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Kogălniceanu și causa română ardelenă.
I.

Brașov 0, 11 Aprilie.

Nu va mai fi a<jî, credemu, pe întinsulă 
hotaru ală Transilvaniei, și în ținuturile mărgi
nașe ale Ungariei nici unii singură Română 
sciutoru de carte și îngrijatu de sdrtea națiunei 
sale, care să nu fi cititu memorabila interpelare 
a d-lui M Kogălniceanu adresată în ședința ca
merei române din 11 Februariu guvernului ro
mână și magliiaru, națiunei române și maghiare.

Este sfânta și drâpta causă a românismului, 
pe care d. Kogălniceanu a luat’o în apărare de 
pe tribuna parlamentului română, și dăcă cei ce 
de veacuri s’au concurată în contra românismu
lui, ce-i ce i-au declarată răsboiu și-lă prigonescă 
fără milă vrândă să stingă, acum și cărbunii ce 
mai ardă sub spuza din vatra țăranului română; 
dăcă acești adversari declarați ai nămului nostru 
nu țină a fi lucru priinciosă și nu se credă 
datori a răspunde Domnului Kogălniceanu cu 
aceeași bunăvoință și cu același cavalerismă, 
cu care au fostă interpelați; dăcă în îngâm
farea loră adversarii noștri suntă de părere, 
că ascuncj^ndă opiniunei publice maghiare a- 
devăratulă cuprinsă ală vorbirei d-lui Kogălni
ceanu și inducându-o în erăre asupra motiveloră, 
ce au condusă pe ilustrulă bărbată de stată ală 
României de a trata în parlamentulă din Bucu- 
rescl față ’n față cu vecinii unguri causa româ
nismului, voră suprima vocea dreptății și voră 
face uitate tăte păcatele, ce le comită t^nicu în 
contra năstră, a cetățeniloră din statulă ungară: 
atunci celă puțină noi să nu tăcemă, noi Ro
mânii asupriți, urgisiți și prigoniți să nu ascun- 
demă sentimentulă nostru de recunoscință, ce o 
datorinlă ilustrului bărbată de stată, pentru că 
și-a ridicată glasulă în numele naționalității și 
ală umanității spre a lua în apărare înaintea ță- 
rei sale și a opiniunei publice europene lealitatea 
luptei și dreptatea - causei ndstre!

Și cum amă și pută noi să tăcemă, când e 
vorba de marea causă a românismului, noi cari, 
după însuși declararea distinsului omă de stată 
și istorică, amă formată din vechime aici în Tran
silvania Jăgănulă naționalității române, baștina, 
matca românismului?

Fără îndoială, adversarii noștri au luată în 
nume de rău simpatia ce a documentat’o d-lă 
Kogălniceanu față cu Românii ardeleni în me- 
moratulă său discursă, și vocile ce au resunată 
în camera magnațiloră unguresc! din acestă in
cidență, au dată pe față destulă de lămurită, că 
adversarii noștri nu’i recunoscă d-lui Kogălniceanu 
nici măcar dreptulă d’a avă simpatii pentru noi.

Ne aducemă aminte, că pe la finele anului 
1868, pe când i se făceau împutări guvernului 
română că ar face propagandă printre Românii 
de dincăce de Carpați, și pe când Ungurii abia 
ajunși la putere se și ’ncercau a se face păzi
tori peste simțămintele, peste simpatiile Ro- 
mâniloră de dincolo pentru noi, d-lă Kogălni
ceanu, care era p’atuncl ministru de esterne, a 
pronunțată în ședința camerei române dela 29 
Novembre 1868 următărele caracteristice cuvinte:

„Vecinii noștri unguri să nu cără dela mine, 
ca eu, pentru frații noștri de același sânge, pen
tru Românii de peste Carpați, să am mai puține 
simpatii, decâtă acelea ce în 1860 le-am avută 
pentru Unguri.“

Același răspunsă îlă dă și acjl d-lă Kogăl
niceanu șoviniștiloră unguri. Domnia sa, câne 
a adresată interpelarea sa, ca cestiune de națio
nalitate și celoră din Budapesta, s’a pusă, ca 
omă de ordine și de autoritate ce este, pe ună 
tăremă așa de tare, încâtă nici cea mai genială 
sofismă ungurăscă nu-lă va clătina în posițiunea sa. 

„înainte de tăte“, cjLice d-1 Kogălniceanu, „de

clară că osândescă cu desăvârșire ori-ce încer
cări de agitațiuni și de răsvrătiri în contra Un
gariei, uneltite în România, fiă de Români năs- 
cuți în țâra mea, ori de Români născuți afară 
de hotarele năstre, în genere fiă de streini, fiă 
chiar de Români . . . Mi*îl odată n’aîn predi
cată răsvrătirea, nici odată n’am provocată cârtă 
între Români și între Unguri, nici odată nu m’am 
amestecată în certele dinăuntru ale acestoră două 
națiuni, care în interesulă loră reciprocă ar tre- 
rui să trăiască alături una cu alta în cea mai 
bună înțelegere; și mergă mai departe, decla- 
rândă că nici directă nici indirectă n’am făcută 
său facă parte din irredentismulă română, pen
tru că nu recunoscă țării mele dreptulă de a 
revendica stăpânirea Transilvaniei precum ase
menea nu recunoscă Ungariei celă mai mică 
dreptă asupra României.4'

Prin acâstă declarațiune, d-lă Kogălniceanu 
a luată din mână Unguriloră arma cea mai tare, 
de care se servescă întotdâuna spre a nimici efec- 
tulă oricărei manifestați uni în favorulă românis
mului. Este adevărata posițiune a omului de 
stată și a omului politică, ce-o ocupă d-lă Ko- 
gălniceanu, când vine și le dice Unguriloră: nu 
aprobă uneltirile în contra Ungariei; am fostu 
chiar partisanulă Unguriloră, i-am ajutată, i-am 
sprijinită când erau fugari, când în exilu lucrau 
pentru renascerea Ungariei; acum am dreptulă 
și datoria, ca Română și ca omă politicti, a în
treba pe aceiași Unguri, dăcă ’și mai aducă a- 
minte de angagiamentele ce 1-eau luată în tim- 
pulă răstriștei față cu naționalitatea română din 
regatulă Sf. Ștefan?

D-lă Kogăniceanu a -declarată că ca omă 
politică nu aparține dacoromânismului, că nu re- 
cundsce României dreptulă d’a revendica stăpâ
nirea Transilvaniei; dâr esistă cu tăte acestea 
o causă a românismului, care interesâză în mare 
măsură șî pe Românii din România, și acâsta 
este causa naționalității române de dincăce de 
Carpați, care formâză ună zidă de apărare în do- 
sulă regatului liberu și independentă ală Ro
mâniei, și care dăcă se va estermina în Tran
silvania se va compromite și îu România.

Eată în puține cuvinte înfățișată causa ro 
mânismului și importanța reală ce o are ea adi 
în relațiunile dintre Unguri și Români.

