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3orlaorl nofranoste nu sa prlmoaou. — Banuaorlpta nu ae retrămltu.

Mercuri, 9 (21) Aprilie. 1886.

'• Brașovu 8 Aprilie 1886.
Desfrâulu și imoralitatea facil atâtu de mari 

și repezi progrese sub ocărmuirea nbstră, încâtu 
te cuprinde grdza și te face să cred!, că dăcă 
lucrurile voru merge totă așa, statalii ungarii va 
rămână ne’ntrecutu în acăsta privință.

Nu e di lăsată de Dumnedeu să nu citesci 
în foile unguresc! omoruri și jafuri, spargeri și 
furturi, sinucideri, defraudări, înșelătorii, fali
mente frauduldse, falsificări de documente, beții 
și bătăi, imoralități publice ș. a., dovadă că 
moravurile nu numai că nu se nobilităza, ci din 
contră din ce în ce se sălbătăcescu.

Și cu tdte acestea o fdiă ungurăscă din 
Clușiu, amintindă în săptămâna trecută despre 
o cercetare judecătordscă ce are să se facă într’o 
localitate a Ardeiului, în afacerea unei alegeri 
de deputată dietalu, a găsită cu cale să grati
fice pe Români cu „politicosulă“ epitetu din obici- 
nuitulă ei dicționaru „culturalăbețivi.

Trebue să fiă lipsită de orice sâmțu de ru
șine fdia ungurăscă, ca să vdtjă paiulă din 
ochiulă altuia și să nu vdtjă bârna din ochiulă 
său, pe care atâtă de bine au vetjut’o străinii și 
cu culori atâtă de negri au descris’o.

Mulțămită cerului, că nu în poporulă ro
mână vomă găsi încuibate relele înșirate mai susfl, 
și ddcă unele din ele, și anume cele mai mici, 
le întempinămă și pe la Români, apoi sămența 
loră scimu unde s’o căutămu.

Alegerile de deputați dietali nimenea nu le-a 
uitată. Corupțiunea, bețiile și bătăile cu piciore 
și mâni frânte, cu capete sparte și cu ochi scoși 
nu Românii le practică, căci ei de multă au pusu 
cruce activității, și baionetele nu pe Români au 
fostă trimise să-i împace. Ddcă totuși au fostă 
și Români scoși din minte și au luată parte la 
tămbălăulu electorală, acesta nu e meritulă Ro- 
mâniloră, ci e meritulă presiunilor^ și a forței 
brutale, ce i-a târâtă la urnă, și fdia ungurăscă, 
dăcă s’ar fi gândită când a scrisă și ar fi avută 
câtă de puțină simță de rușine, ar fi tre
buită să-și dea peste gură și să tacă ca unu 
pesce.

Nu e nevoiă să mai vorbimă de celelalte 
înșirate mai susă, dedrece statisticele autoritățiloră 
și rapdrtele foiloră unguresc! ne scutescă de acăsta, 
precum din norocire e și poporulă română scu
tită de-a se fi’ncuibată în sînulă lui acele rele.

Ddcă totuși desfrâulă și moralitatea pare 
a prinde ici colea rădăcină în poporulă română, 
atunci acăsta este a se mulțămi mai multă con
tactului său cu popdre de altă lege. Vomă a- 
duce numai ună esemplu care va dovedi că mo
ralitatea Româniloră este mai amenințată în co
munele mixte, unde trăescă împreună cu Un
gurii.

De pildă cu durere trebue să constatămă 
că în comunele mixte cu poporațiune română și 
maghiară să încuibăză concubinatulă și tdte si
lințele ce’și dau preoții noștri d’ală stîrpi suntă 
zadarnice. Nici nu pdte fi altfelă ddcă chiar au
toritățile iau în scută imoralitatea. La interve- 
nirea preotului autoritatea nu numai că acestuia 
nu-i dă nici o mână de ajutoră spre a face pe 
cei ce trăescă în concubinată să-și legalisezc 
conviețuirea, ci îi încuragidză chiar dândă băr- 
bațiloră condicuțe ca și cum ară fi în serviciulă 
femeiloră, cu cari trăescă în modă nelegală.

In adevără e ceva ne mai pomenită, ca 
însăși autoritatea să ocrotdscă desfrâulă și imo
ralitatea.

Mulți se voră întreba pdte că ce scopă ur- 
mărescă autoritățile maghiare când iau sub scu- 
tulă loră concubinatulă. Lucrulă pare ușoră de 
esplicată: ca să-i facă a trece cei ce trăescă ile
gală la religiunea calvină, dispensându’i de tac 
sele ce trebuescă plătite preotului și bisericei loră. 
Nu ’i vorbă la vr’o isbândă nu voră ajunge, căci 

Românulă nu’și părăsesce religiunea, der avemă 
dovedi că ’șl părăsesce moralitatea p’acolo pe unde 
pdte duce o vidță ilegală numai să nu plătdscă 
taxele căsătoriei.

lnțelegemă că Unguriloră nu le vine la so- 
cotdlă ca numai ai loră să fiă bântuiți de vițiuri 
și numai loră să li se impute acestea, și la urma 
urmeloră totă în capulă Româniloră se spargă 
tdte.

Trebue să fiă înspăimântător^ de mare gra- 
dulă la care a ajunsă imoralitatea în statulă un
gară, decă a trebuită să se propună premii pen
tru virtute. Risipa de bani, vidța desfrânată, 
care împingă pe omă pănă la crime, încâtă s’a 
dusă vestea ’n lume, i-au pusă pe gânduri.

Bine ar face foile unguresc! să se ocupe de 
ai loră, să-și vddă bârna din ochi, căci nu ca- 
lumniândă pe alții își voră acoperi relele, ce s’au 
încuibată la ei. Cu acdstă cestiune să se ocupe 
reuniunile de cultură, dr nu cu utopii cari îi 
voră prăpădi cu dile.

tuționale urmată în urma diplomei dela 20 Octomvrie
1860 fără ca să perimă, ori să învățămă ceva din tdte!

Cu câtă entusiasmă s’a adusă de cătră părinții 
noștri decisiunea dela 13 Martie 1851 prin care fondulă 
de montură s’a decretată ca avere comună — ca fondă 
de stipendii — în folosulă progresului și ală culturei.

Prin autografulă pră înaltă ală Maiestății Sale îm
păratului și Regelui nostru Apostolică dela 27 Augustă
1861 după o folosire străină în decursă de 98 de ani 
și după multe lnpte și spese din partea nOstră adecă a 
poporului grănițeră — pentru că pre atunci nu avămă 
atâția D ni filosofi, juriști și teologi învățațl ca acuma 
— restituindu-li-se dreptulă regală celoră 27 comune 
grănițăresci nobilitare, — care în decursă de 89 de ani, 
a fostă folosită în cea mai mare parte de cătră era- 
rulă militară ăr în alți 9 ani în folosulă fiscului, fără 
ca să ne considere, cineva dauna și jertfa și să ni-o re- 
bonifice — foștii grănițeri, pentru că aceea mai trăiau 
pe atunci, totă din motivulă progresului și ală culturei 
au destinată acestă venită pentru înființarea unui fondă 
scolastică centrală, care scdte atâtă de multă ochii ad- 
versariloră noștri, er din fondă să se inființeze și sus
țină institute de învățămentă, pe care le-amă înființată 
și le susținemă.

