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Pressa austriacă a fostă alarmată în Țilele 

din urmă prin soirile și rapdrtele neliniștitdre 
primite din Galiția, că între țărănimea polonă și 
cea rutenă se observă semnele unei revoluțiun! 
sociale ca cea din 1846, când o parte însemnată 
dintre nobili și proprietari au fostă măcelăriți.

S’a observată că mișcarea se întinde dela 
Bochnia peste întregii ținutulu Vistulei, celu mai 
periculoșii în totă țera, peste Pilzno și Brzesko, 
peste valea Biala dela Gromnich pană la Gry- 
bov, peste valea Dunajecz în susu dela Zahliczyn, 
peste Garliee pănă la Biecz.

Unu raportă oficialu constată, că causa miș- 
cărei este falsulft sgomotă ce s’a răspândită, 
printre țărani, eă „domnii“, nobilii și proprietarii 
voescu se introducă din nou iobăgia său să sțri- 
văscă pe țărani, ăr legea glăteloră va înlesni 
acelora să se întrunăscă sub arme și astfelă să’și 
esecute planulu loru.

Foile unguresc! vădii în acăstă mișcare o 
mână străină și anume pe cea rusescă. Din 
cercetările făcute însă s’a dovedită, că aci nu e 
în jocu nici o mână străină, ci motivulă mișcă- 
rei trebue căutată în alte împrejurări.

Cu introducerea erei constituționale se aș
tepta, ca nobilimea polonă ajunsă la putere să 
îngrijăscă de sdrtea țărănimei. Dăr ea nu nu
mai că n’a făcută acăsta, ci a lăsată poporulă 
în ignoranță și a luptată totdăuna în contra 
acelora, cari s’au interesată de sărtea lui, așa 
că s’ar pute dice că și a (li în Galiția esistă o 
classă privelegiată, classa nobililoră și proprieta- 
riloră, cu puține escepțiuni, și classa țăraniloră 
apăsată și esploatată

piarele polone au evitată a arăta adevărata 
stare a lucrurilor îi, pentru că ele sciu, că Șlahta 
polonă e vinovată de tdte aceste nemulțumiri, ea 
a sădită în înima țăranului polonă neîncredere și 
ură, care ușorii o poți tace să isbucnăscă și să 
se manifeste în acte de răsbunare. Guvernulă 
țării a căutată să’și asigure numai • sprijinulă 
nobilime!, care a devenită în Galiția elementulă 
dominantă; legile țării n’au oferită poporațiunei 
țărănesc! scutulă cuvenită, pentru că nobilimea 
le-a esploatată numai în favorulă ei; poporulă 
a fostă împiedecată d’a fi representată acolo 
unde’și pută ridica vocea în contra ilegalitățilorii 
comise cu elă și unde-și pută esprima dorințele 
și nevoile sale, ca astfelă să i se pătă aduce vr’o 
ușurare.

Când ămeni de inimă ’și-au ridicată vocea 
în favărea țăranului, au fostă timbrați de duș
mani ai bisericei, de revoluționari, de anarchiști 
si altele. Prin urmare nu e mirare să vedemă 
țărănimea și acum, ca mai namte cu patru ani, 
trimițândă Țarului In Petersburgă o adresă' de 
supunere.

Mai adaugemă la acestea și esploatarea din 
partea Jidoviloru, pe cari totă atâtă de multă 
îi urăsce țărănimea ca și pe nobilimea polonă.

Totă așa stă lucrulă și cu poporulă rutănă, 
pe care Polonii îlă tractăză cu o vitregia demnă 
de condamnată. Și întrebarea ce și-o pună ămenii 
politici ai Austro-Ungari e, că în casulu unei in
trări a Rușiloră în Galiția, ce ar face țărănimea ? 
— Ar măcelări pe nobili și jidovi, răspundă ei.

Și ori câtă s’ară sili comunicate ofi
ciale și semioficiale să slăbăscă însemnătatea 
mișcărei ce se observă în Galiția, rămâne con
statată, după însăși mărturisirea foiloră de 
frunte austro-ungare, că lucrulă e seriosă și că, 
dăcă nu se voră lua măsuri de stîrpirea răului, 
mișcarea țărănimei pdte deveni ună periculă 
pentru monarchiă, mai alesă acuma când situa
țiunea din afară se află într’o crisă atâtă de 
mare.

Situațiunea în peninsula balcanică.
„Atențiunea tuturora e îndreptată asupra 

consultărilor^ diplomatice dela Livadia, unde se 
află Țarulă Rusiei. E vorba d’a afla, pentru ce 
Țarulă a chemată acolo pe ministrulu său din 
Atena. Din parte oficidsă berlineză se dice, că 
ară fi sosită la Divadia rapdrte, că în casulu 
unei cedări pră timpurii din partea guvernului 
greeescă e de temută, eă se voră produce tur- 
burări în interiorulu Greciei, care ar pută peri
clita și tronulu regelui Georgios. Asupra acestei 
cestiuni vrea Țarulă să ’ntrebe verbală pe tri
misului său din Atena, dedrece sdrtea cumnatului 
său pe tronulu greeescă nu-i pdte fi indiferentă. 
In același timpu însă totă din parte ofîcidsă ber- 
lineză se vorbesce, că Rusia nu se va separa de 
celelalte doue imperii și că nu se gândesce a 
face causă comună cu Pdrta în contra prințului 
Bulgariei.

„Journal de St. Pdtersbourg“ vorbindă de 
consultările dela Livadia, (jice că Rusia nu se 
va retrage dela ună nou pasă colectivă ală pu- 
teriloră în Atena, întru câtă acela nu trece peste 
sfera de acțiune diplomatică; prin urmare la mă
suri coercitive nu se pdte gândi. După cum 
spună telegramele din urmă, nota colectivă a pu- 
teriloră e gata și pdte că pănă ’n momentulă de 
față s’a și predată guvernului greeescă. Se spune 
că tonulă notei e moderată. Afară de aedsta, gu
vernulă franceză a îmânatu, separată și din propriai 
inițiativă, celui greeescă o notă, în care apeldză 
la înțelepciunea și moderațiunea Greciloră și a 
cabinetului greeescă, ca să desarmeze contândă 
pe amiciția și simpatia Franciei pentru Grecia. 
Telegrama ce ni s’a trimisă erl, ne comunică, că 
Delyanis ar fi răspunsă la nota Franciei, că gu
vernulă greeescă consimte a desarma. Intru 
câtă va fi adevărată acăstă scire a „Agenției 
Havas“, nu putemă sci, dedrece după soirile so
site în Paris Grecia ar fi hotărîtă să lase a 
merge lucrulă pănă la estremă.

De cumva Grșcia va desarma, atunci nu
mai în basa unoră promisiuni din partea Rusiei 
și a Franciei o face aedsta, căci altfelă cu greu 
s’ar pută potoli disposițiunea răsboinică a popo
rului greeescă. Pdte că și pornirea a câtorva 
cuirasate din Sudabai în portulă Pireu n’are altă 
scopă decâtă a ușura posițiunea cabinetului gre- 
cescă față cu poporulă, căci- de o blocare a por- 
turiloră grecesc! nu pdte fi vorba, dedrece o ase
menea propunere din partea Angliei a fostă res
pinsă de celelalte puteri.