D-lu Kogălniceanu a caracterisat’o mai de 
aprăpe și mai la înțelesă (j'căndă:

„Am fost partisanulă Unguriloră tocmai pen
tru ca să facă să remână Transilvania cum a 
făcut’o Dumnedeu și cum a recunoscut’o însuși 
marele rege ală Ungariei Sântulă Ștefană că tre- 
bue să fiă: o țâră poliglotă, o țâră care s£ fiă 
trăsătura de unire între națiunea maghiară fi între 
națiunea română.11

Atitudinea Greciei și puterile.
Răsboiulă cu Turcia este inevitabilă, dăcă 

va rămână la cârmă cabinetulă Delyannis și 
dăcă Grecia nu-și va schimba curându atitudinea. 
Acesta este cuprinsulă unei împărtășiri ce-o pri- 
mesce „Coresp. polit.44 Cestiunea grâcă ține 
pe bărbații de stată turci în continuă încordare 
și neliniște, cu tăte că au sosită la înalta Părtă 
mai dela tăte puterile răspunsuri mulțămităre la 
ultima notă circulară turcâscă, cari răspunsuri 
pună în perspectivă, că se va adresa Greciei 
ună ultimativ său eventuală se voră bloca por
turile grecesci. Câtă pentru opiniunea publică 
în Turcia, ea puțină își promite dela măsurile 
ce voiescă a le lua puterile și totă mai multă 
se lățesce părerea, că guvernulă grecescă întâm
pină din partea vre-unei puteri o sprejinire se
cretă.

Este clară că puterea militară și financiară 
a Greciei nu e de ajunsă spre a se pută măsura 
cu aceea a Turciei. Asemenea anevoiă se păte

admite ca Grecii să fiă mai valoroși în răsboiu 
ca Turcii. Motivulă pentru care cu t6te aceste 
Grecia se opune voinței celoră mai multe dintre 
marile puteri nu p6te fi dâr decâtă ambițiunea 
împreunată cu siguranța, că Grecia, ori va fi 
victoridsă, ori bătută păte conta la sprijinulă 
câtorva cabinete. Grecia calculâză dâr la neunirea 
între puteri și acâsta este singura ei tăria. Acestă 
calculă elină nici că este neîndreptățită.

Ne aflămă, (Jice „N. fr. Presse,44 înaintea 
unui ultimată cătră Grecia, pentru care până ’n 
momentulă acesta încă nu este asigurată unitatea 
puteriloră. Țarulă află de lipsă a asculta în 
persănă pe ambasadorulă său dela Atena și prin- 
|;ulă Bismarck chiamă pe ambasadorii săi dela 
Petersburgă și Parisă spre a-i face raportă ver
bală. Dăcă vomă adauge că Rusia și Francia 
s’au opusă pănă acuma unei demonstrațiuni ac
tive a floteloră reunite în apele grecesci, dăcă 
vomă avea în vedere disposițiunea iritată ce 
domnesce astădi în Berlină contra Franciei, atunci 
ajungemă ușoră la conclusiunea, că Rusia și 
Francia suntă acele puteri, la a căroră sprijină 
contâză cei din Atena, și că concertulă europână 
amenință de a se sparge din causă că Rusia și 
Francia nu voiescă să se alăture la luarea de 
măsuri coercitive drastice contra Greciei.

Memoratulu diară e de părere, că acum, după 
ce campania diplomatică în afacerea Rumeliei 
orientale n’a succesă după pofta inimei celoră 
din Petersburgă, este binevenită Rusiei de a-șl 
prepara în Grecia terâmulă spre a se pută amesteca 
în afacerile peninsulei balcanice. Pentru scopulă 
acesta Grecia trebue se persiste în atitudinea de 
față. De voră învinge Grecii, atunci Rusia are 
nisce prqtegiați, cu cari p6te continua politica 
tradițională orientală și pe cari îi păte întrebuința 
chiar și contra Bulgariei; dăcă însă Grecii voră 
fi bătuți de cătră Turci, atunci Rusia va inter
veni Ia încheiarea păcii în favorulă loră și ’și 
va crea astfelă o stare de lucruri, care să-i per
mită ori și cândă de-a suleva din nou cestiunea 
orientală.

Francia nu stă tocmai pe același tărâmă, 
dâr pe ea o împedecă tradițiunile de a procede 
cu măsuri de forță contra Greciei în favorulă 
Turciei. Francia și-a vindicată întotdâuna ună 
felă de protectorată culturală și morală asupra 
Eliniloră, pe care vrea să-lă susțină și n’ar lăsa 
nici să trâcă ocasiunea de a să face plăcută Ța
rului și diplomației rusesci, făcându-i ună servi- 
țiu în contulă viitoră.

Căușele nScazuriloru nostre locale.
Dela pâlele Heniului, 1886. 

(Urinare.)

Acum, Ia rendulă meu, permiteți-mi frațiloră mei să 
întrebă unde vă suntă neguțătorii, architecții, geometrii, 
farmaciștii, fabricanții, argăsitorii de piei, măestri cure- 
lari, pieptenarii, sucii (cojocarii), pălărierii, croitorii, cio- 
botarii, vopsitorii, rotarii, faurii și multe alte de aceste 
întreprinderi și meserii, cu a căroră ajutoră ar remână 
în punga poporului banii ce trebue să-i dea elă, pentru 
ca să-i văpsăscă nisce pără său lână mai frumăsă de 6iă, 
ca să-și potă țese fata Românului nisce zadii mai fru- 
m6se, ori ca să facă o copertă de pată mai modernă, 
ori ca să-i pregătescă vre-o 3—4 piei de 6iă ca să-și 
facă ună pieptară, ori ca să-și îmbrace feciorulă cu cio- 
bote, său ca să-și înferechieze o r6tă, să-și facă o să- 
cure, ar remână dicemă banii în șerparulă țăranului și 
nu s’ară strecura la jupânulă Ilantz său la Isaac Kai- 
feles și Moritz Schmtigeles. Unde vă suntă întreprinză
torii și speculanții români cu a căroră concurență a-țl 
pute isgoni lipitorile de pe la sate, și amă avă noi omeni 
cu stare și bărbați independenți.

Astfelă de âmenl ară trebui să avemă răspândiți 
prin tăie comunele nostre, ca sudorea poporului română 
să nu se strecăre în punga străinului, și mai cu sămă
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Ingrijitu-v’ațI d-văstră de-a învăța poporuia cum 
să-și scie întrebuința timpula, când nu păte lucra la câmpa, 
fără să alerge la cârciumă și ca acesta popora altcum 
brava și trâză dela natură, să nu devină pe di ce merge 
tota mai imorala, tota mai destrăbălată, tota mai ser
vila, tota mai fricosa, așa ca să nu mai pună nici-ună 
preța pe demnitatea lui de oma și de Româna?

Eu așa creda și sunt convinsa frațilora mei, că voi 
— onăre escepțiunilora — pănă acum n’ațl făcuta ni
mica, pentru-că în loca se faceți de aceste, ședeți cu 
diulița întrăgă pe lavița lui Zehrer clocindă la povescl, 
cari de cari mai încornurate, din care causă neocuparea 
văstră vă încurcă în ură și invidie, care o nutresce frate 
contra la frate.

