

El să aleg pe 3 ani, însă pot fi realeş l.
§. 27. Chemarea epitropilor parochiali este:
i". A primi dela comitetul parochial pe lângă 

inventar, totâ averea miş câtore ş i nemiş că tore a 
bisericel scolei si fondurilor ş i a-o administra după 
conclusul sinodului ş i al comitetului parochial.

nu

*

*
;
i
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2. A pă stra în o lada de fer cu trei chel ave
rea miş că tori a a bisericel, ş coleî ş i a fondurilor, 
precum sânt banii ş i alte hârtii de preţ ş i obliga
ţ iunile. Dintr6 cele trei chieî ale casseî parochiall, 
sâ va pă stra câte una la câte un epitrop: Unde sunt 
numai doî epitropî, acolo a treia cheia se va pă stra 
la paroch, £r unde de presinte sânt mal mulţ i pa- 
rochl, la cel designat prin comitet la aceea.

La deschiderea cassei sâ cere presinţ a a toţ i 
trei indivicll, cari au cele trei chieî ale casseî ş i 
aceş tia sunt în solid respuncjetorl pentru starea casseî.

’ 3. A duce un protocol despre percepte ş i erogate.
4. A duce un diurnal despra starea avere! 

parochiall; acest diurnal are a s& duce în douO 
esemplarie, diutr& cari unul s6 va aş e$a în cassă , 
er celalalt va fi la epitropî.

5. Cu finea anului solariu, a depune comite
tului paroehial raţ iociniâ documentat, despre veni
tele ş i chieltuielile bisericeş cî, ş colari ş i fundaţ ionall, 
ş i a s£ supune numai de cât la o revisiune speci
ala a cassei, ce ar ordină -o comitetul paroehial.

6. A nu întreprinde nici o erogaţ iune nepreli
minată fă ră împuternicirea comitetului respective a

• sinodului paroehial.
7. A. priveghiâ, ,ca- edifieiele bisericeş cî, a-le 

ş coleî ş i a-le altor realită ţ i, precum ş i curtea biseri- 
ceî, a ş cdleî ş i a casei parochiall asemenea ş i cirni- 
teriul s£ fie în stare bună .

8. A plă ti regulat salariele prefipte pentru per
sonalul bisericesc ş i ş colar precum ş i ajutorinţ ele 
altor persdne s£raee ş i a stipendiş tilor.

§. 28. Acolo unde mal multe comune bisericesc! 
impreuna susţ ân una s£â mal multe ş cdle, s6 alege 
din comitetele acestor paroehil, un comitet ş colar ş i 
prin acesta o epitropie ş colară ş i aş a:

m

%

j
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1. numă rul membrilor unul asemenea comitet 
ş colar consta din câte trei membrii aleş i din ş i prin 
comitetul parocliial respectiv.

2. Asemenea epitropia ş colara consta clin patruV membrii.
3. Alegerea acestui comitet sâ face pe 6 ani, 

6r a epitropilor pe 3 ani.
4. Comitetul ş i epitropia ş colara afi acel cerc 

de activitate în trebile ş colari, ce li compete comi
tetelor ş i epitropiilor parochiall.

t
ş

Cap II.  Protopresviteratul.

§. 29. Protopresviteratul este întrunirea mal 
multor comuni bisericesc!, având un protopresviter 

autiste în trebile bisericeş cl, ş colari ş i fondaţ i- 
onall; protopresviterul trâbue sa locuâscă în acel 
loc al protopresviteratuh.il, care este mal îndemâna 
comunelor bisericeş cl din protopresviterat.

§. 30. Protopresviteratul ’ş l îndeplineş ce afa
cerile: 1) prin scaunul protopresviteral, 2) prin 
sinodul protopresviteral, 3) prin comitetul proto
presviteral.

ca

Art. I. Scaunul protopresviteral.

tractâzâ agendele scaunului§§• 31. - 38. 
protopresviteral.

Art. II. Sinodul protopresviteral.

§. 38. Sinodul protopresviteral este represen- 
tanţ a preoţ ime! ş i a comunelor parochiall din pro
topresviterat aş a că preoţ imea sa fie representatâ

*
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comunele parocbiall în dou6în o terţ ialitate 6ră 

terţ ialitaţ î.
suflete 'numSmSlr' siuod«lu, proţ opresvite- 

■ al constă din partea preoţ imel din 12; diu partea 
comunelor bisericesc! din 24; 6ră unde numeral 
sufletelor este mal mic de 20,000 acolo va constă 

partea preoţ imel din 8, er diu partea comune
lor parochiall din 16 membrii. •

s 39. Acele sinode cari aleg pe protopresvite-
rul, constau diu nunter îndoit de membrii,

§' 40. Membrii sinodului protopresviteral să aleg
pe 3 ani ş i să pot realege. _

Membrii eclesiasticl ai sinodului protopresvite
ral să aleg din preoţ imea tractuală în locul desti
nat eră cât pentru membrii mireni, protopresvite- 
ratul se împârţ eş ce în atâte cercuri -electorali, câţ i 
membrii mireni simt de a se alege întru înţ elesul

nunteră peste 20,000care

§. lui 38.
Pentru sinodul alegetor de protopresviter, m 

fie-care cerc electoral sd vor alege câte doi mem
brii mireni.

AlegetorI sânt toţ i aceia, cari posed calită ţ ile 

prescrise în §. 6.
Disposiţ iunile necesarie pentru conducerea, ş i 

efeptuirea actului de alegere să concred consisto- 
riulul eparebial,- până la alta disposiţ iune fă cendâ 

din partea sinodului eparebial.
§. 41. De membrii sinodului protopresviteral 

pot fi aleş i numai aceia, cari poş ed calită ţ ile pre
scrise în ’§-6.

§. 42. Cu ocasiunea couchemă rel sinodului 
protopi'esviteral, care trebue să se publice cu 14 
dile înainte, preş edintele este dator a publică ş i 
obiectele, ce se vor pertractâ în sinod.

r

,0
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§. 48. Ca sinodal protopresviteral se p6t& aduce 
hotârîve valida, sa recere ca afara .de preş edintele, 
sa iâ parte la acela, cel puţ in maioritatea membrilor.

§. 44. Sinodul acesta’ş i alege din s6u afara 
de sinul seu pre notar pentru lucră rile scripturistice, 
carele pote fi preot s6fi laic.

§. 45. Sinodul protopresviteral sa ţ ene odata 
în an la l.a s6u a 2.a Dumineca în luna lui Faur, 
ş i la conchemarea lui sa observeza cele din §. 42; 
în caş uri urginţ i, sa p6te conchema ş i estra-ordinar, 
când adeca protopresviterul s6u doue terţ ialitaţ t a 
membrilor vor afla de lipsa ţ ânerea estraordinaria 

aceluia spre pertractarea vreunui obiect însemnat 
bisericesc, ş colar s£ti fundaţ ional.

Despre celebrarea unul sinod protopresviteral 
estraordinar trebue înş ciinţ at ş i consistoriul eparchial.

§. 46. Protopresviterul ca preş edinte, reş peetive 
suplintele lui, este respuncfetor pentru buna orcliue 
a sinodului, precum ş i pentru aceea, ca acolo 
numai obiectele enumerate în §. 50, sa se tracteze cu 
frica lui Dumnedett ş i modestia, ş i caconelusele sa fie 

instituţ iunile bisericeş cl ş i pe ordinaţ iunile 
a-le consistoriul ui ş i sinodului eparchial.

s’ar lash în

i

!
a

basate pe 
archierescl

Când sinodul protopresviteral, 
obiecte, cart nu s6 ţ en de sfera lui, s6ti buna or
dine s’ar vatema ş i la admoniţ iunea preş edintelui nu 
s’ar restitui ordinea cuviiuţ iosa, atunci preş edintele 
este dator a încbeiâ protocolul, a disolve sinodul ş i 

relaţ iona consistoriulul eparchial, cerând înviaţ iune
pentru paş ii ulteriori. ,,

s 47. Sta. în voia liberâ a membrilor a-ş l da
vot separat, ş i a pofti ca acela sa s6 petieca în 
protocol, inse numai acel vot separat, carele in 2 
6re se da în scris, sa pote primi ş i petrece in

*
a

* • -

protocol.
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§. 48. Preş edintele preflge ordinea obiectelor 
pertractânde, pentru aceea ori ce propunere din 
partea unuia siu mal multor membrii, are a se 
însinuâ preş edintelui, care în conţ elegere cu sinodul 
preflge ordinea ş i timpul, când acea propunere are 

sa vina la pertractare.
§. 49. Protocolul sinodului protopresviteral după 

ce s’a autenticat, ’ l subscrie preş edintele ş i nota
ş i espediţ iunile ş i estrasele sa subs-

\

riul; asemenea 
criu prin dinş ii.-

§. 50. Afacerile sinodului protopresviteral sunt:
1. Obiectele economico-bisericeş ci, ş colari ş i 

fondaţ ionali privitorie la protopresviterat.
2. Alegerea protopresviteruluî, a membrilor 

scaunului protopresviteral, a profesorilor ş i învă ţ ă 
torilor pentru ş colele tractuali ş i presintarea actului 
de alegere, la consistoriul eparcbial.

3. înaintarea trebel ş colari din protopresviterat.
4. Nisninţ a pentru susţ inerea videi ş i autono

miei bisericeş ci.
§. 51. Pentru ţ inerea sinodului protopresvite

ral, în care si va alege noul protopresviter, con
sistoriul eparchial va denumi un comisar, pe care’l 
va înpoternici spre conchemarea ş i celebrarea 
sinodului.

§. 52. In dina alegere!, comisariul eparchial, 
celebreză sânta liturgie cu chemarea sântului 
Duch, ş i ţ ine o cuvintare potrivita actului alegerii.

§. 53. După sânta liturgie, membrii sinodului 
să adună sili în biserică , sili într’o sală , ş i din 
sînul lor trimit o deputaţ iune la comisar, spre a-1 
învitâ la sinod ş i deschiderea lui; comisariul venind 
ocupă locul de preş edinte; ţ ine o cuvintare că tră 
alegă tori ş i apoi predă notariulul spre cetire împu
ternicirea consistorială .

f
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După aceea face verificarea alegă torilor ş i 
paş eş ce Ja actul alegere! chemând la votisare pe 

rend.
Aclamaţ iunea nu sa primeş ce, ci numai voti

sare secreta.
Fie-care alegator preda preş edintelui comisar, 

votul seu în scris, ş i după ce s’ati adunat voturile, 
preş edintele le numera, deschide ş i le ceteş ce -cu 

voce Înalta.
Acei trei indivicii, cari au întrunit cele mai 

multe voturi, s6 presinta consistoriulul eparchial, 
spre a denumi pe unul dintre ei.

