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ii.
Ca să se înțelegă mai bine lu- 

crulu aflămu de lipsă a face o re- 
privire asupra creării fondului de 
stipendii încă sub graniță. în înțe
lesului regulamentului de graniță Ro
mânii din cele 44 de comunități și 
înscriși în condica militară erau da
tori se servescă împărăția cu hai
nele lorO proprii, cu încălțămintea 
loră propriă. îa schimbă erariulQ 
avea să dea la fiă-care omu o des- 
daunare ore-care pentru cașurile când 
grănițerii eraă comandați afară de 
confinii.

Grănițerii înse au renunțată la 
despăgubirile aceste declarândă, ca 
din tdte reluițiunile de haine și în
călțăminte -se se creeze ună tondă 
pentru fiii de grănițeri sub numirea 
de fondulă de montură.

Fondulă monturului, care în 
sensulă pt. II ală Invoirei pdrtă nu
mirea de fondulă de stipendii, pe 
la an. 1862 a avută ună capitală 
de peste 75.000 fi. parte în obliga
țiuni de stată, parte în sume elo- 
cate la privați.

Ca averea acesta sS se așec^* 
mai sigură și se aducă ună venită 
mai bună de cum apromită hârtiile 
de stată, și de altfelă supuse la felă 
de felă de schimbări, comitetulă 
grănițerescă, la inițiativa valorosului 
seu membru Ioachimu Mureșană, a 
hotărîtă se cumpere cu capitalulă 
din obligațiuni ună domeniu. Oca- 
siune bună s’a dată în Noemvre a. 
1877, când s’a făcută de venerare 
domeniulă lui Torma dela Ciceu- 
Cristură, cam două 6re departe de 
Năseudu, și s’a și cumpărată în li- 
citațiune publică. Domeniulă are o 
întindere de peste 800 jugere, e 

comassatu încă înainte de a. 1848, 
pămentă arătoră de clasa I vre-o 
500 jugere, pădure vre-o 250 jugere, 
restulu pășune, viă; cu superedifi- 
cate economice și casă fârte fru- 
măsă, mâră cu 5 petri, și pe lângă 
aceea are și o mulțime de curialiști 
ș. a. Domeniulă a fostă prețuită ju- 
decătoresce sub Nr. cărții funduare 
3814 din 1877 cu 157.704 fi. cum 
se vede din organulu oficiosă „Bu
dapest Kozlony“ dela 1877, 22 Au
gustă Nr. 23,236.

De atunci și pănă astăcjl dome
niulă s’a administrată parte în re- 
giă propriă, parte în arendă, tot- 
deuna a adusă procente frumâse. Veni- 
tulă aprăpe îndoită de mare și sigură a 
făcută cu putință, că dela cumpă
rare și pănă astăcfi s’au împărțită 
ani de ani știpendii la o mulțime de 
tineri, așa că astă(|i e plină lumea 
de preoți, medici, profesori, juriști, 
farmaciști, meseriași1,'• industriași, pic
tori, forestieri, agronomi crescuți 
cu ajutoriulă acestui fondă, și din 
cari mare parte au trecută peste 
munți, căci la noi acasă bagă semă 
n’au teră caldă.

Nu e bine! și-au cjis® râu voi- 
torii; valahii dela Năseudu au prea 
multe stipendii, căci pământulă aduce 
venită prea bună și prea sigură, 
mai bine se se venejă și banii se-i 
punem ă în hărții de stată, cari 
aducă numai pe jumătate atâta ve
nită. Hai să vindecămă răulă așa 
precum noi scimă, când e vorba 
de-o cultură străină de cultura ma
ghiară. Dâcă la fondulă centrală a 
mersă lucrulă așa de netedă încâtă 
noi înși-ne ne-amă mirată, apoi și 
mai lesne vomă „regula“ noi causa 
fondului de stipendii, er pe celă ce 
ne va ajuta și aci ’lu vomă răsplăti 
după a sa vredniciă.

După statutulă impusă (pune- 
tulă f. articululă 22.) dreptulă de 
a vinde realitățile fonduriloră este 
de competința esclusivă a comite