Voi, cari ați învățata pe la scăle mai înalte — dâcă 
v’ați ocupata cumva seriosă cu sciințele și nu v’ațl în
sușită numai fudulia și superficialitatea colegilora voștri, 
din neamula domnitora — voi, dela cari poporuia aștâptă 
lumină și deșteptare, ar trebui să lucrați 4Ilia ndptea 
după una programa bine statorita, dela care să nu vă 
abateți nicl-odată, pentru-că numai așa veți promova 
bunăstarea poporului, n.’jmai atuncea veți dovedi întru 
adevăra că sunteți fiii cei buni și drepți ai poporului 
româna.

Voi ar trebui să cutrierați satele în timpula vostru 
ceia libera — precum o faca Sașii, când să iau cu în
vățăceii loră și studiâză âmenii și ținutele lora, se anun- 
ciați conferințe, să țineți prelegeri în autțulă poporului, 
să instruațl pe cei neînvățațl la tota ce este buna și fo- 
lositoră, să-i abateți dela rele, să răspândiți scrieri in
structive, fiă chiar și cu ajutorulă mașinei de litografare, 
dâcă tipăritula vă causâză spese, să publicați și dați a- 
jutâre și remunerări pentru cei ce vora urma sfatului și 
îndemnului vostru cela buna, să capacități pe cei îndă
rătnici, să combateți vițiulă și răutatea, să stîrpiți și să 
’acețl a se stîrpl barbarismele, cari se introducă și au 
osta introduse în limba română de cătră nisce âmenl 
nouă răi voitori, precum: „se adăpămă mărhăile,« să mer- 
gemă >cu gezeșulă,< să ne „scăldăma în feredeu», să 
„berna holiercă, bogda prosti< și multe altele cari și în- 
vățații le întrebuințâză spre chiar rușinea lora.

Fieseecare din voi se facă numai câta pâte, dâr 
se facă ceva buna și folositoră pentru poporuia din care 
a eșită, căci mari greutăți ne apasă și mai mari ne 
așteptă. Deci dâră sunteți datori a depărta răulă dela 
ușa frațilora voștri și prin acâsta a-i îndrepta de cu 
timpa pe calea adevărului -și a mântuirei.

îndemnați, ori dâcă indemnuia nu are următori, 
siliți școlarii să se ocupe de meserii și de întreprinderi 
speculative, căci acestea aduca bani și avere în punga 
poporului și pentru că banulă îi înlesnesce viâța. Sis- 
,rațl pe una timpa ârecare tote stipendiele ce,le dați ti- 
nerilora pentru cursurile universitari, căci și fără de 
aceea vedeți că tinerii români sunta batjocoriți, insultați 
și persecutați, apoi între împrejurările de față nu potă 
avâ speranță să fiă cândva aplicați în vr’una posta de. 
Domne ajută, âr dâcă aplică pe unuia ori pe altuia îla 
uită cu anii în postula inferiora, îla cutrupesca cu lu- 
cruia și pe lângă tote acestea îi faca Imputări
și’la șicanâză, și prefacețl acele stipendii în ajutâre pen
tru aceia cari se vora devota meseriiloră și la tota felulă 
de întreprinderi folositâre după ce au absolvată gimna- 
siula, dați remunerațiunl acelora gimnasisti absolvați, 
cari se vora aplica ca adjuncțl de notari cercuall, ca 
comptuariștl și colectori prin comune, căci numai dela 
aceștia mai putemă spera că ni vora compune ori ce 
contracte voma încheia unulă cu altuia în dulcea limbă 
a nostră. (Va urma).

a neamului perciunata, care strânge de pe satele româ
nesc! cu ună preță de nimica mii și mii de ouă, ovăsă, 
alacă, bobii, fasole, mazăre, păpușoiu și apoi le vinde 
cu prețuri enorme, făcându-șl stări și averi.

Eu însumi am vădută pe ună Jidanii din Suciulă 
de susîi, până ce a espedată dela Deeșă în luna lui Oc- 
tomvre a. tr. mai multa de 10,000 de ouă, care le strân
sese de pe sate, pentru Budapesta ori Viena, ela după- 
cum spunea a data câte una crucera pe câte una ou, 
și în'Peșta capătă 5 și 6 cr. pe unuia, ăr’ în Viena 
8 crucerl.

Ela a data pe 10,000 de ouă 100 fl. v. a., spe
sele de transporta și cele 20 lădi, pentru-că numai 500 
împachetase în câte o ladă, să-lă coste 50 fl., timpula 
câta l’a întrebuințată pănă ce a adunata 10,000 de ouă 
încă să-la fi costată 50 fl. v. a. suma sumarum a chel- 
tuielelora sale facă 200 fl. Vencjpndă acum 10,000 de 
ouă cu 5 cr. oula, a primita 500 fl. v. a. decî dără do
bânda lui curată face 300 fl.

Perândânda acesta negoța numai de două ori în- 
tr’ună ana ela are venita curata de 600 fl. v. a. cu tâte 
că capitala a avuta numai 200 fl. v. a.

Unde’ml va arăta una plugară, care bate 4 boi pe 
spate, ține servitora și alțl lucrători pe lângă sine, acesta 
resultată? dâr unde’ml va arăta d-ia Dr. din sciințele 
filosofice, d-10 theologă absoluta și cu parochia bunăâră 
ca St. Georgiula ori Prundulă-Bărgăului, Tiha său Mo- 
nora ori chiar și Năsăudulă atâta venita din parochia 
lui, pe lângă atâta de puțină osteneală ca a jupânului 
Berger Mozes din Suciulă de susă?

Autjimă în tâte (Jilele văierându-se sermanula Ro
mâna că nu mai pâte suporta greutățile, că îla noroiază 
Jidanii, că aceștia îi iau tota mijloculă de traiu și de 
câștiga, că chiar și dranițile și șindilele ce să pregătescă 
prin Bărgău și la Strîmba, acum le vendă și cărăușescă 
Jidanii, și totuși voi Domnilora, cari sunteți atâta de în- 
vățațl, nu vă cugetați ca să puneți stavilă acestui rău, 
pe cânda scima cu toții șl-o simțimă, că una domna cu 
nasula ascuțita, care crede despre sine că ela este Alpha 
și Omega, âmblă destula pe contuia fondurilora, fără de 
a se cugeta să ne scape de atâta rău

Dela vicariu și pănă la căprariu toți suntema de 
vină pentru-că poporului nostru îi merge rău, și causa 
este pentru-că âmblăma pe căli rătăcite și pentru-că 
mulțl se țină prea învățați, pre când în realitate învăță
tura lorfi se reduce la golita de păhăruțe, la joca de 
foițe și la omorîrea timpului cu discursuri netrebnice.

Acâstă stare de lucruri e causa, că nici crescerea 
tinerimei nâstre nu o conduceți frațiloră mei în ogașulă 
cela adevărata, ba și secsului frumosa i-ațl turburata 
creerii, pentru-că tote fetele nostre visâză numai de pro
fesori și theologl, ăr’ ca să fericâscă și pe una meseriașa 
ferit’a Bumnedeu.