Cum vedemă, situațiunea nu e de locă lă
murită și deci trebue să așteptămă răspunsulă 
guvernului greeescă la nota colectivă a puteriloră.

D-ta comiți o necomplesanță ne mai pomenită. 
Ti-am trimisă banii pentru broșura lui Kossuth, 
ti am scrisă de două ori și totuși nu ml-ai trimis’o. 
Acum te provocă să mî trimiți cei 20 cr, îndărătă și să 
mă ștergi dintre membrii «Kulturegyletului,*  în casă con
trară voiu publica în tăte (fiarele din Glușiu nerușinata 
d-tale speculațiune. Juhasz.

Și pentru ca petrecerea cetitoriloră noștri să 
fiă și mai cu hază, mai amintimă și năbădăile ce 
l’a apucată pe „Ellenzăk," fiind-că între Maghiari 
nu se mai simte entusiasmulă și interesulă rece- 
rută pentru înaintarea „Kulturegylet“-ului:

In patru luni de <Jile, dice «Ellenzek/ abia a cres
cută capitalulă cu vr’o câțiva florini. Cu dreptă cuvântă 
putemă esclama, după laureatulă nostru poetă: Ce e Ma
ghiarul acum? Ună hîdosă scheletă sibaritică !

Credemă că nu mai e nevoiă de comentară.

Isprăvi Knlturegyletiste.
Ca să-și facă cetitorii noștri o ideă despre 

isprăvile „Kulturegyletului," reproducemă după 
„Kolozsv. Kozl.“ unnătdrele picanterii, de care 
trebue să pufnesc! de rîsă.

Amă amintită în coldnele acestui Țiară, că 
ediția ânteia a scrisoriloră lui Kossuth s’a tre
cută tdtă, și cu tdte astea ună membru ală 
„Kulturegyletului", d-lă Juhasz Laszlo, silvicul
torii în Deva, a trimisă unnătdrele scrisori se
cretarului „Kulturegyletului

Spectabilului domnii Sandor lozsef, in Clnșu. In- 
drăsnescă a întreba pe adresatulă, că ce pote fi causa 
acelei negligențe și plictisiri, că trimițendu-i înainte cu 
3 săptămâni, cu mandată poștală, prețulă broșurei „Kos
suth și Ardealulă,“ pănă acum încă nu mi s’a trimisă 
broșura comandată. O astfelă de negligență este mai 
multă decâtă condamnabilă pentru „Kulturegylet.“ Ju
hasz Laszlo, membru ală Kulturegyletului și silvicultoră

Adresatulă îi răspunse potrivită scrisdrei ce 
o primise. Juhasz îi scrise din nou unnătdrele:

SOIRILE PILEI.
In Joia mare Maiestatea Sa monarchulă nostru a 

săvârșită, conformă obicinuitelor^ ceremonii rituale, spă
larea piciâreloril a 12 bStrâni neputincioși. După săvâr
șirea actului, s’au împărțită între neputincioși 30 bani 
de argintă în pungi albe de piele, și apoi cu trăsuri au 
fostă trimiși la casele loră, ducendă cu sine și diferite 
mâncări de postă.

—x—
.Ban^y-pașa ’șl-a mărită albumulă ordinațiuniloră 

încă cu una. A ordonată să se desființeze imediată în 
Bistrița instituțiunea vecinătățiloră, ca fiindă o institu- 
țiune nerecunoscută prin lege. — Așa e, pentru că legea 
suntă fișpanii și totulă atârnă de acest! satrapi.

—x—
țiiarului germană ,Die Arbeit,« ce apare în Gratz, 

ministerulă de interne i-a sustrasă debitulă poș
tală pentru teritorulă ungară, sub cuvântă că ar pro- 
fesâ principii socialiste și ar agita în contra ordinei pu
blice de stată și sociale.

Ca să aibă și cetitorii noștri câtuși de puțină ideiă 
despre literatura beletristică maghiară, reproducemă câ
teva rânduri dintr’o nuvelă prospătă a celui .mai renu
mită scriitoră maghiară*  din timpurile de față, Abrânyi 
Kornel: «Sărmanele femei! Câtă grațiă, câtă frumuseță, 
oâtă tesaură prăpădescă ele și în sfârșită, câtă de evlaviăse 
sunt și câtă se mai rogă 1 Și Dumnedeutotuși le ascultă! 
Pentru că deși mai în tdte întră draculă pănă ce suntă 
tinere, dăr pe nici una nu o duce, dăcă a îmbătrânită 
său s’a învechită14. — „Kulturegyletulă" l’ar pută decora.*

—x—
Inspectorulă școlară ală comit. Bihoru a adresată 

viceșpanului o cerere, ca localitățile române Nemoescl și 
Tărcăița să se maghiariseze în »Vajdafalva*  și „Tar- 
kanya. — Totă de gâba, căci ele românescl voră ră
mâne.

—x—
Țigările ce se vândă în statulă ungară suntă atâtă 

de miserabile, încâtă însuși „Pester Lloyd*  calice, că e 
fericită acela, care nu fumeză. Elă are în redacțiă o ți
gară, în care e o șuviță de pără în locă de tutună.

—x—
Agio vamală s’a stabilită în Austro-Ungaria cu 25°/0 

pe luna Mai.

Regele și Regina României au primită din partea 
regimentului 3 de liniă, în diua de 30 Martie, ună fru- 
mosă cadou, representândă busturile Maiestățiloră Loră, 
săpate, în lemnă cu multă măestriă de d. Petre Con- 
descu, absolventă ală șcdlei de meserii dela Pantilimon. 
Tânărulă artistă are, spune .România Liberă,*  numai 
22 de ani.

—x—
Regina României a împărțită, scrie »Românulă,“ 

femeiloru sărace din Bucurescî de sărbători suma de 
2000 lei.

—x—
«Răsboiulă*  află, că în săptămâna acâsta voră pleca
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din Iași 220 familii israelite, care se ducii a’șl căuta 
traiulă în America. Comunitatea israelită din localitate 
a începută deja să facă preparativele necesare.

—x—
D. Nicolae Grețulescu, fostă ambasadoră la Pe- 

tersburgă, a aderată la statutele »Asoeiațiunii ortodoxe 
române», scrie »Epoca“. .Rămânăndă acum în țeră 
d-sa precum și d. Alexandru Mavrocordatu, fostă șam- 
belană ală M. S. Regelui, voră face parte din comitetulă 
dirigentă ală asociațiunii. Fiindcă vorbimă de Asocia- 
țiunea ortodoxă, putemă anunța, că ea va constitui în 
curăndă ună comitetă și în Capitală, pentru a activa lu
crările sale. Odată cu deschiderea sesiunii sfântului Si- 
nodă de estimpă, Asociațiunea va întreprinde o acțiune 
energică în contra propagandei papistașe, care a luată 
o atitudine amenințătâre, prin ultima epistolară a Epis
copului papală din București44.