Alesul, respective denumitul trebue sa fie bă r
bat apt ş i binemeritat pe terenul bisericesc ş i ş oolaţ ,

§. 54. Nod alesul respective denumitul proto- 
presviter înainte de a-ş i începe funcţ iunea, sa  ̂pie- 
sintâ la episcopul eparchial spre hirotesiă ş i înzes- 

singilia, despre tote aceste sa încunoş ciin-
circulaf archieresc

/

■

trare cu
ţ eza protopresviteratul prin 
ş i noul protopresviter întră în activitate.

& 55. Alegerea membrilor scaunului protopres- 
viteral. a profesorilor ş i a învă ţ ă torilor pentru 
ş cdlele tractuali (ale protopresviteratului) sa etep- 
tueş ce sub preş edinţ a protopreş viterului.

celor antal numiţ i simt de a să

un

■ eş uarea ternnnu-
M concursuali, protopresviterul asemenea m con- 
teleo-ere cu comitetul amintit, compune lista concu 
ventilor ş i o presinta sinodului, care apoi candidd/ă 
urin alegere trei bă rbaţ i cualificaţ i pentru cariera 
cieş ceref Intru înţ elesul legii, si bine meritaţ i pe

rea*
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terenul ş colar, ş i actele alegere! le subş terne con- 
sistoriulut respectiv spre denumire.

Art. III.  Comitetul protopresviteral.

§§. 56—64.

Art  IV. Epitropia  protopresviterală ,

§§■ 64 ş i 65.

iQj
■ 1

A

Cap III.  Monastirile.

§§. 66—85.

Cap IV. Eparcliia.

§. 85. Eparcliia este întrunirea mal multor 
parochil, prptopresviterate ş i monastirl, în fruntea 
că rora stă episcopul, carele întru înţ elesul canone- 
lor necurmat este dator a lucră mijlocit ş i nemij
locit pentru religiositatea ş i luminarea preoţ ime! ş i 
a poporului.

§. 86. Afacerile eparcliiall să îndeplinesc: 1) 
prin sinodul eparchial, 2) prin consistoriul eparchial.

Art  I. Sinodul eparchial.

§. 87. Sinodul eparchial este representanţ a 
eparchie! ş i să compune din deputaţ ii clerului ş i al 
poporului eparchial ş i afară de episcopul respective 
archiepiscopul diecesan, constă din 60 membrii dintre 
cari 20 simt preoţ i, 40 mireni, 6ră în diecesa Caran
sebeş ului în numă rul celor 40 de 
militar alege 10 deputaţ i.

i

mireni, confiniul
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§. 88. Membrii sinodului eparchial 
3 ani ş i s6 pot realege.

§. 89 Sinodul eparchial să ţ ene regulat odată 
în an, la Dumineca Tomil, 6ră în 
pote concliemâ ş i estraordinar.

§• 9°- Convocarea sinodului eparchial să face 
piin episcopul eparchial, respective archiepiscopul 
epaichial, 6ră în cas de vacanţ ă prin consistoriul 
respectiv.

s6 aleg pe

m)
caş uri urginţ l s6

t ■

§.91. Membrii sinodului eparchial să aleg în 
modul urmă tor:

a) Fie-care diecesă s6 împarte în 20 cercuri 
electorali proporţ ionale.

b) în fie-care cerc să aleg 3 deputaţ i, adecă 
preot ş i doi mireni, ş i anume preotul prin toţ i 
preoţ ii, eră mirenii prin toţ i membrii sinodelor paro- 
chiall din cercuri electorali, spre care scop:

c) Consistoriul diecesan denumeş ee pentru fie
care cerc electoral câte doi comisari consistoriali 
adecă pentru preoţ i unul din cler 6ră pentru mireni 
unul din mireni.

d) în cliua prefiptă preoţ ii s6 adună la locul 
desemnat, ş i sub preş edinţ a comisariulul consistorial, 
alegeudu — ş î doi bă rbaţ i de încredere ş i un notar, 
numai de cât purced la alegere, care s6 efeptueş ee, 
seu prin votare publică , s6U la cererea unei terţ i- 
alită ţ l a alegatorilor, prin votare secretă .

Acela carele a întrunit maioritatea să prochiamă 
de deputat ales, să provede cu credenţ ionalul subs
cris prin comisar, bă rbaţ ii de încredere ş i notar, 6ră 
despre actul alegere! luându — s6 protocol ş i sub- 
scriindu-s6 prin sus amintiţ ii, s6 subş cerne consis- 
toriulul eparchial spre ş ciiuţ ă .

e) în cât pentru alegerea deputaţ ilor mireni, 
comunele biserieeş cl s6 coadimă în sindde paro-

un

!
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cbiall; asemenea sinocle s6 oonstituesc astfel, ca 
alegfetoril ’ş i aleg pe preş edintele, pe doi bă rbaţ i de 
încredere si un notar. Purcedend la alegere, fie
care alegă tor voteză pentru doi deputaţ i de odată . 
Votarea este publică , 6ră la cererea alor 20 de 

alegetori p6te fi ş i -secretă prin ş edule.
Aclamaţ iune nu este permisă .
/) Despre actul alegere! se ia protocol, în care 

s6 scriti tote voturile, 6ră în cas de votare secreta 
i s6 ală tură ş i ş edulele, car! conţ en voturile. .

g) Finindu-sâ votarea, protocolul în presinţ a 
alegatorilor să încheiă , constatându-se ş i publicându- 
sâ resultatul alegere!, se subscrie prin preş edinte, 
bă rbaţ i! de încredere ş i notariul, să sigileză cu si- 
gilul parochial ş i al preş edintelui s6u a vre-unu! bă rbat 
de încredere, ş i se predă unu! bă rbat de încredere ca 
la timpul sen să -l ducă la comisariul consistorial.

h) în timpul prefipt, toţ i trimiş ii bă rbaţ i de 
încredere a sinodelor electoral! din un cerc alega
tor se coadimă la locul desemnat- spre acest scop, 
aducend cu sine pro toc 61 ele electorali sigilate în 
modul prescris sub lit. g.) Aci sub preş edinţ a co- 
misariulu! consistorial, toţ i la olaltă formâză cole
giul de scrutiniii, alegându-ş î un notar pentru du
cerea protocolului.

în presenţ a tuturor să desfac prin comisariul 
consistorial protocdlele colegiilor electoral! ş i se 
cetesc cu voce înaltă numerându-se voturile ş i 
înscriindu-se în protocol.

Acel doi indivizi, cari ad că petat mal multe 
voturi, numai decât se procbiamă de deputaţ i ş i se 
proved cu credenţ ionalul.

în caş ul când doi inş i atl întrunit asemenea 
. voturi, între dânş ii decide sortea esecutată de loc 

în faţ a locului.

o.
'S

,
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Atât protocolul colegiului de scrutin are, cât ş i 
eredenţ ionalele se subscriu prin comisariul consis
torial ş i prin toţ i ceialalţ î membrii.

Protocolul sâ subş eerne prin comisariul, consis- 
toriuluî, 6r eredenţ ionalele se inmanueză aleş ilor 
deputaţ i.

?.) Alegetorl sunt toţ i aceia cari posed calită ţ ile 
prescrise in §. 6.

8 §. 92—97. pertract6ză agendele sinodului
eparcliial.

Apendice. Alegerea episcopului diecesan.

§. 97. Episcopul se alege prin sinodul epar- 
chial dintre bă rbaţ i cualificaţ î spre acesta tr£ptă .

§ 98. Pe timpul veduviel scaunului episcopesc, 
consistoriul eparcliial duce trebile eparchiel în înţ e- . 
leş ul instituţ iunilor bisericeş cl, ferindu-se de ori-ce 
tnoire seu schimbare; stă rueş ce, ca alegerea de 
episcop să se facă în restimp de 3 luni ş i face 
dispuseţ iunile trebuincidse pentru convocarea sino
dului eparcliial spre alegerea episcopului, cerCndu- 
ş l înviaţ iuni dela metropolitul, carele încă se va 
îngriji, ca în timp de 3 luni să se întregâscă scar 
unul veduvit episcopesc, ş i va sprigini pe 
nintele consistor în ac6sta a Iul nisuinţ ă .

§. 99. Alegerea o va conduce s£il metropolitul 
s6u mandatariul lui autorisat spre acest scop.

• §. 100. în presura dileî de alegere se ţ âne 
priveghiare după tipicul Rosaliilor, ş i în însă ş i di de 
deschidere a sinodului, sânta liturgiă , tot după ace-

concer-

*

laş i tipic.
§. 101. După fiuital serviţ iulul Dumuedeesc,
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preş edintele deschide sinodul cu o cuvântare corâs- 
pundâtbriâ împrejură rilor actului alegere!.

După aceea constituindu-sâ sinodul in modul 
prescris în §. 94. să procede la actul de alegere.

§. 102. Alegerea sâ face în secret prin ş edule. Fie
care deputat, scrie pe o ş edulă numele aceluia pe 
carele ’ l cunosce vrednic de episcop, ş i după cum 
sâ va strigă de preş edinte, sâ duce ş i pune ş edula 
în urma destinată ; după -ee au votisat toţ i membrii 
sinodului, preş edintele ş i notarii sinodali, cari . 
preună cu doi bă rbaţ i de încredere aleş i de sinod 
din sînul sâu, fac organul de scrutinare, numâră 
ş edulele, luând una câte una din urna în care sau 
pus ş i bagândule în alta urnă ce va stă gata, ş i - 
aflându-sâ numârul ş ednlelor eorâspundâtor cu nu- 
mârul alegâtorilor, preş edintele la vederea tuturor 
ş i a bă rbaţ ilor de încredere, ridică pe rend ş edulele 
din urnă , ceteş ce în audul tuturor numele scrisâ 
în ele, notarii totdeuna însâmnă voturile, ş i în urmă 
încheiând scrutiniul, să publică sinodului resultatid 
alegere! ş i sâ petrece la protocol.

De ales să priveş ce acela carele a întrunit 
maioritatea absolută a voturilor.

Protocolul alegere! subscris de preş edinte, no
tari ş i bă rbaţ ii de încredere, să transpune sinodului 
episcopesc pentru pertractarea canonică ş i subş cer- 
nere la Maiestatea Sa.

§. 103. Ş edinţ ele sinodului de alegere sânt pub
lice ; sinodul însâ din cause momentâse pote ţ ânâ 
ş i ş edinţ e secrete.

La ş edinţ e secrete publicul nu pote luă parte.
§. 104—110. tractâză despre modalită ţ ile luâtide 

după alegerea de episcop ş i predarea fondului ins- 
truct al eparchieî, noului episcop.

■ G

i
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Art. II.  Consistoriul eparchial.

. §• P0- Consistorial eparchial este organul ad
ministrativ ş i judecă toresc permanent în trebile bise
ricesc!, ş colari ş i fondaţ ionall din întrdga diecesă .