Ingrijitu-v’ațI d-vâstră frațilora mei pentru timpuri 
nefericite — precum este și timpula în care trăimă — 
ca sărmanulă poporă română să’șl scie câștiga câte una 
crucera pentru a’șl pută plăti impositele cele grele ce ne 
apasă pe toți, și fără a fi silita să-și vendă bucăciărele 
și vitele pentr’una preță de nimica și fără a fi silita a 
contrage împrumuturi grele dela »Aurora» și dela Slană 
și dela Branfi, cari la urma urmeloră totu-șl îla despoiă 
de tătă averea?

Ingrijitu-v’ațI d-văstră ca să apărați pe frații, su
rorile și verii d-văstră să nu devină bețivi din disperare 
și prin acesta să pice în cursele vrășmașiloră ? Nu, pen- 
tru^-că alt-cum casele Românilora din Năsăuda, cari sunt 
situate cu frontuia spre strade, nu ar fi astăzi tâte în 
mânile Jidanilora.

SOIRILE PILEI.
Cu privire la observarea nostră făcută relativa la 

concertula ce s’a data în Beiușiu și despre care ama 
publicata în Nr. 73 ala „Gazetei" o corespondință, ni se co
munică de acolo, că concertula n’a fosta împreunată cu 
danța, fiinda în Paresimi, și că nu poesia maghiară, care era 
copilărâscă, a emoționata pe cei de față, ci declamarea ei 
cu curagiu și frumosa din partea unei fetițe de 9—10 
ani. — Se ia spre sciință.

—x—
Din Deva ni se scrie, că Sâmbătă în ajunulă Flo- 

riilora preotula G. Nicâră și învățătorula cu copii dela 
scâlă s’au dusa la Progadie după stâlparl pentru (Jiua de 
Florii. Acolo s'a oficiata una serviciu divina pentru su
fletele răposațiloră binefăcători ai scâlei și bisericei:Eli- 
sabeta Sofoloi, care a donata scâlei române casele sale 
cu tâte edificiile, locuia și grădina, în preța de 4000 fl., 
Iosifa și Eva Moldovană, cari au donata scâlei 
1000 fl., dându se interesele de 6°/0, adecă 60 fl. pe ana 
scâlei. După serviciulă divina preotula a ținuta cătră 
copii o vorbire potrivită, arătându-le binele ce le-au fă
cuta amintiții binefăcători. Copii au pusa pe mormintele 
acestora câte-o stâlpare, în semna de recunoscință.

—x—
In Târgu-Mureșului se ’nmulțesca în moda 

îngrijitorii furturile și spargerile în timpula nopții.
—x—

In Chezdi-Oșorheiu se sporescă sinuciderile. 
Servitori, lucrători, îndrăgostiți, ba chiar și copii se spen- 
dură sâu se otrăvesca.

—x—
Edificiuia Univesității din Pesta se află ’n pericula 

d’a cădea. O comisiune a constatata, că ana pericula în 
fiecare momenta se pâte ’ntâmpla. Servitorii au și fosta 
imediata mutați și tâte șalele de cursuri s’au închisa. 
Catastrofa se consideră așa de apropiată, încâtă nu s’a 
permisa nici măcara să se scâtă cărțile și scrierile din 
archive. Autoritatea a luata tâte măsurile necesare.

—x—
In Crișiula mare cinci copii au fosta mușcați 

de una câne turbata. Constatându-se, că turbarea era 
în ceia mai mare grada, s’a luata disposițiunea, ca toți 
cinci copii să se trimită la doctorala Pasteur; trei din 
ei se vora trimite pe spesele consiliului orășenesca, âr 
pentru ceilalți doi au începută a se face colecte.

—x—
Fâia născocirilora, »Ellenzâk«, publicase deunădile 

scirea, că întrega magistratula din Elisabetopole a 
fosta disciplinata. Acum „Kolozsv. Kdzl.» desminte pe 
colega sa >patriotă", dicendă că ’și-a data demisiunea 
numai senatorulă, âr căpitanula orășenesca deja de trei 
luni a renunțată la postula său din causă de bâlă. Toți 
ceilalți funcționari își păstrâză posturile.

—x—
»Romănula“ dela 8 Aprilie a eșită în edițiune de 

luxa cu fotografia răposatului C. A. Rosetti, luată câteva 
ore după mârtea lui, așa precum era așezata în cosciugă 
acoperita de flori. Intregă numărulă cuprinde poesii, 
scrisori, note și alte acte de o deosebită însemnătate 
d’ale marelui patriota româna dinainte și după revolu- 
țiunea din 1848, precum și din timpulă mai nou. Din 
ele se pâte fiecare convinge ce a fosta C. A. Rosetti 
ca tată, ca româna și ca orna politica. Tota în <|iua de 
8 Aprilie, aniversarea 'morții, s’a descoperita pâtra co
memorativă în amintirea Iui. Pâtra de marmoră e așe
zată în păretele despre strada Clemenței a casei cu Nr, 
9. Pe pâtră stă scrisa: Aci s’a născutu la 12 Iuniu.

FOI LETONO.

Călătoria lui Stanley prin Africa centrală.
(Urmare.)

>Suntemă o mână de âmenl de totă nenorociți și 
cu totulă căduți în desnădăjduire; cu tote acestea însă 
totu ne terîmă încetă, încetă înainte, ca și când amu 
fi împinși de mâna sorții"

Mal morți de ostenâlă sosiră călătorii noștri în 17 
Ianuarie 1875 în apropierea satului Civyu și tăbărîră 
cu toții pe verfulă unul dâlă.

In decursulă călătoriei Edward Pocock se părea, 
că se află ceva mai bine, ba într’ună rendă îi spuse 
fratelui său, că se simte de totu bine. Dintr’odată însă 
starea lui începu să devină așa de critică, încâtă Fran- 
cis se vădu silită să-lă cheme pe Stanley la patulă 
bolnavului. Stanley se duse îndată la bolnavă, dar cu 
durere observă, că bietulă Edward și începuse a se 
lupta cu mortea. După câte-va clipite elă nu mai era 
între cei vii, ci zăcea fără răsuflare. Cu obrajii scăl- 
dați în lacrimi cădu Francis la pămentă lângă trupulă 
iubitului său frate.

„Săparămă," elice Stanley, „o grâpă de patru urme 
de afundă la rădăcina unui salcâmă uriașă, care-și es- 

tindea de jurii împrejură puternicele sale ramuri. In 
câja acestui salcâmă Francis tăia o cruce, simbolulă 
credinței, pe care o avemă cu toții. După-ce trupulă 
fu înfășurată într’ună lepedeu curată, îlă astrucarămă 
spre vecinică odihnă la ultimele rade ale sârelui, care 
apunea maiestosă. Cetirămă frumâsele rugăciuni ale 
înmormentărei și mai toți Vangvana, cari îlă iubiau și-lă 
stimau pe răposatulă pentru inima sa deschisă, erau de 
față și împreună cu noi udau cu lacrimi mormentulă 
bietului Edward. — După-ce isprăvirămă cu înmor
mântarea, ne rctraserămă în corturile nâstre, ca în tă
cere și cu părere de rău să ne gândimă la perderea 
nâstră nereparabilă."