—x—
Societatea «Buna Vestire*  a domneloră din Ro

manii a împărțită săraciloră d’acolo suma de 400 lei 
pentru sărbătorile Pasciloră.

*) Celelalte ijiare suntă rugate a reproduce acestă 
apelă. I. P. R.

—x—
Grecii aflători în România au începută să se mișce 

în favărea patriei loră, dice >Națiunea.« Mai mulțî co- 
mercianți mari din Bucurescî și din alte orașe au des
chisă liste de subscripțiuni pentru susținerea armatei 
grecescl.

—x—
Guvernulii rusii face mari cumpărări de vite la 

Brăila și Galați.

(t) Simionu Mărgineanu, simpaticulă nostru conce- 
tățenă, capabilulă advocată, bravulă și zelosulă Română, 
s’a dusă din mijloculă nostru în cealaltă lume lipsită de 
dureri și de necasurî. S’a dusă prea curendă, tenără 
încă, în vîgârea etății, lăsândă o familiă numerâsă fără 
sprijină. Răposatulă a fostă înainte cu vr’o câțiva ani 
și colaboratoră la foia nostră, mai de de multă a cola
borată la „Federațiunea44, ce a apărută în
Pesta. In totdeuna s’a distinsă prin diligența și zelulă 
său adevărată românescă, elă era de toți iubită, și îmor- 
măntarea Iui, la care a luată parte ună mare numără de 
amici și cunoscuți, a fostă o viuă dovadă de simpatia, 
de care s’a bucurată. — Cu inima plină de întristare 
îi ijicemă : Dormi în pace iubite confrate, amintirea ta 
între noi va remâne neștersă !

Neadevăruri și scornituri.
Selctgiu, 14 Aprilie 1886.

Cetitorii își voră aduce aminte de articululă publi
cată în N-rulă 36 ală »Gazetei,*  sub titlulă „BuciumărI 
patriotice,» referitoră la ună articulă *nevăpsită<  ce au 
apărută în foia maghiară >Sz. Somlyâ.44 In acelă arfi- 
culă am arătată destulă de clară căile strâmbe pe cari 
umblă capii acestei foi. Atunci am scrisă cu reservă, 
o grămadă din cele mai puternice argumente mi le-am 
ținută pănă ce dumnealoră voră nega afirmările mele, 
căci aveam firmă speranță că se voră încerca a se spala 
de tina ce le-am fostă împroscat’o în față. Am aștep
tată 11/a lună cu cea mai mare curiositate se vădă ce o să fiă 
răspunsulă de să tragănă atâta vreme? Prea bine, sciam 
însă că nu potă să răspundă decâtă nisce lucruri ne a- 
devărate. Și nu m’am înșelată, — căci chiar așa s’a 
sferșită parada cea mare. In „posta redacțiunii*  au a- 
tinsă puțină corda, dăr o-au atinsă de totă puțină, ca 
să nu facă larmă mare. Pe câtă de puțină o-au atinsă, 

pe atâlă de mare larmă a făcută, căci eu am ună audă 
fârte fină. Sciu și aceea, pentru-ce n’au trasă mai tare 
cu arculă pe cârde. Le spună verde, că din frică ca nu 
cumva cârdele cari suntă prea încordate, să se rupă. Și 
ăt.ă ce melodiă au trasă atâtă de ,piano»; „P. în locă. 
Redactorulă e răspundătoră pentru fie-care articulă, dăr 
numai biroulă de pressă. Așa dără cu răspunsulă îți 
rămânemă datori, dăr d-tale îți stă calea deschisă să-ț.I 
faci reflecsiunile, și dăcă voră fi scrise în tonă cuviin- 
ciosă le vomă publica. Cunoscemă însă noi personele 
dela cari primimă articlii spre publicare.44

Aceste suntă patru dicerl și la aceste voescă să 
răspundă în patru puncte principale: 1. 0 absurditate 
grosnică a comisă d-lă H. când face alusiune la P., ca 
la o personă care i-ară fi atacată, căci eu nici când nu 
sunt și n’am fostă P.

îi spună fără sfială că a mințită, și-lă sfătuescă, 
că numai atunci să se provoce la personă, când va pută 
documenta. Dăr de alt cum ce are d-sa cu P? și de ce 
nu să emite la desbaterea lucrului? Pe astfelă de căi 
umblă numai omenii de calibrulă d-sale, cari în lipsă de 
adevără și documente alărgă de stau să se îmbărboce 
preste capă după clevete și scornituri răutăciâse. Pro
vocări de felulu acesta facă numai ămenii lași, și nu cei 
cu putere și caracteră bărbălescă! 2. pice d-lă H, că 
„Redactorulă e răspundătoră numai biroului de pressă.» 
0 astfelă de afirmare nu-o păte susțină, decâtă ună individă 
cu puține cunoscințe sociale. Decă dv. veți îndruma pe toți cari 
voescă a-șl face refleslunl asupra atacuriloră din partea 
D-văstre, neadevărate și nemeritate, la »procesă de presă,“ 
Vă asigură că mulți voră urma pe notarulă ungură X 
din N. care va abcjisă de abonamentă din cause de 
acestea, și nu multă tirnpă veți fi fericiți a vă mai făli 
în colănele cjisii’ului »Sz. Somlyo.44 Astfelă vorbescă 
ămenii îngâmfați și egoiști! 3. pice d-lă H. „îți stă ca
lea deschisă, fă-ți reflesiunile în tonă cuviinciosă și le 
vomă publica.14

Acesta învăță îlă respingă cu cea mai mare indig- 
națiune, neavendu nici o lipsă de scola D-tale. Eu am 
făcută ce am avuiă de-a face, er acuma urmedă ren- 
dulă d-tale. Rădică-te decă te simțesc! tare! nu-mi in- 
cresla fără dovedi că am scrisă în tonă necuviinciosă, 
■•ăcl, până ce nu-mi vei aduce probe, te declară de sacă 
de minciuni și orbită de ambițiune! £r încâtă pentru 
sfatulă, ca să-mi facă reflesiunile in foia d-vostre vă 
spună că mai bine le aruncă în apă 4. In punctulu 
precedentă am citată dicerea d-lui H., în care (jlice, că 
reflesiunile în tonă cuviinciosă le va publica; acuma elă 
ce <jice ultima dicere: „cunoscemă noi bine personele 
dela cari primimă articlii spre publicare și așa suntemă 
odihniți în acăstă privință.“

Intre aceste dicerl lipsesce nexulă logică '-— și așa 
cjicendă să îmbucă ca dinții mașinei pneumatice. Aici 
denăgă ce în precedenta concedea. Să-mi fiă permisă 
d-le II. să te întrebă, din ce punctă de vedere c|icî: ul
timele? Dâră cugețl că numai D-ta escl în lume omă 1 
sciută? Nu credă să nu fiă și aiț’i încă și mai sciuți 
decâtă d-ta și ca cei „dela cari primiți articulii spre pu
blicare. “

Nu-i bine, crede-mă, că omulă „mică44 să se arate 
„mare,14 că înzadară se ridică elă în degete, totă nu se 
vede decă întră în căta celoră „mari.14

Ataculă făcută contra Iui P. ca neadevărată îlă 
respingă, arliclulă publicată în Nr. 36 ală „Gazetei14 îlă 
susțină în totă întregulă său, er pe d-vâstră vă facă 
atențl la ,,firmă44 și vă provocă, că dăcă ați aflată ceva 
vălămătoră său neadevărată în acelă articulă ală meu.

să vă arătați durerile în foia D-vostre în tonulă care vă 
place, și nu atacați persâne străine. Atâta pentru melo
dia trasă „piano,44 ăr dăcă veți începe „forte,44 eu ase
menea, că am cârde destulă de bune. Cușma.