§. 111. Preş edintele natural al consistoriuluî 
este episcopul respective arcbiepiscopul.

§. 112. Membrii consistoriuluî sfmt parte ordi
nari, parte onorari; toţ i să numesc „asesori consis
toriali “ ş i ati vot decisiv.

Asesorii consistoriali nu pot fi rudiţ f între sine 
pană la al ş eselea grad de sânge ş i al patrulea de 
cuscrie.

• '

~\

\§. 113. Consistoriul să împarte în trei senate 
separate ş i anume:

1. In senatul strens bisericesc,
2. în senatul ş colar,
4. în senatul epitropese.
§. 114—142. Agendele consistoriuluî.

f

l

E. Special.

§. 142. Consistoriul din Oradea mare ş i mal 
departe re mâne în activitate, ş i are a s6 acomodâ 
întru t6te, dispusiţ iunilor acestui statut organic.

Cap Y. Metropolia.

fav §. 143. Metropolia este întrunirea mal multor 
eparchil prin legă tura canonică pentru susţ inerea 
unită ţ ii instituţ iunilor ş i intereselor generali biseri- 
ceş cî ş i formeză provincia metropolitană cu met- 
ropolitul în frunte.

§. 144. Afacerile metropolieî să îndeplinesc:
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bisericesc (sinodulcongresul naţ ional

metropolitan); toriBl metropolitan;

3. prin sinodul episcopesc.

greş ul naţ ional bisericesc.

1. Prin

Ci
Art. I- Con

' t_ Congresul naţ ional bisericesc este rep 
§. Uo. Consieş’ * metropolitane a roma-

reSe"KSS»ea 4to Ungaria ş i

&

|
nilor
Transilvania. naţ iional bisericesc consta din

§. 146. Congr > ^ ^ . g0 de representanţ î 
30 de representanţ î - ® |jecesa trimite la con-
mirenl; prin u™ai 1() deputaţ l din cler ş i câte

s-â 3ss& <lieoesa
C“ “Cp£l ş i epJopB nntrngnni, ca atafl M

congresnlui eş te metro 
politii Ovala cas de impedeoarea imestţ iia piesidiul 
congresului ’ l conduce episcopul cel mal betinn

funcţ iune ̂ eparChie s6 împarte în 20
cercuri electorali, ş i fie-care cerc ellectora! aleg 

un deputat mir6n 6r& preoţ imea din dou6 cei cm 
împreunate într’un colegiu, alege un deputat dm 

cler, urmându-se modalită ţ ile prescrise pentiu aie- 
gerea deputaţ ilor sinodului eparchial. (§. dl). .

§. 152. Congresul s6 convoca ordinar la* xie 

ani odată ş i adecă totdeuna pe l/u Octomvre 
anului ântâiii după alegerea deputaţ ilor, 6ră cerei 
necesitatea, ş i mal adese-orl. . *

§. 153. Ordinea afacerilor interne o determine
congresul.'

:
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§. 154. De competinţ a congresului să ţ ftue:
1. Îngrijirea pentru susţ inerea religionară ş i 

autonomiei biserieel române ortodoxe.
2. Regularea ş i conducerea tuturor trebilor bi

sericesc! ş colar! ş i fundaţ ional! pentru Intriga 

metropolie.
3. Alegerea metropolitulul ş i alegerea asesori

lor consistoriulu! metropolitan.

Apendice. Alegerea metropolitulul.

k

rs

§. 155. Pentru alegerea de metropolit ş i ar- 
chiepiscop, congresul s6 compune din 120 de depu
taţ i, la cari arcM-diecesa concura cu jumă tate, er 
celelalte eparchil la olaltă cu ceealalta jumă tate din 
minierul prefipt, prin urmare pentru numeral presinte 
al eparchiilor, archidiecesa concură cu 60, er epar- 
chia Aradului ş i a Caransebeş ului cu _ câte 30 de 
deputaţ i aleş i după modalitatea prescrisă în §. 148.
De sine îuţ elegendu-să , că archidiecesaniî la acest 
cas în fiecare cerc de alegere, aleg câte doi depu
taţ i si că dă că mandatul deputaţ ilor peutru congre
sul mal dinainte dejâ aleş i, încă n’a espirat, numai - 
pentru minierul ce mal lipseş ce, să fac alegeri 
noue.

La alegerea metropolitulul s6 observiză§. 157.
urmă tdria ordine: 1 .

1. în presă ra dilel de alegere, la 3 ore. după 
amedl, s6 adună membrii congresului în biserica 
catedrală ş i trimit o deputaţ iune la comisanul emis 
din partea cousistoriulul metropolitan, spre a-1 invită 
la adunarea premergetoriă . Dupâ-ce acesta s a în
fă ţ iş at, ceteş ce actele despre repausarea met rapo- 
lituh.il si despre convocarea congresului spie alege 

noului metropolit, cu aceea provocare, ca pe

%

rea
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dina urmă tore la 9 6re fie-care membru se aducă 
cu sine o ş edulă , pe care e înscris numele aceluia 
pe carele ’ î voeş ce a se alege de metropolit.

După finirea acestui act pregă titor se ţ ene 
priveghere după tipicul Rosaliilor. *

2. în diua urmă toriă la 9 6re se adună toţ i 
membrii alegatori er în biserică , s6 Invită comisariul 
congresului, care după invocarea Duchulul sânt, 
ocupă presidiul ş i deschide ş edinţ a cu o cuvântare 
potrivită actului de alegere, la care ră spunde un 
membru congresual designat spre aceea.

3. După aceea comisariul provocă pe cel mal 
t6n6rl deputaţ i a ocupă interimal locurile de notari, 
apoi se purcede la alegerea notarilor ş i alor trei 
scrută tori în sensul regulamentului pentru afacerile 
interne ale congresului.

4. Decă ori din archidiecesă de o parte, ori 
din eparchiile sufragane de altă parte s’ar areta 
mal mulţ i membrii alegatori decât jumetate, atunci 
prin sorte se scot dela votisare din partea precum- 
penitorie aţ âţ i. membrii, câţ i sânt de lipsă spre a 
susţ eue paritatea ambelor pă rţ i.

5. La capul mesei presidiall se aş 6<Jă o urnă , 
carea se pă zeş ee de cel trei scrută tori aş a ca fie
care alegâtor să potă lesne ş i pe rând a se apro
pia de urnă ; alegetoril până nu vor fi strigaţ i la 
vot, sânt datori a ş ed6 în liniş ce pe scaunele lor, 
ca se nu conturbe liniş cea.

6. Fiind t6te pregă tirile fă cute, notariul general 
strigă după listă pe fie-care membru congresual 
spre a pune în urnă ş edula împă turată de votisare 
pe rând până în fine fă ră întrerupere.

7. Finindu-se darea ş edulelor, comisariul numeră 
ş edulele scoţ endu-le din urnă ş i punendu-le în alta 
asemenea urnă .

di'

$

I

*
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Decă numă rul ş edulelor nu corespunde nume
ralul votanţ ilor, acelea se eass6zâ prin ardere ş i 
membrii congresului se provbcă a pregă ti alte ş e- 
dule ş i a-le pune în urnă după ordinea prescrisă .

8. Aflându-se numeral ş edulelor corespundetor 
numeralul votanţ ilor, consistoriul metropolitan le 
scote una câte una din urnă , le despă tură , ş i cu 
voce înaltă ceteş ce numele alesului înscris ş i predă 
ş edula scrută torilor spre a-o petrece în registrul de 
votisare purtat în trei esemplarii, 6ră ş edulele se 
pun una peste alta pe mesă .

9. După -ce s’a severş it înregistrarea voturilor, 
acestea se scrutinâză ş i resultatul se publică con
gresului, după care ş edulele se ard acolo în bi
serică .

t

V

10. Decă la prima alegere nici un candidat nu 
naîntrunit pluralitatea absolută a voturilor, comisa- 
riul anunţ ă alegere ângustă între cel doi, cari atl 
întrunit mal multe voturi, eră la cas decă al doi
lea setl al treilea dintre cel aleş i, aii întrunit vo
turi asemenea, alegerea ângustă se face dintre toţ i 
trei, cari au întrunit voturile cele mai multe..

La alegerea ângustă se observdză aceeaş i or
dine ca la prima alegere.

11. Decă tote voturile sad împă rţ it în d6u6 
pă rţ i, după o preconsultare între membrii congre
sului, se ţ ene în diua urmă tdria alegere nouă , ş i 
d6că ş i la acesta ar eş i voturile tote împă rţ ite în 
dou6 pă rţ i egali, va urma a treia di alta alegere, 
ş i decă nici acesta nu ar duce la resultat, va de
cide sârtea între cei doi, ce aii întrunit tote votu
rile în d6u6 pă rţ i asemenea.

12. Corni sariul congresual proclamă pe cel ce 
a întrunit maioritatea absolută a voturilor de ales 
archiepiscop ş i metropolit.

■ f

!•

!
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13 Actul alegerel subcris de preş edintele ş i 
notoriul general al congresului, sa trimite din par
tea Congresului , la Maiestatea Sa spre Pre gratiosa 

' întă rire a alesului Archiepiscop ş i Metropolit,

Art. II.  Consistorial metropolitan.
*

§. 158. Consistoriul metropolitan este organul 
administrativ ş i judecă toresc pentru înti‘6gasuprem 

provincia metropolitană ..
§. 159. Consistoriul metropolitan constă :
1. din metropolitul ca preş edinte;
2. din episcopii sufragani; 

numCr de asesori onor! aleş i pe vi-

i

3. din un
6ţ ă prin congresul naţ ional bisericesc din sinul bă r
baţ ilor distinş i din cler ş i mireni.

§. 160. Consistoriul s6 împarte în trei senate,
!

j.

adecă:
i1. senatul strâns bisericesc,

2. senatul ş colar,
3. senatul epitropesc.
§. 161—171. afacerile consistoriului metropo-

l

l
litan.

Art, III.  Sinodul episcopesc.

§. 171. Sinodul episcopesc este acea. adunare 
de episcopl sub preş edinţ a metropolitului, unde s£ 
tracteză obiectele bisericesc! spirituali, dogmatice 
ş i simbolice.

§. 172—174. agendele sinodului episcopesc.
§. 175. Limba oficială în tote trebile 'bisericesc'!, 

ş colari ş i fundaţ ionall este cea română .

*

!