Ne mai reamintimă că prin pactulă celă combătută 
și pănă astădl, din partea drăgălașiloră și buniloră (?) 
noștri stăpânitorl, dela 12 Martie 1872, aprobată altcum 
și din 16 Aprilie 1872, nepoții fostiloră grănițeri — 
pentru că grănițerii cei vechi murindă se mai rărise — 
au câștigată firesce ună sacrificiu de o sută mii florini 
bani buni, cari se varsă în cutia statului cea fără de 
fund și dreptulă regală a celorlalte comune grănițăresci, 
care fusese iobage — și cari prin sacrificiele cele înde
lungate pentru tronă și interesulă patriei totă nu se în
vrednicise atâtă câtă să învrednicise ună Bruckentha, 
ună Teleky Samuel său ună Gyulai, Esterhâzi, Kemăny 
și alți câți codăi, cari sciau suci bine Ia mustețe și apoi 
cerău, se rugau și să terăiau ca se capete înscrise câte 
ună osă grasă de roșă de mai multe sute și mii de 
fălci. *

Prin urmare strănepoții aceloră heloți trași și îm
pinși, buni numai ca să-și verse sângele pe câmpurile de 
luptă ale Europei pentru drăgălașii loră stăpânitorl, cari 
li-ară smulge și limba românăscă din gură numai ca 
să-i pătă ferici, făcăndu-i luroși curățitorl de cisme, pă
zitori de câni, cocieri (vizitii) de cai, curățitorl de graj
duri, și câte alte demnități înalte de uceste, firește și 
sub unica condițiune dăcă vouă vorbi limba lui Bende- 
guz, Etelkeo și a lui »flagelum Dei.c

Cu chiu cu vai amă ajunsă pănă la atâta, că ave
rea a 44 comune trase smulse și sărăcite atâtă de în
delungată timpă, dăr rămase pănă la ună timpă curată 
românescl, au devenită proprietatea fonduriloră scolas
tice din fostulă ală doilea regimentă românescă de gra
niță din Ardeală, Jdin care se susține gimnasiulă com
pletă de 8 clase din Năsăudă, scdla normală său ele
mentară din Năsăudă, Monoră și Prundulă Bărgăului, 
apoi scotele rău numite »triviale “ din St.-Georgiu, Telciu 
și Zagra, precum și scOla de fetițe din Năsăudă.

In urmă mai avemă în vedere că din luna lui 
luniu 1861 pănă la organisarea municipieloră din pa
triă în 1876 ținutulă fostului regimentă de graniță, a 
stată sub o administrația curată românăscă, avăndă 
pănă la l-a Septemvre 1875 și tribunalulă său, poți 
<jice ăr curată românescă, prin urmare în decursă de 
14 ani, avendă și pânea și cuțitulă în mână, au putută 
face minuni în ceea ce privesce consolidarea, întărirea 
și îndreptarea poporului română nu numai din graniță, 
dăr și din apropiere din provinciă.

După tdte aceste cum se întâmplă că poporulă din 
fostulă ținută de graniță, care era dedată la ordine și 
la ascultare, care în condițiile lui de soldată își păstra 
datinele, jocurile și moravurile lui românesc!, astăcjl în 
locă de a înainta în cultură, dă îndărătă, jocurile sale 
începe a le sălta unguresce, și chiuiturile sale nu mai 
suntă după tipulă limbei românescl, ci nisce urlete...

Din lipsa dmeniloră sciutori de carte, în cele mai 
multe comune, nu se mai află candidați de primari co
munali, cari să scie scrie și ceti cum se cade, cu atâtă

Căușele necazurilor!! ndstre locale.
Dela pâlele Heniului, 1886.

De ună lungă timpă de ani aucjimă poporulă de pe 
la sate plângându-se, că așa precum merge nu mai pu- 
temă da de nici ună bine, ci din rău totă mai în rău 
ne vomă tăvăli, ba s’a (fisă chiar în publică, că Omenii 
de pe la noi s’au stricată fârte tare. Asta mă face să 
’ml rădică glasulă și io, omulă celă îmbătrânită de pe la 
sate, pentru că nu consemtă cu cei ce QicO, că toți 6- 
menii de pe la noi s’ar fi stricată.

O sciu și o sâmțescă și io, că pe la noi suntă fOrte 
mulți Omeni stricați, numai câtă trebue să o spunemă 
care suntă Omenii cei stricați, poporulă ori cărturarii (in
teligență) lui, și dăcă și poporulă este stricată, cine pOrtă 
vina ?

Trăiescă printre poporă. Nu m’am născută în pe- 
rinl de mătase, și puțina scOlă câtă o am, — căci io 
n’am studiată cu ajutorulă stipendiiloră, — o întrebuin- 
țeză pentru luminarea și îndreptarea poporului apăsată, 
dăr vai și iară vai! nu potă învinge cu alaiulă domni- 
loră din nefericitulă nostru ținută, pentru că dăcă ’ml 
cască gura prea mare, ’ml o astupă cu sofisme doctorii 
și filosofii, juriștii și teologii, cari au frunzărită și prin 
corpus juris canonici.

Scimă cu toții — său dăcă d-vOstră frațiloră mei, 
cari mânați astăqfl caii, a’țl uitată său nu mai voițl să 
scițl — apoi voi spune io de ce impresiă rea au fostă 
cuprinși grănițerii români din ală II-lea regimentă româ- 
nescă de graniță, când au aurită publicându-se Pră înalta 
decisiune a Maiestății Sale împăratului și Regelui nostru 
apostolică dela 22 Ianuariu 1851, prin care institutulă 
de graniță din Transilvania a fostă disolvată, pentru că 
noi și părinții noștri prevedeamă că ne va fi mai rău.

Scimă ce deprimare cutropitore au simțită părinții 
noștri, abia sosiți acasă de pe câmpurile de bălaiă, când 
au vădută, că credința nestrămutată a părințiloră și stră- 
moșiloră nrstri pentru tronă și patriă, perderea neeva
luabilă in sânge și averi, pusă pe altarulă patriei în de
cursă de 89 ani, au fostă luată în considerare numai 
prin espresiunea pră înaltei îndestulirl, pre când alții 
pentru nisce servicii personale, pentru cari au fostă grasă 
plătiți, — au primită domenii întregi înscrise câte pe 90 
de ani, ca să ’șl pdtă aduna averi pentru ei și urmașii 
loră, dormindă pe perina iobăgiei și a aservirei poporu
lui română.

Vedemă cu toții cum suntă a<ji de gugulițl aceia, 
cari s’au îmbăiată în feloniă și cari prădândă și artjăndă 
satele românescl și-au strinsă averi ca să ne potă ur
gisi și împila pe noi. Dără vă mai aduceți aminte cei 
ce sunteți bătrâni ca și mine cine mâna cirezile de boi 
și oi și cine încărca carăle cu vestmintele și pânzăturile 
Româniloră acum 38 de ani aprăpe trecuți.

Prin câte încercări, prin câte năcasurl amă mai 
trecută pre timpulă lui Krommer, Kanczuszky, Sterleczky, 
Sztwerteczky et iutii quanti pănă la ivirea erei consti
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mai puținii ca colectori, controlori și notari comunali, 
din care causă în unele comune au apucâtti a fi aleși 
fiii lui Israilă, precum s’a întâmplată în comunele Ho cdou, 
Piatra, Chiuza, Săsarma și alte locuri aprOpe de Nă- 
s âudă *),  de unde arii trebui sâ se reverse lumină și 
frățiă, iar nu întunerecă, ură, discordia, intrigă și lăco- 
miă. (Va urma).

*) Ni se pare că aici e de vină și Măria Șa Banffy 
Dezso, nu numai nesciința și nepăsarea. Red.

SOIRILE PILEI.
S i n o d u 1 â ordinara ală archidiecesei transilvane 

este convocată pe diua de 20 Aprilie, Dumineca Tomei, 
în Sibiiu.