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală »Gaz. Trans.»)

ROMA, 27 Aprilie. — O depeșă a consu
lului italiană din Aden (la cdstele sudvestice 
ale Arabiei) cu data de 25 Aprilie arată, că 
Sultanulu din Harrar (Africa ostică, la marea 
Roșiă) a pusă să omdre pe toți Europenii d’a
colo ; 200 de soldați au atacată espedițiunea ita
liană sciențifică a contelui Porro omorîndu-lă 
lângă Gildezza împreună cu toți părtașii espedi- 
țiunei, a ocupată Gildezza făcândă prisonieră 
garnisdna anglo-egipt6nă in numără de vr’o 100 
de dmenl.

CANEA, 27 Aprilie. — Câte o corabiă cui- 
rasată germană, engleză, italiană, austro-ungară 
au părăsită la 25 Aprilie diminăța Sudabai, du- 
cendu-se la Pireu.

ATENA, 27 Aprilie. — Ambasadorulă fran
ceză a comunicată la 24 Aprilie ministrului De- 
lyanis depeșa lui Freycinet, care accentu^ză sfa- 
tulă, ca Grecia să se întdrcă la o politică înțelăptă 
câtă vreme mai e încă timpă, dedrece vine dela 
o putere amică. Francia nu va uita niciodată, 
că Grecia a cedată rugărei Franciei.

PARIStJ, 27 Aprilie. — Soirea „Agenției 
Havas“ : Cabinetulă grecescă a comunicată gu
vernului franceză, că la stăruirea Franciei con
simte a desarma.

ATENA, 28 Aprilie. — Demobilisarea în
cepe neamenată. ErI a domnită mare iritațiune, 
nu este însă temere că se voră nasce turburări.

ROMA, 28 Aprilie. — Ună decretă re- 
gescă disolvă camera ordonândă noue alegeri. 
Noulă parlamentă e concbiămată pentru diua de 
10 Iuniu.

LONDRA, 28 Aprilie. (Agenția Reuter). Es
cadra internațională s’a întorsă dela Atena. Co
răbiile ancordză pe mare în Pireu.

Apelil.*)
Suntemă în sărbătorile Invierei Domnului; toți ne 

bucurămă și dămă laudă lui Dumnezeu, că ne-a învred
nicită a le ajunge în pace; toți ne rugămă lui Dumnedeu 
se ne învrednicăscă și pe anii viitori a le ajunge barem! 
așa; așa facemă și așa trebue să facemă ca creștini. 
Der avemă frați în nefericire, în mare lipsă, peritori de 
fdme chiar. Suntă frații BăsnenI, cari într’o âră și ju
mătate rămaseră în câmpulă golă, lipsiți de case, bucate, 
haine, fără nimică, numai cu sufletulă din âse și cu ce 
bieți avură pe ei. La 10 1. c. st. n. adecă la 12Va 6re 
d. a. arseră în Basna 106 familii și adecă: 56 Sași, 47 
Români și 3 Țigani. Ventulă fiindă mare, nu putură 
bieții nefericiți localisa foculă nici a scăpa câte ceva din 
flăcările lui. Românii și Țiganii suntă neasigurați, afară 
de câțiva inși, suntă deci de sărită în apă ori de 
luată lumea’n capă. — Intru ajutorarea aceloră frați

FOILETONUL

Sărăcia și ajutorarea ei.
(Estrasă dintr’o conferință a d-lui senatoră 0. Alesius.)

(Fine.)

Basa ingrijirei săraciloră, adecă statistica săraciloră, 
care cercetăză tâte referințele personale și de avere ale 
celoră lipsiți și care le ține în supraveghiare, lipsesce, 
și se dă după principiile primitive, aceloră săraci, cari 
dovedescă printr’ună certificată medicală nedesloini- 
cia d’a lucra și printr’ună certificată dela vecinătate, 
adeverită de capifanatulă orașului, sărăcia loră, mai de 
parte stăruința loră în Brașovă și lipsa de persâne în
datorate prin lege a-i ajutora, li se dă, dică, din cassa 
orașului seu a săraciloră ună ajutoră lunară de 3—4 II. 
celoră adulți, și 2 fi. copiiloră pănă la etatea de 16 
ani împliniți; sume mai mari de 10—20 fi. lunară să 
dau văduveloră de funcționari, de preoți, de învățători 
și de alte persâne.

In modulă acesta, au primită în 1885 din fondulu 
săraciloră orășenescă 295 persâne ajutâre în sumă de 
8848 fl., mai plătindă comuna și suma de 5500 fl. chel- 
tue.lile bolnaviloră săraci în spitală, și 8900 11. pentru 
îngrijirea săraciloră din cassa de neputincioși (Petcuță), 
1500 fl, pentru lemnele împărțite la săraci, așa că chel- 
tuelile pentru îngrijirea săraciloră, din cassa orașului și 
a săraciloră, se urcă pe ană la 24—25,000 fl.

Sub administrarea magistratului orășenescă stau 
mai departe următârele fonduri destinate pentru binefa
cerea publică:

1) Fondulă casei de lucru, încă nerealisată, for
mată mai cu semă din darea pe câni, și care a ajunsă 
cifra de 17,500 fl. 2) Fundațiunea Ștefană și Maria 
Hermann în sumă de 1960 fl., destinată pentru spriji
nirea țăsătoriloră de pânză săraci. 3) Fundațiunea în 
memoria căsătoriei părechiei nostre domnitâre cu 583 
fl., destinată pentru sprijinirea unei părechl tinere căsă
torite. 4} Fundațiunea principele de corână Rudolfă cu 
602 fl. destinată pentru îmbrăcarea copiiloră săraci la 
Crăciună. 5) Legatulă Maria de Langendorf cu 4209 fl. 
destinată pentru sprijinirea duoru văduve sărace. 6) 
Legatulă Ștefan Molnar cu 2049 fl. destinată pentru 
îmbrăcarea copiiloră săraci în Vinerea mare. 7) Fon- 
dulă casei neputincioșiloră (Petcuță) euprindendă fnnda- 
țiunea Fridr, Gerger per 2345 (1. în sumă de 8902 fl., 
destinată pentru susținerea neputincioșiloră săraci în 
cassa neputincioșiloră orășenescă. 8) Fundațiunea Wehr- 
macher cu 9851 fl. destinată totă pentru susținerea ne
putincioși loră în acea casă. 9) Fundațiunea Dr. Iohann 
Pleker în sumă de 42,651 fl. destinată pentru spriji
nirea cetățeniloră săraci fără deosebire de naționalitate 
și confesiune.