tului. In a. 1892 luna lui Marte o 
anumită Hye Adrienne, care are pro
prietate lângă domeniulă fondului, 
cere să i se vendă câte-va jugăre, 
Comitetulă în ședința dela 9 Aprilie 
1892 pt. 12 resdlvă negativă, că 
domeniulă nu e de vândută și nu e 
aplecată ală vinde, decâtă decă i 
s’ară oferi ună preță mare. Cu acesta 
cestiunea s’a socotită resolvată. Ce 
să vec|l însă, 7 luni mai târziu co- 
misiunea fonduriloră se trezesce ca 
din senină cu-o însciințare dela pre
ședintele său Ioană Ciocană, cumcă 
densulă pe cale presidială și cu oco
lirea organului competentă a făcută 
la ministru representațiune, în care 
arătândă câtă costă domeniulă și că 
ar fi, aucfi acolo! spre dauna fon
dului, și că ar fi greu de adminis
trată, s’a rugată de concesiune de 
a lă pute vinde. Bine e de însem
nată, când comisiunea a ajunsă la 
cunoscința lucrului pâte că minis- 
teriulă a și fostă hotărîtă în meri- 
tulă representațiunei. Consternațiune 
a cuprinsă pănă chiar și pe cei mai 
adicțl ai săi, er elă c’ună cinismă 
revoltătoru a declarată, că a înțe- 
lesă rău hotarîrea comitetului din 9 
Aprilie 1892. _

Ce era de făcută? S’a așteptată 
convocarea comitetului fonduriloră, 
ca acesta după dreptulă său să se 
pronunțe în meritulă venc|ărei. Acestă 
comitetă în adunările sale generale 
din Aprile și Maiu 1893 s’a pronun- 
ciată cu totă hotărîrea în contra 
ven4ării din motivă, că pămentulă 
totdeuna este mai sigură și aduce 
venită mai mare decâtă hârtiile de 
stată. Membrii comitetului au luată 
acea hotărîre cu tote că fișpanulă 
Paulă Bethlen, organulă guvernului 
în cause fundaționale, a amenințată 
cu aplicare de mijloce silnice (keny- 
szer eszkoz) de cumva membrii Co
mitetului nu voră vota pentru vin
dere.

Votulă de protestare ală comi

tetului se declară de cassată, fișpa 
nulă recurge la ministru, er acesta 
cu rescriptulă din 30 Iulie 1893 Nr. 
31,280 comunicată comisiunei defiș- 
pană sub Nr. 590 și d. 5/VIII, or
donă, ca domeniulă să se vendă fără 
de nici o întârețiare pe cale de li- 
citațiune, stabilindă totodată și pre- 
țulă de strigare cu 80.000 fi., adecă 
numai jumătate câtă a fostă prețuită 
judecă toresce.

Adevărată grâză a cuprinsă pe 
toți proprietarii, adecăse țise vendă'ave- 
rea fără ca se voiesci, să fi amenințata 
cu fere de temniță decă cutezi a te căi 
contra siluirei și contra nedreptății și nici 
atâta se nu-ți ierte ca tic să hotăresci 
prețulu de vinețare alic averei tale câș
tigate cu muncă, de drepții.

Cu greu credemă, că se mai 
pâte găsi parechiă în statele Euro
pei la o monstruositate ca acâsta, 
dâră numai în țera selbaticiloră. Și 
apoi în „fericita“ Ungariă totă se mai 
plânge stăpânirea, că Românii nu 
arată dragoste cătră administrația 
ungurescă, — că nu aleigă la Pesta 
să-și aducă cu carulă dreptatea acasă, 
— că nu se indulcescă și nu credă 
în cavalerescile făgăduințe de drep
tate, egalitate și frățietate!?

Oamenii și-au trasă pe semă, 
au văcjută, că se atenteză fără ge- 
nare la cele mai fundamentale drep
turi ale grănițeriloru. La acesta s’a 
mai adausă, că totă domnulă Cio
cană se ocupă seriosă cu gândulă 
de-a vinde și realitățile fondului află- 
târe în Năseudu, ba le-a și parce
lată și prețuită remânendă numai, 
ca bieții Năseudeni se fiă surprinși 
într’o bună dimineță cu o coloniă de 
Ciangăi.

într’o Duminecă 10 Sept., ca și 
la ună semnă dată în 44 comune gră- 
nițeresd proprietarii fondului de stipendii 
țină adunări de protestare contra 
vinderei și din adunare trimită totă 
în acea $i ministrului - președinte 
Wekerle totă atâtea telegrame cam

FOILETONUL!? „GAZ .TRANS.“

MeruKtt.
De Jules Lermiua.

Jacques nu era tocmai băiată râu, 
avea naturelă puțină sancvinică, oare ou 
greu putea să se opună primelorti impre- 
siunl. Era juristă, diligentă, deplină ade
rentă ală filosofici lui Sohoppenhauer și, 
în lipsa baniloră, trăia din pânea amară a 
leoțiiloră.

Intr’adevără, nu era băiată rău. Dăr 
sârtea grea l’a amărltă și avea momente, 
când oredaa, că provedința merge prea 
departe în încercările, oe trimite asupra a- 
leșiloră săi.