—x—
D-ș6ra Elena Teodorini a plecată Joi din Bu- 

curesci, ducându-se la Parisfi.
—x— '

Cu privire la scolele de stată apăruse ună articula 
în «Magyar tanitokâpz(5,« care pledeză pentru înființarea 
de scâle poporale de stată în comunele cu limbi mixte. 
In comunele unde nu suntă Unguri, (jice autorulă arti- 
culului, nu folosescă scolele de stată, pentru-că acolo nu 
vine în ajutoră și viâța socială. »Ellenzâk,« care pănă 
acum urla pentru scâle de stată, chiar în comunele cu
rată nemaghiare, dfiee fără plană, fără direcțiune a 
înființată statulă 450 de scâle, pentru că în Ungaria 
suntă 1400 de comune cu limbi mixte, în care scâlele 
de stată ar fi putută aduce mare serviciu causei. — Cum 
se potrivesce jupâne «Ellenzâk*  ce scrii adl cu ce scrii 
mâne? Și afară de asta, totă nu te-ai luminată încă, 
că ,patriotii“ au să facă ună strașnică fiasco cu ma- 
ghiarisarea ?

—x—
Intre vitele din Peczel a isbucnită inflamația de 

splină.
—x—

Anunțaserămă deunădile, că profesorii dela gimna- 
siulă din Neutra s’au pusă în grevă, ne mai voindă 
se țină prelegeri. „Westung. Grnzbt.*  dă în acâstă pri
vință următărele amărunte: De astădată scandalulă îlă 
privesce pe directorulă gimnasială dr. Emerich Csosz, ca- 
valeră ală ordinului Franciscă Iosifă, a fostă dovedită cu 
delapidare de bani gimnisiali, cu falsificare de documente, 
cu înșelătoriă și defraudare a fonduriloră fundațiuniloră 
făcute pentru școlarii gimnasiall. Profesorii au făcută 
arătare ministrului Trefort, și care a fostă resultalulă? 
Că directorulă, deși cetățenii și școlarii au cunoscință 
despre acestă scandală, stă încă și acjl în fruntea gim- 
nasiului. Nu’i destulă cu asta, ci totă directorulă învi- 
novățesce pe profesori că suntă panslaviștl. Ministrulă 
a făcută atâta, că a trimisă ună comisară ca să silâscă 
pe profesori a reîncepe cursurile, dâr {de grâua acusa- 
țiune coinisarulă n’a vrută să scie nimică.

O deputațiune la deputatul!! Moesary.
Cetimă în „Egyet£rt6s“ din 17 Aprilie:
O deputațiune română s’a presentată astăcți la d lă 

deputată dietală Ludovică Moesary și i-a predată o 
adresă, prin care inteligența română din tâte comitatele 
țării ce suntă locuite de Români (? — Red. „Gaz. Tr.<) 
îșl esprimă mulțămirea pentru discursulă d-sale rostită 
în ședința dela 8 Februariu a camerei deputațiloră. 
Conducătorulă deputațiunei, Dr. Corneliu Dialconovicli 

redactorulă farului „Romaniscse Revue*  i-a predată al- 
bumulă împodobită, ținându-i următorulă discursă:

«Magnifice (nagysâgos) d-le deputată! Cu ocasiunea 
desbaterii bugetului anului acestuia, magnificența vâstră 
în ședința dela 8 Februariu a camerei deputațiloră ați 
luată în apărare într’ună discursă eminentă interesele 
culturale ale naționalitățiloră nemaghiare din patriă și 
astfelă și ale poporului română. Nu ânteiașl dată s’a 
întâmplată, că magnificența vâstră ați luată asupră-vă 
rolulă, atâtă de ingrată, ca să primiți lupta neegală 
pentru dreptate și libertate. Poporulă română scie a- 
prețui atitudinea magnificenței vâstre și se simte obli
gată la recunoscință, nu numai de aceea pentru că elă 
vede în magnificența vâstră pe ună distinsă și desinte 
resafă apărătoră ală intereseloră lui, ci și pentru aceea, 
că acâstă pășire a magnificenței vâstre este o dovadă 
viuă a încrederei, ce o aveți în patriotismulă nostru, în 
patriotismulă poporului română, care precum se vede 
fiecăruia i-a fostă erlată în acâstă patriă să-lă pună la 
îndoială și să-lă defaime. — In semnulă gratitudiriei și 
ală recunoștinței nâstre primiți vă rogă, magnificența 
vâstră acestă adresă de mulțămire, pe care avemă o- 
nâre a vi-o preda din partea inteligenței române de prin 
ținuturile locuite de Români (? — «Gaz. Trans.“) ale 
acestei țări. Vi-o dămă acâsta ca ună amanetă ală pa
triotismului română, în care magnificența vâstră nu vă 
veți înșela niciodată. — Permiteți-ne în sfârșită, ca să 
dămă espresiune acelei dorințe a poporului nostru, ca 
cerulă să vă țină încă mulțl ani spre binele patriei 
nâstre și spre apărarea libertății, egalității și a fră
țietății.»

Moesary răspunse cam următârele: ,Onorații mei 
amici 1 Pășirea mea, ce mi-o amintiți, n’am luat’o de 
ună lucru așa de mare, ca ea să merite o distincțiune 
atâtă de strălucită, ca aceea de care mă împărtășiți 
acum. Ce am făcută eu a fostă numai atâta, că mi-am 
esprimată pe față convingerea și am declarată că nu 
cunoscă asemeni cause, pentru cari să se pâtă lua la 
îndoială patriotismulă cetățeniloră nemaghiari și anume 
ală Româniloră. Așa este, precum a (fisă onoratulă meu 
amică, că ,adi, precum se vede, tuturora Ie este ertată 
a defăima patriotismulă raseloră nemaghiare». Acestă 
aparițiune este eflucsulă acelui curentă șovinistică, care 
a răpită cu sine cercurile maghiare cele mai largi și în 
care au cătjută acestea prin aceea, că s’a începută o a- 
devărată licitațiă, unde fiăcare s’a nisuită a întrece pe 
celalaltă și a arăta că elă este celă mai mare patriotă. 
Una sciu că a’țl observată și d-vâstră întocmai ca și 
mine, și anume că în acâstă licitațiune tocmai aceia facă 
gura cea mai mare, cari nici nu suntă de origine ma
ghiară, și de aceea se nisuescă cu atâtă mai multă a’și 
dovedi maghiarismulă loră prin aceea, că se declară de 
cei mai mari patrioțl, âr patriotismulă altora >îlă tragă 
la îndoială. E dreptă, există acestă curentă nenorocită, 
dela care ceva bună nu putemă aștepta, dâr pe care de 
altă parte nu-lă țină tocmai de ceva fârte periculoșii ; 
nu-lă țină, pentru că în caracterulă maghiară nu se află 
acea trăsură, ca cn alții se pâtă ținâ mâniă, și pentru 
că poporulă maghiară are minte de a judeca, că ce ur
mări triste resultă din aceea, dâcă o parte a țării stă în 
răsboiu cu cealaltă parte. Am firmă credință dâră, că 
vomă trece cu timpulă și peste acestă curentă bolnăvi- 
ciosă. — Vă repetă din nou, onorații mei amici, că nu 
m’am așteptată la o astfelă de distincțiune și vă rogă să 
esprimațl recunoștința mea celoră ce v’au trimisă cu acea 
asigurare a mea, că dâcă ar fi fostă vre-odată lipsă de 
o încurăgiare, ca să persistă în punctulă meu de vedere 
atunci acestă semnă ală încrederei d-vâstră m’ar îndemna 

fără îndoială, ca între orice felă de împrejurări să dau 
espresiune pe față convingerii mele. Primiți în sfârșită 
mulțămirea mea pentru osteneala d-vâstră<.