Suma totală a acestoră fonduri se urcă la 81,276 
fl, la care se va adauga la timpă și fundațiunea Mathilda 
de Trauschenfels de peste 100,000 fl, destinată totă pentru 
îngrijirea săraciloră. Afară de comuna orășenăscă, au 
luată parte în modă însemnată la îngrijirea generală a 
săraciloră și diferitele comune bisericescl, mai multe 

reuniuni de binefacere, precum și- singuratice institute de 
bani, în fruntea cărora e Cassa de economiă ge
nerală.

Fondurile și fundațiunile pentru săraci și orfani ale 
comunei bisericesc! evang, dinăuntrulă orașului și ale filia- 
leloră ei se urcă, după raportulă anului 1885, la 90,840 
fl. 75 cr.

Afară de îngrijirea de săraci deschisă, întelnimă în 
Brașovă și îngrijirea închisă său în institute, și adecă în 
Casa neputincioșiloră aflămă 32 bărbați și 30 femei, în 
edificiulă spitalului evang. pentru femeile sărace în Blu- 
măna 14 femei, în casa săraciloră rom. catolică in Blu- 
măna 8 bărbați și 15 femei, în orfelinatulă senatorului 
Iohann Tartler 9 băețl și 6 fete, în casa de educațiune 
ev. 16 băețl, la reuniunea femeiloră pentru educarea or- 
faniloră săraci 8 fete. Numărulă totală ală personeloră 
îngrijite în aceste institute e de 113, dintre care 56 de 
sexă bărbătescă și 57 de sexă femeescă. Sumele ce 
se cheltuescă în scopuri de binefacere publică peste totă 
în Brașovă frecă peste 70,000 fl.

Representanța nâstră orășenăscă, convinsă fiindă că, 
în urma decăderei micei nostre industrii, a comerciului 
și comunicațiunei în orașulă Brașovă, lipsa mărindu-se, e 
o urgentă nevoiă d’a se regula îngrijirea nâstră publică de 
săraci, s’a hotărîtă să se ocupe mai d’aprope cu organi- 
sarea îngrijirei orășenescl a săraciloră și comisiunea ale.-ă 
pentru facerea unui stătută ală săraciloră orașului Bra
șovă a avută în vedere sistemulă de îngrijire a săraci
loră urmată de orașulă Elberfeld, care e o scâlă mare, 
purifică moralicesce, crează stări cetățenesc! sănătâse, e 
o scâlă din care înveți a te stăpâni și a te administra, 
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Români și nefericiți Țigani să sărimă cu micii cu mare 
bogată și săracă, care cu câta ne trage inima, căci da
tori suntemă a o face acesta.

Din parte-mi mă însărcineză a aduna mila bă- 
nescă și a o duce nefericițiloră la fața locului, unde o 
voiu împărți în proporțiuni drepte cu pierderile avute 
âr resultatulă și computulii îlă voiu publica în tote foile 
nost re.

Dreptă aceea, în numele nefericițiloră_Români și 
Țigani din Basna, rogă pe toți marinimoșii și binesim- 
țitorii cetitori ca: cine câtă s’a îndura se trimită la 
adresa Ioană Popă Reteganulă, învățători :și redactori 
la „Cărțile Sătânului Români,*  în; Blașiu (Balâzsfalva.)

Editară : Iacobti Mureșianu. 
Redactoră responsabilă: Dr. Aurelă Mureșiauu

Incendiu.
Despre foculi din Basna ni se scriu următârele 

din Cetatea de Baltă: ,La 9 Aprilie, pe la 11 ore dimi- 
neța, în Basna a isbucniti uni focă groznică, care se 
elice a se fi escată din jăraticuli căluți din pipa unui 
Sași, Simel Hantzi; foculi ajutată de uni vânlă puter
nici, dela 11 6re pănă la uni pătrară pe două âre după 
ametȚ, a mistuită totulă; fundă timpulă lucrului, omenii 
au fostă la câmpă cu plugurile și la vii, și numai forte 
puțini au fostă pe acasă; femeile cari au fostă pe acasă, 
văejendă furia focului, care să estindea răpede, și din ca- 
pulă comunei dela Simel Hantzi șl-a luată mersuli în 
sbori răpede pe ambe ulițele, așa câtă nimenea nu se 
putea apropia să stingă seu să scâță ceva înfricate gro
zavă, cu prunci cu totă, și-au părăsită casele și s’au a- 
ședată pe ună rîtă afară din comună. Domne tristă 
spectaculă. Unii nenorociți, alergândă dela câmpă în 
fuga mare și în ruptulă capului, nu mai eunosceau unde 
le-au fostă căsuliele și edificiile laterale; jumătate trupa 
pompieriforă din Mediașă (jumătate a fostă ordonată la 
Șaroșulă săsescă, unde totă în aceea 4*  au arsă 5 case) 
a alergată spre a stinge, a ajunsă târziu și n’a putută 
ajuta nimică; 147 familii române și săsesc! totală devas
tate prin aceslă teribilă elementă, au rămasă sub ce- 
riulă liber, au arsă viței, mulțime de porci și galițele 
tăte. Intre nenorociți'se află și preotulă rom. gr. cath. 
Niculae Porea. Dauna încă nu s’a constatată, deră în
tru adevăru că e fârte mare, se c& partea cea mai 
mare au fostă asigurați, se înțelege că numai casele și 
edificiele laterale, dăr nu și aparatele și celelalte.» 

DIVERSE.
NECROLOG. Simeonă Mărginean, advocată, după 

o suferință scurtă a adormită în Domnulă, Vineri 11 (23) 
Aprilie 1886, în etate de 39 ani. Despre acestă dure- 
râsă perdere incunosciințăză pe toți amicii și cunoscuții 
defunctului jalnica lui soție Cornelia născ. Strembu, în 
numele său, precum și în numele nevărstniciloră fii Cor- 
neliu, Alexandru, Stelina și Coralia și, în fine, în numele 
frațiloră, suroriloră și cumnațiloră repausatului. Remă- 
șițele pământescl s’au îmormântată Luni, a doua di de 
Pascl. din casa rece a cimiterului bisericei Stlui Nicolae 
din Scheiu și s’au aședată spre eternulă repausă în cimile- 
rulă aceleiași sf. biserici.

Fiă-i țărîna ușoră și memoria binecuvântată!
T * 

4c

Catastrofa (lin Stry. — Incendiulă a devastată ora- 
șulh Stry în modă îngrozitoră. Trei părți din orașă suntă 
distruse. O ideă despre violența focului o dă faptulă, 
că scânteile sburau pănă în satele vecine, unde au și

și obiclnuesce publiculă, prin propria! esperiență, la o 
lucrare frumâsă, ideală și c î tote astea necesară, la ser
viciu pentru binele publică. îngrijirea de săraci în El 
berfeld este înainte de tote într’acolo, d’a aduce pe să
raci, câtă se p6te, la nedependință și d’a educa pe copii 
loră de membrii trebuincioșl societății, prin urmare nu 
e vorba numai de a da sprijină și elemosină, ci prin în
tocmiri corăspundătore scopului se lucrâză contra sără- 
cirei și pe omulă decăzută prin nevoiă și miseriă să-lă 
ridice ârășl și să-lă păstreze societății.