4
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IX. învă ţ ă mântul.
Proverbul român dice: „ai carte, al parte; 

n’al carte, n’al parte. Mulţ ă mită Domnului că aâ 
ajuns ş i românul la acel grad de desvoltare, de 
cunosce însemnă tatea cea mare ce o are ş cdla în 
vidţ a omeuimeî, ş i adl nici că sânt pă rinţ i de aceia 
cari să nu să silâscă a-ş l trimite copiii la ş cdlă . 
Ş cdla este locul unde copiii ’ş l adună tot felul de 
cunoş cinţ e, de cari au lipsă în ş cdla cea mare, 
adecă în vidţ ă . In ş cdlă înveţ ă m iubirea de Dumne- 
ded ş i a deaprdpelul; în ş cdlă să pune basa la 

buna propă ş ire a cetă ţ enilor.
învdţ âmentul este deobligă tor, adecă pă rinţ ii 

sânt siliţ i prin lege a-ş t trimite copiii la ş cdlă .
In multe comuni sânt deja înfiinţ ate asilele de 

copil, unde sd trimit copiii dela 3—6 ani; — dela 
anii 6—12 sd începe învă ţ ă mântul de tote clilele, 
adecă fie care prunc e dator a umblă regulat în 
fie-care di, la ş cdlă; dela 12—15 ani dureză ş cd
la de repetiţ iune.

Ş coli sânt mal de multe feluri:
1. asilele de copil;
2. ş cdla poporală , unde să câş tigă cunoş cinţ ele 

cele mal de lipsă pentru vidţ ă .
3. ş cdla civilă cu 6 clase;
4. gimnasiul cu 8 clase ;

' 5. ş cdla reală cu 8 clase;
6 ş cdla comercială cu 3 clase ;
7: universitatea, • fel

I

V

i

»:

unde înveţ ă acel cari doresc.a 
torl, injinerl etc;

8. preparandia 
caii voesc a fi învă ţ ă tori;

4 clase, unde înveţ â aceicu
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3 clase, unde învaţ ă cel cari9. teologia cu
voesc a fi preoţ i. . . 1+ . ...

Statul, comunile, confesiunile ş i alte mstituţ i-
uni emuleză întru a susţ ene diferite ş coli, pentru 

culturel ş i înaintarea tuturor cetă ţ enilor.
1

promovarea
Locuitorii comunei sânt datori a conţ i ibui la 

susţ enerea ş cdlel comunali, 6r acel caii apaiţ en la 
confesiune, încă sunt datori a contribui la 

susţ enerea ş colel lor confesionali. Comunele, a 
că ror locuitori în cea mal mare parte să ocupă cu 
economia câmpului — sunt îndatorate a înfiinţ a ş cola 
repetiţ ională de economie ş i să o provedă atât cu 
cele necesarii cât să se îngrij6scă ş i pentru înmul
ţ irea veniturilor acestei ş coli. In acostă ş colă să în
suş esc cunoş cinţ ele necondiţ ionate de lipsă la eco
nomia câmpului ş i peste tot la conducerea raţ io
nală a economiei.

vre-o

Să ni trimitem pruncii la ş c61ă că ci numai în 
ş colă ’ş l câş tigă eî creş cerea morală , numai ş cola 
va face, ca acdsta ţ eră , patria nostră comună , să 
aibă creş tini adevă raţ i, cetă ţ eni buni ş i 6meni 
morali.

Pie-care cetaţ dn cu drag trCbue să jertfescă 
atunci când-i să cere pentru ş cdlă , că ci tot cruceriul 
jertfit pe altariul culturel, va aduce interese nepre- 
ţ uibile.

Viitoriul naţ iunilor e depus în ş colă . Acea 
naţ iune va fi mal fericită , mal cultă ş i mal v6<Jută , 
cai ea va ave mal multe ş coli bine organisate. |

Fondul de pensiune înveţ ă to

1. Drept la fondul de pensiune învâtă toresc, 

ne-eare mveţ ator poporal, carele are examenul

rese.

are
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, de cualifieaţ iune înv6ţ itor6sci ş i funcţ ionezi în 
mod definitiv la vre-o ş coli din patrie.

2. La fondul de pensiune înv6ţ itoresc, si sus-
cepe numai acel înveţ itor oii Înv6ţ it6re, cari an 
împlinit etatea de 21 respective 20 ani. — Sus- 
ceperea si face pe calea inspectorelul regesc de 
ş cdle, prin o rogare adresaţ i ministrului de culte 
ş i instrucţ iune publici, pe lingi aliturarea urmitd- 
relor documente: estras de botez, testimonii de 
cualifieaţ iune, atestate de serviţ ii, decret despre 
denumire definitivi, ş i atestat despre salariul înve- 
ţ itorese.
ticati prin preş edintele scaunului ş colar, prin pro- 
topretorul ori prin inspectorul regesc de ş cole.

V

Tote aceste documente în copie auten-

3. Dreptul la fondul de pensiune ş i-l asiguri 
fie-care învCţ itor prin taxa ce o solveş ce în fie
care an.

Taxa acesta e de d6u£ feluri:
a) taxi numiţ i odati pentru totdeuna, care e 

de 5% dupi suma cu carea e susceput la fond;
b) taxi anuali de 2°/0 driş l dupi suma cu 

carea e susceput.
Taxa odati pentru totdeuna si mal solveş ce 

ş i atunci când cutiruî înv6ţ itor ÎI creş ce competinţ a 
la fond, fie prin cuincuenal, fie prin aceea ci i-s6 
mâreş ce salariul, dar în aceste caş uri taxa e de 
50°/o dupi diferinţ a dintre suma din trecut ş i cea 
cu care în urma acestora e luat la fond.

D6ci cutare înveţ itor e în restanţ i cu taxa 
la fond, în sumi pini la 100 cordne, si s6 adre
seze cu o rogare citri direcţ iunea de finanţ e, 
si îl permită si solvesci acea restanţ i în rate 
lunari, dâci îns6 restanţ a trece peste 100 corone, 
si s6 adreseze cu rogarea citri ministru.

ca
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4. Dela'fondul de pensiune învă ţ ă toresc, învă - .
ţ atorii pot primi:

a) escontentare;
b) pensiune anuala;
Acel învă ţ ă tor, carele fă ră voea

ş i cel. puţ in 5 ani a fost 
escontentare, odata

devinesa.
incapabil de serviţ ii! 
membru la fond, primeş ce ca 
pentru totdeuna, 50% după suma cu care e sus- 
ceput la fond; în caş ul când a fost membru la 
fond mai mult de 5, dar mai puţ în de 10 ani, pri
meş ce escontentare 50% după suma cu care e 

susceput, dar în doi ani după olaltă .
învă ţ ă toriul p6te fi pensionat din voea. sa

libera, ori silit fiind spre acă sta.
De voea sa libera sa pote pensionâ acel învă

ţ ă tor, carele 40 ani de arendul a funcţ ionat ca 
învă ţ ă tor, ori ş i decă n’a înplinit 40 ani de servi
ţ ii!, dar a ajuns etatea de 65 ani, să i! decă după 

serviţ ii! cel puţ in de 10 ani, fă ră vina lui, devine 
incapabil pentru serviţ ii!.

învă ţ ă toriul pote fi silit a să pensionâ, în caş ul 
când devine alienat, ori prin vre-un defect corporal, 
devine incapabil pentru serviţ ii!. Acest fel de pen- 

îl ordină zâ ministrul de culte ş i instrucţ iune 
publică , la propunerea motivată a comisiei adminis
trative ori a unei comisii mixte, esmisâ anume spre

%<*

î

i

i

un

sionare

acest scop. •
5. Anii de serviţ ii! să compută dela împlinirea 

alor 21 ani de etate la învă ţ ă tor ş i 20 ani la în
vă ţ at ore.

, 6. De basă la pensiune să ia salariul curat 
învă ţ ă toresc.

După un serviţ ii! de 10 ani să capă tă 40% 
pensiune anuală după salar, ş i dela 10 ani în sus,' 
pentru fie-care an cu 2% mal mult.

t
i
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La asemnavea .pensiunel sa ia de basâ:
a) salariul în bani;

- b) competinţ ele personali;
c) cuincuenalul; '
d) . oompetinţ a de pâment;
e) venitul naturalielor, - ■
(lemne, paie, grâu, cucuruz, pul etc.)
7. Dreptul la pensiune ş i-l perde acela, carele 

abdice de postul de învă ţ ă tor, ori carele a fost- 
pedepsit pe cale disciplinară la perderea dreptului 
la pensiune.

8. Vă duva învă ţ ă toriului, dâcă bă rbatul ' ei a 
avut cel puţ in 10 ani de serviţ iu, ş i dâcă cel puţ in 
un an a fost că să torită cu învă ţ ă torul, — primeş ee 
dela fondul de pensiune ajutor anual de 50% după 
suma cu care bă rbatul ei a fost susceput la fond, 
decă aceia sumă nu trece peste 1200 cordne, ş i 
20% după suma ce trece peste 1200 corone.

■ Ajutoriul acesta să asemnâză numai la jumă
tate de an dela mdrtea Invă ţ ă toriulul, ş i pă nă 
atunci vă duva foloseş ce jumă tate din întreg salariul 
învă ţ ă toresc.

Orfanul de tată , capă tă ajutor în sumă că t a 
ş esa parte din ajutoriul vă duvei. Orfanul de tată 
ş i de mamă , pe lângă ajutoriul de mai sus, mai 
primesce. ajutor anual de 50 corone, dâcă numai r 
unul din pă rinţ i ş i 100 corone dâcă ambii pă rinţ i 

au fost învă ţ ă tori.
9. Fiind-eă pensionarea să întâmplă In totde- 

una la finea anului ş colar, rogarea pentru pensi
onare tră bue presentată inspectorelui regesc de 
ş c61e încă în decursul anului ş colar. Tot inspecto
relui regesc de ş cdle tră bue presentată ş i rogarea 
pentru ajutoriul vă duvei ori a orfanilor.

:!

ii

7 -
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./) atestat clin partea forurilor politice despre 
denumirea tutorulul legal;

Tote documentele cari să ală tură la aceste 
rogă rl, în cât nu sunt fă cute în limba magiară , să 
se traducă în formă autentică ,ş i în limba magiară 
ş i să se ală ture atât originalele cât ş i traducerile 
autentieate.

10. Fiind-că legea de pensiune s’a fă cut la 
anul 1875, pentru cel ce aă servit ş i mal înainte 
de acest an, să compută pensiunea respective anii 
de serviţ ifi clela anul 1870.

*

<t,>

X. Armata.
Fie-eare cetă ţ £n, deplin să netos, între anii 

19—42, în cas de lipsă trebue să prindă arma în 
mână pentru aperarea ţ eril.

Armata nbstră e de dou6 feluri:
1. armata comună a că rei limbă ofieidsă este

cea nemţ escă ;
2. honvedimea;
De armata comună să ţ ene:
1. infanteria; (pedestraş ii);
2. cavaleria (husarii);
8. artileria, (tunarii);
4. marinarii; etc.
Cetât&iul la etatea de 21—24 ani, d6că e

ser-aflat apt pentru a servi la miliţ ie, trebue să 
v6scă 3 ani ca ostaş i regulat ş i 7 ani în reservă .