După aceste d-lă Moesary a conversată mai multă 
vreme cu membrii deputațiunei și s’a uitată la adresa 
cea elegantă, care s’a gătită în atelierulă lui Carol Pos- 
ner. In fruntea envelopei de piele străluce emblema fa
miliară a lui Moesary, frumosă esecutată, și este bogată 
emailată. Pe fața dintâiu a albumului se pâte ceti în 
limba română și maghiară următârea adresă : »Magnifi
cenței sale distinsului bărbată, nobilului Ludovică Moesary 
deputată dietală “. Pe fața a doua se află următârea de- 
dicațiune : «Celui mai dreptă patriotă maghiară, însemnă 
de aducere aminte și de gratitudine, pentru discursulă 
sâu francă și bărbăteseă, ținută în 8 Februariu 1886 în 
adunarea deputațiloră. în interesulă drepturiloră garan
tate prin lege ale celorlalte naționalități din patria co
mună. I-o dedică patrioții români/ Pe celelalte foi ur- 
mâză aprâpe 2000 de subscrieri.

RSspunsulft lai Otto Hermann.
Eată ce-a răspunsă marele deputată, marele 

profesorii, marele academiciană și marele Ma
ghiară, făcută ăr nu născută, Otto Hermann 
la telegrama advocatului Hossu Longină din 
Deva, ce amă publicat’o în numărulu de erl.

Onor. Domnă Franciscă Hossu advocată și proprie
tarii! în Deva.

Primindă telegrama D-vâstre, âtă pe scurtă răs- 
punsulă meu.

1. Punctulă întâiu ală programului din Sibiiu e 
îndreptată în contra unității statului maghiară: acâsta 
după terminologia maghiară e trădare de patriă.

2. Pe pagina a 8-a a memorialului se (jice, că 
acea puțină libertate de care «poporulă română» din 
când în când s’a bucurată, ca de esemplu la anulă 1784. 
și 1848|9 și-a eluptată-o (kienkarta) cu forța armei. — 
Fiind-că acea «puțină libertate» a constată din lașa 
ucidere în massă a maghiarimei: acâsta insâmnă după 
termino'ogia maghiară și chiar după terminologia omeni- 
mei trădare de patriă.

3. Eu am caracterisată în motivarea interpelați- 
țiunei mele programulă din Sibiiu, âr în duplică am trasă 
numai consecința.

4. Acusarea de calumniă o respingă.
Herman Otto m. p. 

deputată dietală.
Ce să-i faci năcazului ? Nu i-a răspunsă d-lu 

Tisza destulă de lămurită lui Otto Herman, că: 
„câtă vreme Românii nu trecu peste marginile legei, 
îi scutesce constituțiunea și prin urmare eu nu-i 
potu atinge. “

Ce mai vrăi dâr j upâne Hermann ? — Cassațl 
constituțiunea și atunci faceți convențiune cu 
.Muscalii ca să ne primăscă în Siberia.

Hypnotism și Sugestiune.
(Conferință în Iași.)

Dămă după jLupta*  resumatulă acestei interesante 
conferințe, pe care d. Bădărău a ținut’o Duminecă, 23 
Martie, în sala Universității din Iași:

Activitatea intelectuală a omului a dată în timpulă 
somnului nașcere la o mulțime de credinți și superstițiunl, 
cari au avută o mare influință asupra vieței întregi. Des
pre ce e omulă în somnă și fisicesce și sufletesce știința 
s’a ocupată abia în timpurile nâstre, dovadă că specia-

FOILETONU.

Călătoria Iui Stanley prin Africa centrală.
(Urmare.)

Și ce gândiți, cunoscințele câștigate cu prilejuit! 
primei mele espedițiuni 6re nu’mi voru fi de nici unu 
folosu ?“

„Da, este adevărată,” ne cunoscută Negrii. „Mâne 
vomă încheia contractulă înaintea consulului, ș’apoi la 
drumă băieți!“

A doua di contractulu se încheiâ. Se statorl re- 
munerațiunea ce avea să se dea fiesce-căruia, totodată 
Stanley făgădui, că-i va tracta pe toți cu prieteniă și-i 
va ocroti la ori și ce împrejurare.

Tovarășii săi se îndatorară, că ’lă voru urma ori 
și unde, și jurară, că nu’lu voru părăsi în nici o pri- 
mejdiă.

Mărfurile, uneltele, etc., lucruri, care suntă indis
pensabile pentru o espedițiă, aveau o greutate de 8165 
chilograme. Pentru transportulă acestoră lucruri ar fi 
fostă așadară de lipsă cam vre-o trei sute de omeui, 
socotindu pentru fiecare omă o povară de vre-o 27 
chilograme. Atâția însă nu erau de ajunsă, de âre-ce 
pe drumă se mai puteau bolnăvi, și totodată trebuia 

să se mai gândescă omulă la cașuri de morte și ■ la de- 
sertori. In chipulă acesta Stanley se vădu silită să 
mai ia âncă patru-tjleci.

înainte de plecare primi fiecare dintre cei anga
jați plata pe trei luni împreună cu banii pentru mân
care, cu totulă preță de vre-o 51 fi., seu 114 fres. de 
omă. Cu totulă dădu Stanley considerabila sumă de 
15,213 fi., seu 33,809 fres.

Se puse capătă pregătiriloră.
Povara se împărți în pachete, și în 12 Noembre 

1874 toți membri espedițiunei fură transportați pe con- 
tinentă și anume la tergulu Bagamoyo în șese corăbii 
arabice. Despărțirea de Zanzibar, unde călătorulă nos
tru își găsise și ’și făcuse mulți prieteni și cunoscuți, 
fu în adevără mișcătore. Stanley de-abia mai putea 
vorbi de emoționată ce era. Câte primejdii îlă aștep
tau! . . . Singură Celu de susă scia, decă avea să mai 
revadă vre odată acele locuri, seu nu.

„Ora despărțire! a sunată/ dice elă despre ple
carea din insulă, care a fostă pe însărate. „Ne-amă 
luată rămasă bună dela prietenii noștri pe ani întregi, 
decă nu pentru totdeuna! .... Sârele se ascunde în 
partea despre apusă a orisonului și întunereculă se es- 
tinde din ce în ce totă mai multă. Umbre negre aco
peră uscatulă și marea tăcută, totodată însă apasă și 
inima nâstră plină de măhnire, care palpită mereu. In 

timpulă acesta vasulă nostru se*  strecoră pe nesimțite 
spre continentulă misteriosul1

CAPITOLUL^.
Primirea în Bagamoyo. — împărțirea poverel. — Spre partea din 
lăuntru a Africel. — Călătorii se pună în șiră. — Primele neplă
ceri și prima perdere. — Desertorl. — Timpulă de ploiă |cu greu
tățile lui. — In Ugogo. — O inundare. — Rătăciți. — Lipsă mare 
de hrană. — La Varimi. — Edward Pocock se prăpădesce de lin- 

g6re. — înmormântarea.

Chipulă, în care a fostă primită Stanley în Ba
gamoyo, de unde avea sâ se începă espedițiă în inte- 
riorulă Africel, nu fă de locă prietenescă. Locuitorii 
de aici credeau, că elă are intențiunî rele și astfelă 
neliniștea loră crescea din ce în ce. totă mai multă.