Deși acestă sistemă nu se pote adopta întocmai 
aci in Brașovă, din causa cheltueliloră celoră enorme ce 
se ceră, căci precum am arătată într’ună raportă ca 
referentă ală magistratului, cheltuelile îngrijirii orășenescl 
a săraciloră s’ară sui pe ană celă puțină cu 10— 
15,000 fl., totuși unele forme, potrivite referințeloră nostre, 
din aceste întocmiri se potă introduce, precum: 1) A 
împărți întregă teriforiulă orașului într’ună anumită nu
mără de cercuri de săraci; subordinală fiecare câte unui 
îngrijitoră de săraci; 2) A întruni pe mai mulțl îngri
jitori de săraci sub ună așa numită consiliu ală să
raciloră ; 3) Ună biurou statistică condusă de funcționari 
orășenescl ar ave să ’ngrijâscă de statistica săraciloră; 
4) Acestă organismă, care ar ave să mânuâscă după 
ună regulamentă anumită îngrijirea săraciloră, ar forma 
comisiunea orășenâscă pentru săraci.

In urma decăderii industriei mici, comereiului și co- 
municațiunei, suferă nevoiă și miseriă sute dintre con
cetățenii noștri. Și dâcă pănă adl cestiunea socială nu 
’șl-a ridicată încă capulă său amenințătoră, cine dintre 
noi pote garanta, că nu s’ar pută ivi într’o 4*  acâstă

arsă 15 bordeie. A fostă prefăcută în cenușă și udU 
canfonă, multe chilometre departe de Stry. La mai multe 
mile împrejură se simțea mirosă intensivă de focă și flă
cările se vedeau de pe la Mikolaiow. In timpulă incen
diului din orașă, s’au întâmplată scene îngrozitâre. Ome
nii îșl expuneau viața spre a scâte din flăcări bătrâni, 
copiii și bolnavi, dintre care unii muriau numai de căl
dură. Față cu acâstă catastrofă teribilă lumea îșl per- 
duse capulă, remâindă ca paralisată. Mai mulțl locuitori 
și-au luată viața, vă(Jându-se ruinați; alții au fostă cu
prinși de apatie. 0 mare parte dintre locuitori a fugită 
în comunele vecine, târîndă cu dânșii lucruri fără valore, 
pe când multe obiecte prețiose și bani au perilă. Gră
dinile afară de orașă suntă pline de mobile și în jurulă 
loră stau femei și copii, plângândă de groză, frigă și fâme, 
Arcjendă localurile de închisore, toți arestanții fugindă 
s’au folosită îndată spre a comite hoții și jafuri. Mulțl 
străini au suferită de-asemenea pagube, ar^ându-le efec
tele în oteluri. Au arsă actele și archivele tribunalului, 
ale primăriei și bisericei, precum și ale instituteloră pu
blice. Din edificiele publice au scăpată numai trei. Deși 
foculă să întindea dela casă la casă, totuși unele zidiri 
la mijlocă au rămasă neatinse ca prin minune. Pănă la 
19 Aprilie s’au găsită 60 de cadavre. 7000 de persone 
au perdută totă ce au avută. Foculă nu e stinsă nici 
pănă acum. Impăratulă, au^indă despre acestă catas
trofă, a trimisă imediată 5000 de florini. — Guvernato- 
rulă Zaleski a cerută prin telegrafă ajutoră militară dela 
Lembergă. Ună batalionă de infanteriă a plecată la Stry. 
Administrația militară dă corturi celoră rămași fără adă- 
postă. Sumele și ajutdrele ce se adună suntă cu totulă 
insuficiente. Să 4ice! că se va face ună împrumută de 
mai multe miliăne florini spre a veni în ajutorulă victi- 
meloră acestei catastrofe.

♦ **
Nu mai suntă orbi ? — Foile francese spună, că 

Academia de medicină din Parisă se ocupă acum cu 
esaminarea unei descoperiri prea importante a doctorului 
Emil Martin, membru ală facultății de medicină din Mar
silia. Este vorba de-a face pe orbi, în modă artificială, 
să vadă, și anume prin mijloculă unui aparată de pla
tină, menită să înlocuiâscă efectele pe cari le produce 
lumina asupra camerei obscure a ochiloră. Fiindcă pu
nerea aprope fără durere a aparatului se face pe cale cu
rată chirurgicală, se speră că încercările voră duce la 
ună resultată favorabilă. — Lucru greu de credută.

Dare de semă.
Cetindă mulțămita publică din „Gazeta Transilva- 

niei“ Nru. 55 a. c. dela petrecerea din 1 (13) Faură 
1886 la Hotelulă Unionă, în folosulă copiiloră săraci .de 
la scăla rom. gr. or. din Brașovulă-vechiu și vă(j.ândă 
frumosulă venită de 110 fl. 10 cr., îmi iau libertatea, 
deși prâ târziu, a vă ruga, Domnule Redactoră a da locă 
următorei dări de sâmă despre susă amintita petrecere, 
la care am luată parte dela începută pănă la fine.

Petrecerea a fostă împreunată cu teatru, cântece, 
declamărl și apoi danță. La ridicarea cortinei în mijlo
culă mai multoră fete și ficiori îmbrăcațl în frumosulă 
costumă națională, stândă zelosulă învățătură Candidă 
Mușlea, începură a cânta >Deștâp'ă te Române“. După 
aceea a urmată joculă de scenă „Mare lucru e schia". 
Rolurile au fostă bine jucate de d-nii C. Mușlea și St. 
Popă tipografă, ca fruntași ai satului, asemenea și d-nii 
Const. Georgescu și Nic. Jugănaru tipografi, ca »Vrajbă 
și Furtună“ au făcută multă hază. Poesia „Sila“ fiindă 

casă? Să nu închidemă ochii înaintea tristului faptă, că 
la sute de uși, mai alesă în suburbiulă Scheiu — unde 
în fiecare ană decadă mai multe case și dispară fără 
urmă, unde prin încetarea lucrului în spălătoriile de lână 
au rămasă fără pâne mii de omeni (14 spălătorii ocu
pau mai nainte 3500—3700 de omeni) — bate fantoma 
târnei; într’o di acești greu cercați Omeni ară pute peri 
în luptă cu nevoia și cu miseriă, și perdându’șl simțulă 
de legalitate și religiosă, să pășescă înaintea nâstră în 
modă amenințătoră.

Din ce a isvorîtă democrația socială și anarchis- 
mulă? De unde se recrutâză și adf încă aceste elemente 
periculose? Dâcă posesorii ară fi dovedilă mai de demultă 
conâmeniloră loră suferitori o mai mare măsură de iubire 
omenâscă și de activitate ajutătâre, decâtă cum este în 
faptă, în mulle țări bogate în industriă n’ar sta adl așa 
de rău lucrurile, precum este. Grațiă Domnului, noi avemă 
încă limpu a apuca calea cea dreptă, și de aceea să lu- 
crămă prin tâte mijldcele într’acolo, ca cu îngrijire de 
săraci să apucămă calea ce am arătat’o eu.