CAPITOLULU UI.
Perderile se înmulțeșcîi. — Vrăjitorul^ din Vinyata. — Halleck e 
omorîtfl. — Puterile, de care dispune Stanley. — Lupta se începe. 
— Perdere însemnată. — Continuarea călătoriei. — întregirea ca
ravanei împuținate. — Pe șesulti Luwamberri. — In Usukuma. — 
Primire prietinăscă din partea indigeniloră. — Laculă Victoria. —

Imnulu tovarășilor^ lui Stanley. — In Kaghehyi — Kaduma.J

Stanley hotărîse, ca mai ântâiu de tâte să cerce
teze cu de-amăruntulă laculă Victoria seu Ukereve, 
acelă isvoră uriașă ală Nilului, care deși era desco
perită de alți călători de mai ’nainte, totuș nu fusese 
cercetată, decâtă fârte puțină. Scopulă lui Stanley 

era, ca să se informeze câtă se pâte mai esactă despre 
natura acestui Iacă și să constateze definitivă, dâcă în 
adevără este elu isvorulă de căpeteniă ală îNilului 
sâu nu.

Nu multă după plecare trech caravana din regiu
nea apeloră oceanului indică în regiunea lacului, despre 
care e vorba. Drumulă, care pănă acum ducea totă 
cam spre dâlă, începîi a se scobori încetă cu încetulă 
spre partea, în care se află laculă. Călătorii noștri ajun
seră mai ântâiu în țâra Urimi și după aceea în țâra 
învecinată Ituru. Aici în Ituru se opriră ei în apro
pierea satului Vinyata, unde hotărîră să rămână vre-o 
două, trei dile, ca să mai răsufle.

Perderile, pe care le suferise caravana până aici, 
erau de totă însemnate. Două-deci de omeni muriseră, 
opt-deci și nouă deșertaseră, numărulă celoră bolnavi 
era fârte mare. Totodată și lucrurile suferiseră fârte 
multă din causa ploiloră atâtu de îndelungate. Ele 
trebuiau despachetate și puse la sâre să se usce, ună 
lucru, care nu era așa de ușoră.

Pe când Stanley era ocupată cu despachetatulă, 
iată că veni la densulă marele vrăjitoră din Vinyata, 
să-lă cerceteze. Elă aduse ca dară ună bou grasă, 
pentru care primi dela călătorulă nostru câte-va bu
căți de stofă si mai multe alte obiecte.
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_________ (Va urma.) 
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1816 C. A. Rosetti, mortu la 8 Aprilie 1885. Memoriei 
sale, comuna București, Aprilie 1886. De fală au fostă 
mai mulțl deputați, senatori și alții. Procesiunea la 
mormântă a pornită dela Sf. Gheorghe Nou și a trecută 
pe Câmpia Libertății dela Filaretă.

—x—
Marele manevre ale armatei românesevoră 

face pe la finele lui Septemvre. Se voră concnntra două 
corpuri de armată și regele vâ lua comanda trupelor?, 
Zice „Răsboiulă“.

— x—
fiarele din Galați și Brăila spună, că se încarca 

mereu transporturi mari de vite și cereale din România 
pentru Italia, Anglia și alte state. Peste totă mișcarea 
în cele două porturi e forte mare.

—x—
In mai multe orașe 'taliane ca Ala, Milano, Roma, 

Brindisi, Neapole, Palermo și Messina s’a ivită col era, 
din care causă alegerile de deputați dietali, ficsate pe 
luna lui Maiu, s’au amânată pe limpă nedeterminată.

„Irredenta română.“
Ni se scrie din Câmpia, solgâbir&iatultt Mo- 

ciului, cu data de 20 Aprilie:
»Cei ce facă rău. mustrațl de consciință, nu-și află 

odihnă, căci oglinda înfiorătore a faptului comisă de ei 
și spaima răsplății dumne^eescl îi urmăresce pretotin- 
denea; tâtă umbra, totă văntulă le aduce temere; în 
tâtă frunza, în totă suflarea omenâscă privescă ună răs- 
bunătoră ală crimei loră. — Fără voiă mi-a venită în 
minte acăstă asemănare, când aflasemă, că dușmanii 
noștri nici până astădl nu-șl găsescă odihnă de spaima 
închipuitei »irredente române “ Nu sciu, (Jău, dăcă este 
acăsta urmarea unei mustrări de consciință, ori dâră 
numai ună prilegiu pentru a continua și mai departe 
gâna și batjocurirea preoțiloră și învățătoriloră noștri. 
Nu ne ajungă nouă năcasurile cele multe, dările nenu
mărate, sărăcia înspăimentătore și despoiările continue 
și ne ’ndurate, — mai află de bine puternicii stăpâni ai 
cailei să reînvieze și cestiunea .,irredentei,“ făcendă nouă 
griji și neplăceri preoțiloră și învățătoriloră români din 
părțile nâstre, cari — la ordinulă solgăbirăului, — spre 
mai marea loră mirare, se pomenescă numai că suntă 
provocațl de notarii cercuall prin ună circulară ală său, 
ca: ,,at.âtO preoții, câtă și învățătorii români să se de- 
chiare în scrisă, că la ei nu se află proclamația „irre- 
dentei.“ Celora însă, cari ar avă acăstă proclamația 
li se împune, ca negreșită în timpă de 14 (Jile să o 
imâneze solgăbirăului, căci la din contră voră fi aspru 
pedepsiți."

Va se (Jică siguranța personală din nou ne este 
amenințată, la nouă batjocurirl, la nouă călcări de do
miciliu avemă să ne așteptămă; ba cine scie, pâte sub 
firma suspițiunei din nou să fiă tîrîțl prin temnițe pre
oții și învățătorii noștri, căci puterea stăpâniloră ,,pa- 
trioțl“ e mare și — prin abusă — ei de mari și multe 
lucruri suntă capabili. Fiă însă! nu ne pasă! De ară 
tăia chiar lemne pe spatele nâstre nimică nu folosesce, 
căci le-amă spus’o și le-o spunemă: Români suntemă, 
Români amă fostă și ca Români vomă și muri! — Nițu.