„Omulă albă,“ diceau ei, „a adusă cu sine pe 
toți hoții, bețivii și ucigașii din Zanzibar, ca sâ se cu
prindă orașulă! “

De bună semă aceste temeri fură pricinuite, în 
cât-va prin purtarea unora din tovarășii lui Stanley. 
Bieții âmeni sciau câte lipse și osteneli îi așteptă și 
pentru aceea vor fi crezută sâ se folosescă de acâstă 
ultimă ocasiune. Unii dintre ei și făcură câte-o co- 
mediă destulă de supârătore. Stanley se rugă de Șei- 
culă seu guvernorulu din Bagamoyo, ca sâ-i închidă pe 
toți aceia, cari nu se voră purta cum se cuvine. Șei-
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liștii s’au certată pănă mai erl asupra causei iisiologice 
a somnului. In anii din uimă, scdla francesă a dată la 
lumină o mulțime de studii asupra stărei intelectuale a 
omului in timpulă somnului provocata — starea hypno- 
tieă — care deschidă ună nou orizontă gândirei și care 
suntă menite a aduce o mulțime de lumină in phsiholo- 
gie, sociologie, dreptă.

Conlerențiarulă vorbesce de diferite metdde de a 
provoca somnulă și care în ultima analisă constase în 
insuflarea idei de somnă prin ună gestă său o acțiune 
dre-care interpretată de creerulă mediului. Arată cum 
profunditatea acestui somnă variază și caracterele fisice 
ce ne presintă ună asemenea adormită, care se potă re- 
suma: 1) Nesimțire (anestesie) complectă; i se pune sub 
nașă mirosurile cele mai tari, i se străpunge mâna, se 
electriseză prin curenții cei mai puternici și nu dă nici 
ună semnă de nesimțire, 2) Catalepsie. Brațele d. e. 
remână țapene și corpulă întregă ia posiția ce i-o dau 
operatorii, fiă ea chiar cea mai imposibilă în starea nor
mală, 3) Automatismă. Adormitulă face mișcările ce i le 
imprimă operatorii și nu se pote opri la sine.

Conlerențiarulă se ocupă apoi de manifestările in
telectuale ale acestei stări, ceea ce formăză partea prin
cipală a conferinței sale. Se pare că liniștea cea mai 
absolută domneșce în crierulă hypnotisatului căci chiar 
în ală 2-lea somnă hypnotică nu’și aduce aminte de ni- 
mică ce s’a petrecută, der hypnotisată din nou îșî aduce 
aminte de totă ce s’a petrecută într’ună somnă anterior. 
In starea hypnotică însă îșî aduce aminte de totă ce face 
în viâța ordinară. Citeză vr’o 4 experiențe spre a proba 
acesta. Uită chiar când i s’a atrasă atențiunea asupra 
faptului în timpulă somnului. Așa s’a întrebată ună me
diu ce’și învârtea automatică mânile, dâcă scie ce face 
și a răspunsă că învârtesce mânile, trezită insă, nu și-a 
mai adusă aminte de nimică.

Ună faptă curiosă este uitarea (amnesia) care se 
păte insufla în somnă. Așa pe ună subiectă l’a făcută 
să-și uite a scrie numele. Altulă ș’a uitată chiar numele 
și altulă și-a uitată totulă pănă chiar decă e omă ori 
femee. Pote să uite a vorbi în totulă său în parte 
Altă faptă și mai caracteristică e esistența a unei me
morii inconștiente forte desvoltată. Așa i se pote in
sufla unui ,hipnotisată o acțiune care n’are să o facâ 
decâlă după ună timpă îndelungată și pănă în momen- 
tulă când se împlinesce scadența n’are nici o scire de 
gândulă de a face acea acțiune și când o face crede că 
o face din propria-i inițiativă. Așa d-nulă Bernheim a 
sugerată unui subiectă să viă să lă vacjă după 63 (jile 
la 10 6re diminăța. In diua fixată aceea personă 
(ună lucrătoră de ferăriă) a fostă exactă la rendez-vous 
și întrebată a răspunsă că tătă ndptea a lucrată, s’a 
culcată în <Jiuă și s’a trezită la nouă ore cu gândulă se 
viă la d-rulă Bernheim. — D-rulă Beaunis a făcută o 
experiență de felulă acesta cu o scadență de 172 (jile I 
Lucrulă de observată e că idea de a face o acțiune su
gerată nu se manifestă înainte de scadență chiar de ar 
fi provocată. Așa i s’a sugerată unui subiectă că peste 
10 (Jile când va veni doctorulă să cităscă la pagina 25 
din cartea ce o are la căpătâiu. Deși doctorulă a venită 
și mai nainte și chiar i-a deschisă cartea la pagina 25 
totă n’a cetită decâtă la împlinirea celoră 10 (flle- Fap 
tulă celă mai importantă în Hypnotismă sumă sugestiu- 
nile, adecă insuflările de acțiuni, de sentimente și de 
idei ce se potă face de hypnotisator. Așa punându-se 
subiectula în posițiunea omului care se rOgă, acăstă po- 
sițiune îi sugerăză idea de a se ruga și începe rugă
ciunea. I se păte sugera să fiă tristă seu veselă și fața 
îndată se schimbă după sentimentulă sugerată. S’a su
gerată unui fumătoră să nu mai fumeze, unui altuia să 
nu mai bea și s’a răușită. S’a sugărată unui școlară 
leneșă să lucreze ș’a lucrată fârte bine o bucată de 
vreme, adusă din nou la doctoră n’a vrută să se mai 
lase adormită și să se supuiă sugestiuniloră, probabilă 
fiindă că lucrase fără voia lui, ca impinsă de o mână 
de feră care putea să-lă mai apuce din nou. Citeză o 
mulțime de esperiențe în care s’au insuflată acțiuni care 
s’au executată după trezire.

I se potă da o mulțime de ilusiunl d. ex. dureri 
de dinți, mâncărime în capă, căscată, sete, f6me, ca sarea 
să i se pară zahară, cartofele mără, creionulă țigară, 
ba chiar să se frigă punândă celălaltă capătă ală creio

DIVERSE.
Nașă falsă. — Gadban efendi, delegatulă Sublimei 

PorțI, care a fostă însărcinată, precum se scie, ca să ne
gocieze cu guvernulă bulgară, e în acestă momentă e- 
roulă unei anecdote, de care se face multă hază în cer
curile diplomatice. Gadban efendi are nenorocirea de a 
avă nașă falsă. Când plecă acum în urmă, ca să se 
întdrcă dela Sofia la Constantinopolă autoritățile bulgare 
îi eliberă ună pașaportă, în care se pute ceti: «Semne 
particulare: nașă de cartonă.*  Iritată de acestă menți
une puțină măgulitOre, Turculă se grăbi a merge să se 
plângă principelui Alecsandru de lipsa de tactă a împie- 
gațiloră săi. Invingătorulă dela Slivnița începu a zîmbl. 
Dăr făcu totuși totă posibilulă, ca să împace pe orientală 
și dărui lui Gudban efendi o frumosă tabacheră de ta- 
bacă de nașă. Câtă plăcere i-o fi făcută lui Gadban a- 
cestă dară!

*) Cronomotrulu este unu orologiu mal eaactu, socstantulu unu ins- 
trumentu pentru mSsurarea înălțimiloru și distanțoloru, 6r& pedometrulu unu 
instrumentă pentru numerarea pa^iloru. Trad.

** *
Căpitanulft și fenieea sa — Ună căpitană grecă 

reținută captivă de ună dre-care Hagi-Stavros, scrise fe 
meei sale o scrisOre, ală cărei pasagiu principală era 
următorulă: „Răscumpărarea mea este fixată la o miiă 
de drahme; dâcă ea nu va fi vărsată, mi se va tăia la

nului în gură; să ia apă dreptă șampaniă, să se îm
bete și să fiă desbătată cu aceiași apă luată dreptă 
amoniacă.

I se potă da ilusiunl care să facă pe subiectă a’șl 
perde chiar idea personalității.