într’o (fi de veră — era Sâmbătă — 
se treeji, oă stomaoulă și portofelulă îi 
suntă de-opotrivă lipiți pământului. Gân- 
dindu-se la esoursiunea de mâne, oe avea 
s’o faoă în societatea amioeloră și amioiloră 
săi, la care, neavândă nici o para, nu putea 
lua parte — elă înoepu să bată, rău dis
pusă, stradele Parisului. Privindă rece îna
intea lui și traversândă ună suburbiu, se 
treep. cătră ârele 8 sera în câmpia, ce îm- 
prejrouesce Parisulă. înaintea lui se des

chidea o cale de câmpiă lungă, nefrecuen- 
tată, pustiă, oe se pierdea în îutunereculă 
ceții.

Atunol începură să cadă oei dintâi 
picuri ai unei ploi mari și ună tunetă tim- 
pită prevesti furtuna, oe se apropie. Jac
ques du era omă frioosă, elă du ounoscea 
prejudițiile și puțină îșl bătea oapulă ou 
fulgerile, der ou atâtă mai multă se temea 
de plâiă ; și acesta nu pentru-oă dâră s’ar 
fi înfiorată de pielea udă, ci pentru-că nu 
voia să șl prăpădesoă vestmintele de dra- 
gulă unei plimbări.

NioăirI nici ună asilă : de-a drepta și 
de a stânga drumului câmpiă părăsită. In 
sfirșită, spre norooulă lui, dede de ună 
arbore; era ună mără singuratică, ou co
rona sa de orengl pleoate spre pămentă. 
Jacques fugindă grăbi spre pomă și de 
sub asilulă orengiloră lui privia oum cresoe 
puterea furtunei. Sub influința furiei vân
tului și a căderii ploii, se răsvrăti puțină 
contra sorții sale. Și aoesta încă numai ou 
elă se pâte întâmpla. Chiar și natura îi este 
dușmană!... Mâhnit se trase lângă trunohiulă 
umădă ală pomului, pănă când de-asupra 
sa printre crengi vântulă și povoiulă aran- 
geau unu adevărată oonoertă.

— Brr, brr, oe vreme oânăscă! — și 
âtă, că o altă figură se sprijini de trun- 
ohiulă pomului, murmurândă și întoroândă 
spatele lui Jacques, pe oare nu l’a obser
vată. Era ună omă năcăjită, care morăindă 
vorbia printre dinți:

— Minunată petreoere 1 Dobitooele a- 
oele îmi beu totă vinulăși, dreptă pupăză 
pe oolaoă, îmi mai folosesoă și birja. Tre- 
bue să mă reîntoroă pedestru, pe așa o 
vreme... pe lângă aoesta cu banii în busu- 
nară! Draou...

Jacques nu era băiată rău. E de lipsă 
să repețimă aoesta, oăol înoepândă dela a- 
oestă momenta, ar pute să ni-se deștepte 
unele bănuell asupra oaraoterului său.

Aucjindă monologulă neounosoutului și 
fiindă oonvinsă, oă niol pe lângă oea mai 
mare urbanitate nu pâte oonta la ună îm
prumută dela elă, Jaoques se lipi frumu- 
șelă de densulă, îșl prinse omulă de gâtă 
și ou mâni de gimnastică forte — l’a su
grumată. După acestă întroduoere îi luâ 
portofelulă, puse oonținutulă aoestuia în 
busunarulă său, aruncă portofelulă golă 
deoparte și, ca și când ar fi întârziată prea 
multă, pleoâ în direcția Parisului.

Mărulă însă îlă urmă. Merii, peste 

totă, nu se prea obiclnuesoă a păși în urma 
ăstoră felă de âmenl, cari au gâtuită pe 
alții: toomai de aceea ar fi greșeli de-a 
învinovăți ou lașitate pe Jacques, deși era 
puțină surprinsă de aoâstă impregiurare oa- 
raoteristioă.

Aucjindă foșnetulă orengiloră și frun- 
deloră cum vine după elă, se’ntârse și 
vă^u în dosulă său negru, pomulă negru.

— Frumoși, îșl gândi în sine, âtă 
puțină mi-a turburată modulă neobici
nuită de-a câștiga bani. Asta e naturală, 
decă aoușl trece acestă visiune...

Merse mai departe și pomulă îlă urma 
mereu.

— Ori eu am nebunită, torse Jaoques 
gândulă său mai departe, ori oă și acesta 
este o dovadă a aparițiuniloră naturale 
încă neesplicate.

Se afla deja pe stradele Parisului. 
Treoătorii nu observară de locă pomulă.

— Se’nțelege, se’nțelege, oă aoum sunt 
sigură despre esistența ispiteloră; așa i-s’a 
putută arăta și lui Machbeth spiritulă lui 
Banquo, seu lui Don Juan frumâsa vedeniă 
Haluoinațiune, și cu atâtă mai caracteristi
că, ou oâtă nu simtă niol o mustrare de