„Avânt la bataille“.
Sub acestă titlu (»Inainte de bătaiă*) a apărută în 

Parisă o carte de ună autoră anonimă, care face să se 
vorbăscă multă despre ea. Autorulă dice, că Francesii 
potă aștepta viitorulă cu încredere în sine și cu nădejde 

și cu fapte dovedesce că acăstă încredere și nădejde e în
temeiată. Vorbindă despre ună eventuală răsboiu cu Ger
mania, dice:

»Gine ar provoca ună astfelă de răsboiu ? In totă 
casulă nu Francia. întocmirile nâstre politice nu per
mită acăsta. De altmintrelea n’avemă nici ună interesă 
d’a păși ofensivă. Adevăratulă simțămăntă ală situațiu- 
nei nâstre ne impune să stămă departe de orice pro
vocare. “

Deși aceste cuvinte nu suntă nici amenințătâre, 
nici provocătâre, și cu tâte astea foile germane consideră 
cartea „Avânt la bataille" ca o provocare. „Metzer Zei- 
tung“ scrie:

>Dăcă Francezii duioși de răsbunare nu se mai 
potă stăpâni, atunci poftăscă dincâce la noi. Ii vomă în- 
târce acasă cântându-le pe scripcă.“

Așa scriu foile germane, care mereu se plângă, că’i 
provâcă Francezii la luptă pe Germani ! „Times“ din 
Londra a găsită cu cale să mai răcorăscă puțină șovi- 
nismulă germană și „Parlamentar* ne comunică vorbele 
fâiei engleze, care dice:

»Ura Germaniloră contra Franciei e în crescere și 
se nutresce de partida răsboiului, care ar dori ca Bis- 
marck să ’și completeze opera sa și să dea dușmanu
lui seculară lovitura decisivă. Dela 1870 Germanii și 
Francezii suntă amărîțl unulă pe altulă. In fiecare pri
mă vără fantasăză Germanii de ună răsboiu contra Fran 
ciei și vorbescă despre viitorea espedițiune ca despre o 
preumblare militară. Francezii n’au strigată: „A Ber
lin!*, Germanii însă strigă: ,La Parisă!» și visăză des
pre nimicirea Franciei. Ei t|ică că Francezii n’au nici 
ună aliată și că Rusia acum nu va împedeca pe Ger
mania d’a-șl complecta opera, pe când mai târdiu Fran
cia ar pută ave aliată pe Rusia, cu care Germania mai 
curândă său mai târdiu va trebui să se măsâre. De a- 
ceea e bine să li se arate Germaniloră cu fapte, că în 
Francia lucrurile nu stau așa cum credă ei și că ună 
nou răsboiu franco-germană ar fi împreunată cu mari 
pericule pentru Germania. Cartea „Avântă la bataille“ 
este deci o dușe înțelăptă, care va cura pofta de inva- 
siune a Germaniloră.*

In totă casulă putemă cjice, că relațiunile dintre 
Germania și Francia suntă binișoră încordate.

Dare de s6mă,
despre veniturile și spesele balului Reuni unei femeiloră 

Române din Aradă, dată în 25 Februariu 1886.
(urmare.)

Prin colecta d-nei Maria Botto din Nadlac 44 fl; 
dela: Emilia Oros 2 fl., Rusz Irăn 1 fl., Savu Negrău 1 
fl., Ecaterina Lele 2 fl., M. Chiciu 1 fl., Georgiu Șerbană 
2 fl., Maria Caracioni 1 fl., Aureliu Petroviciu 3 fl., Gra- 
țian Budâ 1 fl., Iuliana Teucian 1 fl., Dr. G. Chiciu 3 fl; 
Mudrits Milână 1 fl., Tâpay Ferencz 1 fl., Hajos 1. 50 
cr. Wenich Băla 1 fl., Petru Șumandan 20 cr. Teodor 
Țabic 20 cr. Nagylak mezăvâros 2 fl., Petru Onea 20 
cr. Jablonszky 60 cr. Juliana Lugoșan 1 fi., Dam. Geor- 
gieviciu 1 fl., Elena Luțian 1 fl., Ales. Morariu 1 fl., Fi- 
lip Crișană 1 fl., Maria Mărgineană 1 fl. |50 cr., Toro- 
nyosy Imre 1 fl., Alecsandru Popoviciu 2 fl., E. Popovi- 
ciu 1 fl., Maria Ciâra 1 fl., Elena Secula 50 cr., C. 
Marcoviciu 1 fl., Dem. Marcoviciu 1 fl., Dim. Siladi 30 
cr., M, Bataran 30 cr., I. Tormay 50 cr., Schwitzer Ede 
50 cr., Terese Kaufman 50 cr., Cornelia Beleș 1 fl., Ma
ria Botto 2 fl 20 cr.

Prin colecta D-nei Emilia Gurbanu din ButenI 
38 fl., dela: Emilia Gurbană 10 fl., Antonia Dunca 5 
fl., Maria Popoviciu 2 fl., Sofia Gurbană 2 fl., Eugenia 
Cornea 5 fl., Maria Zapota 2 fl., Octavia Iliea 2 fl. 

Alexandra Dîrlea 2 fl., Perfida Mihulin 2 fl., Paulina 
Popa 2 fl., Maria Pascuțiu 2 fl., Zeni Jozsa 2 fl.

_________ (va urma.)

SCIRÎ TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală »Gaz. Trans.*)

ATENA, 23 Aprilie. — Intre anteposturile 
grecesci și între cele turccscl de lângă Tîrnova 
s’au schimbata. împușcături de pușcă. Afacerea 
pare a fi fără însemnătate.

DIVERSE.
NECROLOGtJ. — Susana T. Frateșiii, născută 

Cârstocea, soția preotului T. Frateșiu, îșl termina cur- 
sulă vieții pământesc! în 5 Aprilie, în urma unei sufe
rințe de 12 dile, în etate de 22 ani, lăsândă în doliu 
pe soțulă său Toma cu copii Policsenia și Nicolae. Imor- 
mentarea s’a făcută Luni la 7 Aprilie v. în cimiti- 
rulă bisericei cu hramulă S-tului Nicolae din Baclfalu 
(Săcele).

Fiă-i țărîna ușâră!
* * *

0 partiă (le șahii pentru o inimă. — Se scrie din 
Mișcolță : Este aprope de necrezută, că într’o țără, unde 
cea mai mică afacere de onâre se obiclnuesce a se în
deplini pe calea duelului cu pistole său cu sabia, să se 
fi aplanată într’ună modă fără nici o supărare o afacere 
de inimă. Și totuși istoria s’a întâmplată de vre-o câ
teva dile și partia de șahă s’a jucată aci în cafeneaua 
St. Eacă miculă română: Frumusețea șl amabilitatea 
unei fete tinere aprinse iubirea în inimile a 2 domni, 
ună juristă și ună tînără proprietară. Amândoi se în- 
vârtiau împrejurulă ei și atâtă iubirea unuia câtu și ală 
celuialaltă pentru tânăra fată era cunoscută de toți, nu
mai ei amândoi nu păreau a fi în clară asupra încli- 
nărei loră. Nu de multă <4ise în fine tînărulă proprie
tară juristului — amândoi erau amici fârte intimi — 
că îlă râgă în puterea amiciției, să nu mai aducă ti
nerei fete omagiele sale, că elă are, în ce-o privesce pe 
ea, intențiunile cele mai seriâse și că elă speră, că nu 
i se va mai pune în cale.