înveţ ă toril poporali servesc numai d6u6 luni în 

timpul vacanţ elor de v6ră .
De serviţ iul militar pot fi scutiţ i:
1. Unicul fiii, cl6că tată l sen, ori mama sa v6-

vm.-

7*
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duvă , simt bă trâni ş i nu-ş l pot agonisi cele de 
lipsă , pentru traiti. — Tot astfel p6te fi scutit ş i 
ginerele, ddcă socrii nu au M;

2. Fratele mal mare dintre orfani;
3. Nepotul, d6că moş ul s6tî, ori baba sa sunt 

se pot îngriji pentru susţ e-

I
; !
! I

neputinţ ioş l ş i nu 
nerea lor;

4. acela carele are mal mulţ i fraţ i la că tă nie;
Mal pote fi scutit:
5. carele are avere moş tenită pe. carea singur 

o lucră , ş i a că rei venit e de ajuns pentru susţ e-
alor 5 membrii de familie, dar acest venit nu 

trece peste de 4 ort. atâta.
Aceş tia prin notariul comunal fac reclamare 

(lă cră maţ ie) la forurile militari, ş i vor fi puş i în 
reservâ adecă servesc numai d6u6 luni.

i-1

•1

i
1

nerea

La rogare trebue ală turat:
Estrasul familiar, adecă însemnarea tuturor 

membrilor din familie vil ş i morţ i;
atestat dela antistia comunală prin care să 

dovedeş ce că moş ia e moş tenită , că t e de mare, 
ce venit aduce, ş i cine o luer6ză ; acest atestat 
trebue să -l subscrie ca martori doi 6meni din aceea 
comună , caii aă feciori în serviţ iu activ din 

armată .

I

5

'

Aceia caii sftnt îndepă rtaţ i de ■ locul naş cerit 
lor, ş i nu au spese ca să m6rgă acasă , la asentare, 
pot face rogare la protopretorul cercului unde să 
află , să li să permită să fie asentaţ l în acel cerc.

Acela care nu merge la asentare, va fi pedep- 
sit ş i fă ră privire d6că e apt oii ba, va fi înrolat 
în armată ; carele să vată mă pe sineş i, numai ca 
să nu fie apt la asentare, oii face ceva prin ce, el 
s6tl altul să fie scă pat dela miliţ ie, va fi pedepsit

:

M

|;
!

l j

1

4
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la i an închis6re ş i până la 2000 corone peddpsă 
în bani.

Dela anul al 18 lea ş i până după a treia 
tare, ori ddcă e asentaţ , până după anii de serviţ iă , 
nimeni nu pote încheiâ că setorie fă ră licenţ ia escep- 
ţ ională pentru că setorie, dela ministrul de honvedi 
ori dela autorită ţ ile militari. Rogarea că tră ministru 
de honvedi ori că tră forurile militari, o pdte face 
notariul comunal.

Dela anii 32—42, fîe-care cetâţ dn să uCtos e 
glotaş i, ş i face parte din gldte.

Giotele numai în timp de mare primejdie prind

asen-

SLi &

î

armele.
în fîe-eare tomnă să ţ ene control (szemle vizs- 

gâlat) la care trebue să se presenteze toţ i cari în 
anul acela nu aii fost chemaţ i la deprindere de
arme.

Toţ i silntem datori a ne luptă pentru ţ âră . 
Soldatul joră credinţ ă Mă estaţ dî Sale Regelui că în 
totdeuna va fi cu supunere faţ ă de El, ş i când va 
cere trebuinţ a diua, nâptea, prin foc ş i prin apă 
va alergă întru apă rarea ţ ârii ş i a tronului ş i că 

stâgul militar ’ l va duce la biruinţ ă .
Românul totdeuna s’a purtat brav, când la che

mat ţ âra întru apârarea ei, în totdeuna cu mândne 
ş i cu bă rbă ţ ie s’a luptat. Aş a să fie ş i de acum 

înainte.

;:

i

§

XI. Higiena.
Sftnfitatea este condiţ iunea principală pentru

existiuţ a ori ş i că rei fiinţ e. „Mens sana in c°rP0
latin adecă minte să nâtosă msano“ dice proverbul

;

!
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_Pentru aceea atât statul îu generecorp să nă tos. K , .. , .
cât ş i comunele în deosebi sâ îngrijesc de împli
nirea tuturor disposiţ iunilor legii, prin cari sâ scu- 
tesce să nă tatea publică .

Pentru susţ inerea să nă tă ţ ii, avem lipsă de 

locuinţ e curate, luminate ş i cari să pot uş or aerisâ; 
drept aceea, când cineva- voeş ce a-ş i zidi casă , 

aibă în vedere regulile privitdrie la

j

1

t
4trebue să

zidirea caselor, anume fundamentul sâ ne fă cut pe 
loc deplin uscat, chiliile să fie largi ş i înalte, ma
terialul zidire! asemenea să fie uscat, ferestrile să 
fie mari; — de altmintră înainte de a începe zi
direa, trebue fă cut ară tare antistiei comunali, ş i 
numai după ce primeş ce concesiune de zidit, p6te 

să se apuce de lucru.
Fie-care comună , carea numerâ peste 6000 de 

suflete, e îndatorată a susţ enă ,un medic comunal; 
mai multe comune mici să asociază la olaltă pentru 
susţ enerea unui medic comunal.

Fie-care comimă , carea numerâ peste 1500 
suflete, trebue' să aplice m6ş ă comunală .

Pă rinţ ii sânt datori ca la pruncii până la 7 
ani, decă , devin morboş i — monentan să cheme 
medicul; — cei caii nu fac ac6sta, ş i de să în
tâmplă de more pruncul, vor -fi pedepsiţ i.

Bubatul (oltuitul pruncilor) să efeptueş ce în fie- 
care an prin medicul comunal. Pă rinţ ii simt datori a 
sâ îngriji ca în cât până la etatea de un an, pruncii 
lor nu au ză cut în versat, sâ fie duş i la bube (oltuit). — 

Când bântuie morbul epidemic versatul, — comita
tul, cu aprobarea ministrului de interne, p6te dis
pune ca toţ i locuitorii de pe teritoriul acelui co
mitat să fie oltuiţ l.

Fie-care comună este datore a să îngriji'de un 
loc acomodat pentru înmormântarea morţ ilor; —

!

!'•

!

- .ţ v
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după . ce a trecut 30 de ant dela înmormântarea 
diu urmă , morminţ ile să pot folosi spre oii ş i 
ce scop.

Că nd în cutare comună s’a. înbolnă vit în unui 
ş i acelaş i morb epidemic (lipicios), mal mulţ i indi
vid!, autistia comunală de loc face are tare autori
tă ţ ilor superiore. Locuitorii comunei trebue să as
culte ş i să urmeze sfaturile medicului comunal ş i 
a omenilor învâţ aţ l ş i cu toţ ii să luere în acolo, ca 
să se inpedece lă ţ irea morbului. Pel cel morbos 
trebue separat (deschilinit) de ceialalţ l, ş i de cumva 
să întâmplă ş i more, nu e iertat a ţ en6 priveghiare 
ori pomană , ci trebue înmormântat în modul cel 
mai simplu; tote obiectele cum simt: hainele de pat, 
albiturile, recuisitele de mâncat, etc. 
venit morbosul în atingere, trebue arse ş i astfel 
nimicite. — Tote disposiţ iunile autorită ţ ilor privi-

asa vor avâ

p

*-■

cu cart a

tore la morburile epidemice, numai 
resultatul dorit, decă ş i locuitorii să vor îngriji ca 

se pă zâscă litera legii.
Românii noş tri au o clatină destul de rea, că 

în cas când li s6 înbolnă veş ce cineva cei de pe 
lângă morbos nu chemă medicul, ş i d6că -l ch6mă 
apoi acdsta o fac îu ora cea din urmă , că tră cand 
e să ÎI lesă sufletul; - cel mal mul I nu chdn ă 

medicul de fel ci să duc pe la vră jitor p pe J 
tote babele „să ÎI întdrcă urma sdiisă - doscmite 
de ceas slab". — Omenii cu carte adî nu mat ciau 
nimic pe vră jitori si pe lucruri bă beş cl ci în cas de 
morb, sa adreseză cu încredere că tră medic-^cunţ a 
medicală , ca ş i tote sciinţ ele a P10g ‘  de
ş i medicii pot cu siguranţ ă cunosce oii | t
Dole ş i ciinoscŞ ndu-le, pot să e ş i _ld  ̂Ja 

că toţ i morboş ii nu pot fi vindecaţ i « h 
morbului, - că ci sbrtea ndstră este m manile pi o

i să

i

i1

:

o

r*
i
!
!

8
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vedinţ el Divine; Dumnedeil dispune de sortea nostră , 
dar noi totuş i avem datorinţ ă în ori ş i ee cas de 
morb să ne ajutam ş i sa îuconjuiam tot ce ar pote 

contribui la lă ţ irea morbului.

4XIL Despre animale.
Pentru ca sa se p6ta ţ en6 în evidinţ a mersul 

bun în economia de vite ş i ca sa nu să faca nici 
un abus pe contul legii, — nici unul econom de 
vite nu-î permis a vinde ori cumpă ra vite fă ră pas- 
port, (pă ş uş ). ‘— Pas portul pentru vite ’ 1 primim 
dela casa comunala, pe carele să ateste za că în 
comuna respectiva nu grasă ză morb lipicios între 

Ante. — La terg ori piaţ e, nu e iertat a mâna vi-, 
tele fă ră pasport.

Că nd cumpă ră m vite sa fim cu luare de semfi 
ca pas portul sa fie în regula. Nu e permis a scrie 
ori a corege nimic în pas-port, câ-cl legea pedep- 
seş ce aspru pe cel ce s’ar încumeta ca de capul 
lui sa tocmă scă pas portul. — Să ne pă zim de 
ş ă rlă tanil ■ ş i de omenii blă stă maţ l de prin tergurl ş i 
fâra banii num eraţ i în mâna, sa nu dam nimenul 
vita ori pas portul.

D6ca cutare vita e morbdsă , momentan trâbue 
să facem aretare antistieî comunali carea încunoş - 
cimţ ezâ pe veterinar,. ş i decă morbul e lipicios, 
dispune  ̂ca vita ori sa fie despă rţ ită de celelalte, 
ori decă aş a cer împrejură rile, să fie omorîtă .

Deia vita că dutâ în morb lipicios (epidemic), 
nu e permis a folosi nici 
trebue îngropată . .