Asemenea li se potă sugera totă felulă de halu- 
cinațiuni.

Li se potă da la hypnotisațl chiar sugesliunl ne
gative d. es. să nu vadă pe o persănă și n’o vede, de 
și persdna să află dinaintea subiectului și de și vede pe 
totă restulă de lume din casă. Său li se păte sugera să 
vadă der să nu audă pe o persănă. Li se potă da felă 
de felă de visuri și se potă dirige visurile ce le au.

Persăneloră ce au fostă desă hypnotisate astfelă 
de sugestiuni li se potă da chiar fiind treze. Așa unui 
atare subiectă i s’a sugerată o anestesie destulă de tare 
să i se pălă scăte 6 rădăcini de dinți fără ca subiectulă 
să sufere. Unui anestesiată i se p6te sugera simți
rea etc.

Resultatele cercetăriloră espuse pănă aci aducă 
nouă lumini în phsihologie d. e. în chestiunea voinței 
Aypnotisatulă esecută în modă fatală când e trăză cele 
ce i-au fostă sugerate și se crede liberă ceea ce însemnă 
că conștiința ne păte înșela și nu trebue pusă mare 
sasă pe densa.

In jurisprudență, teoria sugestiunei dă naștere la. 
o mulțime de aplicări. Profesorulă Liegeois a făcută o 
mulțime de esperiențe în care a sugerată facerea de în
scrisuri, darea de garanțiă, faceri de testamente, crime, 
care dăcă n’a avută consecințe nu-i de vină hypnotisa- 
tulă, care a pusă în păharulă unei mătușe zahară pisată 
fărte încredințată că-i arsenică și a trasă cu pistolulă în 
mamă-sa de bună credință că e încărcată.

O altă aplicare ș’ară putea găsi aceste idei în so
ciologie, căci decă numai câteva capete gândescă iar res
tulă trăiesce pe săma produsului câtorva capete, naturală 
că nu se p6te realisa atâta progresă cât s’ar realisa dâcă 
ar gândi mai multe capete. Idealulă ar fi descoperirea 
acestoră trîntorl intelectuali, care suntă mai alesă Omenii 
ignoranți, cei deprinși cu ascultarea pasivă cum suntă 
imbecilii etc.

fn fine luminele aduse de experiențe asupra stării 
hypnotice constitue ună pasă înainte cătră emanciparea 
intelectuală. Domeniulă necunoscutului este redusă. Som
nulă și visurile erau pănă acuma ună misteră și ca atare 
dădeau naștere la o mulțime de superstițiuni și credinți 
absurde. Când vedemă insă că acele visuri pentru care 
trebuia esistența unui sufletă care câte odată eșa din 
corpă și făcea voiajuri pe sâma lui în locuri depărtate, 
potă fi provocate și conduse de omă, acele credinți ab
surde trebue să dispară.

..5 ale lunei nasulă; la 16 urechile; la 17 buza supe- 
riOră; la 18 buza inferiOră; Ia 19 mOrtea mă va aștepta.*  
femeia sa în lacreml se puse să caute banii trebuincioși. 
nsă la 15 ea nu adunase decâtă 300 drahme; la 16 

patru sute; la 17 șese sute; nu avu miia de drahme, 
decâtă la 18, celă din urmă termină. «Bărbatulă meu 
trebue să fiă înspăimăntătoră de slută acuma, îșî Șise 
femeia, de aceea oprescă miia de drahme spre a face o 
nouă căsătoriă în condițiuni mai bune.T *

Costumulă femeiloră. — In Londra esistă o socie
tate cu numele «Rațional dress Society,*  care tinde la 
reformarea costumului femeiloră. Portulă femeiloră vii- 
toră, pe care’lă propune societatea, e compusă din pan
taloni largi, dintr’o haină său rochiă lungă pănă aprâpe 
de glesne și încheiată susă. In regulele societății se spune, 
că prin acestă portă nu se vatămă nici ună organă in
ternă și nu se împedecă mișcarea corpului. Sântă es- 
chise ghetele cu călcâie înalte și corsetulă, care au fă
cută așa de multe victime. Membrele societății au ținută 
nu de multă o întrunire la primăria din Westminster, 
în care oratărele, în frunte cu lady Haberston, au pre- 
conisată acestă portă femenină reformată.

▼
Pentru econâme. — Pentru ca să nu mai fiă mâ

nile unei cusătorese asudate la lucru, s’a probată urmă
torulă mijlocă fârle simplu: 0 bucată de Iută albă, care 
o ai Ia îndemână, o iai prin mâni din când în când, și 
astfelă acestea nu voră mai fi asudate. — Pentru ca să 
aperi semințele zarzavateloră și floriloră contra insecte- 
loră, șâreciloră etc., pune-le înainte de a le sămânâ cam 
câte 12—24 ore în acidă fenică tare subțiată. Acăsta nu 
strică nimică semințeloră. — Ca să ții florile în pahară 
timpă mai îndelungată, să pici în apă câte-va picături 
de spirtă. («Meseriașulă rom.«)* **

Ună duelă între femei. — Acum câteva cflle, a 
festă la Waterloo ună duelă între două femei O fran
cesă d-na Astie de Valsayre, s’a bătută cu spada c’o 
americană, miss Shelby. Causa duelului a fostă o dis- 
poțiune în privința superiorității doctorițeloră francese 
asupra doctorițeloră americane; în timpulă certei, d-na 
Astie de Valsayre îșî aruncă mănușa în fața americanei 
miss Shelby. Duelulă s’a făcută, miss Shelby a fostă ră
nită la brață.

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală «Gaz. Trans.O

PESTA, 20 Aprilie. — Conferința deputa- 
țiloru urdeleni a primitu unanimă memorau dulă 
lucrată de ună subcomitetă în afacerea conven
ției comerciale române.

Memorandulă, provocându-se la situațiunea 
în care se află producțiunea brută ungară și es- 
portulă de vite în urma politicei vamale a sta- 
teloră europene apusene ; mai departe provocân
du-se la împrejurarea, că presiunea situațiunii a- 
pasă în mare măsură asupra producțiunei arde
lene: arată sub ce contra-concesiunl și alte ga
ranții să se’ncbeiă noulă tractată.

Memoriulă se va așterne guvernului.
BUCURESCl, 20 Aprilie. — Camera de- 

putațiloră a amânată desbaterea specială a tari
fului autonomă pănă după ferii.

PARIS 20-Aprilie. — Din Roulaix, Armen- 
sieres, Tourcoing se semnalâză agitațiuni so
cialiste.

In aceste ținuturi 's’au trimisă trupe pen
tru mănținerea ordinei.

Editoră: Iacobti Mureșiauu.
Redactoră responsabilă: Dr. Anrelă Mnreșianu

culă însă se folosi cu prea mare asprime de acestă ru- 
gare; pe toți aceia, pe cari putu pune mâna elă ii 
băgă la răcore fără deosebire.

Ca să se scape odată de aceste istorii neplăcute, 
Stanley se grăbi a părăsi acestă localitate. In dimi- 
neța flilel de 17 Noembre elă porunci omeniloră sfii să 
se gate de drumu. La sunetele unui cornă venăto- 
rescu ei se puseră în rândă. Fiecăruia i se dădu greu
tatea ce avea să o ducă, se ’nțelege, după puterile, de 
care dispunea. Unora li se dădură pachete și saci, 
altora lății, și ’n fine alții fură însărcinați cu transpor- 
tulu luntrei „Lady Alice.“ Cei mai de nădejde fură 
însărcinați cu transportulu termometrelorft, orolâgeloră 
și cronometreloră, cu transportulii secstantului, ală com- 
paseloră, alu pedometrului*),  ală unui aparată fotogra
fică, ală materialului de scrisă, ală cărțiloră, etc. [Erau 
și șese măgari, dintre cari patru erau destinați pentru 
Stanley și soții lui europeni, eră ceilalți doi pentru 
transportulă bolnaviloră și alu celoră mai slabi.