Mirare și surprindere arătă celălaltă și declară, că 
totă aceleași întențiunl seriâse le are și elă și că în că
suță contrară va fi silită să continue lupta. îndată însă 
se convinseră amicii, că acăsta ar pută crea pentru 
amândoi o relațiune imposibilă și de nesuferită, și — 
unulă făcu -celuialaltă propunerea, ca printr’o partiă 
de șahă să facă sfîrșită cestîunei acesteia. Celă care 
va perde, așa s’a hotărîtă, va trebui să părăsăscă ora- 
șulă pe ună ană. Săptămâna trecută, într’o după 
prânZă, steteau dinaintea cafenelei St. inainte cu 2 
âre dă plecarea trenului care mergea la Pesta două 
trăsuri cu bagaje, pe când în o cafenea cei doi ad
versari steteau înaintea tablei de șahă și pâte într’o 
emoțiune mai mare, decâtă cum pretinde joculă dă șahă, 
jucau -partia dela care atârna sârtea loră. După ună 
timpă’tânărulă proprietară a fostă făcută „matt.* Elă 
se sculă, strânse, fără a pronunța vre-ună cuvântă, mâna 
amicului său, se urcă în trăsură și plecă la gară, pen
tru ca să-și facă anulă de exilă. Juristulă însă să în- 
târse acasă — și țînera fată, care a fostă regina acestei 
pârtii nu scie păpă acum nimică de cele petrecute și 
nici nu trebue să scie despre plecarea momentană a tî- 
nărului proprietară. Dăcă însă juristulă prin partia câș
tigată de șahă a cucerită și -inima tinerei fete, este o 
întrebare, care aștăptă încă deslegerea sa.

Editoră : Iacobti Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurelă Mureșianu

S6răcia și ajutorarea ei.
(Estrasă dintr’o conferință a d-lui senatoră O. Alesius.) 

(Urmare)
Dăr în lipsa unei organisări a îngrijirii de săraci 

și prin necorecla împărțire, mai multă se promovă 
sărăcia și darurile bisericesc! nu mai erau d’ajunsă.

Biserica se folosi pentru acăsta de puterea ei po
litică, spre a constrînge la sprijinirea săraciloră, Hotă- 
rîrea conciliului din Tours în anulă 567 introduse în
datorirea comunei creșlinescl d’ași susțină pe săracii ei. 
Dăr și puterea lumăscă începu a se ocupa cu îngrijirea 
săraciloră și ună capitulară ală lui Carolă celă Mare 
din anulă 806 conține de asemenea îndatorirea comunei 
d’a-șl susțină pe săracii ei. Dela acăstă hotărîre a con
siliului și dela acăstă ordinațiune imperială întâlnimă 
totă mai desă, mai alesă în țările locuite de seminția 
germană legi și norme privitore la dreptulă săraciloră.

O parte a fructeloră revoluțiunei franceze cădu în 
sînulă Angliei, fără ca ea pentru acăsta să fi jertfită heca
tombe de vieți omenesc!. Pe când în urma revoluțiunei 
franceze vechiulă stată feudală cu întocmirile sale admi
nistrative defectuâse și neegale să dărîmă și iobăgia dis
pare de pe continentă, vedemă că acestă raporturi con
trare dreptului omenescă în mare parte continuă a esista 
în Anglia și se pare că numai o revoluțiune cu efeclă 
a Irlandeziloră și a țărănimei în contra proprietariloră 
are să pună capătă acestora. Englezii au primită numai 
acele resultate ale revoluțiunei franceze, care se potri- 
vescă pentru relațiunile loră deosebite, și totă așa și cu 
privire la îngrijirea săraciloră.

In timpulă modernă, statulă începe a pune mai 
multă grijă pentru săraci și acăstă problemă, fiă că să
răcia s’a apreciată ca stare de nevoiă din punctulă de 
vedere bisericescă religiosă, fiă ca isvoră ală crimei de 
cătră criminaliștl, ea devine cu hotărîre problemă so
cială. Trei fapte de însemnătate generală influințăză 
mersulă legislațiunei săraciloră: 1) Desvoltarea indus
trială modernă, ca urmare a puterei mașineloră cu abură 
și a marei mișcări a fabriceloră, precum și trecerea la 
economia baniloră, prin care, cu nesiguranța de câștigă 
și cu dăsa crisă comercială, pericululă sărăcirei a cres
cută ; 2) Repedea crescere a poporațiunei, mai alesă 
crescerea peste măsure a orașeloră mari și a popora 
țiunei în districtele cu fabrice; 3) Punerea temeliei știin
țifice a economiei naționale, care a începută să cerceteze 
mai acurată căușele economiei ale sărăcirei și efectele 
ajutorărei ei, și a putută dovedi că o îngrijire a săra
ciloră neamăsurată scopului și fără plană mai multă mă- 
resce nevoia și miseria.

Anglia, unde industria și comerțulă a luată ună 
avântă și o repeziciune fără esemplu, ne oferă cele mai 
bogate esperiențe. In 1834, o comisiune parlamentară, 
însărcinată să cerceteze stările și defectele îngrijirei de 
săraci, a făcută în urma raportului ei să apară o lege 
care dispune: 1). Fiecare săracă destoinică de lucru să 
fiă strictă ținută la lucru de cătră comună ; acesta e po
sibilă numai prin casele de lucru, care pentru acesta să 
se institue pretutindenea; 2) Săracii cărora li se dă ocu- 
pațiune să fiă întruniți pentru ună cercă mai mare în case 
de lucru; 3) îngrijirea săraciloră stă sub conducerea
supremă a unei autorități centrale în Londra, care su

praveghează înființarea și întocmirea, felulă și modulă 
ocupațiunei săraciloră în casele de lucru; 4) Cercurile 
de săraci cu casă comună de lucru formeză și pentru 
coloniă ună întregă. Ună pasă mai departe ală legis
lațiunei a fostă, că o ședere de cinci ani scutesce cu to- 
tulă pe săracă de isgonire din comună.

Urmările acestei Iegislațiuni au fostă favorabile, nu- 
mărulă săraciloră ajutorați a scăzută, cu tâtă crescerea 
poporațiunei, așa că din 1834 pănă în 1846 cheltuelile 
îngrijirei săraciloră au scăZută dela 8’5 la 4 miliâne 
funțl sterlingl (40 mii. fl.), care cifră însă pănă în 1881 
s’a urcată ărășl pănă la 14,390,262 funțl steri. (140 
mii. fl.) și acesta se ascrie însemnatei creșteri a popo
rațiunei în orașele mari engleze, căderei valârei banului 
ș. a. — Element >lă caracteristică în îngrijirea săraciloră 
în Anglia este principiulă restricțiunei, îngrijirea închisă, 
în case de lucru.

Celă care refusă a lucra seu fuge din casa de lu
cru e urmărită ca criminală. La 25 Martie 1882 plătea 
Anglia ajutoră unui adevărată săracă 6V2 șilingi, pe 
când darea pentru săraci era de capă lOVs șilingi. La 
809,341 săraci s’au împărțită ajutâre 13,033,655 funțl 
sterlingl. Scoția a dată în 1881 la 97,781 săraci 951,122 
funțl steri, și Irlanda la 112,829 săraci 1,239,313 funțl 
steri., deci în regatulă engleză, anume Anglia, Scoția și 
Irlanda, statulă a împărțită în 1881 la 1,019,951 săraci 
15,224,090 funțl ster, (pese 140 mii. fl.), de săraci prin 
urmare 150 fl. ajutoră dela stată

(Va urma.)