Tâte micile părae de binefacere publică, dintre 
care multe se perdă fără folosă în năsipă, să le întru- 
nimă într’ună rîu, care să fiă destulă de adâncă d’a purta 
o corabiă încăpătâre a îngrijirii săraciloră, la ală cărei 
bordă fiăcare lipsită să fiă primită, și pe viitoră nici 
unulă, care înzadară imploră ajutoră, să nu pâră în lipsă 
și miseriă.

declamată de dra M. Jugănaru a impresionată pe mulțl 
prin gesturile și intonarea destulă de potrivită. Poesia 
»Peneșă Curcanulă» încă a fostă bine declamată de N. 
Râșnoveanu, elevă la scăla de repetiția. Corurile „Hora 
feteloră“, »Pe câmpia Turdei», și >Rugăciunea Românu
lui» au fostă bine esecutate.

Surprinderea a fostă mai mare când apărură pa- 
tru-spre-(|ece tineri cu conducătorulă loră în frunte C. 
Perșinaru, studentă, îmbrăcațl în costume naționale, pă- 
șindă cu pasă românescă, cântândă musica Marșulă lui 
Mihaiu Viteazulă, să așezară într’ună cercă frumosă și 
jucară „Călușarulă“ și „Bătuta;*  aplaudați de publică au 
repetată figurile din urmă.

După aceea a urmată petrecerea cu danță, înce- 
pândă cu „Hora juniloră», care horă a fostă de tată 
lauda, fiindă jucată de bătrâni și tineri, cu ună simță 
adevărată românescă. Petrecerea a decursă în bună re
gulă pănă dimineța la șâse ore, mulțămită comitetului 
aranjatoră și priveghiătoră. Văt^ândă și de astă dată 
cum inteligința română din Brașovă scie sprijini scopu
rile filantropice naționale, dea Dumnezeu ca și pe viitoră 
totă cu acelă zelă să sprijinâscă atarl scopuri.

Brașovă, 1886.
Unii participantă.

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

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

Prin colecta D-nei Irina Mladin din Curticiu 32 fl., 
dela: Irina Mladin 3 fl., Emilia Radnean 5 fl., Carolina 
Mladin 3 fl., Emilia Mikelles 2 fl., Maria M. Budai 1 fl., 
Ecatarina Ursă 2 fl., Mărie Ursă 1 fl., Sabina Miron 2 fl., 
L. Tamașdan 1 fl, Sofia Mladin 1. fl., Flore Albiciu 2 fl., 
Alaisia Doboș 2 fl., Lucreția Crainic 1 fl., Cristina Co
drean 2 fl., Elisabeta Poliș 2 fl., Etelca Iulia Mla
din 2 fl. —

Prin colecta D-nei Silvia Feier din Boroșineu 20 fl. 
dela: George Feier 5 fl., Parteniu Zaslo 2 fl., Ioană Cor- 
nea 3 fl., George Balta 1 fl., Mihailă Feier 3 fl., Iosif 
Șerb 2 fl., Gavril Bogye 1 fl., Teodor Mărcuț 1 fl., Ni- 
colau Barbuș 1 fl., Elisabeta Duma 1 fl. —

Prin colecta D-nei Lucreția Olariu din Deva 18 fl. 
— dela: Lucreția C. Olariu 4 fl., Elena Pop Longin 2 fl., 
Solyom Veghso Maria 1 fl., Klari Popă 50 cr,, Kapera 
Jossefine 1 fl., Anna Petco 2 fl., Maria Nicâra 1 fl., 
Letiția și Emilia Papiu 2 fl., Elena Simionaș 1 fl., Alec- 
sandru Moldovan 2 fl., I. Lazariciu 50 cr., Regina Dra- 
gomir 1 fl. —

Prin colecta d-nei Maria Cosma din Sibiiu 17 fl. 
dela: Mironă Romanulă 5 fl., Nicolae Popea 2 fl., Dr. 
Ilarian Pușcariu 2 fl, Nicanor Frateșiu 2 fl., Ana Moga 
1 fl , Maria Hanea 1 fl., Șuluță 1 fl., Maria Cosma 2 
fl., Elena Popescu 1 fl.

Prin colecta d-nei Anastasia Tempea în Taraculă 
mare 16 fl. 50 cr. dela: Anastasia Tempea 2 fl., Cata- 
rina Kecsi 2 fl., Ana Fizeșană 1 fl., Vidra Serbă 1 fl., 
Maria Dârz 2 fl., Ana Marcoviciu 1 fl., Catarina Negran 
50 cr., Lucia Vulcană 2 fl., Elena Magda 1 fl., Sofia Po- 
poviciu 2 fl., Dragina Bărbulescu 1 fl., Selagian Cătă
lină 1 fl.

Prin colecta d-nei Iulia Bocșană din Curticiu 14 
fl. 70 cr. dela: Iulia Bocșană 5 fl, George Orz 50 cr. 
S. Bocșană 1 fl., Virgiliu Pap 51 cr., Iulia Bocșană 50 
cr., Hortensia Paguba 50 cr., Nic. Popa 52 cr. Botta 27 
cr., S. Siclovan 20 cr., Fejer Domokos 1 fl., A. Buchta 
30 cr., Wilâg Mor 50 cr., Deuts Jacab 20 cr., G, Cinpu- 
liga 50 cr., Silvia Cinpuliga 1 fl., Florian Ciora 20 cr., 
Ignat Ursă 50 cr., Maria Popa 1 fl., Gavrilă Faură 
50 cr.

______ x (Va urma.)

Cursulu pieței Brașovă 
din 17 Aprilie st. n. 1886.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.73 Vând. 8.75
Argint românesc . . . . . . > 8.60 8.65
Napoleon-d’ori................. . . » 9.98 » 10.01
Lire turcesci..................... . . » 11.20 » 11.30
Imperiali......................... . . » 10.20 10.30
Galbeni............................. . . > 5.86 » 5.90
Scrisurile fonc. »Albina» . . » 100.— > 101.—
Ruble RusescI................. . . » 124.— > 125.7,
Discontulă . . . » 7—10 °/0 pe ană.

Târguit! de țâră celă mai aprdpe ală „Sf. 
George“ în comuna B-Lippa (Lipova) comita- 
tulu Timișdrei se va ținea în 2 Maiu a c. 
st. nou.

Târgulu de vite însă se va începe cu 2 
dile mai nainte.

Stefaiiu Elstner.
arendașulă pieței.



Nr. 86. GAZETA TRANSILVANIEI

Nr. 409/1886 
a f. se. c. d.

1886.

Conspectu
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.

Nr.
cur.