Intre înjurăturile puțină prietenesciloră locuitori 
din Bagamoyo se puse cam pe la nouă ore dimineța 
lungulă șiră în mișcare. Cu cele trei-deci și șese de 
femei și cu cei dece copii, cari de asemenea făceau 

parte din caravană, erau cu totulă 356 persâne, și de 
6re-ce nu puteau să mergă câte doi înși alăturea, fiindă 
calea tare ângustă, alcătuiau cu toții o liniă de apr6pe 
800 metri.

înainte pășesce ca trâmbițașă și vestitoru Edward 
Pocock. După elă urmeză primulă conducătoră în mână 
cu ună cornă de osă de elefantă de o lungime uriașă, 
din care se pricepe a scote niște tonuri îngrozitâre. 
Totă în fruntea șirului calcă voinicesce unu copilandru 
bucălată și mare la capă cu o tobă, pe care o bate 
sdravănă, de câte ori șirulă trece pe lângă vre ună 
sată. De-alungulă șirului se audă rîsete și cântece 
vesele. Tote acestea insă încetdză îndată ce convoiulă 
se apropiă de valea Kingani.

„Arșița s6relui orbitoră,“ istorisesce Stanley, „se 
face din ce în ce mai mare. Rândulă se desface și 
omenii mergă despărțit!, seu rămână înapoi. Ei se 
plângă de căldura atâtă de insuportabilă. Cânii se 
înecă și se vaită de sete. Noi însi-ne, deși apărați în 
cât-va de umbrele, abia ne mai putemă șterge de pe 
frunțile nostre arejătore sudorea, ce aprâpe ne orbesce. 
In vestmintele nâstre de lână suntemă pe jumătate le
șinați. Deși amă voi din totă sufletulă să ne oprimă 
puțină și să mai răsuflămă, totuși șesurile pârlite de 
sore ale văii cu pămentă roșietică și tare ca piatra nu 
ne îndemnă de locă să facemu astfelă.“

Ajungendu la țărmurele rîului Kingani, călătorii 
noștri trecură dincolo pe luntrea „Lady Alice/ ale că
rei părți se împreunară fără nici o greutate. După 
trecere, „Lady Alice“ fu erăși desfăcută și deosebitele 
părți se luară pe ruduri. Stanley și omenii săi porniră 
mai departe spre Kikoka, unde avea să fiă prima 
stațiune.

Se și întâmplară două perderi. Frumosulă câne 
„ Castor “ muri de gută (apoplecsiă) trei chilometri îna
inte de Kikoka, eră soțulă său „Captain" avea să ’lă 
urmeze în curând. Numai „Nero,“ „Bull“ și „Jack“ 
mai dau încă semne de viață, deși gâfăiau și se văie- 
tau de’ți era mai mare mila do ei.

Doi bolnavi trebuiră să fiă lăsațî, să se întârcă 
acasă. Nu cu multă greutate se găsiră alții, cari să-i 
înlocuiască.

Din kikoka se urma drumulu mai departe spre 
apusă. Calea alesă de Stanley era cu vre-o 48 chilo
metri mai spre nordîi, decâtă cele percurse de călătorii 
de până acum.

Caravana n6stră trecu printr’ună ținută destulă 
de estinsă, care era atâtă de frumosă, încâtă se putoa 
asămâna cu ună parcă.

(Va urma.)
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5 . . . 5
Drepturile de a putea esercita cârcimăritulă cu vină, vinarsă și bere preste întregu anulă în comunitățile înșirate în conspectulă 

de mai josă — din cari drepturi fondulă scolastică centrală din districtulă Năsăudă are trei din patru părți, respectivele comunități și fon
duri scolastice confesionali însă câte una din patru părți, — se dau în arândă sub următdrele modalități și condițiuni începândă dela 1 
Ianuariu 1887 la 12 6re ndptea pentru timpulă de 10 ani următori până la 31 Decembre 1897 la 12 6re ndptea.

1. Obiectele de arendă suntă drepturile de cârcimărită cuprinse în conspectulă de mai josă și cari după resultatulă de până aici a arendii 
de presentu suntă prețuite la sumele de strigare ce corespundă la arenda anuală arătată în acelă conspectă, carea la olaltă este de 69'948 fi. v. a.

2. Se voră da pe calea licitațiunei în arendă par
țiale mai întâiu drepturile de cârcimărită în singuratică 
din singuraticele comunități, apoi drepturile de cârcimărită 
din cele cinci secțiuni mici formate din Comunitățile de 
pe Valea Someșiului, după aceea drepturile de cârcimărită 
din cele trei secțiuni principali formate din comunitățile 
de pe Valea Someșului, Valea Bărgăului și Valea Mure- 
șiu-Sicu, ără în fine se voră da pe calea licitațiunii în 
arendă generale t.dte aceste drepturi de cârcimărită la olaltă.

3. Licitațiunea verbale se va țină în Năsăudă, în 
reședința și localitățile comisiunei administrătăre de fon
dulă scolastică centrale și anumită:

a) Licitarea după comunități a drepturiloră de cârciumărită 
din singuraticele'comunități se va țină la 17 Maiăl 886 și 
dilele următăre începândă dela 9 ăre a. m. în ordinea după 
cum suntă înșirate comunitățile în conspectulă de mai sus.

b) Licitarea după secțiunile mici a drepturiloră de câr
ciumărită din cele cinci secțiuni mici de pe Valea 
Someșului se va țină la 24 Maiu 1886 începândă de 
la 9 ăre a. m. până la 3 ăre p. m. în ordinea după 
cum suntă înșirate secțiunile în conspectulă de mai susă.

c) Licitarea după secțiunile principali a drepturiloră de 
cârcimărită din cele trei secțiuni principali de pe Va
lea Someșului, Valea Bărgăului și Valea Mureșă- 
Turda se va țină la 26 Maiă 1886 începândă dela 
9 ăre a. m. până la 3 ăre p. m. în ordinea cum 
suntă înșirate secțiunile principali în conspectulă de 
mai sus.

d) Licitarea pentru darea în arendă generală a tuturoră 
acestoră drepturi de cârciumărită se va ținea la 28 Maiă 
1886 începândă dela 9 ăre a. m. până la 3 ăre p. m.

4. Ca preță de strigare va servi: la licitațiunea 
după comunități sumele ce suntă însemnate după comunități 
în conspectulă de mai susă, — la cea după secțiuni mici su
mele ce privescă respectivele secțiuni din același conspectu 
ori de cumva din licitația după comunități ar resulta la 
olaltă o sumă mai mare, atunci suma acăsta, — la lici
tația după secțiuni principali sumele ce privescă respec
tivele secțiuni principali ori de cumva din licitațiunea ori 
după comunități ori după secțiuni mici ar resulta o sumă 
mai mare pentru respectiva secțiune principală, atunci 
suma acăsta, — la licitația generală a tuturoră drepturi
loră de cârcimărită suma de 69948 fl. arătată în cons
pectulă de mai sus ori de cumva din licitația după sec
unde principali ar resulta suma mai mare, atunci suma acăsta.

5. Dăcă nu se presentă arândașă pe lângă pre
țurile de strigare, atunci sumele de strigare se scărescă 
treptată până când se oferesce întreprinijătoru, ără după 
aceea se continuă licitația pe acăsta basă.