Nr. 84. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

il

Conspecta
despre drepturile de cârcimărită ce suntă sub administrarea fondului scolastică centrale din 
districtulă Năsăudă dimpreună cu suma de arendă (prețulă de strigare) după comunități, 

după secțiuni mici și principali.

7.
mai

Nr. 
cur.

Numirea 
secțiunii Numirea comunității si aJ ?

prediului

Prețnlu fle 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 G Rodna vechiă (cu Val. Vin.) 4453
3 T5O Dombhât 1778
4 Maieră 2185
5 Sangeorgiu 1253 12 369
6 •H llva-mare 1612
7 fi Măgura 1130
8 »—< H San-Iosifă (Poiana) 670
9 3 Leșiă 1225

10 IQ- Ilva-mică 1707 6.344
11 a 

ns •
0
H

Feldru 1522
12 Nepos (Vararea) 1271
13 D H Parva 400
14 tn 0 Rebra-mara 936
15 xd

Z Rebrișiora 1850
16 IQ Năseudă 4693 10.672
17 d Salva 2009
18 GS

0 Hordou 690
19 > Bichigiu 474
20 aJ Telciu 2230
21 a? Romuli 271
22 j> Runcu 579 6.253

23 Mititei 644
24 rt Mocodu 1060
25 bfi Zagra 1661
26 ai Găureni 165
27 N Poieni 526
28 Suplaiu 247 4.303 39.941

29 Borgo-Rusă 1600
30 ,, DiosenI 2149
31 TS

G „ Mediloceni 2766
32 „ Suseni 2150
33 bD— „ Prundă 3986
34 ,, Bistrița 3152
35 «s „ Tiha 2542
36 S „ Mureșeni 2016
37 > Măgura Calului 965
38 Tihuța 681 — 22 007

39 Ragla 228
40 Budaculă română 568
41 Șieuțiu 1475
42 A- 3 Monoră 1486
43 s.i Gledină 1431
44 a» Nușifaleu 370
45 CTJ CD Sanționa 156
46 > Rușl-în-munțl 1829
47 Moravenl. 457 — 8.000 69.948

a;” Poblioatiime de5 . . . 5
Drepturile de a putea esercita cârcimăritulă cu vină, vinarsă și bere preste întregii anulă în comunitățile înșirate în conspectulă 

de mai josă — din cari drepturi fondulu 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 următbrele modalități și condițiuni încependă dela 1 
Ianuariu 1887 la 12 bre nbptea pentru timpulă de 10 ani următori până la 31 Decembre 1897 la 12 bre nbptea.

1. Obiectele de arendă suntă drepturile de cârcimărită cuprinse în conspectulu de mai josu și cari după resultatulfi de până aici a arendii 
de presentă 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. 

_______ j. v 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 Bârgăului și Valea Mure- 
șiu-Sicu, bră în fine se voră da pe calea licitațiunii în 
arendă generale tbte aceste drepturi de cârcimărită la olaltă.

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

a) Licitarea după comunități a drepturiloră de cârciumărită 
din singuraticele)comunitățl se vaținb la 17 Maiăl 886 și 
dilele următbre încependă dela 9 bre 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 ținb la 24 Maiu 1886 încependă de 
la 9 bre a. m. până la 3 bre 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 ținb la 26 Maiă 1886 începbndă dela 
9 bre a. m. până la 3 bre 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 Maiu 
1886 încependă dela 9 bre a. m. până la 3 bre p. m.

4. Ca preță de strigare va servi: la licitațiunea 
după comunități sumele ce suntă însemnate după comunități 
în conspectulu de mai susu, — la cea după secțiuni mici su
mele ce privescă respectivele secțiuni din același conspectă 
ori de cumva din licitația după comunități ar resulta la 
olaltă o sumă mai mare, atunci suma acbsta, — 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 acbsta, — la licitația generală a tuturoră drepturi
loră de cârcimărită suma de 69948 fi. arătată în cons
pectulă de mai sus ori de cumva din licitația, după sec
unde principali ar resulta suma mai mare, atunci suma acbsta.

5. Dbcă nu se presentă arbndașă pe lângă pre
țurile de strigare, atunci sumele de strigare se scărescă 
treptată până când se oferesce întreprindbtoră, bră după 
aceea se continuă licitația pe acbstă 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.

II

Pentru luarea în arenda arătată mai susă se primescă și oferte scripturistice provădute cu timbrulă prescrisă și cu cele 10% 
susă ca vadiu, avendă ofertelele a se adresa la președintele comisiunei administrătbre de fondulă scolastică centrale din dis- 

m. — pentru lici-
prescrise
trictulă Năsăudă și anumită: pentru luarea în arendă după singuraticele comunități până la 17 Maiă 1886 la 9 bre a. m. — pentru lici
tația după secțiunile mici până la 24 Maiă la 9 bre a. m. — pentru luarea în arendă după secțiunile principali până la 26 Maiă 1886 la 
9 bre a. m. bră pentru licitația totală (concretale) până la 28 Maiă la 9 bre a. m. în tbte aceste cașuri ofertele se primescă înainte de 
începerea licitațiunii verbali.

8. Pe cuverta oferteloră 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 ăeqtrală 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 acestă protocolă se însărcina conținutulă ofertului.

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

10. Pentru orientarea ulteribră a întreprindătoriloră voră fi puse spre vederea publică în localitățile comisiunii administrătbre: 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 bre amădi, — sumele la olaltă din ofertele cele mai mari pentru cele cinci

gare

12.
13.

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 bre ambdl, — suma 
diu ofertele cele mai mari pentru cele trei secțiuni principali însă la 27 Maiă 1886 la 12 bre amb(ji.

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

Fie-care ofertă este deobligătoră numai decâtă pentru oferente, pentru fondă însă este obligătoră numai după aprobarea lui din partea autorit. super. 
Comisiunea administrătbre și guvernulă ca autoritate supraveghiătore au dreptulă ca celă multă după 3 luni încheiarea licitațiunii se primbscă ori 

să respingă ori care din oferte.
14. Arendașulă este datoră ca în 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 cârcimăritulă se primesce acăstă cauțiune și în documente de asigurare intabulate hipote- 

caru în loculă 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 provădută cu clausula de aprobare din partea autorității superiori.
16. Dbcă. arendașulă nu corăspunde condițiuniloră desemnare aici, atunci numai decâtă se va ține 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. Comisiunea admmistrătbre be fondulă scolastică centrală din districtulă Năsăudă.

Vidi! Bistrița în 4 Aprile 1886. B. Bănffy Dezsii m. p. corn. supr. și comis, reg. — Președintele: Ionii Ciocanii m p. — Secret.: — loachimu Mureșanu.

Tipografia ALEXI Brașovă.