Peste tot, stă în interesul fie-că niia

r

<4

nici pielea, cicarnea.

ca să fie
f
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cu mare bă gare de sdmă la morburile animalelor; 
că ci bine seim, câtă pagubă ad omenii din vre-o
comună , când sunt închise piaţ ele de vite. - Vita 
că dută în morb lipicios (epidemic), mai bine să o 
om’orîm să nu ni facă pagubă mal multa, dar la 

tot caş ul avem datoriuţ ă să facem ară tare antistiel 
comunali, să ascultă m sfaturile veterinariulul, ş i nu 
numai să ascultă m sfaturile lui, dar să le ş i îm
plinim.

f

Pentru sterpirea morburilor lipicidse (epidemice) 
e de lipsă a ucide dobitocele bolnave seu bă nuite 
ca atarl. Statul, ca despă gubire plă teş ce jumă tate 
din preţ ul dobitocului, decă a fost ucis dobitocul 
ată cat de ciuma porcilor, de boala de splină ori de 
rîie-, decă s’a bă nuit bolnav de aprindere molipsi
toare de plă mâni, de ră pciugă ori de vernil de 
piele, — Acesta atunci, ddcă după uciderea dobi
tocului nu să pote constată ca sigur boalele mal sus. 
înş irate: — Când însfe după uciderea dobitocului

fost bolnav de

■

să pote constată cu siguranţ ă ,, că a 
boalele sus înş irate, stă pânul lor nu primeş ce 
multă despă gubire, decât dou6 pă rţ i din trei, a 
preţ ului. D6că după uciderea dobitocului să cons
tată , că n’a fost bolnav, stă pânul capă tă preţ ul întreg
ea despă gubire.

Statul, prin Omenii s6I, uimiceş ce 
cele atacate de aprinderea molipsitore iej “ ‘ , - 
D6că a ucis vre-un dobitoc ată cat de aceasta boală , 

stă pânul lui primeş ce 90 percente dn P e , ja 

despă gubire; iar când dobitocul a o - ‘ .
de bolnav, statul plă teş ce stă pânului, 1 t 
al dobitocului.

Scobirea armă sarilor ş i a verilor, uurnal ace  ̂

6menl o pot sfivfirş i, cari au penmsiui

mal

t6te dobito- .

.!
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corniţ ele ş i apoi trebue să se arate antistieî co
munali.

i
XIII.  Despre pă duri.

<3în pă dure, ori* în apropierea aceleia până la 

100 metri, numai eu permisiunea personalului pă 
dure!, e permis a face foc.

Acel care face foc în pă dure, înainte de ce 
s’ar depă rta de acolo — trebue să -l stingă .

Proprietarii de pă dure, sânt îndatoraţ i a ţ ene 
pă zitori de pă dure numiţ i ş i sumari.

Pă zitor de pă dure p6te fi acela, carele a îm
plinit etatea de 24 ani ş i are portare bună ; la 

pă durile statului, ale comunelor ş i a-le fundaţ iunilor, 
numai aceia pot fi pă zitori de pă dure cari au depus 
cu succes bun examenul prescris de lege.

Fă ră ş eirea proprietariulul pă durii, nu e iertat 
a umblă prin pă dure ori a aduce lemne de acolo; 
tot astfel nu e, iertat a paş ce vitele prin pă dure 
numai cu permisiunea proprietariulul.

Paguba fă cută în pă dure trebue solvită nu 
altcum ş i pedepsa ce o statoreş ce protopretorul, ca 
for judecă tor în că uş ele pă durilor.

XIV. îngrijire în contra focului.
Pentru înconjurarea nefericirilor ce să pot 

naş ce din escarea focului, 
datorinţ â a să îngriji:

antistia comunală are
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1. bucatele spicose, paiele ş i nutreţ ul, carate 
în comuna, să nu fie îngră mă dite peste daltă , ş i 
să fie în depă rtare recerută dela casă grajd, ş i ş ură ;

2. comuna să aibă recuisitele necesarii la ’stfen- 
gerea focului. Puş că de apă , vase pline cu apă 
etc; ş i aceste totdeuna să fie în stare bună ;

3. hornurile caselor să sfi cură ţ escă regulat;
4. omenii fă ră nici o ocupaţ iune—, cari umblă 

adese prin comune, ş i cari nu a rare ori simt cau- 
sa focului, — să fie pă ziţ i bine;

5. la edificarea din- noii a casei, grajdului, 
ş urel, etc. să s6 ţ enă strict regulele prescrise, 
adecă să nu s6 edifice aprope una de alta;

6. să sfe lucreze într’acolo ca în comună să se 
înfiinţ eze reuniune de pompieri (focarl).

în cas de foc, fie-care individ e îndatorat a 
gră bi la faţ a locului ş i. a ajută la stângerea focului.

Românul are o dîcală : „pă zeş ce-te că ş i lnmi- 
nedeti te pă zeş ce. - Trebue să ni pă zim averea 
câş tigată cu multă sudore ş i ndcas, că ci P™ 
bă garea nostră de semă , dintr odată potem fi sfeiach 

Să nu suferim ca pruncii noş tri să sfe joce 

cu aprindiore (chibrit, mă ş înl) ori slujile n6sies 
umble prin pod, prin ş ură ori pe la 1 am, c P P 

lumina aprinsă; când ne depă rtă m -de acasa,
lă să m foc în vatră ;

Veră când adună m 
bă gare de semă ; să nu fumă m ci 

lângă stog ori prin ane.
totă că ldura asigurai ea

bucate; pentru o sumă 
societă ţ ii de

f

d
$

ne-
I

ort cu 
să nu bucatele să fim cu cea mal 

sugă rl ori
mare
cu pipa pe

Reconniud cu
focului ş l acesta mal ales la 
neînsemnată ce trebue. să o

— sfiutem liniş ciţ î ş i
Dumnezeii să ne 

nu silntem

& îu contra

1
isolvim . .

i îu cas de prmiej- 
ferescă , 

siliţ i să luă m

i*

— niasigurare, 
diă , — de carea 
să plă teş ce paguba ş i
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straiţ a în grumacl. — Tot atât do roooiiiaiidat e ş i 
asigurarea în contra grindine! a tuturor bucatelor. 
— Asigură rile în contra focului ş i în contra grin
dine!, simt lucruri fdrte folositorie ş i nu costai! 
mult, er moş iile nostre sîlnt asigurate pe deplin în 
contra ort ş i că rei nenorociri.

*

%

XV. Despre venat.

Pe teritoriul propriii, întrâ marjiuile legii, fie
care e îndreptă ţ it a vena, dâca teritoriul e la un 
loc ş i are o estensiune de 200 jugâre catastralî; 
altmintrâ dreptul de venat să vinde prin comitetul 
comunal tot câte pe 6 ani.

Opreliş tea generală de vânat e dela 1 febru
arie până la 15 august, în care timp cu câni de 
venat, absolut nu e iertat a vena.

Vână toriul înainte de tote trebue' să -ş i scotă 
'pas de venat dela oficiul de dare, care costă 24 

corone, trebue să solvâscă darea pentru puş că 
ş i să sâ îngrijescă de teritor de vânat.

Fă ră pas nu e permis a vâna. asemenea nu e 
permis pe teritor strâin.

Vânatul e lucru frumos dar costă cam mult; 
ş i nu ş a cam potriveş ce cu ocupaţ iunea economilor 
noş tri; pe lângă aceste, e împreunat ş i cu primej
die, că ci dâcâ cutarele nu să pricepe la manipu-
area puş ceî, uş or pote că usâ nefericiri ba chiar si 

morte.

:vj;

:
1
\

5

I

1, i

I
i

- â?

L

i*
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XVI. Comuna promontorială .
(Hegy ko/;s4g.)

1Comună promontorială s£ p6te forma pe teri- 
e să dit ca vie, ori a fost să dit cu vil

f
tor care
dar viile au fost nimicite prin philoxeră .

Decă pe hotarul cută rel comuni s6 află astfel 
de teritor, carele la olaltă In un complex face 100 

catastrall ori mal mult, — ş i numă rul pro-
a treia

i  ugere
prietarilor acestui teritor trece peste 20, — 
parte a proprietarilor pote cere formarea comunei 
promontoriall.

Comuna promontorială s6 îngnjeş ce:
1 de să direa din noii a viilor pustiite prin 

philoxeră ş i de modul de apă rarea comună contra 
bolelor de viie cum e pheronospora viticola ş i altele. 

2. de paza comună a viilor.  ;
B de cultivarea raţ ională a viilor ş i de înmul

ţ irea isvorelor de venit prin manipularea curată a
o"  vm4er“

vinului.Pentru acoperirea speselor,. comuna pomonto
rială pote arunca dare pe proletarii. de _

Afacerile comunei promontonah le■
1. adunarea generală a comun p
2. comitetul;
3. judele promontoriul. r , r o O°Q
Fie-eare proprietar, oarele .vetentn de^OO □

(stânjinl pă traţ i) apM'ţ OnOtoi r™ „„„„mei  pro- 
are drept de un vot in t6te atacemc ^ câte_orl
montoriall ş i de atâteorl că

!

i
teritor de 800°U. organis6ză ş i să con-
Comuna promontorială W' care statut 

duce după statutul comune pi

are
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trebue se fie provedut cu clausula de aprobare a 
autorită ţ ilor politice administrative mal înalte.

i

XVII.  Mijlocele de eomimicaţ iune.
I. Drumurile; drumurile sânt mal de multe

feluri:
1. drumuri de ţ âră;
2. drumuri de comitat;
3. drumuri ale comunelor;
Reguli de observat referitor la drumuri sfmt: 
Când că lă torim cu tră sura, tot pe partea sten-

gă a drumului trebue să mână m, nu altmintre ş i 
atunci când ne întâlnim în faţ a nostră cu altă tră
sură ; când înse voim a trece înainte atunci trebue 
tră sura ori carul să -l mână m pe partea dreptă .

. Când stmtern pe poduri, nu e iertat a trece 
înaintea altor tră suri.

Înaintea tră surilor curţ ii regali, înaintea poş tei 

^ă tu 1 ™SUÎ or f°car̂ °r? trebue să tragem pe de

Mânarea repede peste poduri, este oprită .
, tnaintea turmei de animale, asemenea e oprită 

mânerea repede.
Acel carele să îngrijesce de 

or prinse ia tră sură ori la car, nu e permis să 
adormă în tră sură ori să o lase în drum fă ră grije.
nouţ iip înu™ 1f®luă trebue să fie provedută în 
fn întunecate - cu o lampă ori barem 

cal ori boii să să pună sigual.
rile dp ter- Acel cari folosesc drumu-
11 e ae ier, pentru a că letori ori

mânarea animale- 4
îi

pe un

a espedâ bucate

!

I '■
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ori altele, sttnt îndatoraţ i a să supune regulelor 
f&cnte pentru eomunieaţ iune.

Fie-eare eă litor să si pă ziscă a nu si da jos 

ori a nu să urcă pe tren până acela e în miş care; 
asemenea să pă ziscă a deschide uş a ori feristra 
trenului atunci când nu e de lipsă .