Numirea 
secțiun ii Numirea comunității și a 

prediuiui

Prețuiri ie strigare — Arenda anuală în fl. y. a-
mici prin

cipali
după co
munități

(lupă secțiuni după tote 
la olaltămici | principali

1 Rodna nouă (Șanțu) 1700
2 GS 

a Rodna vechiă (cu Val. Vin.) 4453
3 75 

O Dombhât 1778
4 CC MaierO 2185
5 Sangeorgiu 1253 12 369

6 •H Ilva-mare 1612
7 Măgura 1130
8 r—l San-Iosifă (Poiana) 670
9 i—i 3 LeșiQ 1225

10 Ilva-mică 1707 6.344
(O*-

11 (1) Feldru 1522
12 ■"U Nepos (Vararea) 1271
13 55 a Parva 400
14 W2 Rebra-mara 936
15 o Rebrișiora 1850
16 IQ Năsăudă 4693 10.672

17 d Salva 2009
18 aS Ilordou 690
19 > Bichigiu 474
20 Teici u 2230
21 cn (3 Romuli 271
22 }> Runcu 579 6.253

23 Mititei 644
24 rt Mocodă 1060
25 u 

bc Zagra 1661
26 ctS Găureni 165
27 N Poieni 526
28 Suplaiu 247 4.303 39.941

29 Borgo Rusă 1600
30 ,, DiosenI 2149
31 ”5 ,, MedilocenI 2766 •
32 >05 „ Suseni 2150
33 ,, Prundă 3986
34 CQ ,, Bistrița 3152
35 O „ Tiha 2542
36 "2 „ Mureșeni 2016
37 Măgura Calului 965
38 Tihuța 681 — 22 007

39 Ragla 228 •
40 Budaculă română 568
41 55 Șieuțiu 1475
42 O r-5 Monoră 1486
43 5 .2 ■ Gledină 1431
44 S Nușifaleu 370
45 CS 03 

a> Sanționa 156 1
46 C3 Rușl-în-munți 1829
47 Moraveni. 457 — 8.000 69.948

Drepturile de a putea esercita cârcimăritulu cu vină, vinarsu și bere preste întregu 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 arendă 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 presentă suntă prețuite la sumele de strigare ce corespundă la arenda anuală arătată în acelă conspectă, carea la olaltă este de 69 948 fl. v. a.

2. Se voru 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 voru da pe calea licitațiunii în 
arendă generale t6te aceste drepturi de cârcimărită la olaltă.

3. Licitațiunea verbale se va țină în Năsăudă, în 
reședința și localitățile comisiunei administrătdre 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 încependă dela 9 6re 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 lâ 24 Maiu 1886 începăndu de 
la 9 bre a. m. până la 3 bre p. m. în ordinea după 
cum suntă înșirate secțiunile în conspectulă de mai susu.

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 Maiu 1886 încependă dela 
9 bre a. m. până la 3 bre p. m. în ordinea cum 
suntă înșirate secțiunile principali în conspectulă de 
mai sus.

ci) Licitarea pentru darea în arendă generală a tuturoră 
acestoru drepturi de cârciumărită se va ținea la 28 Maiă 
1886 înțțepândă dela 9 bre a. m. până la 3 ăre p. m.

4. Ca prețu 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 conspectă 
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 fi. 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 arăndașă pe lângă pre
țurile de strigare, atunci sumele de strigare se scărescă 
treptată până când se oferesce întreprinzătoră, ără după 
aceea se continuă licitația pe acăstă basă.

6. La licitațiă se admită numai acei indigeni aus- 
tro-ungari, cari depună ca vadiu 10% dela suma de stri
gare în bjini gata ori în hârtii de stătu ungare respective 
austriace calculate după cursulu bursei.
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mai susu se primescă și oferte scripturistice provădute cu timbrulă prescrisă și cu cele 10% 
a se adresa la președintele comisiunei administrătăre de fondulă. scolastică centrale din dis- 
arendă după singuraticele comunități până la 17 Maiu 1886 la 9 ăre a. m. — pentru lici- 
9 6fe a. m. — pentru luarea în arendă după secțiunile principali până la 26 Maiă 1886 la 

se primescu înainte de

Pentru luarea în arenda arătată 
susă ca vadiu, avendă ofertelele

7.
maiprescrise 

trictulă. Năsăudă și anumită: pentru luarea în 
tația după secțiunile mici până la 24 Maiă la 
9 6re a. m. ărtl pentru licitația totală (concretale) până la 28 Maiă la 9 6re a. m. în t6te aceste cașuri ofertele 
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 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 Mureșu-Sieu ori peste totă.

9. Ofertele scripturistice se desfacă după încheiarea licitației verbali și anumită în ordinea cum au intrată, după aceea să alăgă 
la protocolulă de Licitațiă și în acestă protocolă se însămna conținutulă ofertului.

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

10. Pentru orientarea ulteridră a întreprindătoriloră voră fi puse spre vederea publică în localitățile comisiunii administrătdre: su
mele la olaltă din ofertele cele mai mari făcute după comunități pentru drepturile de cârciumărită din singuraticele comunități ale celoră 
cinci secțiuni mici din Valea Someșului la 23 Maiă 1886 la 12 6re amădi, — sumele la olaltă din ofertele cele mai mari pentru cele cinci 
secțiuni mici de pe Valea Someșului, precum și sumele la olaltă după secțiunile principali din ofertele cele mai mari pentru drepturile de 
cârciumăritu din singuraticele comunități de pe Valea Bărgăului precum și a Mureșu-Sieului la 25 Maiă 1886 la 12 6re amădi, — suma 
din ofertele cele mai mari pentru cele trei secțiuni principali însă la 27 Maiă 1886 la 12 6re amădi.

11. Celă ce se insinuă la licitația verbale recunosce prin însăși depunerea vadiului, eră celă ce face ofertă scripturistică recunosce prin însăși aceslă 
faptă că recunăsce pe deplină condițiunile speciali de licitațiă și să obligă la ținerea loră. — Pentru mai mare lămurire însă esle datoră să recunoscă acăsta la 
licitațiunea verbală în protocolulă de licitațiune, eră celă ce face ofertă scripturistică să o dechiare apriată în ofertă; la dincontră pote fi eschisă dela licitațiune 
reszective i se

12.
13.

să respingă ori
14. , . . . .

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 dec-âtă contraclulu 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. ' Decă 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 vede la directorulă fondului scolastică centrală din Năsăudă și la cerere se împărtășescă și copii.
Năsăudu, în Aprilie 1886. Comisiunea adimnistrătăre be fondulă scolastică centrală din.districtulă Năsăudă.

Vidi 1 Bistrița în 4 Aprile 1886. B. Bânffy Dezso m. p. corn. supr. și comis, reg. — Președintele: Ionii Ciocanu m, p. — Secret.: — loachimu Mureșanu.

pote respinge ofertulu.
Fie-eare ofertă este deobligătoră numai decâlă pentru oferente, pentru fondfi însă este obligătoră numai după aprobarea lui din .partea autorit. super. 
Comisiunea administrătore și guvernulă ca autoritate supraveghiătore au dreptulă ca celă multă după 3 luni încheiarea licitațiunii se primescă ori 

care din oferte.
Arendașulă este datoră ca în 30 de dile calculate dela însciințarea despre aprobarea mai înaltă, celă multă însă până la 31 Augustă 1886 se de-

I

niagara?.- g

Tipografia ALEXI Brașovă.