6. La licitațiă se admită numai acei indigeni aus- 
tro-ungari, cari depună ca vadiu 10% dela suma de stri
gare în bani gata ori în hârtii de stătu ungare respective 
austriace calculate după cursulă bursei.

Conspectu
despre drepturile de cârcimărită ce suntă sub administrarea fondului scolasticii centrale din 
districtulă Năsăudă dimpreună cu suma de arendă (prețuia de strigare) după comunități, 

după secțiuni mici și principali.

7.
mai

Nr.
cur.

Numirea 
sectiun ii J Numirea comunității și a 

prediului

Prețulti de strigare — Arenda anuală în fl. y. a-
mici prin

cipali
după co
munități

după secțiuni după tote 
la olaltămici || principali

1 Rodna nouă (Șanțu) 1700
2 P Rodna vechiă (cu Val. Vin.) 4453
3 73 

O Dombhât 1778
4 OG Maieră 2185
5 Sangeorgiu 1253 12 369
6 ■rd Ilva-mare 1612
7 Măgura 1130
8

i—<
San-Iosifă (Poiana) 670

9 3 Leșiă 1225
10 Ub Ilva-mică 1707 6.344
11

o 
T5

(D
rl

Feldru 1522
12 Nepos (Vararea) 1271
13 □ ' 8 Parva 400
14 0 Rebra-mara 936
15 Rebrișiora 1850
16 Năsăudă 4693 10.672
17 d Salva 2009
18 cg

(1) Hordou ■ 690
19 > Bichigiu 474
20 CG Telciu 2230
21 cn d Romuli 271
22 |> Runcu 579 6.253

23 Mititei 644
24 CG Mocodă 1060
25 bO Zagra 1661
26 cG Găurenî 165
27 N Poieni 526
28 Suplaiu 247 4.303 39.941

29 Borgo-Rusă 1600
30 ,, Dioseni 2149
31 5 

S 
KG

„ MedilocenI 2766
32 „ Suseni 2150
33 2f> ,, Prundă 3986
34 „ Bistrița 3152
35 CG „ Tiha 2542
36 cG „ Mureșeni 2016
37 Măgura Calului 965
38 Tihuța 681 — 22 007

39 •
c/> Ragla 228

40 Budaculă română 568
41 Șieuțiu 1475
42 o £ Monoră 1486
43 5 .2 Gledină 1431
44 Nușifaleu 370
45 CG 

CD Sanțiăna 156
46 cG

> Ruși-în-munți 1829
47 Moravenî. 457 — 8.000 69.948

Pentru luarea în arenda arătată mai susă se primescă și oferte scripturistice provăcjute cu timbrulu prescrisă și cu cele 10% 
susă ca vadiu, a,vendă ofertelele a se adresa la președintele comisiunei administrătdre de fondulti scolastică centrale din dis-prescrise

trictulă Năsăudă și anumită: pentru luarea în arendă după singuraticele comunități până la 1'7-Maiă 1886 la 9 ăre a. m, — pentru lici
tația după secțiunile mici până la 24 Maiă la 9 ăre a. m. — pentru luarea în arendă după secțiunile principali până la 26 Maiă 1886 la 
9 ăre a. m. ără pentru licitația totală (concretale) până la 28 Maiă la 9 ăre a. m. în tăte aceste cașuri ofertele se primescă înainte de 
începerea licitațiunii verbali.

8. Pe cuverta oferteloru scripturistice din afară este a să arăta apriată, că pentru care comunitate ori secțiune este ofertulă și 
anumită în forma acăsta: Oferta pentru luarea în arendă a drepturiloră de cârciumărită ce administra fondulă scolastică centrală din dis
trictulă Năsăudă în comunitatea N. N., — eventuală în secțiunea mică Rodna, Ilva, Năsăudă, Salva, Zagra, — ori în secțiunea mare 
Valea Someșului, Valea Băsgăului, Valea Mureșă-Sieu ori peste totă.

9. Ofertele scripturistice se desfacă după încheiarea licitației verbali și anumită în ordinea cum au întrată, după aceea să alăgă 
la protocolulă de licitațiă și în ace stă protocolă se însămna conținutulă ofertului.

Suma ofertului celui mai mare făcută pentru singuraticele obiecte de arendă, precum și numele oferentului se anunță prin stri- 
îndată după încheiarea respecti vei licitațiuni.

10. Pentru orientarea ulteridră a întreprincțâtoriloru voră fi puse spre vederea publică în localitățile comisiunii administrătdre: su
la olaltă din ofertele cele mai mari făcute după comunități pentru drepturile de cârciumărită din singuraticele comunități ale celoră 
secțiuni mici din Valea Someșului la 23 Maiă 1886 la 12 6re amâdl, — sumele la olaltă din ofertele cele mai mari pentru cele cinci

gare

mele
cinci
secțiuni mici de pe Valea Someșului, precum și sumele la olaltă după secțiunile principali din ofertele cele mai mari pentru drepturile de 
cârciumărită din singuraticele comunități de pe Valea Bărgăului precum și a Mureșă-Sieului la 25 Maiă 1886 la 12 6re amâdi, — suma 
diu ofertele cele mai mari pentru cele trei secțiuni principali însă la 27 Maiă 1886 la 12 6re amdițl.

11. Celu ce se insinuă la licitația verbale recunosce prin însăși depunerea vadiului, eră celă ce face ofertă scripturistică reeunăsce prin însăși aceslă 
faptă că recunOsce pe deplină condițiunile speciali de licitația și să obligă la ținerea loră. — Pentru mai mare lămurire însă este datoră să recunOscă acăsta Ia 
licitațiunea verbală în protocolulă de licitațiune, ără celă ce face ofertă scripturistică să o dechiare apriată în ofertă; la dincontră pote fi eschisă dela licitațiune 
reszective i se p6te respinge ofertulă.

Fie-care ofertă este deobligătoră numai decâlă pentru oferente, pentru fonda însă este obligătoră numai după aprobarea lui din partea autorii, super. 
Comisiunea administrătbre și guvernulă ca autoritate supraveghiătăre au dreptulă ca celă multă după 3 lunî încheiarea licitațiunii se primăscă ori 

să respingă ori care din oferte.
14. Arândașulă este datoră ca ân 30 de dile calculate dela însciințarea despre aprobarea mai înaltă, celă multă însă până la 31 Augustă 1886 să de

pună la direcțiunea fondului jumătate suma de arendă în bani gata ori în hârtii de stată ungare respective austriace calculate cu 10% sub cursulă bursei.
Dela arendașulă după secțiunile principali ori după întregă cârclmăritulă se primesce acăstă cauțiune și în documente de asigurare intabulate hipote- 

cară în locuia întâiă pe realități ce potă fi primite ca cauțiune pupilară.
15. După depunerea cauțiunei va fi a se încheia numai decâtă contractulă formală în formă de documentă notarială publică și a se ascerne pentru 

de a fi provedfită cu clausula de aprobare din partea autorității superiori.
16. Dăcă arendașulă nu corăspunde condițiuniloră desemnare aici, atunci numai decâtă se va țină licitațiune nouă pe spesele și cu periclulă lui.
17. Condițiunile speciali de licitațiuea se potă vedă la directorulă fondului scolastică centrală din Năsăudă și la cerere se împărtășescă și copii.
Năsăudu, în Aprilie 1886. Coznisiunea admmistrătăre be fondulă scolastică centrală din districtulă Năsăudă.

Vidil Bistrița în 4 Aprile 1886. B. Bânffy Dezso m. p. corn. supr. și comis, reg. — Președintele: Ionii Ciocanii m. p. — Secret.: — loachimu Mureșanu.

12.
13.

Tipografia ALEXI Brașovă.