Cine voeş ce a că lă tori cu trenul, tribue a să 
presentâ, înaiute de sosirea trenului, în sala de aş
teptare ş i a-ş i sc6te bilet de că lă torie aş teptând în 

sosirea trenului.
Acel carele umblă prin locuri oprite, ori strică

acel cari 
a tre-

■ !

%
i i

?•

P
y
i

i

pace

lucrurile ce aparţ en drumului de fer, ş i 
voesc a împedecâ comunicaţ iunea regulată 
nulul vor fi traş i la ră spundere ş i vor fi pedepsiţ i

î:

I
I

aspru

nicasurl, că nu cunosc 
toria pe tren.

în gară numai pe 
să pote întră , tot numai pe
i6Ş i A11p!ş fpe ş ine sM a trece peste ele pe 

ceealaltft parte a’peronului, numai pe locul reseivat
spre acdsta, să pote.

Nu-I iertat să arunci
pot vă tema obiecte ori persone. f lucruri

Nu-1 iertat să duci cu tine n cupeu mcuu
cari să aprind uş or, arme mcă rea e, p ^

Nu-I iertat sa paş ci animalele de 

nulul, ori să ră dici crampele dela trece 
trenului sed să treci pe dinam e Dedepsi de

Cine calcă regalele aceste* aj 0
că tră judecă toria regdscă cu cl 6lie ,,
lună ş i peddpsă în bani pto& date de per-

Cine nu să supune îndiuinaum

Mulţ i că lă toresc pe tren, dar mulţ i daţ i ş i peste
regulele privitorii la că li-

>

locul hotă rît spre acest scop 
loc anumit să p6teun

• i

diu cupeu lucruri, cari
â

£
V I
*

!
k •" 3 ' ' ,

\S
:■ *.
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sonalu] trenului, p6te fi pedepsit în bani până la 

100 corone.
Decft în decursul că lă toriei avem plânsori, să 

ne adresă m cu ele conductorelui, 6r decă suntem 
în gară . să ne adresă m că tră ş eful de gară .

Pentru copii de etatea până la 4 ani, nu să 

solveş ce nimic ; pentru copii până la etatea de 10 
ani să solveş ce bilet de jumă tate.

Cel ce că lă toreş ce fă ră bilet, solveş ce o pedepsă 
până la 6 corone ş i preţ ul biletului.

III.  Poş ta, telegraful ş i teleplionul.

Poş ta, telegraful ş i telephonul ca mijloce de 
comunicaţ iune stau sub administrarea statului. ,

Poş ta expedă ză "epistolele, pachetele, banii ş i 
tot ce noi voim a trimite în locuri anumite. — 
Taxa de expedare o solvim prin timbre poş tali. 
Când cineva trimite bă ni pe poş tă , să aibă grijă 
de recepisa poş tală , că ci în caş ul când nu ar ajunge 
banii în locul destinaţ iunei lor, potem să -i recla
mă m dar numai prin recepisa dela poş tă . La oficiul 
poş tă l potem ş i telegrafă , attinci când voim a co
munică cu cineva ceva ş eire în mod grabnic; taxa 
telegramei la noi în ţ âră este 6 fiUeri peutru fie
care cuvent. —' Tot lâ oficiul poş tal tră bue să 
mergem ş i atunci când voim ă vorbi cu cineva 
prin telephon. •

Antistia; comunală tră bue să aducă adese ori 
la. cunoş cinţ a publică ca să nu să strice stâlpii ş i 

- droturile ;dela telegraf ş i telephon; acela carele 
din voeâ sa liberă face strică ciune în stâlpii ori în 
drotiil dela telegraf să u dela telephon pote fi  
depsiţ cu 2 ani de închisore 
în bani; ■ :
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XVIII.  Cassa de ajutorare a munci
torilor de câmp ş i a servitorilor eco-

nomiei. * i

Guvernul în buna înţ elegere cu dieta ţ irii în 
anul 189 , a adus o lege forte folositorii pentru 
muncitorii de câmp ş i pentru servitorii economici 
Ga sa înţ elegem cu toţ ii însemnă tatea cea mare a 
acestei legi fă cute în interesul omenilor sirmanl, să 
ni aducem aminte câte nenorociri să întemplă ’ lu
cră torilor în decursul anului, când omenii sirmanl 
umbla să -ş i câş tige pânea cea de tote dilele. Unuia 
i s’a frânt mâna ori piciorul, pe altul l;a lovit calul 
ş i tribue cu siptimânile întregi să zacă în pat, 
ori o nefericire l ’a omorît siu l ’a fă cut neputinţ ios 
peste intriga lui viiţ ă ş i îl rimâne bieta familie 

■ fă ră aj utor. — Seim că familia 6 menii or sirmanl 
— a muncitorilor, până ce capul familiei e în viiţ ă , 
o mână cum o mână aş a după o di pe alta, dar 
după mortea acestuia, îl remă ne intriga familie 
fă ră nici un pic de ajutor. Aş a era până acu. 
De aici în colo însi stă rile aceste triste nu vor 
mal fi; familia rimasă de muncitoriul de câmp ori 
de servitoriul economic, după mortea acestuia, va pri
mi o sumă anumită din cassa de ajutorare, dar numai 
în caş ul când muncitoriul de câmp ori servitoriul eco
nomic este membru al acestei casse de ajutorare.

Să cetim cu luare de simă cele ce urmeză 
mal jos ş i „cel ce are urechi de audit, să audă .“

Cassa de ajutorare.

Prin legea sancţ ionată de Mă estateă Sa Regele, 
să înfiinţ iză o cassă de ajutorare pentru muncito
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rit de câmp ş i pentru servitorii economici la care 
contribue membrii prin taxele anuali, er statul în 
fie-eare an ajută acesta cassa 
corone.

!

cu o suta mii de 1ls.

i ?
F IMembrii  acestei

' Membrii acestei casse de ajutorare sunt de 3

1. membrii fundat oii, cari cinstesc acâstă cassă 
de ajutorare odată pentru totdeuna cu 50 corone, 
despre ce cap6ta diplomă din partea conducă torilor 
acestei casse.

2. membrii regulaţ i s6u ofdinart. Membru regulat 
pote fi ori ş i care bă rbat ori femeia, dă eă are carte 
de slugit, să u ori ş i cine, ddcă s6 ocupă cu eco
nomia, decă a împlinit etatea de 14 ani, dar n’a 

trecut de 35 de ani. Legea s’a îngrijit că ş i aceia cari 
au împlinit etatea de 35 ani dar n’ati trecut de 50 ani, 
să potă fi primiţ i ca membrii, dar numai până la anul 
1905; de aici în colo numai aceia să primesc de 

membrii cari nu ati trecut peste 35 ani.
Membrii regulaţ i sUnt de doue feluri: unii cari 

solvesc taxa de 10 eordne 40 fillerl la an s6u 20 

fillerl la sfiptemână er alţ ii cari solvesc taxa de 5 
corbne 72 fillerl la an să u 11 fillerl la să ptCmână .

3. membrii estra ordinari, cari solvesc în fie
care an o corânâ.

Cine voeş ce a să înscriă de membru la cassa 
de ajutorare — decă nu a trecut 35 ani — solveş ce 

2 cordne taxă de înscriere, 6r decă a trecut de 35 

ani. solveş ce 4 corone. Atât taxa de membru cât ş i 
taxa de înscriere să solveş ce la an tis ti  a comunală 
ori la comisia locală .

După înscriere, fie-care membru primeş ce

casse.

feluri:
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libel care mă rturiseş ce ce fel de membru e ş i cum 
solveş ce de regulat taxa de membru; aedsta taxă . 
trSbue solvită , fdrte regulat ş i anume în totdeuna 
tr£bue solvită înainte pe un jumă tate de an: la 1 
Januarie ş i la 1 Junie.

Taxa anuală să p6te solvi ş i la poş tă aş ă că 
atunci când avem puţ inei bani, cumpă ră m timbre 
în fie-care s6pt£mâna de 20 Alieri, ş i le lipim pe 
o c61ă primită dela comisia locală .

Când t6te rubricele sunt lipite cu timbre de 
câte 20 Alieri, cola întregă o predă m poş tariuluY, 
carea o primeş ce în taxa de membru pe jumă tate 
de an.

M
,2

I

Timbrele trdbue s£ fie întregi ş i curate; la 
comisia locală sânt astfel de ,cole ş i pentru 5 ş i 
pentru 6 Alieri.

Cine nu pute li membru?

Nu pote A membru:
1. carele nu solveş ce regulat taxa anuală ;
2. carele a voit să înş ele cassa de ajutorare 

prin aceea că a cerut ajutor când nu a meritat (s’a 

fă cut morbos cu voia);
3. carele pentru cutare crimă ori pentru r£s- 

vră tire printre muncitori, a fost pedepsit la în- 
cliisore;

4. carele pă râseş ce ţ 6ra;

Ce ajutor primim dela cassa de ajutorare?

r/fi
i

membru al cassei de aju- 
vre-o nenorocire, — medicul îl 

nenorocire! nu pote

1. Decă pe vre un 

torare îl ajunge 
vindecă gratis; ddcă din causa■
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lucra mal mult de o să ptă mână , în decurs de 60 
dile, pană să însă nă toş ă dâ, primeş ce ajutor pe fie 
care di o coronă ; decă nici după 60 dile nu e 
deplin’ să nă tos, primeş ce ajutor de 10 corone pe 
lună ; dă că în urma nenorocire! more, familia 
Iu! primeş ce ajutor odată pentru totdeuna 400 cdrone, 
er decă nu are familie, pentru spesele de Înmor
mântare să trimit 100 corone.

2. Dă că acela carele 10 ani de arândul a fost 
membru al casse! de ajutorare, ş i ' din or! ş i ce 
causă’ş ! perde puterea de a lucră , capă tă până la 
mortea sa un ajutor de 10 corâne pe lună ş i dă că 
în decursul anilor încă n’a primit ajutor, când e de 
65 ani capă tă odată pentru totdefma 100 corone, 
ceea ce nu eschide că dă că după 65 ani ’ş i perde 
puterea de lucru, să capete ajutoriul de 10 corone 
pe lună când îl ajunge vre-o nenorocire.

3. Dă că membrul m6re de mă rte curată , atunci 
familia Iul primeş ce urmă tă rele ajutore:

a) dă că 5 ani a fost membru, 200 corone;
b) decă 10 ani a fost membru, 250 corone;
c) decă 15 ani a fost membru, 275 corone;
ori decă nu are familie, pentru înmormântarea

liu să trimit 100 corone.
4. Dă că membrul nu din nenorocire ş i-a perdut

puterea de lucru ci a slă bit în urma bă trân eţ elor, 
decă 10 ani a fost membru, ori fiind de 35 ani la 
înscriere, a fost 15 ani membru, în urma atestatului 
dela medic, capă tă ajutor de 10 coră ne pe lună er • f I 
la etatea de 65 respective de 75 ani primeş ce 100 
corone.. ’
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VAjută rele aceste înş irate în punctele de 
acel membrii le primesc, cari solvese taxă anuală 
de 10 corone 40 fillerl adecă 20 fillerl
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anuala, adee& 11 filleri  pe s6pttinâna, în cas de 
nenorocire primesc tot acelaş i ajutor ca ş i ceialalţ i 
membrii regulaţ i, — în celelalte caş uri însă primesc 
ajutor numai pe jumă tate.

Membrii estraordinarî numai în cas de 
eire primesc ajutor dela cassa de ajutorare.

I Llbelul de membru.

r
nenoro-*

I . •

Când vre-un membru îş i perde libelul, trabue 
sa faca de loc înş tiinţ are1 antistiei comunali ori co
misiei locali. — Nu e iertat a pune în ză log libe
lul ori a-1 da în folosinţ a cuiva; cel ce face lucruri 
de aceste, va fi pedepsit aspru ş i va fi ş ters dintre 

membrii.
Membrul carele e chemat la serviţ iul militar, 

pe timpul cat e acolo nu solveş ce taxa, numai cat 
trfcbue înainte de ce merge la miliţ ie sa faca 
cunoscut acesta antistiei comunali ori comisiei lo
cali, tot astfel ş i când vine înderSpt.

Cum sa administreza cassa de ajutorare?
'■ '■ '—.vi

muncitorilor de câmp ş iCassa de ajutorare a 
a servitorilor economici, sC administreza prin o 
direcţ iune centrala, carea locueş ce în Budapesta. ■ 

Direcţ iunea centrala consta din 1^ meiinu
anume:

4 din partea guvernului,
4 din partea fundatorilor, ş i 4 din pai tea co 

misiilor locali. — Pe preş edintele direcţ iune ̂
ralt 11 denuineş ce ministrul de agueultuiâ, - •

S„î* 3 “ cart sîiut peste 50 n,en,M

mm ÎTSS. <10 “i—• *  5T*
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locală ,, cârea încă să compune din 12 membrii, 
anume :

4 din partea membrilor,
4 din partea comitetului comunal ş i 4 din 

partea stă pânilor (gazdelor). — 6meniî aceş tia aleş i 
toţ i trebue să fie 6menl cinstiţ i ş i de omenia ş i să 

aleg tot pe 3 ani.
Unde nu este comisiă locală , acolo antistia 

comunală să îngrijeş ce de afacerile cassel de 
ajutorare.

Nu numai membrii contribue la cassa de aju- 
torare ci ş i stă pânii adecă gazdele; ş i anume fie
care stă pân solveş ce cassel de ajutorare, după ser
vi  toriul setî economic 1 coronă 20 fillerl, ş i suma 
acesta nu e permis să o detragă din plata servito- 
riulul. Aceste sume le încasseză antistia comunală .

Aş a dară pentru binele ş i în interesul munci
torilor de câmp ş i a servitorilor economici, cont
ribue atât statul cât ş i stă pânii.

Muncitorii de câmp ş i servitorii economici au 
datorinţ ă a gră bi la antistia comunală ori la comisia 
locală , ş i a-le aduce la cunoş cinţ ă că voesc a să 
înscrie de membrii la cassa de ajutorare, pentru că 
în vreme de nenorocire, la bă trâneţ e ori în cas de 
morte, familiile lor să nu remână pe uliţ e ci să 
aibă un mic ajutor.

Cetiţ i bine aceste rânduri, arâtaţ i-le ş i altora, 
îndemnaţ i ş i pe alţ ii, ş i cu toţ ii faceţ i-ve mem
brii la cassa de ajutorare a muncitorilor de câmp 
ş i a servitorilor economici.

Pe timpul când se tipă r6 acestă carte, ministrul 
de agricultură a presentat dietei un proiect de lege, 
ca să asigure ş i mal bine sbrtea muncitorilor de 
câmp ş i a servitorilor .economici.

Acest proiect dă voie fie că rui membru al
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sel de ajutorare a muncitorilor, ca sa aibă , mat 
multe că rticele de participare, ş i anume pote ave 
fie cine 10 pă rţ i, adecă , solveş ee de 10 
dar ş i ajutoriul apoi e de 10 ori mal

ort taxa,
mare.

Membrii numai 25 ani de arândul solvesc taxele, 
după 25 ani nu mai plă tesc nimic, ci primesc aju
toriul ; dâcă membrul more înainte de 25 ani, 
solvită de el s& solveş ee urmă torilor lui.

Ratele de solvire sâ pot solvi ş i pe mal mulţ i 
ani înainte aş a ca sâ p6tă mal iute ajunge la vre
mea când nu sâ mal solveş ee taxă ci sC eapâtă 
ajutor.

I

suma

Când membrul să îmbolnă veş ce la secerat ori 
la alt lucru de câmp, primeş ce ajutor escepţ ional.

Proiectul urcă ş i sumele de asigurare pentru 
înmormântare ş i că sâtorie, aş a că participanţ ii plă
tind la sâptâmână 5 filei!, asigură urmă torilor o 
sumă frumoş ică pentru caş ul de morte; er decă 
plâteş ce 10 ’ fillerî la sâptâmână , capă tă suma de 
asigurare când se că sCtoreş ce. Petru că să torie se 
pot asigura bă rbaţ ii ş i femeile de o potrivă ş i în 

de casâtorie capetă dela 65 până la 215 corone, 
în proporţ ie cu numârul anilor cât a fost membru.

Lucră torii cari sânt mal mult espuş l nenoro
cirilor împreunate cu munca lor adecă inaş iniş tiî, 
focaril, bă ieş il, vor fi asiguraţ i dar taxa de membru 
stă pânul lor trâbue să o solvâscă .

Statul a ridicat ajutoriul cassel de ajutorare 
dela 100,000 corone la 150,000 corone pe fiecare au.

Aceste înlesniri vor ave valore nu numai pen
tru membrii noi ci ş i pentru cel veeliî.

cas
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XIX. Cultivarea vermilor de-metasă .
Prin cultivarea raţ ională a vermilor de metasă , 

să înmulţ esc venitele ş i aş a cam puţ ine a liostre. 
— VermI de metasă înse numai din oue să netdse 
să pot cultiva; de altmintre despre t6te aceste să 
îngrijeş ce statul, ş i tot statul să îngrijeş ce despre 
cumpă rarea gogdş elor; — Piind-că vermil de mâ- 
tasă să cultivă numai prin frunde de fră garl, statul 
a luat sub ocrotirea sa fră garil de pe lângă dru
murile de ţ âră , de comitat ş i ale comunelor, ş i 
totodată să îngrijeş ce ca comunele să să dâscă cât 
mal multe fră gă ril.

La cultivarea vermilor de metasă avem de a 

observa urmă torele.
1. Cel ce voeş ce a cultivă vernil de metasă , 

trebue să facă ac6sta cunoscut antistieî comunali.
2. în dilele prime vermilor de metasă trebue 

să li să deie frunde crude ş i pă nă la dormirea lor 
a patra, tot cu frunde tă iate trebue nutriţ i; 3. la 
tâerea fraudelor să folosim cuţ ît curat ş i scândură 
curată; 4. la nutrire să folosim frunde să netose, 
d£eă fraudele ar fi pră vdsă , trebuesc ş terse de prav; 
5. fraudele să nu fie umede ori de r6uă , că ci 
aceste periclitâză cultivarea; 6. să nu flă mânzim, 
vermil de metasă , ci să le dă m atâte frunde câte 
sUnt de lipsă , că ci vermil flă mânziţ i fac gogoş e 
slabe; 7. frunde atunci să strîngem, după ce s’a 
uscat r6ua după ele; pe pldie asemenea să nu 
strîngem frunde; frunclele adunate să nu le punem 
gră madă ci să le împră ş eiem pe loc uscat; 8. să nu 
rupem ş i mlă diţ ele de fră garl că ci prin acâsta îm- 
pedecă m desvoltarea fră garilor ş i peste 1—2 ani 
nu vom mal av6 frunde; 9. asemenea să nu adu
nă m fruncle după fră garil tfen&rl; 10. la începutul
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5
cultivare! sa adună m fruneje după fră garil din în
depă rtare, că apoi mal tă rditi, când vom av6 lipsă 
de mal multe frundS să avem pe fră garil de pe 
lângă apropierea ndstră ; 11. locul unde cultivă m 
venirii ş i t6te obiectele de cari avem lipsă , să fie 
curate; pă reţ il trâbue barem odată vă ruiţ i, peste 
tot să începem cultivarea în cură ţ enia cea mal 
mare, ca să nu să înbolnă vâscă vernil; 12. numai 
hârtie n6uă ş i curată să . folosim, ş i după fie-care 
dormire a vermilor schimbă m hârtia de sub el ş i sa o 
ardem; 13. vermil să îl ţ enem în un loc bine aerisat ş i 
că ldura în acel loc să fie tot în o formă; 14. Numai 
atunci să încă lclim când temperatura de afară e mal jos 
de 13—14 gradurl Reamur; când încă ldim, să des
chidem ferestrile ; 15. să pă zim vermil de fadele sore- 
lul ş i de curent de aer; 16. vermil morboş i de loc trebue 
delă turaţ î; 16. sub verml nici când să nu lă să m gunoiti 
mult, că ci de acesta să bolnă vesc ş i să pră pă desc; 17. 
în localul de cultivare să nu facem fum; 18. sub în
treg decursul cultivă rel să avem grij  e că vermil din 
o di scoş i, la un loc să fie totdeuna; 19. când ver
mil dorm, să nu îl nutrim nici să umblă m cu el; 20. 
pentru ca vermil să facă gogos6 bune ş i frumdsC, 
să folosim paie de secară ori de rapiţ ă legate pe- 
la mijloc; crengile nu sânt acomodate; 21. să avem 
deosebită grije ca ş orecii, furnicile, pă ingenii, pă su
rile ori galiţ ele să nu ajungă în apropierea vermi
lor de metasă; 22. gogoş ele le mal lă să m pe locul 
unde sunt, vre-o 9 —10 (Jile ş i când le strîngem le 
împă rţ -im punând pe cele desvoltate la o parte ^ ş i 
pe cele mai puţ în desvoltate la altă parte; 23. canei 
ducem gogoş ele spre vândare, să le ducem în co- 
serî si nu în sac ori straîţ ă , ca să nu sâ sdrobesca; 
24. după -ce am luat gogdş ele, localul de cultivare 
âră ş l trebue cură ţ it ş i vă ruit. —
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îngrijire  în contra focului . .
Vcnatul................*
Comuna promontorială . . .
Mijlocele de comunicaţ iune .
Cassa de ajutorare a muncitorilor  de câmp 

ş i a servitorilor  economici ......
Cultivarea vermilor  de metasă . .
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Cer scusa: 

ce ar fi ob venit.
iubiţ ilor cetitori pentru unele erori de tipar
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